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ABSTRAKT 
Cílem diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci novostavby 

multifunkčního objektu v obci Dýšina.  

Architektura objektu je dána účelem užívání stavby. Administrativní a bytová 
část objektu je řešena jako třípodlažní a skladová část jako jednopodlažní. 
Jedná se o nepodsklepený objekt bez obytného podkroví, obdélníkového 
půdorysu o maximálních rozměrech 63,4 x 26,26 m. Zastřešení je řešeno 
sedlovou střechou  

Dispoziční a provozní řešení administrativní části budovy je především 
zaměřeno na nabídku vystavovaného zboží a na jeho prodej v 1.NP. V tomto 
podlaží jsou kanceláře, prodejna s vystaveným zbožím, technická místnost 
a sociální zařízení včetně toalet pro osoby se sníženou schopností pohybu. Ve 
2.NP jsou kanceláře obchodního charakteru a kanceláře vedoucího. Je zde 
také zasedací místnost a místnost pro předvádění zboží.  

Obytná část v 3.NP nad administrativní částí je členěna na 4 bytové jednotky. 
Byty jsou přístupné z centrální chodby. Vchod na centrální chodbu je zajištěn 
z venkovního ocelového schodiště na severní straně objektu.  

Prostor skladovací haly je dispozičně nečleněný pro maximální využití 
skladovacích ploch. Je zde jedna kancelář (26,95m2) a skladovací prostory 
(973,65m2) s testovací výtahovou šachtou. Do této části je zajištěn vjezd třemi 
vraty a vraty s rampou pro NA. Skladovací část je dveřmi komunikačně spojena 
s částí administrativní.  
 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Multifunkční objekt, administrativní část, skladovací hala, výtahová šachta, 
sedlová střecha, prodejna, byt, kanceláře, diplomová práce, novostavba. 
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ABSTRACT 
The aim of the diploma thesis was to create project documentation the new 

construction of a multifunctional building in the village of Dýšina. 

The architecture of the building is determined by the usage purpose. The 

administrative and residential part is designed as a three-level building and the 

warehouse part as a single-level one. It is a non-basement construction without 

a residential attic, a rectangular floor plan with maximum dimension of 63.4 x 

26.26 m. The roofing is solved by a gabled roof. 

The layout and operational solution of the administrative part of the building 

is primarily focused on the offer of exhibited goods and their sale on the 1st 

floor. On this floor, there are offices, a shop with exhibited goods, a technical 

room and sanitary facilities, including toilets for people with reduced mobility. 

On the 2nd floor, there are commercial and manager offices. There is also a 

meeting room and a showroom. 

The residential part on the 3rd floor above the administrative part is divided 

into 4 residential units. The apartments are accessible from the central corridor. 

The entrance to the central corridor is secured with an external steel staircase 

on the north side of the building. 

The space of the storage hall is not divided to maximize usage of storage 

area. There is one office (26.95 m2) and storage space (973.65 m2) with a test 

elevator shaft. The entrance to this part is ensured by three gates and a gate 

with a ramp for tracks. The storage part is directly connected to the 

administrative part with a door. 

 

KEYWORDS  

Multifunctional object, administrative part, storage hall, lift shaft, gable 
roof, shop, flat, office, diploma thesis, new building. 
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ÚVOD 
Cílem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace 

pro provedení stavby. Jedná se o nepodsklepený multifunkční objekt, který se 

skládá ze dvou částí Konkrétně administrativní část s byty a skladovací část. 

Multifunkční objekt byl navržen v obci Dýšina, na parcele č. 715/38 

k.ú. Dýšina, Pozemky dotčené stavbou vč. infrastruktury jsou parcely č. 716/2, 

716/13, 716/17, 716/20 k.ú. Dýšina a neobsahuje obytné podkroví. 

