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ABSTRAKT  
V mé diplomové práci řeším návrh novostavby polyfunkčního domu v Boskovicích 
v ulici Lipová na stavební parcelách 4363/2, 4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 
4415/109, 4415/110, 4415/1, 4415/94. Celková výměra všech dotčených pozemků je 
6460 m2. Polyfunkční dům má 4 nadzemní podlaží a částečně podsklepený suterén. 
Svislé konstrukce v suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic a v nadzemních 
podlažích z keramických broušených tvárnic P+D. Svislé obvodové konstrukce jsou 
opatřeny zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je řešena jako 
jednoplášťová plochá střecha. V polyfunkčním domě se nachází 4 kancelářské 
pracoviště, 2 prodejní plochy, 2 plochy pro drobné služby a 8 bytových jednotek. 
V suterénu jsou navrženy sklepní koje, technická místnost. Výkresová část byla 
zpracována v počítačovém programu AutoCAD.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Polyfunkční dům, kancelář, prodejna, služba, bytová jednotka, stavba, podlaží, 
konstrukce, schodiště, výtah, plochá střecha, železobetonový strop, základy  
 
 
 
 
 

ABSTRACT  

In my diploma thesis i deal with the construction of the mixed-use building in 
Boskovice, street lipová on plot 4363/2, 4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 
4415/109, 4415/110, 4415/1, 4415/94. The total area of the plot is 6460 m2. The 
mixed-use building has 4 floors and a part basement. Vertical constructions in the 
basement are designed from the concrete blocks and for the overgound floors 
porotherm clay grinded bricks p+d. The vertical peripheral structures are provided 
with an etics thermal insulation system. Horizontal bearing structures are designed as 
monolithic reinforced concrete slabs. The roof is a warm flat roof. In the mixed-use 
building are situated 4 offices, 2 shops, 2 small service offices and 8 dwelling units. 
Storage rooms and garage are designed in the basement. The drawing part of my 
thesis was processed in a computer program AutoCAD.  

 

KEYWORDS  
Multi-functional building, shop, service, housing unit, building, floors, construction, 
staircase, elevator, flat roof, concrete ceiling, foundations 
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1.ÚVOD 
Diplomová práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace novostavby 
polyfunkčního domu v okrajové části města Boskovice. Polyfunkční dům je osazen 
do mírně svažitého terénu v katastrálním území Boskovice na parcelách č. 4363/2, 
4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 4415/109, 4415/110, 4415/1, 4415/94. 
Pozemek je napojen ze západní části na technickou a dopravní infrastrukturu. Objekt 
má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Polyfunkční dům je rozdělen 
na dvě části – část obytnou a na část administrativní. Podzemní podlaží obsahuje 
sklepní koje a technické zázemí domu. Administrativní část se nachází v prvním a 
druhém nadzemním podlaží, kde se jsou čtyři kanceláře, dvě prodejní plochy a dvě 
plochy pro služby. V dalších nadzemním podlaží je osm bytových jednotek. Celková 
kapacita obytných podlaží je pro 28 osob. 
Bytový dům je navržen jako zděný stěnový systém se základovými pasy. Obvodové 
zdivo v části podzemního podlaží je tvořeno z betonových tvarovek tloušťky 300 mm 
a plně vybetonováno s podélnou i příčnou výztuží. Vnitřní nosné i nenosné zdivo je 
navrženo z keramických broušených tvárnic P+D. Objekt je založen na betonových 
základových pás. Stropy jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky. Pro 
dosažení normových tepelných vlastností je objekt opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS. Střecha je jednoplášťová plochá. Schodiště je deskové 
monolitické ze železobetonu. Součástí diplomové práce je průvodní zpráva, 
souhrnná technická zpráva, výkresy projektové dokumentace, přípravné návrhy 
schodiště a základů. Práce také obsahuje posouzení z hlediska tepelné techniky a 
akustiky.  
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A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Polyfunkční dům 
Místo stavby:  Boskovice, 579 01 Boskovice, k.ú. Boskovice, č. kat. 608327,  

č. parc. 4363/2, 4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 4415/109, 
4415/110, 4415/1, 4415/94  

 Charakter stavby: Novostavba 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno, příjmení, adresa: David Slepánek, Pražská 63b. 579 00 Blansko 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Jméno, příjmení, adresa: Bc. Mojmír Slepánek, Benešov 248, 679 53 Benešov 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Katastrální mapa daného území 
Prohlídka pozemku 
Požadavky a přání investora 
 

A.3 Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území, 
 
Stávající parcely p. č. 4363/2, 4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 4415/109, 
4415/110, 4415/1, 4415/94, na které je navržena novostavba polyfunkčního domu se 
nachází dle platného územního plánu obce Boskovice v zastavěném území. Celková 
plocha stavebních parcel je 6460 m2. Navrhovaný objekt se podobá půdorysu tvaru 
písmene L s úskoky a skládá se ze čtyř nadzemních podlaží a z jednoho 
podzemního podlaží. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.), 
 
Navrhovaný objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani zvláště 
chráněném území. Nejedená se ani o záplavové území. 
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c) údaje o odtokových poměrech, 
 
Odtokové poměry se navrhovanou stavbou nijak nezmění. Dešťové vody ze střechy 
a zpevněných ploch navrhovaného objektu budou likvidovány a v maximální míře 
zadržovány a zasakovány na pozemku investora. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 
Projektová dokumentace je v souladu záměru s územně plánovací dokumentací, 
s cíli a úkoly územního plánování. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující nebo územní souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací, 
 
Podmínky byly splněny. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 
Podmínky jsou splněny. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Jsou splněny požadavky dotčených orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
V projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
Součástí stavby nejsou žádné související a podmíněné investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
 
Stavbou budou dotčený následující pozemky: 
Parcelní číslo: 4363/2 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 144 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
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náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/111 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 665 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: orná půda 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/106 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 829 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: orná půda 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/107 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 671 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: orná půda 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4370 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 297 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/109 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
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Výměra [m2]: 608 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: orná půda 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/110 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 617 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: orná půda 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/1 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 1971 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: orná půda 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/94 
Obec: Boskovice 
Katastrální území: Boskovice [608327] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 635 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: orná půda 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond  
Vlastnické právo: Město Boskovice, Masarykovo 
náměstí 4/2, 68001 Boskovice 
 
Sousední pozemky k stavbou dotčenému pozemku: 
 
Parcelní číslo: 7087/3 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 
Parcelní číslo: 2005/6 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/113 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
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Parcelní číslo: 4415/162 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/170 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/163 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/161 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/168 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/169 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 
Parcelní číslo: 4415/95 
Vlastnické právo: Město Boskovice 
 

A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby, 
 
Stavba bude určena k administraci a bydlení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 
Stavba není kulturní památka, ani se nenachází v památkové zóně, či záplavovém 
území. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 
Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. o technických 
požadavcích na stavby. V objektu je řešen bezbariérový vstup do objektu a objekt je 
opatřen výtahem. Objekt však není celý řešen jako bezbariérový – u domu není 
požadováno. Při provádění stavebních prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány 
platné zákony, platné normy a předpisy. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
 
Jsou splněny požadavky dotčených orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
 
Bude se jednat o samostatně stojící zděný polyfunkční dům o zastavěné ploše cca 
668 m2 o čtyřech nadzemních podlaží a jednom podzemním podlaží. V podzemním 
podlaží bude technické zázemí a sklepní prostory. V prvních dvou nadzemních 
podlažích jsou 4 kanceláře, 2 prodejní plochy a 2 služby. V dalších dvou nadzemních 
podlaží se nachází 8 bytových jednotek. 
 
Plocha pozemku:       6460 m2 
Zastavěná plocha:       667,63 m2  
Procento zastavění:      10,3% 
Obestavěný prostor:      10382 m3 
Plocha chodníků a dalších zpevněných ploch:   94,68 m2 
Plocha komunikací a parkovišť:     920,75 m2 
Plocha zeleně:       4776,94m2 
Počet ploch k pronájmu:      8 
Počet bytových jednotek:      8 
Počet venkovních parkovacích míst:    40 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.), 
 
Stavba bude realizována v souladu s platnou normou a energetickými předpisy. 
Dotčené konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované hodnoty. 
S ohledem na potřebu energie na vytápění jsou navrženy 4 závěsné plynové kotle. 
 
Energetický štítek: budova spadá do třídy B 
 
Stavba bude napojena na veřejný vodovod, plynovod, vedení nízkého napětí, 
sdělovací vedení a na jednotnou kanalizaci. 
 
V objektu se předpokládá produkování směsného komunálního odpadu. Odpad bude 
uživateli domu tříděn a umisťován do kontejnerů pro odpad, které budou umístěny 
v prostoru pro ukládání komunálního odpadu (SO2). 
 