Administrativní část bude třípodlažní, skladovací část je jednopodlažní. Celý 

objekt je zastřešen sedlovou střechou. Administrativní část je řešena jako 

zděná stavby, z cihelného zdiva typu Therm. Stropy jsou řešeny předpjatými 

betonovými panely, zastřešení je řešeno dřevěnými sbíjenými vazníky. 

Skladovací část je řešena jako skeletový ŽB systém s cihelnými vyzdívkami. 

Zastřešení skladovací haly je taktéž řešeno sedlovou střechou, tvořenou 

dřevěnými sbíjenými vazníky. 

1.NP administrativní části je především zaměřeno na nabídku vystavovaného 

zboží a na jeho prodej. Jsou zde kanceláře, technická místnost a sociální 

zařízení Ve 2.NP jsou kanceláře obchodního charakteru a kanceláře vedoucího. 

Je zde také zasedací místnost a místnost pro předvádění zboží.  

Obytná část v 3.NP nad administrativní částí je členěna na 4 bytové jednotky 
o velikostech 2+kk a 3+kk.  

Prostor skladovací haly je dispozičně nečleněný pro maximální využití 
skladovacích ploch. Je zde kancelář a skladovací prostory s testovací 
výtahovou šachtou.  

Diplomová práce obsahuje přípravné práce s výpočty, vizualizaci a studii 
objektu. Dále je zde obsaženo osazení objektu do terénu, situační výkresy, 
textovou a výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby vč. 
požárně bezpečnostního řešení stavby a posouzení objektu z hlediska stavební 
fyziky. 
Cílem projektu bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

multifunkčního objektu. 

Diplomová práce je rozdělena na hlavní textovou část a 6 samostatných složek. 

Složka č.1 - Přípravné a studijní práce 

Složka č.2 - Situační výkresy 

Složka č.3 - Architektonicko-stavební řešení 

Složka č. 4 - Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Složka č. 5 – Technika prostředí staveb 

Složka č. 6 - Základní posouzení z hlediska stavební fyziky 
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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavb ě 

Název stavby:  Multifunkční objekt 

Místo stavby: Dýšina, č.parc.: 715/38, 716/2, 716/13, 716/17, 

716/20 k.ú.Dýšina [623091] 

Obec: Dýšina 

Okres: Plzeň - město 

Stavební úřad: Magistrát města Plzně - odbor Stavebně správní 

Předmět PD: Předmětem PD je novostavba multifunkčního objektu 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

Datum zpracování PD: Říjen 2020 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor (Stavebník):  AH Profi s.r.o. 

    Letkovská 38/32, Plzeň - Božkov, 326 00 

    IČO: 64357767 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace 

Vypracoval:   Bc. Michal Bogner  

  K Lutové 271/8 

  326 00  Plzeň 

 

A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 
Tato PD řeší pouze stavební objekt SO 01 - Multifunkční objekt. 

 

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

a)  základní informace o rozhodnutích nebo opat řeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena (ozna čení stavebního ú řadu, jméno 
autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí 
nebo opat ření),  
Stavební povolení 

b)  základní informace o dokumentaci nebo projektov é dokumentaci, 
na jejímž základ ě byla zpracována projektová dokumentace pro provád ění 
stavby,  
Dokumentace pro vydání stavebního povolení – Multifunkční objekt 

v k.ú. Dýšina. 
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c)  další podklady.  
Výškopis a polohopis, geologický průzkum, radonový průzkum. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 
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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace  stavby 

Dodavatelská dokumentace stavby bude vypracována dle podkladů 

z vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

Požadavky pro vypracování dodavatelské dokumentace budou na základě 

výběrového řízení, kde výběr dodavatele bude určovat příslušné stavební 

a konstrukční manipulaci s materiálem. Dodavatelská dokumentace a následná 

realizace bude splňovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů 

na příslušný stavební či konstrukční materiál.  

Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby 

(DPS), dle které dopracuje realizační dokumentaci (dle soutěžních podmínek 

objednatele). 