Dešťová voda ze střech bude svedena do retenční nádrže a svedena do jednotné 
kanalizace. Odpadní splaškové vody budou likvidovány novou kanalizační 
přípojkou napojenou na veřejnou jednotnou kanalizaci.  
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Jedná se o nevýrobní objekt a nenachází se v něm žádný zdroj, který by produkoval 
škodliviny. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí stavby. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),¨ 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 30 měsíců. Přesnější údaje a členění na etapy 
nebylo stanoveno. 
 
 
 
k) orientační náklady stavby 
 
Předpokládané náklady na stavbu dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro 
budovy pro bydlení za 1 m3 obestavěného prostoru. Náklady na jednotlivé přípojky, 
inženýrské sítě, oplocení, položení dlažby, zhotovení komunikace a výsadba zeleně 
zde nejsou započítány. 
 
SO01 – Budovy pro výrobu a služby 10 382 m3 * 6 290 Kč/m3 = 65 302 780Kč 
 
Předběžné náklady celkem pro výstavbu objektu bytového domu: 68 000 000Kč 
 

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba bude členěna na tyto objekty: 
  SO01 –Polyfunkční dům 

SO02 – parkoviště s napojením na mk 
SO03 – přípojka NN 
SO04 – přípojka nízkotlakého plynovodu  
SO05 – přípojka vody 
SO06 – přípojka splaškové kanalizace 
SO07 – zpevněné plochy 
SO08 – zpevněné plochy-pro dočasné uložení odpadu 
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B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
 
Stavební pozemek, parcely č. 4363/2, 4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 
4415/109, 4415/110, 4415/1, 4415/94, se nachází v katastrálním území Boskovice. 
Pozemek je mírně svažitý ze severu k jihu bez stávajících staveb. 
Celková plocha stavebních parcel je 6460 m2. Majitelem je Město Boskovice, 
Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice. 
Druh pozemku dle katastru nemovitostí převážně orná půda. Nachází se zde několik 
keřů a stromů – polovina keřů a stromů bude odstraněna viz. výkres situace.   
Hlavní přístup na pozemky vede z ulice Lipová.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 
Geologický průzkum nebyl proveden. Předpokládá se zatřídění zeminy: F3 – hlinito, 
písečná, pevná; Rdt=275kPa 
Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum. Předpokládá se zatřídění do 
nízkého radonového rizika. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
Na stavebním pozemku se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území apod., 
 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 
Stavba ani její zařízení nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby, zejména 
není zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. 
Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během výstavby. Při stavbě 
bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikací.  
Na stavební parcele se žádné zařízení na likvidaci odpadních vod nenalézá. Dešťová 
voda ze střech, teras, lodžií a okolních zpevněných ploch bude likvidovaná do 
retenční šachty pomocí vsakovacích bloků a odvodňovacích žlabů. Stavba nijak 
nenaruší a nijak nezmění odtokové poměry v území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
Stavební pozemek je mírně svažitý, bez stávajících staveb. Před zahájením výstavby 
bude odstraněna většina stávajících keřů a stromů.  
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Bude také sejmuta ornice, která bude uskladněna na staveništi. Po dokončení 
stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 
 
Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu. Na dotčené pozemky bude podána žádost o trvalé odnětí zemědělské půdy 
ze zemědělského půdního fondu. Nejedná se o pozemky určené k plnění funkce 
lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude nově vyřešeno. 
Objekt polyfunkčního domu bude napojen na stávající komunikaci v ulici Lipová 
vedoucí v těsné blízkosti stavební parcely. Zde bude provedeno také napojení na 
technickou infrastrukturu - elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řád, sdělovací 
sítě a plynovod. Hlavní vchod do objektu bude z ulice Lipová. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 
Stavba není časově vázaná ani podmiňovaná na jiné stavby nebo opatření 
v dotčeném území. Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané ani související 
investice. 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu na parcele č. 4363/2, 
4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 4415/109, 4415/110, 4415/1, 4415/94 v 
katastrálním území Boskovice. Polyfunkční dům má čtyři nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží. V podzemním podlaží bude technické zázemí a sklepní prostory. 
V prvních dvou nadzemních podlažích jsou 4 kanceláře, 2 prodejní plochy a 2 služby. 
V dalších dvou nadzemních podlaží se nachází 8 bytových jednotek. 
 
Soupis pronajímaných ploch a bytových jednotek: 
 
1. nadzemní podlaží: kancelář, podlahová plocha 84,52 m2   
    Počet zaměstnanců: 5 
    kancelář, podlahová plocha 155,58 m2   
    Počet zaměstnanců: 10 
    služba, podlahová plocha 59,10 m2   
    Počet zaměstnanců: 3 

Prodejní plocha, podlahová plocha 152,43 m2   
    Počet zaměstnanců: 4 
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2. nadzemní podlaží: kancelář, podlahová plocha 84,52 m2   
    Počet zaměstnanců: 5 
    kancelář, podlahová plocha 155,58 m2   
    Počet zaměstnanců: 10 
    služba, podlahová plocha 59,10 m2   
    Počet zaměstnanců: 3 

Prodejní plocha, podlahová plocha 152,43 m2   
    Počet zaměstnanců: 4 
 
3. nadzemní podlaží: byt č.1 3+kk, podlahová plocha: 144,61 m2,  

počet uživatelů: 4 
byt č.2 1+kk, podlahová plocha: 59,41 m2,  
počet uživatelů: 2 
byt č.3 4+kk, podlahová plocha: 141,21 m2,  
počet uživatelů: 4 
byt č.4 4+kk, podlahová plocha: 139,82 m2,  
počet uživatelů: 4 
 

4. nadzemní podlaží: byt č.5 3+kk, podlahová plocha: 144,61 m2,  
počet uživatelů: 4 
byt č.6 1+kk, podlahová plocha: 59,41 m2,  
počet uživatelů: 2 
byt č.7 4+kk, podlahová plocha: 141,21 m2,  
počet uživatelů: 4 
byt č.8 4+kk, podlahová plocha: 139,82 m2,  
počet uživatelů: 4 

 
V podzemním podlaží se nachází 8 sklepních kójí, které jsou přístupné ze společné 
chodby. Také se v podzemním podlaží nachází technická místnost a úklidová 
místnost. Parkováni je zajištěno na pozemku investora kde se nachází celkem 40 
parkovacích stání, z nichž jsou 2 řešeno jako bezbariérové. Čtrnáct parkovacích míst 
je rezervováno pro vlastníky bytů. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Objekt polyfunkčního domu se nachází v okrajové části města Boskovice a dopravně 
bude napojen na místní komunikaci v ulici Lipová. Podél severovýchodní strany 
objektu bude provedena zpevněná plocha, která bude sloužit jako 
vjezd na pozemek a parkování. 
Místní komunikace v ulici Lipová je situovaná ze severozápadní strany polyfunkčního 
domu. Hlavní vstup do obytné části objektu je navržen z hlavní komunikace na 
západní straně objektu. Hlavní vstup do administrativní části objektu je navržen 
z parkoviště na severní straně objektu. 
Z hlediska urbanismu bude stavba navržena v takovém provedení, aby plně 
korespondovala s okolními stavbami a nijak nenarušovala vzhled a začlenění do 
krajiny. 
Stavba respektovat okolní zástavbu svou hmotou i tvarem střechy, ale bude její 
dominantou. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 
Polyfunkční dům má hojně členěný půdorys tvaru písmene L a je řešen jako 
samostatně stojící objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Jednoplášťová plochá střecha, která není pochozí. Z jižní a 
severovýchodní strany objektu budou ve 3NP a 4NP umístěny balony. 
Povrchovou úpravu obvodových stěn tvoří fasádní omítka ve dvou odstínů šedé a 
bílé barvy. Zábradlí balkonů bude provedeno z nerezu, výplněmi budou slabě 
zakouřené skleněné desky. Místní komunikace, vnější parkovací stání jsou navrženy 
z baleného asfaltu a chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Polyfunkční dům je rozdělen na dvě části. První část obsahuje první dvě podlaží 
v nichž se nachází administrativa, prodej a služby. Druhá část je obytná a je 
obsažena ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží. V suterénu se nachází technická 
místnost a 8 sklepních kójí pro byty. Hlavní vstup pro obytnou část je situován na 
severozápad a hlavní vstup pro administrativní část se nachází na severovýchodě 
objektu. Do obytné části se vstupuje ze závětří do chodby, na kterou navazuje 
schodišťový prostor. Z schodišťového prostoru, který obsahuje výtah vedou schody 
do 1S, 3NP a 4NP. V 1S se nachází 8 sklepních kójí, technická místnost a úklidová 
místnost. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází 8 bytů (4 v 3NP a 4 
v 4NP) přístupných ze společné chodby a kočárkárna. 
Do administrativní části se vstupuje ze závětří do chodby obsahující schodišťový 
prostor, který umožňuje přístup do 2NP. V prvním a druhém nadzemním podlaží se 
nachází čtyři kancelářské provozy, dvě prodejní plochy a dvě služby, které jsou 
přístupné ze společné chodby. Také v 1NP nejdeme wc pro invalidy na euro-klíč. 
  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
V polyfunkčním domě není kladen požadavek na bezbariérové užívání, ale v objektu 
je řešen bezbariérový přístup, který splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání nebo provozu nevznikaly nehody, 
nepřijatelné nebezpečí nebo poškození způsobené např. pádem, nárazem, 
popálením, uklouznutím, vloupáním, zásahem elektrického proudu apod. Během 
provedení a užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
Na střešní konstrukci jsou umístěny záchytné kotvící body pro zaháknutí. Schodiště a 
balkony jsou opatřeny zábradlím v dostatečné výšce v souladu s ČSN 743305 
Ochranná zábradlí. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 
Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic v nadzemních podlažích. 
Podzemního podlaží je vyzděno z betonových tvárnic. Dům je opatřen kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS. Všechny nosné stěny budou založeny na 
základových pásech, stěny výtahové šachty budou založeny na železobetonové 
základové desce. Stropní konstrukce tvoří monolitické jednosměrně nebo křížem 
vyztužené železobetonové desky tloušťky 250mm. Plochá střecha je řešena jako 
jednoplášťová a nepochozí. Příčky budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
SDK. Výplně otvorů v obvodových stěnách jsou z hliníkových oken a dveří. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Zemní práce 
Bude sejmuta ornice v tloušťce 300mm v ploše budoucího polyfunkčního domu a 
zpevněných ploch kolem objektu. Skrývka ornice bude uložena na pozemku pro 
pozdější úpravu terénu. Bude provedeno vyhloubení stavební jámy a výkop 
základových pásů. Budou také provedeny výkopy pro umístění inženýrských sítí. 
Konečné terénní úpravy kolem stavby se budou týkat napojení původního terénu a 
nově navržených ploch. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním 
základové spáry. Ze dvou stran bude zajištěno pažení zeminy proti zborcení. 
 