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, 

je nutné vypracovat dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel je povinen 

na vlastní náklady vyhotovit v případě potřeby dílenskou a výrobní dokumentaci 

k jednotlivým částem stavby. 

Realizační firma, se postará o výkresy, které budou potřebné k provedení 

díla z hlediska firmou používaných materiálů a technologií, které se do této PD 

nesmí konkrétně zadávat. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 
na staveništi 

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví – je potřeba zpracovat plán 

BOZP. Plán BOZP bude zpracován koordinátorem BOZP před započetím 

realizace stavby. 

Realizační firma musí mít vypracovaný konkrétní plán bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci na staveništi s přesným harmonogramem provádění 

prací se zahrnutím ukončení jednotlivých prací. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných 

bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení. 

c) podmínky realizace prací, budou-li provád ěny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb  

Při umístění přístavby je nutno obecně dodržet tato ochranná pásma. 

druh      požadavek    skutečnost 

-od osy okresní silnice   …….10 m    30 m, vyhoví 

-od osy krajní koleje železniční trati …… 60 m    trať není 

Z uvedeného plyne, že ochranná pásma vyhovují. 
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Práce v ochranných pásmech bude probíhat s nejvyšší obezřetností 

za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí. 

Vlastní navrhovaná stavba ochranné pásmo nevyžaduje. 

Pozemky stavby neleží v chráněném území, ani v památkové rezervaci. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci stav eništ ě a provád ění 
prací na n ěm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vl astností 
staveništ ě nebo požadavk ů stavebníka na provád ění stavby apod. 

Staveniště bude zřízeno na pozemku parc. č. 715/38,  716/2, 716/13, 716/17 

a 716/20 k.ú. Dýšina [623091]. Staveniště bude zřízeno uvnitř objektu a kolem 

objektu na pozemku investora. Staveniště bude provizorně oploceno. Stávající 

příjezdové komunikace budou omezeny pouze v nezbytně nutné míře 

při dopravě materiálu a suti. Materiál je možno skladovat uvnitř areálu. 

e)  ochrana životního prost ředí při výstavb ě.  

Vše bude prováděno dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků práce 

pro daný druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně 

otestované s osvědčením o hygienické nezávadnosti pro určený typ použití.  

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 

normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 

stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Odpadové hospodářství – obec 

má zajištěný týdenní odvoz odpadků. 

Pojízdné trasy kolem objektu budou pravidelně čištěny od staveništního 

prachu, popř. spadlých materiálů. 

Během výstavby dojde ke vzniku odpadu, který bude pravidelně odvážen 

na skládku (preferovat odvoz k recyklaci materiálu) nebo odborně likvidován 

na stavbě. Nedojde ke zhoršení životního prostředí nad stanovené limity. 

Úpravy a stavební konstrukce v objektu jsou navrženy z běžných materiálů 

a konstrukcí. Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, 

níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

- Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší. 

- Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

- Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je 

dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní 

prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny.  

- Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy 

a vyhlášky.  
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- Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť 

bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku. Bude zamezeno 

znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty.  

- Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadů, který slouží 

pro stanovení způsobu jejich likvidace. Vyhlášku doplňuje změna – 

vyhláška č. 503/2004 Sb. 

Požadavky na ochranu ve řejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. 

č. 274/2001 Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. 

- ochranu proti hlukům a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

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.). 

- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, 

aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, 

který při nakládání na auta může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. 

Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících 

ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám 

a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel. 

- ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu za řízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění 

podzemních vod. 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území 

a nezastav ěné území, soulad navrhované stavby s charakterem úz emí, 

dosavadní využití a zastav ěnost území 

Novostavba multifunkčního objektu je situována na nezastavěných pozemcích 

parc. č. 715/38,  716/2, 716/13, 716/17 a 716/20 k.ú. Dýšina. 

Pozemek č.parc.: 715/38 je evidován v KN jako ostatní plocha o výměře 

6342 m2.  

Pozemek č.parc.: 716/2 je evidován v KN jako ostatní plocha o výměře 

73 m2.  

Pozemek č.parc.: 716/13 je evidován v KN jako trvalý trav. porost o výměře 

971 m2.  

Pozemek č.parc.: 716/17 je evidován v KN jako ostatní plocha o výměře 

41 m2.  

Pozemek č.parc.: 716/20 je evidován v KN jako trvalý travní porost o výměře 

471 m2.  

Pozemek č.parc. 716/20 je dotčeným pozemkem stavbou, který není 

ve vlastnictví stavebníka. Tento pozemek je ve vlastnictví obce Dýšina 

a bude na něm vybudován vjezd na pozemek stavby. 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem a novostavba nemění 

charakter zástavby ani jinak výrazně neovlivňuje vzhled a okolí, začleňuje se 

do okolní zástavby průmyslových staveb na kraji obce Dýšina. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regul ačním plánem 

nebo ve řejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo 

územním souhlasem 

Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím a s územním plánem. 

Na dotčené území je zpracován územní plán s funkčním využitím – území 

výrobní, lehká výroba. 

 

c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě 

stavebních úprav podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby 

Jedná se o novostavbu umístěnou na nezastavěném území v souladu 

s územně plánovací informací.  
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných 

požadavk ů na využívání území 

Pro využívání území nebylo třeba žádných rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků. Pouze proběhlo vyjmutí zájmového území ze ZPF. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky dotčených orgánů, viz dokladová 

část (PD DSP). 

 

f) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů - geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod. 

Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Sondami byly 

vyhodnoceny navážky i rostlý terén pod navážkami. Charakter navážek je 

proměnlivý a lze je hodnotit jako slabě ulehlé až neulehlé. Dle tohoto průzkumu 

jsou základové poměry v prostoru uvažované stavby hodnoceny jako složité. 

Ve statickém posudku je navržena únosnost zeminy, která bude při zakládání 

ověřena přítomností statika, který případně upraví poměry v založení 

konstrukce objektu. 

Území nespadá do oblasti se zvýšenou seismicitou, seismické účinky lze dle 

ČSN 730036 předpokládat nižší než limitních 6°M.C.S. stupnice, vykazují tedy 

hodnotu, kdy není potřeba stavby zabezpečovat proti zemětřesným účinkům.  

Objekt je navržena v souladu s radonovým indexem prokázaným radonovým 

průzkumem v místě umístění stavby - střední index. Navrhované řešení 

ve formě hydroizolačního pásu, který vyhoví danému indexu. 

 

g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů1) - památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, lokality soustavy Natura 

2000, záplavové území, poddolované území, stávající  ochranná 

a bezpečnostní pásma apod. 

Pozemky se nenachází v území se zvýšenou ochranou.   

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém či poddolovaném území.   

 

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

na odtokové pom ěry v území 

Stavba neovlivní negativně životní prostředí nad zákonem stanovené hodnoty. 

Na staveništi budou provedena opatření snížení hlučnosti a prašnosti 
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při provádění stavebních prací. Stavba bude prováděna v jednosměnném 

provozu. Při vyjíždění stavební mechanizace stavby je nutné dbát, aby nebyla 

znečišťována veřejná komunikace. 

Při výstavbě bude chráněna vzrostlá zeleň, která by mohla být poškozena 

nepatrnou manipulací stavební mechanizace. 

Dešťové vody z pozemku investora nesmí vtékat na veřejnou komunikaci. 

Hluk – Stavba není výrobní budovou a její provoz neprodukuje nadměrný 

hluk 

Vnitroklima – Nutno dodržet veškeré technologické postupy prováděcích 

prací a dodržet veškeré úpravy předepsané projektantem. 