Základové konstrukce a podkladní deska 
 
Předpokládaná zemina v prostoru stavby je F3 – hlinito, písečně pevná zemina 
s únosností v základové spáře Rdt = 275 kPa. Při odkrytí základové spáry je nutno 
přizvat statika nebo stavbyvedoucího a posoudit základové poměry. V případě 
nevhodných základových poměrů je nutné přehodnotit zakládání stavby. Výkop 
základových pásů se musí ihned betonovat. Základové konstrukce budou provedeny 
ze základových pásů z prostého betonu. Podkladní deska v tloušťce 150 mm bude 
provedena z betonu vyztuženého KARI sítí 150x150 mm. Základ pod výtahovou 
šachtou bude z železobetonové základové desky v tloušťce 200 mm. Podrobné 
informace viz výkres Základy. 
Při betonáži bude nutné provést řádnou koordinaci prostupů dle jednotlivých profesí. 
Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace, které 
budou určeny dle příslušné specializace. Prostupy pro přívod přípojek jednotlivých 
inženýrských sítí a vložení zemnících pásků FeZn pro uzemnění hromosvodné 
soustavy a elektroinstalace viz Projekt elektroinstalace (není řešeno v této DP). 
 
Svislé nosné obvodové konstrukce 
 
V suterénu bude obvodové nosné zdivo z betonových tvarovek tzv. „ztracené 
bednění“ tloušťky 300 mm, které se zalijí betonovou zálivkou s vložením ocelových 
prutů (podélně i příčně) nutno posoudit statickým výpočtem. Obvodové nosné zdivo v 
nadzemních podlažích bude vyzděno z broušených keramických tvárnic P+D, 
tloušťky 300 mm (rozměr tvárnic 249/300/249 mm, pevnost v tlaku P15) na maltu 
pro tenké spáry M10. Nosné překlady nad vnějšími otvory v podzemním podlaží jsou 
řešeny předem vyztuženým věncem a jsou řešeny jako průvlak-nutno posoudit 
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statickým výpočtem (není součástí této DP). Překlady nad otvory v nadzemních 
podlažích jsou provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových nosníků 
(70X238xX), které jsou po obvodu doplněny o 80mm xps. Překlady nad otvory 
v keramických příčkách jsou provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových 
nosníků (145x71xX). Zdivo bude prováděno dle platného technologického postupu 
výrobce. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází v obvodové konstrukci 
ŽB sloupy o rozměrech 300x300mm (statický návrh a přesná specifikace materiálu 
není řešena v této DP) 
 
Svislé nosné vnitřní konstrukce 
 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude z akustických keramických tvárnic o rozměrech 
tvárnic 247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15 na maltu pro tenké spáry M10, 
Rw=54dB a z tvárnic, a z keramických broušených tvárnic o rozměru 240/249/249 
mm, pevnost v tlaku P15) na tenkovrstvou maltu M10. 
Překlady budou provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových nosníků 
(70X238xX). Zdivo bude provazováno do obvodových stěn v každé druhé řadě o 
jednu polovinu keramické tvárnice. Zdivo bude prováděno dle platných 
technologického postupu výrobce. Stěna výtahové šachty budou provedena jako 
monolitická železobetonová tloušťky 250mm z betonu C25/30. Návrh a umístění 
výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, 
který není součástí této práce. . V suterénu, prvním a druhém nadzemním podlaží se 
nachází ŽB sloupy o rozměrech 300x300mm (statický návrh a přesná specifikace 
materiálu není řešena v této DP)  
 
Příčky 
 
Příčky mezi jednotlivými místnostmi budou provedeny z keramických broušených 
tvárnic P+D, tloušťky 140/80 mm (rozměr tvárnic 497/(140/80)/249 mm, pevnost v 
tlaku P8) na maltu pro tenké spáry M10. Napojení na svislé nosné konstrukce se 
provede pomocí ocelových plochých kotev. Kotvy budou ukládány v každé druhé 
ložné spáře. Překlady budou provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových 
nosníků (70X238xX). Převážně v prvním a druhém nadzemním podlaží jsou příčky 
řešeny jako SDK tloušťky 125 mm (dvojité opláštění 12,5mm, Min. 60mm vata) 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce tloušťky 250 mm jsou tvořeny železobetonovou monolitickou 
deskou jednosměrně nebo křížem vyztuženou. Železobetonové ztužující věnce 
budou součástí stropní desky a jsou rozšířeny o 250 mm. Překlady v 1S nad nosnými 
zdmi jsou využity železobetonové věnce, spojené se stropní deskou, které budou 
staticky posouzení (není řešeno v této DP). Konstrukce balkonu jsou řešeny jako 
jednostranně pnuté o tloušťce 150mm uložené na skryté ŽB průvlaky tloušťky 
250mm. Překlady nad otvory v nadzemních podlažích jsou provedeny 
z prefabrikovaných keramicko-betonových nosníků (70X238xX), které jsou po 
obvodu doplněny o 80mm xps. Překlady nad otvory v keramických příčkách jsou 
provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových nosníků (145x71xX). Pro 
uložení stropů se ve všech podlaží nachází ŽB průvlaky o jiných výškách. Návrh a 
umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického 
posudku, který není součástí této diplomové práce.  
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Schodiště 
 
Schodiště v polyfunkčním domě (obytná část) je navrženo jako dvouramenné, 
železobetonové monolitické, deskové s obložením z keramické dlažby. Schodišťové 
ramena jsou uloženy přes akusticky izolační prvky na mezipodestu a hlavní podestu. 
Mezipodesta je uložena na dvou stranách do svislých nosných konstrukcí přes 
akusticky izolační prvky (viz výkresy tvaru stropu).  Schodišťové stupně budou 
součástí železobetonové desky. Šířka ramene je 1300 mm. Schodišťové stupně z 1S 
do 1NP mají výšku 166,67 mm a šířku 300 mm, z 1NP do 2NP a z 2NP do 3NP mají 
výšku 164,58 mm a šířku 300 mm, 3NP do 4NP mají výšku 162,5 mm a šířku 300 
mm. Zábradlí je tvořené madlem ve výšce 1 000 mm. Kolem schodiště, byly 
navrženy dilatační akustické prvky, které budou vibrace eliminovat. Návrh a umístění 
výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, 
který není součástí této práce. 
Schodiště v polyfunkčním domě (administrativní část) je navrženo jako 
dvouramenné, železobetonové monolitické, deskové s obložením z keramické 
dlažby. Schodišťové ramena jsou uloženy přes akusticky izolační prvky na 
mezipodestu a hlavní podestu. Mezipodesta je uložena na dvou stranách do svislých 
nosných konstrukcí přes akusticky izolační prvky (viz výkresy tvaru stropu).  
Schodišťové stupně budou součástí železobetonové desky. Šířka ramene je 1500 
mm. Schodišťové stupně z 1NP do 2NP mají výšku 164,58 mm a šířku 300 mm.  
Zábradlí je tvořené madlem ve výšce 1 000 mm. Kolem schodiště, byly navrženy 
dilatační akustické prvky, které budou vibrace eliminovat. Návrh a umístění výztuží a 
posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není 
součástí této práce. 
 
Střešní konstrukce 
 
Střecha je navržena jako nepochozí, plochá, jednoplášťová. Hydroizolace ploché 
střechy je navržena hydroizolační folie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvené 
k podkladu. Střešní rovina ploché střechy je odvodněná vnitřními vtoky, které jsou 
svedeny instalačními šachtami. Stření vtoky jsou svedeny do svodného potrubí, které 
je napojeno na dešťovou kanalizaci. Dále je potrubí napojeno do retenční nádrže, 
kde je voda likvidovaná do jednotné kanalizace. Potrubí uvnitř objektu bude vedeno v 
šachtách. Spád ploché střechy je min. 3%, který je vytvořen z lehčeného betonu. 
 
Hydroizolace 
 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z asfaltového SBS modifikovaného pásu 4 
mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Asfaltový pás bude vytažen 300 mm nad 
úroveň upraveného terénu. Hydroizolace ploché střechy je folie z měkčeného PVC-P 
mechanicky kotvené k podkladu. Hydroizolace balkonu je SBS modifikovaný 
asfaltový pás v tloušťce 4 mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. 
 
Tepelná izolace 
 
Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Je navržená 
tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 70F tloušťky 200 mm. Pod zeminou je 
objekt kontaktně zateplen vrstvou tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu 
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tloušťky 120 mm. Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí desek z 
pěnového polystyrenu EPS 150 tloušťky 2x120 mm. Zateplení podlahy v kontaktu se 
zeminou bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu EPS 150 v tloušťce 
190 mm. Podlaha mezi podzemním podlažím a prvním podlaží bude také obsahovat 
desky z pěnového polystyrenu EPS 150 v tloušťce 190 mm. 
 
Komín 
 
Komínové těleso, které začíná v technické místnosti v 1S, je navržené z komínových 
třívrstvých systémových tvárnic.  Je zvolen komín o rozměrech 830x360mm a je 
tvořen dvěma průduchy s průměrem 200 mm a větrací šachtou. Vybírací otvor je 
umístěn v technické místnosti v 1S. Po celé délce komínu je těleso klasicky omítnuto 
a vyztuženo výztužnou tkaninou z důvodu možných tepelných změn. Komín bude 
připojen na čtyři plynové kotle (dva do každého průduchu).  
 
Výtah 
 
Výtahová šachta bude ze železobetonu tloušťky 250 mm z betonu C25/30. Vnitřní 
rozměr je 2000x1625 mm. Šachta je založena na železobetonové základové desce 
tloušťky 200 mm. Je navržen trakční výtah bez strojovny s kabinou o rozměrech 
1100 x 1400 mm s dveřmi 800 x 2100 mm. Maximální nosnost výtahu je 630 kg pro 8 
osob. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě 
statického posudku, který není součástí této práce. 
 
Výplně otvorů 
 
Jako výplně oken jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem. Celkový 
součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Kotvení oken do 
obvodových zdí je přes ocelový pásek. Kotvení bude na bocích, na spodním i horním 
rámu oken. Typy oken a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 
Vstupní dveře jsou navrženy hliníkové s částečným prosklením a světlíkem. 
Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné s obložkovou zárubní nebo ocelovou. 
Dveřní křídlo je odýhované. Typy dveří a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 
 
Podlahy 
 
Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle provozu 
místnosti. V místnostech s mokrým provozem, v chodbách a ve společných 
prostorách je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby RAKO tl. 8 mm. V 
obytných místnostech je navržena vinylová podlaha CONTESSE. Všechny podlahy 
jsou ukončeny soklem z materiálu odpovídajícímu použité nášlapné vrstvě podlahy. 
Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použité přechodové lišty. Podrobný 
popis jednotlivých vrstev podlah je ve výpisu skladeb. 
 
Zpevněné plochy 
 
Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby uložené 
do štěrkopískového zhutněného lože. Zpevněné plochy budou spádovány do 
liniových žlabů a dále bude voda vsakována na pozemku investora.  
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Obklady 
 
V interiéru budou použity ve všech hygienických místnostech keramické obklady. 
Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 
 
Úprava povrchů 
 
Vnitřní stěny budou opatřeny vápenocementovou a sádrovou omítkou. Barevné 
provedení maleb bude upřesněno na základě projektu interiéru v rámci autorského 
dozoru při realizaci stavby. Výmalba bude provedena malířskou vodou ředitelnou 
barvou. Venkovní omítku tvoří silikonsilikátová omítka, zrnitost 1,5 mm. 
 
Truhlářské výrobky 
 
Podrobnosti viz Výpis truhlářských výrobků 
 
Klempířské výrobky 
 
Podrobnosti viz Výpis klempířských výrobků 
 
Zámečnické výrobky 
 
Podrobnosti viz Výpis zámečnických výrobků 
 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace za dodržení veškerých 
navržených stavebních materiálů a složení stavebních konstrukcí. Objekt byl navržen 
tak, aby zatížení na něj působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby 
nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
 
a) technické řešení 
 
Polyfunkční dům bude napojen zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí 
přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodního řádu novou 
přípojkou. Likvidace splaškových vod bude řešena pomocí přípojky na jednotnou 
veřejnou kanalizaci přes revizní šachtu. Likvidace dešťových odpadních vod bude 
přes jednotnou kanalizaci pozemku. Plyn bude do objektu zaveden novou přípojkou z 
NTL plynovodního potrubí. Sdělovací vedení bude rovněž vedeno pomocí nové 
přípojky z veřejného sdělovacího vedení. 
Objekt bude vytápěn pomocí plynových kotlů, které budou umístěny v technické 
místnosti. Návrh rozvodů a dimenzí sítí neřeší tento projekt. 
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V objektu je navržen výtah pro 8 osob s nosností 630kg, velikostí kabiny 
1100x1400mm, rychlostí 1,0m/s a dveřmi 800x2100mm. Strojovna výtahu je součástí 
výtahové šachty, která bude odvětrána nad plochou střechou nad 4NP. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 
Výčet technických zařízení je uveden v předchozím bodu. Objekt je určen pro bydlení 
a administrativu, proto v něm nebude probíhat žádná výroba. Nebude se v něm tedy 
vyskytovat technologické zařízení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Požárně bezpečnostní řešení je samostatně zpracováno v projektové dokumentaci 
včetně výkresů. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 
0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. Viz samostatná příloha 
diplomová práce - Stavební fyzika. 
 
b) energetická náročnost stavby 
 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je zpracovaná v části Stavební 
fyzika. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je stanoven na Uem= 
0,35W/m2K. Stavba byla zatříděna do kategorie B – úsporná.  
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
Stavba není posuzována na využití alternativních zdrojů. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
 
Větrání jednotlivých bytů je zajištěno přirozeně okny. Odvětrání digestoří, WC a 
koupelen bytů je zajištěno nuceným podtlakovým odvětráním. Větraní v prvním a 
druhém nadzemním podlaží zajišťuje vzduchotechnická jednotka, která bude 
umístěná na střeše novostavby. Návrh a přesná pozice vzduchového potrubí není 
řešena v této DP, ale je zajištěn prostor pro její realizaci. 
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K vytápění slouží teplovodní otopný systém, kdy zdrojem tepla jsou plynové kotel 
umístěný v technické místnosti bytového domu. Denní osvětlení a proslunění je 
zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude 
zajištěno jednotlivými svítidly. Zásobování vodou bude z veřejného řádu. Odvod 
odpadních vod bude zajištěn splaškovou kanalizací. Při užívání polyfunkčního domu 
bude vznikat komunální odpad. Předpokládá se ukládání komunálního odpadu do 
popelnic umístěných na stavební parcele. Stavba bude zajišťovat, aby hluk, vibrace a 
prašnost byly na úrovni, která nezhoršuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a 
pracoviště. Stavba bude navržena, aby všechny požadavky dle vyhlášky 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby byly splněny. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Jako ochrana proti radonu je navržen hydroizolační pás, který plní současně funkci 
protiradonové izolace. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 
Nebylo řešeno. Bludné proudy se nevyskytují. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
Na daném území se neuvažuje s technickou seizmicitou. 
 
d) ochrana před hlukem 
 
Stavba ani její zařízení nemají negativní účinky na životní prostředí, není zdrojem 
hluku, otřesů a vibrací. Stavební činnost během výstavby, stavebními mechanismy, 
hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy budou realizovat v pracovních 
dnech od 7.00 - 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 - 16.00 hod. Veškeré stavební činnosti 
budou realizovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a 
prachem. Stavební konstrukce bytového domu jsou provedeny tak, aby splňovaly 
požadavky ČSN 730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související 
akustické vlastnosti stavebních výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány. 
 
e) protipovodňová opatření 
 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Objekt bude napojen novými přípojkami na inženýrské sítě, které budou k objektu 
přivedeny ze severozápadní strany objektu (ulice Lipová). Hlavní rozvaděč elektřiny a 
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hlavní uzávěr plynu jsou zvlášť umístěny na pozemku. Vodoměr je umístěn 
v suterénu budovy. Kanalizační přípojka je umístěna na jihozápadě pozemku přes 
revizní šachtu. Všechny přípojky jsou napojeny na místní inženýrské sítě. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Vedení nízkého napětí bude zřízena nová přípojka nízkého napětí elektrické energie. 
Tato přípojka bude ukončena pojistkovou skříní na pozemku. V pojistkové skříni bude 
osazen hlavní jistič a elektroměrový rozvaděč s elektroměrem. Připojení stavby z této 
pojistkové skříně bude provedeno zemním kabelem. Na chodbách před byty a 
prostory k pronájmu budou instalovány elektroměry. 
 