Odtokové poměry se nemění, pouze dešťová voda ze střech, zpevněných 

ploch a komunikací bude svedena do navrhované dešťové kanalizace. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Nejsou.  

 

k) požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského 

půdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 

Parcely v majetku investora, které byly vyňaty ze zemědělského půdního fondu 

v důsledku zástavby a zpevněných ploch: 

716/13 971 m2 PBEJ  4.11.10 

716/17 41 m2 PBEJ  4.11.10 

Přes pozemek č.parc. 716/20, zemědělský půdní fond o výměře 471 m2, 

PBEJ 4.11.10 je navržena příjezdová komunikace k objektům stavby. Pozemek 

je ve vlastnictví obce Dýšina. 

Pozemek č.parc. 715/38 k.ú. Dýšina již byl vyňat ze ZPF, taktéž pozemek 

č.parc. 716/2. 

 

l) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezba riérového p řístupu 

k navrhované stavb ě 

Přístup na pozemek je řešen z místní veřejné komunikace č.parc: 392 

k.ú. Dýšina silnice II/180 přes pozemek č.parc: 716/20 k.ú. Dýšina ve vlastnictví 

obce Dýšina.  

Celý komplex bude oplocen, viz výkresová část. Splašková kanalizace bude 

svedena do veřejné kanalizační sítě novou kanalizační přípojkou. Dešťová 

kanalizace bude svedena do otevřeného příkopu, který se nachází mimo areál 

na pozemku 716/20. Přípojka NN bude provedena viz samostatná část PD. 
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Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěn přes novou přípojku 

ze stávajícího veřejného vodovodu. Napojení a provedení vnitřních rozvodů 

inženýrských sítí se řídí samostatnými částmi PD.  

Nebyly zjištěny veřejné sítě, které by se nacházely na pozemku plánované 

výstavby a nejsou tedy požadavky na jakékoliv přeložky inženýrských sítí. 

Splašková kanalizace napojením přes nově zbudovanou kanalizační přípojku  

 do stávající veřejné kanalizace 

Zásobování pitnou vodou  napojením přes nově zbudovanou vodovodní 

 přípojku na stávající vodovodní řád 

 Dešťová kanalizace  bude svedena do otevřeného příkopu,  

 který se nachází mimo areál na pozemku 716/20. 

Přípojka NN napojením přes připojovací skříň zemním kabelem  

 na veřejný rozvod 

Přípojka plynu napojením přes novou plynovodní přípojku ukončenou  

 ve sloupku na hranici pozemku, 

 ve sloupku osazen HUP, odsud vedení do objektu 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související 

investice 

Nejsou. 

 

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 

Č.parc: druh pozemku  vlastník 

715/38 k.ú. Dýšina ostatní plocha . 

716/2 k.ú. Dýšina ostatní plocha 

716/13 k.ú. Dýšina trvalý travnatý porost  

716/17 k.ú. Dýšina ostatní plocha AH Profi s.r.o. 

  Letkovská 38/32, Božkov 

32600, Plzeň 

716/20 k.ú. Dýšina trvalý travnatý porost Obec Dýšina 

  Náměstí Míru 30 

  33002, Dýšina 
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o) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpe čnostní pásmo 

Sousedící pozemky při západní straně č.parc. 716/15, 716/16, 760/20 k.ú. 

Dýšina budou ovlivněny přípojkami vody, plynu, splaškové a dešťové 

kanalizace.  

 

Č.parc: druh pozemku  vlastník 

715/15 k.ú. Dýšina ostatní plocha  Obec Dýšina 

716/16 k.ú. Dýšina ostatní plocha Náměstí Míru 30 

716/20 k.ú. Dýšina ostatní plocha  33002, Dýšina 

Popis ochranných pásem: 

Ochranné pásmo sdělovacího vedení  1,0m 

Ochranné pásmo vodovodu   1,5m 

Ochranné pásmo kanalizace   1,5m 

Ochranné pásmo STL plynovodu   1,0m 

Ochranné pásmo zemního vedení NN  1,0m 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje 

o jejich sou časném stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadně 

stavebn ě historického pr ůzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu umístěnou na nezastavěném pozemku.  