Splašková kanalizace 
 
Pro odvod splaškových vod z bytového domu bude vybudovaná nová kanalizační 
přípojka DN 150 z hladkých trub PVC KG. Hlavní revizní šachta bude umístěna 
na pozemku investora.  
 
Dešťová kanalizace 
 
Stavba bude připojena na retenční na pozemku investora. Připojení stavby bude 
provedeno potrubím PVC DN125. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena 
do liniových žlabů a odtud do vsakovacího zařízení. 
 
Vodovod 
 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodní přípojka provedená 
z HDPE DN50. Vodovodní přípojka bude na veřejný vodovodní řád DN150 PE 
napojena navrtávacím pásem. Vodoměrná souprava s hlavním uzávěrem vody bude 
umístěna v suterénu budovy.  
 
Plynovod 
 
Plynovodní přípojka NTL je přivedena do HUP a z něj je dále plyn vyveden do 
objektu. Přípojka je zhotovena z potrubí HDPE 100 – 32x3.  
 
Sdělovací vedení 
 
Objekt bytového domu bude napojen na síť sdělovacích prostředků. Síť umožňuje 
přenos internetu a TV. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
 
Příjezdová cesta na pozemek bude napojena na stávající komunikaci v ulici Lipová, 
která sousedí s pozemkem na jižní straně objektu. Příjezdová komunikace a 
parkoviště bude tvořit obalovaný asfalt. Maximální povolená rychlost 
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na stávající obousměrné komunikaci je 50 km/h. Šířka nově budovaného 
obousměrného sjezdu bude 6 m. Rozhledové poměry jsou dostačující. Nově 
budovaný sjezd bude opatřen předepsaným dopravním značením. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Objekt bude napojen na stávající dopravní komunikaci v ulici Lipová novým sjezdem. 
 
c) doprava v klidu 
 
Vně objektu je navrženo 40 parkovacích stání, z nich dvě jsou vyhrazeno pro 
bezbariérové parkovaní. Pro obyvatele Polyfunkčního domu bude vyhrazeno 14 
parkovacích míst. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
V okolí bytového domu se nachází pouze chodník vedoucí kolem objektu. Nejsou 
zde žádné pěší ani cyklistické stezky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 
Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice a uložena na 
dané místo na stavební parcele. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice 
použita na terénní úpravy. 
Zpevněné plochy – chodníky, příjezdová komunikace, budou provedeny z betonové 
dlažby. Zpevněné plochy budou spádovány na pozemek nebo do kanalizačního 
žlabu. Také bude vykáceno část stávajících dřevin. 
 
b) použité vegetační prvky 
 
Na pozemek se vysázejí nové stromy. Bude provedena výsadba nového trávníku. 
 
c) biotechnická opatření 
 
Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 
minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení staveniště, jakož i ochranu 
stávajících komunikací a konstrukcí. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu 
nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba 
nemá negativní vliv na životní prostředí. Výstavba se nenachází v blízkosti léčebných 
pramenů. Výstavbou nebude narušena ochrana vodních zdrojů. 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcích a vazeb v krajině 
 
Nerostné zdroje se v dotčeném území nenachází. Změny hydrogeologických 
charakteristik se nepředpokládají. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu 
nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba 
nemá negativní vliv na životní prostředí. V místě stavby se nenacházejí žádné 
dřeviny ani památné stromy, jejich ochrana není nutná. S ochranou rostlin a 
živočichů se v rámci stavby nepočítá. Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou 
zachovány. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA není pro tuto stavbu požadováno. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma se v řešeném území ve stávajícím stavu 
nevyskytují. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z nově vybudovaných 
přípojek. Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupně a bude skladován 
na staveništi, kde bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 
 
b) odvodnění staveniště 
 
V případě výskytu dešťové vody ve výkopech, která by zabraňovala realizaci 
základů, dojde k odčerpání této vody čerpadlem na pozemek stavebníka, kde dojde 
k přirozenému vsakování. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Vjezd na staveniště bude v místě budoucího sjezdu z místní komunikace v ulici 
Lipová. Sjezd se bude nacházet v západní části pozemku. Staveniště bude 
zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z nově vybudovaných přípojek. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Při realizaci 
stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 
prašnosti, vibrací, apod. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
Na staveništi se nevyskytují stávající stavby. Staveniště bude oploceno svislým 
oplocení do výšky 1,8 m a tím i zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
Pro skladování materiálů, zařízení staveniště apod. bude využíván pozemek 
staveniště. Výstavba tedy nevyžaduje zábor ostatních pozemků. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Při realizaci budou dodrženy povinnosti původce odpadu stanovené v §10, 11, 12, 16 
zákona č.93/2016 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. Bude se předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. 
Odpadům, jejichž vzniku není možno zabránit, budou využity, případně odstraněny 
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví. Bude zajištěno přednostní využití odpadů 
před jejich odstraněním uložením na skládku. Odpady vzniklé při stavbě budou 
odstraněny v souladu se zákonem. Nebezpečné odpady vzniklé při stavebních 
pracích označené v kategorii N budou shromažďovány v nádobách k tomu určených 
a budou likvidovány oprávněnou firmou. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice do hloubky 300 mm. Ornice 
bude dočasně uložena na vhodném místě na stavební parcele. Po dokončení stavby 
bude zemina využita k závěrečnému zkvalitnění ploch upraveného terénu. Většina 
vytěžené zeminy bude využita na vytvoření Upraveného terénu. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Speciální požadavky na životní prostředí v průběhu stavby nejsou. Celá stavba je 
navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních 
prostředků. Stavba ani její zařízení nemají negativní účinky na životní prostředí, 
zejména nejsou zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, 
zápachu. Po dobu přípravy území a výstavby budou eliminovány dopady na životní 
prostředí (zejména zvýšená prašnost), které mohou být vyvolány jak vlastními 
stavebními pracemi, tak i provozem vozidel. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. Dále zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. dle tohoto zákona 
bude zřízen plán bezpečnosti práce. Dále nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterými 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na 
stavbě, musí při práci používat stanovené ochranné pomůcky, dodržovat 
technologické předpisy a postupy. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného 
areálu, který bude oplocen, popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti 
stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny 
bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Výstavba polyfunkčního domu neovlivní okolní stavby, tj. není zapotřebí navrhovat 
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Při výstavbě nejsou potřebná žádná dopravně inženýrská opatření. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, 
 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Nejsou stanoveny 
speciální podmínky pro provádění stavby za provozu, ani opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 30 měsíců. Přesnější údaje a členění na etapy 
nebylo stanoveno. Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají 
běžný postup výstav. 
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
Účel objektu 
 
Objekt polyfunkčního domu bude sloužit k pronájmu prodejních, administrativních, 
pracovních ploch a k trvalému bydlení osob v samostatných bytových jednotkách. 
 
Funkční náplň 
 
Novostavba polyfunkčního domu obsahuje v obytné části celkem 8 bytových jednotek 
různých typů. Součástí obytné části je také 8 sklepních kójí, úklidová místnost, 
kolárna a technická místnost. V administrativní části obsahuje 4 kanceláře, 2 prodejní 
plochy, 2 plochy pro drobné služby, úklidovou místnost a bezbariérové WC s euro-
klíčem.  Vně objektu je umístěno 40 parkovacích, z toho 2 jsou řešeny jako 
bezbariérové. Minimálně 14 parkovacích míst bude výhradně určeno pro obyvatele 
domu. 
 
Kapacitní údaje 
 
Objekt bude určen pro trvalé bydlení 28 osob. 
 