 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je prodej, skladování a testování součástek hydraulických 

výtahů, které budou v prodejně vystaveny, dále jsou zde provozní kanceláře, 

zasedací místnost a předváděcí místnost. 3. NP je navrženo jako obytné 

podlaží přístupné přes venkovní schodiště. Byty jsou určeny zejména 

pro zaměstnance. 

 

c) trvalá nebo do časná stavba 

Jde o stavbu trvalou 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických 

požadavk ů na stavby a technických požadavk ů zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena podle obecně technických požadavků na výstavbu, platných 

vyhlášek a norem pro tento typ stavby. Investorem nebylo požadováno 

bezbariérové řešení objektu.  

 

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

podmínky 

závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Návrh stavby byl proveden v souladu s požadavky dotčených orgánů, 

viz dokladová část (PD DSP). 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů1)- kulturní památka 

apod. 

Není 

 

g) navrhované parametry stavby - zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, 

užitná plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:      1651,6 m2 

Obestavěný prostor:   16055 m3  

Užitná plocha:   celkem 2562,74 m2 

Z toho: 

Komerční část: 562,23 (1.NP) + 973,65 (skladová hala) 

+ 517,18 (2.NP) = 2053,06 m2. 

Obytná část:     509,68 m2 

Předpokládaný počet pracovníků komerční části objektu: 20 

Jedná se o novostavbu s obytným podlažím se čtyřmi bytovými jednotkami 

o velikostech 2+kk a 3+kk. Předpokládaný počet uživatelů je 10 osob. 

 

h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření 

s deš ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů 

a emisí, t řída energetické náro čnosti budov apod. 

 

spotřeba vody:         870 m3/rok 

splaškové vody:       870 m3/rok 

spotřeba el. energie: viz. PD elektro 

spotřeba plynu:         viz. PD plynofikace 
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Dešťové vody ze střech stavebního objektu budou svedeny kanalizací 

do otevřeného příkopu, který se nachází vně areálu. Toto řešení bylo 

preferováno odborem životního prostředí, MMP. 

Nakládání s odpady se řídí zákonem 185/2001 Sb. a vyhl. 381/2001 Sb. 

v platném znění. V průběhu stavby bude vedena dokumentace o nakládání 

s odpady tak, aby mohl být při předání do provozu doložen způsob likvidace. 

Po dokončení stavby budou komunální odpady vyprodukované obyvateli stavby 

ukládány do sběrné nádoby a dle smluvních vztahů v obci odváženy na skládku 

komunálního odpadu. Ostatní odpady třídit do kontejnerů vyhrazených 

pro jednotlivé druhy odpadů. 

Zpráva odpadového hospodářství není součástí této PD. 

Novostavba multifunkčního objektu je navržena tak, aby tepelně technické 

hodnoty obvodových a střešních plášťů vyhověly doporučeným hodnotám ČSN 

73 0540 – Tepelná ochrana budov a Zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 

Sb.  

 

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 

Začátek výstavby:       06/2021  

Konec výstavby:       06/2023 

Etapizace výstavby se nepředpokládá. 

 

j) orienta ční náklady stavby 

Novostavba multifunkčního objektu  35,000 mil. Kč 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
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SITUAČNÍ VÝKRESY JSOU V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE TÉTO PD, 