Soupis pronajímaných ploch a bytových jednotek: 
 
1. nadzemní podlaží: kancelář, podlahová plocha 84,52 m2   
    Počet zaměstnanců: 5 
    kancelář, podlahová plocha 155,58 m2   
    Počet zaměstnanců: 10 
    služba, podlahová plocha 59,10 m2   
    Počet zaměstnanců: 3 

Prodejní plocha, podlahová plocha 152,43 m2   
    Počet zaměstnanců: 4 
 
 
2. nadzemní podlaží: kancelář, podlahová plocha 84,52 m2   
    Počet zaměstnanců: 5 
    kancelář, podlahová plocha 155,58 m2   
    Počet zaměstnanců: 10 
    služba, podlahová plocha 59,10 m2   
    Počet zaměstnanců: 3 

Prodejní plocha, podlahová plocha 152,43 m2   
    Počet zaměstnanců: 4 
 
3. nadzemní podlaží: byt č.1 3+kk, podlahová plocha: 144,61 m2,  

počet uživatelů: 4 
byt č.2 1+kk, podlahová plocha: 59,41 m2,  
počet uživatelů: 2 
byt č.3 4+kk, podlahová plocha: 141,21 m2,  
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počet uživatelů: 4 
byt č.4 4+kk, podlahová plocha: 139,82 m2,  
počet uživatelů: 4 
 

4. nadzemní podlaží: byt č.5 3+kk, podlahová plocha: 144,61 m2,  
počet uživatelů: 4 
byt č.6 1+kk, podlahová plocha: 59,41 m2,  
počet uživatelů: 2 
byt č.7 4+kk, podlahová plocha: 141,21 m2,  
počet uživatelů: 4 
byt č.8 4+kk, podlahová plocha: 139,82 m2,  
počet uživatelů: 4 

 
V podzemním podlaží se nachází 8 sklepních kójí. Vně objektu je umístěno 40 
parkovacích, z toho 2 jsou řešeny jako bezbariérové. Minimálně 14 parkovacích míst 
bude výhradně určeno pro obyvatele domu. 
 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 
řešení, bezbariérové užívání stavby 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Polyfunkční dům má hojně členěný půdorys tvaru písmene L a je řešen jako 
samostatně stojící objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Jednoplášťová plochá střecha, která není pochozí. Z jižní a 
severovýchodní strany objektu budou ve 3NP a 4NP umístěny balony. 
Povrchovou úpravu obvodových stěn tvoří fasádní omítka ve dvou odstínů šedé a 
bílé barvy. Zábradlí balkonů bude provedeno z nerezu, výplněmi budou slabě 
zakouřené skleněné desky. Místní komunikace, vnější parkovací stání jsou navrženy 
z baleného asfaltu a chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. 
 
Dispoziční řešení 
 
Polyfunkční dům je rozdělen na dvě části. První část obsahuje první dvě podlaží 
v nichž se nachází administrativa, prodej a služby. Druhá část je obytná a je 
obsažena ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží. V suterénu se nachází technická 
místnost a 8 sklepních kójí pro byty. Hlavní vstup pro obytnou část je situován na 
severozápad a hlavní vstup pro administrativní část se nachází na severovýchodě 
objektu. Do obytné části se vstupuje ze závětří do chodby, na kterou navazuje 
schodišťový prostor. Z schodišťového prostoru, který obsahuje výtah vedou schody 
do 1S, 3NP a 4NP. V 1S se nachází 8 sklepních kójí, technická místnost a úklidová 
místnost. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází 8 bytů (4 v 3NP a 4 
v 4NP) přístupných ze společné chodby a kočárkárna. 
Do administrativní části se vstupuje ze závětří do chodby obsahující schodišťový 
prostor, který umožňuje přístup do 2NP. V prvním a druhém nadzemním podlaží se 
nachází čtyři kancelářské provozy, dvě prodejní plochy a dvě služby, které jsou 
přístupné ze společné chodby. Také v 1NP nejdeme wc pro invalidy na euro-klíč. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
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V polyfunkčním domě není kladen požadavek na bezbariérové užívání, ale v objektu 
je řešen bezbariérový přístup, který splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Celkové provozní řešení 
 
Polyfunkční dům je rozdělen na dvě části. První část obsahuje první dvě podlaží 
v nichž se nachází administrativa, prodej a služby. Druhá část je obytná a je 
obsažena ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží. V suterénu se nachází technická 
místnost a 8 sklepních kójí pro byty. Hlavní vstup pro obytnou část je situován na 
severozápad a hlavní vstup pro administrativní část se nachází na severovýchodě 
objektu. Do obytné části se vstupuje ze závětří do chodby, na kterou navazuje 
schodišťový prostor. Z schodišťového prostoru, který obsahuje výtah vedou schody 
do 1S, 3NP a 4NP. V 1 S se nachází 8 sklepních kójí, technická místnost a úklidová 
místnost. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází 8 bytů (4 v 3NP a 4 
v 4NP) přístupných ze společné chodby a kočárkárna. 
Do administrativní části se vstupuje ze závětří do chodby obsahující schodišťový 
prostor, který umožňuje přístup do 2NP. V prvním a druhém nadzemním podlaží se 
nachází čtyři kancelářské provozy, dvě prodejní plochy a dvě služby, které jsou 
přístupné ze společné chodby. Také v 1NP nejdeme wc pro invalidy na euro-klíč. 
 
 
Technologie výroby 
 
Technologie výroby se v objektu pro bydlení nevyskytuje. 
 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 

Bourací práce 
 
Na pozemku určeném k výstavbě stavby bytového domu se nenachází žádné 
stávající objekty. Nebude docházet k bouracím pracím. 
 
Vytyčení stavby 
 
Vytyčení stavby bude provedeno pomocí souřadnic (S – JTSK) kvalifikovanou 
osobou. Výška 0,000 bude rovna 426,000 m n. m. 
 
Zemní práce 
Bude sejmuta ornice v tloušťce 300mm v ploše budoucího polyfunkčního domu a 
zpevněných ploch kolem objektu. Skrývka ornice bude uložena na pozemku pro 
pozdější úpravu terénu. Bude provedeno vyhloubení stavební jámy a výkop 
základových pásů. Budou také provedeny výkopy pro umístění inženýrských sítí. 
Konečné terénní úpravy kolem stavby se budou týkat napojení původního terénu a 
nově navržených ploch. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním 
základové spáry. Ze dvou stran bude zajištěno pažení zeminy proti zborcení. 
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Základové konstrukce a podkladní deska 
 
Předpokládaná zemina v prostoru stavby je F3 – hlinito, písečně pevná zemina 
s únosností v základové spáře Rdt = 275 kPa. Při odkrytí základové spáry je nutno 
přizvat statika nebo stavbyvedoucího a posoudit základové poměry. V případě 
nevhodných základových poměrů je nutné přehodnotit zakládání stavby. Výkop 
základových pásů se musí ihned betonovat. Základové konstrukce budou provedeny 
ze základových pásů z prostého betonu. Podkladní deska v tloušťce 150 mm bude 
provedena z betonu vyztuženého KARI sítí 150x150 mm. Základ pod výtahovou 
šachtou bude z železobetonové základové desky v tloušťce 300 mm. Podrobné 
informace viz výkres Základy. 
Při betonáži bude nutné provést řádnou koordinaci prostupů dle jednotlivých profesí. 
Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace, 
prostupy pro přívod přípojek jednotlivých inženýrských sítí a vložení zemnících pásků 
FeZn pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace viz Projekt 
elektroinstalace (není součástí této DP). 
 
Svislé nosné obvodové konstrukce 
 
V suterénu bude obvodové nosné zdivo z betonových tvarovek tzv. „ztracené 
bednění“ tloušťky 300 mm, které se zalijí betonovou zálivkou s vložením ocelových 
prutů (podélně i příčně) nutno posoudit statickým výpočtem. Obvodové nosné zdivo v 
nadzemních podlažích bude vyzděno z broušených keramických tvárnic P+D, 
tloušťky 300 mm (rozměr tvárnic 249/300/249 mm, pevnost v tlaku P15) na maltu 
pro tenké spáry M10. Nosné překlady nad vnějšími otvory v podzemním podlaží jsou 
řešeny předem vyztuženým věncem a jsou řešeny jako průvlak-nutno posoudit 
statickým výpočtem (není součástí této DP). Překlady nad otvory v nadzemních 
podlažích jsou provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových nosníků 
(70X238xX), které jsou po obvodu doplněny o 80mm xps. Překlady nad otvory 
v keramických příčkách jsou provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových 
nosníků (145x71xX). Zdivo bude prováděno dle platného technologického postupu 
výrobce. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází v obvodové konstrukci 
ŽB sloupy o rozměrech 300x300mm (statický návrh a přesná specifikace materiálu 
není řešena v této DP) 
 
Svislé nosné vnitřní konstrukce 
 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude z akustických keramických tvárnic o rozměrech 
tvárnic 247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15 na maltu pro tenké spáry M10, 
Rw=54dB a z tvárnic, a z keramických broušených tvárnic o rozměru 240/249/249 
mm, pevnost v tlaku P15) na tenkovrstvou maltu M10. 
Překlady budou provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových nosníků 
(70X238xX). Zdivo bude provazováno do obvodových stěn v každé druhé řadě o 
jednu polovinu keramické tvárnice. Zdivo bude prováděno dle platných 
technologického postupu výrobce. Stěna výtahové šachty budou provedena jako 
monolitická železobetonová tloušťky 250mm z betonu C25/30. Návrh a umístění 
výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, 
který není součástí této práce. . V suterénu, prvním a druhém nadzemním podlaží se 
nachází ŽB sloupy o rozměrech 300x300mm (statický návrh a přesná specifikace 
materiálu není řešena v této DP)  
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Příčky 
 
Příčky mezi jednotlivými místnostmi budou provedeny z keramických broušených 
tvárnic P+D, tloušťky 140/80 mm (rozměr tvárnic 497/(140/80)/249 mm, pevnost v 
tlaku P8) na maltu pro tenké spáry M10. Napojení na svislé nosné konstrukce se 
provede pomocí ocelových plochých kotev. Kotvy budou ukládány v každé druhé 
ložné spáře. Překlady budou provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových 
nosníků (70X238xX). Převážně v prvním a druhém nadzemním podlaží jsou příčky 
řešeny jako SDK tl. 125mm (dvojité opláštění 12,5mm, Min. 60mm vata) 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce tloušťky 250 mm jsou tvořeny železobetonovou monolitickou 
deskou jednosměrně nebo křížem vyztuženou. Železobetonové ztužující věnce 
budou součástí stropní desky a jsou rozšířeny o 250 mm. Překlady v 1S nad nosnými 
zdmi jsou využity železobetonové věnce, spojené se stropní deskou, které budou 
staticky posouzení (není řešeno v této DP). Konstrukce balkonu jsou řešeny jako 
jednostranně pnuté o tloušťce 150mm uložené na skryté ŽB průvlaky tloušťky 
250mm. Překlady nad otvory v nadzemních podlažích jsou provedeny 
z prefabrikovaných keramicko-betonových nosníků (70X238xX), které jsou po 
obvodu doplněny o 80mm xps. Překlady nad otvory v keramických příčkách jsou 
provedeny z prefabrikovaných keramicko-betonových nosníků (145x71xX). Pro 
uložení stropů se ve všech podlaží nachází ŽB průvlaky o jiných výškách. Návrh a 
umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického 
posudku, který není součástí této diplomové práce.  
 
Schodiště 
 
Schodiště v polyfunkčním domě (obytná část) je navrženo jako dvouramenné, 
železobetonové monolitické, deskové s obložením z keramické dlažby. Schodišťové 
ramena jsou uloženy přes akusticky izolační prvky na mezipodestu a hlavní podestu. 
Mezipodesta je uložena na dvou stranách do svislých nosných konstrukcí přes 
akusticky izolační prvky (viz výkresy tvaru stropu).  Schodišťové stupně budou 
součástí železobetonové desky. Šířka ramene je 1300 mm. Schodišťové stupně z 1S 
do 1NP mají výšku 166,67 mm a šířku 300 mm, z 1NP do 2NP a z 2NP do 3NP mají 
výšku 164,58 mm a šířku 300 mm, 3NP do 4NP mají výšku 162,5 mm a šířku 300 
mm. Zábradlí je tvořené madlem ve výšce 1 000 mm. Kolem schodiště, byly 
navrženy dilatační akustické prvky, které budou vibrace eliminovat. Návrh a umístění 
výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, 
který není součástí této práce. 
Schodiště v polyfunkčním domě (administrativní část) je navrženo jako 
dvouramenné, železobetonové monolitické, deskové s obložením z keramické 
dlažby. Schodišťové ramena jsou uloženy přes akusticky izolační prvky na 
mezipodestu a hlavní podestu. Mezipodesta je uložena na dvou stranách do svislých 
nosných konstrukcí přes akusticky izolační prvky (viz výkresy tvaru stropu).  
Schodišťové stupně budou součástí železobetonové desky. Šířka ramene je 1500 
mm. Schodišťové stupně z 1NP do 2NP mají výšku 164,58 mm a šířku 300 mm.  
Zábradlí je tvořené madlem ve výšce 1 000 mm. Kolem schodiště, byly navrženy 
dilatační akustické prvky, které budou vibrace eliminovat. Návrh a umístění výztuží a 
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posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není 
součástí této práce. 
 
Střešní konstrukce 
 
Střecha je navržena jako nepochozí, plochá, jednoplášťová. Hydroizolace ploché 
střechy je navržena hydroizolační folie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvené 
k podkladu. Střešní rovina ploché střechy je odvodněná vnitřními vtoky, které jsou 
svedeny instalačními šachtami. Stření vtoky jsou svedeny do svodného potrubí, které 
je napojeno na dešťovou kanalizaci. Dále je potrubí napojeno do retenční nádrže, 
kde je voda likvidovaná do jednotné kanalizace. Potrubí uvnitř objektu bude vedeno v 
šachtách. Spád ploché střechy je min. 3 %, který je vytvořen z lehčeného betonu. 
 
Hydroizolace 
 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z asfaltového SBS modifikovaného pásu 4 
mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Asfaltový pás bude vytažen 300 mm nad 
úroveň upraveného terénu. Hydroizolace ploché střechy je folie z měkčeného PVC-P 
mechanicky kotvené k podkladu. Hydroizolace balkonu je SBS modifikovaný 
asfaltový pás v tloušťce 4 mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. 
 
Tepelná izolace 
 
Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Je navržená 
tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 70F tloušťky 200 mm. Pod zeminou je 
objekt kontaktně zateplen vrstvou tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu 
tloušťky 120 mm. Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí desek z 
pěnového polystyrenu EPS 150 tloušťky 2x120 mm. Zateplení podlahy v kontaktu se 
zeminou bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu EPS 150 v tloušťce 
190 mm. Podlaha mezi podzemním podlažím a prvním podlaží bude také obsahovat 
desky z pěnového polystyrenu EPS 150 v tloušťce 190 mm. 
 
Komín 
 
Komínové těleso, které začíná v technické místnosti v 1 S, je navržené z komínových 
třívrstvých systémových tvárnic.  Je zvolen komín o rozměrech 830x360mm a je 
tvořen dvěma průduchy s průměrem 200 mm a větrací šachtou. Vybírací otvor je 
umístěn v technické místnosti v 1 S. Po celé délce komínu je těleso klasicky omítnuto 
a vyztuženo výztužnou tkaninou z důvodu možných tepelných změn. Komín bude 
připojen na čtyři plynové kotle (dva do každého průduchu).  
 
Výtah 
 
Výtahová šachta bude ze železobetonu tloušťky 250 mm z betonu C25/30. Vnitřní 
rozměr je 2000x1625 mm. Šachta je založena na železobetonové základové desce 
tloušťky 200 mm. Je navržen trakční výtah bez strojovny s kabinou o rozměrech 
1100 x 1400 mm s dveřmi 800 x 2100 mm. Maximální nosnost výtahu je 630 kg pro 8 
osob. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě 
statického posudku, který není součástí této práce. 
 



46 
 

Výplně otvorů 
 
Jako výplně oken jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem. Celkový 
součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Kotvení oken do 
obvodových zdí je přes ocelový pásek. Kotvení bude na bocích, na spodním i horním 
rámu oken. Typy oken a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 
Vstupní dveře jsou navrženy hliníkové s částečným prosklením a světlíkem. 
Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné s obložkovou zárubní nebo ocelovou. 
Dveřní křídlo je odýhované. Typy dveří a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 
 
 
Podlahy 
 
Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle provozu 
místnosti. V místnostech s mokrým provozem, v chodbách a ve společných 
prostorách je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby RAKO tl. 8 mm. V 
obytných místnostech je navržena vinylová podlaha CONTESSE. Všechny podlahy 
jsou ukončeny soklem z materiálu odpovídajícímu použité nášlapné vrstvě podlahy. 
Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použité přechodové lišty. Podrobný 
popis jednotlivých vrstev podlah je ve výpisu skladeb. 
 
Zpevněné plochy 
 
Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby uložené 
do štěrkopískového zhutněného lože. Zpevněné plochy budou spádovány do 
liniových žlabů a dále bude voda vsakována na pozemku investora.  
 
Obklady 
 
V interiéru budou použity ve všech hygienických místnostech keramické obklady. 
Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 
 
Úprava povrchů 
 
Vnitřní stěny budou opatřeny vápenocementovou a sádrovou omítkou. Barevné 
provedení maleb bude upřesněno na základě projektu interiéru v rámci autorského 
dozoru při realizaci stavby. Výmalba bude provedena malířskou vodou ředitelnou 
barvou. Venkovní omítku tvoří silikonsilikátová omítka, zrnitost 1,5 mm. 
 