SLOŽKA Č. 2. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů 

A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKT U 

 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Technická zpráva - ú čel objektu, funk ční nápl ň, kapacitní údaje; 

architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ční řešení, bezbariérové 

užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstruk ční 

a stavebn ě technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpe čnost 

při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost ředí; stavební fyzika – 

tepelná technika, osv ětlení, oslun ění, akustika - hluk, vibrace – popis 

řešení, zásady hospoda ření energiemi, ochrana stavby p řed negativními 

účinky vn ějšího prost ředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

údaje o požadované jakosti navržených materiál ů a o požadované jakosti 

provedení; popis netradi čních technologických postup ů a zvláštních 

požadavk ů na provád ění a jakost navržených konstrukcí; požadavky 

na vypracování dokumentace zajiš ťované zhotovitelem stavby - obsah 

a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele ; stanovení 

požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p řípadných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povi nných -  

stanovených p říslušnými technologickými p ředpisy a normami; výpis 

použitých norem. 

 

1. ÚČEL OBJEKTU 

Zastavěná plocha:      1651,6 m2 

Obestavěný prostor:   16055 m3  

Užitná plocha:   celkem 2562,74 m2 

Z toho: 

Komerční část: 562,23 (1.NP) + 973,65 (skladová hala) 

+ 517,18 (2.NP) = 2053,06 m2. 

Obytná část:     509,68 m2 

Předpokládaný počet pracovníků komerční části objektu: 20 

Jedná se o novostavbu s obytným podlažím se čtyřmi bytovými jednotkami 

o velikostech 2+kk a 3+kk . Předpokládaný počet uživatelů je 10 osob. 

 

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A FUNK ČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 Specifikace objektu 

- Způsob zástavby:  třípodlažní objekt 

- Počet podlaží:  podzemních: 0 

    nadzemních: 3 
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    podkroví: 0 

Objekt je umístěn viz Situační výkresy. Osvětlení objektu bude provedeno 

dle Elektroinstalace (není obsahem této PD). Oslunění je zajištěno dostatečné 

okny. 

2.2 Architektonické ztvárn ění objektu – zast řešení, zásady řešení fasád 

Jedná se o novostavba multifunkčního objektu, kde projektová dokumentace 

bude svým konečným řešením splňovat veškeré podmínky dotčených orgánů 

s ohledem na urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 

v souladu s územním plánem a s předchozím stupněm dokumentace na jejímž 

základě bylo uděleno stavební povolení. 

Architektura objektu je dána účelem užívání stavby. Část objektu je řešena 
jako třípodlažní a část jako jednopodlažní. Tyto části jsou od sebe dilatačně 
odděleny. Nepodsklepený objekt bez obytného podkroví, obdélníkového 
půdorysu o maximálních rozměrech 63,4 x 26,26 m. Zastřešení je řešeno 
sedlovou střechou se sklonem 22,5 % s maximální výškou objektu 14,035 m, 
střešní krytina bude plechová vlnitá v černé barvě 9005 (vzorník barev RAL). 
Oplechování navrženo ze Zn plechu v komaxitové úpravě v tmavé barvě. 

Výška okapů střešní konstrukce je +6,240 a 10,580 od ±0,000 (úroveň čisté 

podlahy 1.NP). Fasáda bude provedena kombinací zatřené omítky bílé barvy 

9010 (vzorník barev RAL) a barvy v odstínu šedé 7021 (vzorník barev RAL), 

zrno 1,5-2,0. Při výběru fasádní barvy dbát na to, aby index světelné odrazivost 

barvy fasády> 30.  

Dispoziční řešení je zřejmé ze stavebních výkresů. 

2.3 Funkční řešení 

Dispoziční a provozní řešení administrativní části budovy je především 
zaměřeno na nabídku vystavovaného zboží a na jeho prodej v 1.NP. V tomto 
podlaží jsou kanceláře s evidencí zboží, prodejna s vystaveným zbožím, 
technická místnost a sociální zařízení včetně toalet pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Ve 2.NP jsou kanceláře obchodního charakteru a kanceláře 
vedoucího. Je zde také zasedací místnost a místnost pro předvádění zboží.  