Truhlářské výrobky 
 
Podrobnosti viz Výpis truhlářských výrobků 
 
Klempířské výrobky 
 
Podrobnosti viz Výpis klempířských výrobků 
 
Zámečnické výrobky 
 
Podrobnosti viz Výpis zámečnických výrobků 
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Odvětrání 
 
Větrání jednotlivých bytů je zajištěno přirozeně okny. Odvětrání digestoří, WC a 
koupelen bytů je zajištěno nuceným podtlakovým odvětráním. Větraní v prvním a 
druhém nadzemním podlaží zajišťuje vzduchotechnická jednotka, která bude 
umístěná na střeše novostavby. Návrh a přesná pozice vzduchového potrubí není 
řešena v této DP, ale je zajištěn prostor pro její realizaci. 
 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
 
Stavba je navržena a bude muset být provedena tak, aby byla při užívání bezpečná. 
Všechny konstrukce a prvky jsou navrženy a musí být provedeny v souladu 
s platnými normami a vyhláškami. 
 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika, vibrace 
 
Viz samostatná příloha– Stavební fyzika. 
 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
Viz samostatná příloha - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení 
 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti, které jsou uvedené 
v projektové dokumentaci. S materiály musí být manipulováno přesně v souladu 
s podmínkami, které jsou stanoveny výrobcem, a montáž nebo provádění konstrukcí 
musí být v souladu s montážními návody a doporučeními konkrétního výrobku nebo 
systému. 
Dodržení pracovních postupů a návodů, které stanovil výrobce, zajišťuje 
požadovanou jakost provedení.  
 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 
Navržená stavba nemá požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní 
požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
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j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby 
 
Dokumentace zpracovaná zhotovitelem musí splňovat požadavky platných norem, 
vyhlášek a zákonů. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 
konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek 
 
Bude brán zřetel na kontrolu zakrývaných železobetonových konstrukcí, především 
na správné uložení izolace, množství a druh výztuže, průměry výztuže a krytí 
betonem. Žádné speciální kontroly ani měření nad rámec požadavků technologických 
předpisů a norem není nezbytně nutné. 
 

l) Výpis použitých norem 
 
ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části; 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy; 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy; 
ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení; 
ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie; 
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky; 
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky – Změna Z1; 
ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin; 
ČSN 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody 
ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
ČSN EN 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 
z vlastností stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi; 
ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 
z vlastností stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty; 
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty; 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou; 
ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb; 
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3. ZÁVĚR 
 
V mé diplomové práci jsem se zabýval návrhem novostavby polyfunkčního domu. 
Snahou bylo o vytvoření architektonicky zajímavé budovy, která bude splňovat 
funkční požadavky. Rozsáhlost a složité členění půdorysu zapříčinilo spousty 
zajímavých detailů, které jsem musel vyřešit a tím rozšířil své znalosti.  Polyfunkční 
dům obsahuje osm bytových jednotek, které se nachází v třetím a čtvrtém 
nadzemním podlaží. Dále obsahuje pronajímatelné plochy v prvním a druhém 
nadzemním podlaží k primárním účelům jako kanceláře, drobné prodejny a služby. 
Částečně podsklepená část je využita pro sklad a technické zázemí objektu. Objekt 
je navržen tak, aby splňoval veškeré technické požadavky na stavbu. Součástí 
projektu jsou situační výkresy, prováděcí dokumentace, požárně bezpečnostní 
řešení, tepelně technické posouzení, technické zprávy, vizualizace a Seminární 
práce Při práci byly použity softwary: AutoCAD, Microsoft Office, Building Design, 
ArchiCAD, Deksoft. Diplomovou práci jsem zpracoval s využitím doposud nabytých 
zkušeností s navrhováním pozemních staveb, za použití českých norem, vyhlášek, 
předpisů a technických listů výrobců použitých materiálů. Zpracování práce a 
odborné konzultace mi přinesly velké množství dalších cenných zkušeností. 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
1S suterén  
1NP první nadzemní podlaží  
2NP druhé nadzemní podlaží  
3NP třetí nadzemní podlaží 
4NP čtvrté nadzemní podlaží  
AKU akustické  
BPV balt po vyrovnání  
č. číslo  
čl. článek  
ČSN česká státní norma  
DN světlost  
DPS dokumentace pro provedení stavby  
EL elektroměrový rozvaděč  
EPS expandovaný polystyren  
FeZn pozinkované železo  
HI hydroizolace  
HUP hlavní uzávěr plynu  
CHÚC chráněná úniková cesta  
kat. úz. katastrální území  
k-ce konstrukce  
KV konstrukční výška  
m n. m. metrů nad mořem  
NN nízké napětí  
par. č. parcelní číslo  
PE polyetylen  
PENB průkaz energetické náročnosti budovy  
PT původní terén  
PVC polyvinylchlorid  
REI požární odolnost konstrukce  
SPB stupeň požární bezpečnosti  
STL středotlaký  
SV světlá výška  
tab. tabulka  
TI tepelná izolace  
TL. tloušťka  
UT upravený terén  
vyhl. vyhláška  
XPS extrudovaný polystyren  
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ŽB železobeton  
A plocha 
d tloušťka konstrukce  
HT měrná tepelná ztráta prostupem tepla  
Hz hertz  
Kč koruna česká  
R tepelný odpor konstrukce  
Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  
Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  
Rw vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem  
U součinitel prostupu tepla  
Uem průměrný součinitel prostupu tepla  
λ součinitel tepelné vodivosti materiálu  
φi relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
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6. SEZNAM PŘÍLOH  
 
Složka č.1 – Přípravné a studijní práce  
 

Vypočet základových pásů  
Výpočet schodiště  
Výpočet dimenze střešního vtoku 
 
Studie:  01 - půdorys 1S, M1:150  

02 - půdorys 1NP, M1:150  
03 - půdorys 2NP, M1:150  
04 - půdorys 3NP, M1:150  
05 - půdorys 4NP, M1:150  
06 - řez, M1:150  
07 - pohled severovýchodní, M1:100  
08- pohled severozápadní, M1:100  
09 - pohled jihozápadní, M1:100  
10- pohled jihovýchodní, M1:100  
3D model  
poster 
 

Složka č.2 – C Situační výkresy  
 

Výkresy:  C.1 – Situace širších vztahů, M1:1000  
C.2 – Koordinační situační výkres, M1:250  
 

Složka č.3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
 

Výkresy:  D.1.1.01 – Půdorys 1S, M1:50  
D.1.1.02 – Půdorys 1NP, M1:50  
D.1.1.03 – Půdorys 2NP, M1:50  
D.1.1.04 – Půdorys 3NP, M1:50  
D.1.1.05 – Půdorys 4NP, M1:50  
D.1.1.06 – Půdorys ploché střechy, M1:50  
D.1.1.07 – Řez A-A, M1:50  
D.1.1.08 – Řez B-B, M1:50  
D.1.1.09 – Pohled severovýchodní, M1:100  
D.1.1.10 – Pohled severozápadní, M1:100  
D.1.1.11 – Pohled jihozápadní, M1:100  
D.1.1.12 – Pohled jihovýchodní, M1:100  

 
Složka č.4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

Výkresy:  D.1.2.01 – Základy, M1:50  
D.1.2.02 – Výkres tvaru stropu nad 1S, M1:50  
D.1.2.03 – Výkres tvaru stropu nad 1NP, M1:50  
D.1.2.04 – Výkres tvaru stropu nad 2NP, M1:50  
D.1.2.05 – Výkres tvaru stropu nad 3NP, M1:50  
D.1.2.06 – Výkres tvaru stropu nad 4NP, M1:50  
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D.1.2.07 – D1 – Detail přechodu podsklepené části na      
nepodsklepenou, M1:5 
D.1.2.08 – D2 – Detail založení výtahové šachty, M1:5  
D.1.2.09 – D3 – Detail parapetu, nadpraží a ostění, M1:5  
D.1.2.10 – D4 – Detail atiky, M1:5  
D.1.2.11 – D5 – Detail vpusti, M1:5 
 

Výpis skladeb  
Výpis prvků  

 
Složka č.5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
 

Výkresy:  D.1.3.01 – Půdorys 1.S, M1:150  
D.1.3.02 – Půdorys 1.NP, M1:150  
D.1.3.03 – Půdorys 2.NP, M1:150  
D.1.3.04 – Půdorys 3.NP, M1:150  
D.1.3.05 – Půdorys 4.NP, M1:150  
D.1.3.06 –Situace, M1:250  
Technická zpráva požární ochrany  

 
Složka č.6 – Stavební fyzika 
  

Posouzení z hlediska stavební fyziky  
Příloha-výpočty  

 
 