Obytná část v 3.NP nad administrativní částí je členěna na 4 bytové jednotky 
o velikostech 2+kk a 3+kk. Byty jsou přístupné z centrální chodby. Vchod 
na chodbu je zajištěn z venkovního ocelového schodiště na severní straně 
objektu.  

Prostor skladovací haly je dispozičně nečleněný pro maximální využití 
skladovacích ploch. Je zde kancelář (26,95m2) a skladovací prostory 
(973,65m2) s testovací výtahovou šachtou. Do této části je zajištěn vjezd třemi 
vraty a vraty s rampou pro NA. Skladovací část je dveřmi komunikačně spojena 
s částí administrativní.  
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1.NP 

1.01 Zádveří 6,21m2 

1.02 Prodejna s výstavou 413,59m2 

1.03 Obchodní prostory 37,69m2 

1.04 Obchodní prostory 37,66m2 

1.05 WC personál 8,4m2 

1.06 Úklid 1,49m2 

1.07 Technická místnost 8,11m2 

1.08 Fotopracoviště 14,52m2 

1.09 Chodba 3,32m2 

1.10 Chodba 4,29m2 

1.11 Chodba 26,95m2 

1.12    Skladová hala 973,65m2 

2.NP 

2.01 Chodba 62,87m2 

2.02 Kancelář 40,42m2 

2.03 Kancelář 40,06m2 

2.04 Kancelář vedoucího 30,26m2 

2.05 Kancelář hosta 43,16m2 

2.06 Chodba 11,68m2 

2.07 Odkládací místnost 7,66m2 

2.08 Umývárna 6,10m2 

2.09 WC 1,60m2 

2.10 Chodba 19,50m2 

2.11 Předsíň 5,80m2 

2.12 Zasedací místnost 73,28m2 

2.13 Serverovna 13,46m2 

2.14 Šatna mužů 4,68m2 

2.15 Šatna žen 4,64m2 

2.16 Předváděcí místnost 94,90m2 

2.17 Sociální zařízení muži 

  18,00m2 

2.18 Úklid 4,53m2 

2.19 Sociální zařízení ženy 

  11,70m2 

2.20 Kuchyně 17,44m2 

2.21 Archiv 7,52m2 

3.NP – Společná chodba  25,92m2 

3.NP – byt č.1 

3.02 Chodba 11,14m2 

3.03 Obývací pokoj + kk 50,95m2 

3.04 Koupelna 6,37m2 

3.05 WC 1,99m2 

3.06 Technická místnost 2,50m2 

3.07 Pokoj 16,79m2 

3.08 Šatna 8,62m2 

3.09 Šatna 5,32m2 

3.10 Pokoj 18,03m2 

3.NP – byt č.2 

3.11 Chodba 20,46m2 

3.12 Pokoj 32,52m2 

3.13 Obývací pokoj + kk 41,47m2 

3.14 Šatna 8,40m2 

3.15 Šatna 4,90m2 

3.16 Technická místnost 3,60m2 

3.17 WC 1,95m2 

3.18 Koupelna 5,64m2 

3.NP – byt č.3 

3.19 Chodba 14,98m2 

3.20 Pokoj 22,10m2 

3.21 Šatna 3,69m2 

3.22 Šatna 5,98m2 

3.23 Pokoj 23,84m2 

3.24 Koupelna 9,28m2 

3.25 Technická místnost 4,16m2 

3.26 WC 2,56m2 

3.27 Spíž 2,90m2 

3.28 Obývací pokoj + kk 51,70m2 
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3.NP – byt č.4 

3.29 Chodba 19,09m2 

3.30 Šatna 6,53m2 

3.31 Koupelna 5,89m2 

3.32 Technická místnost 2,69m2 

3.33 Obývací pokoj + kk 36,02m2 

3.34 WC 2,34m2 

3.35 Šatna 3,61m2 

3.36 Pokoj 25,75m2 

a) konstruk ční a materiálové řešení 

Založení třípodlažní části objektu bude řešeno jako hlubinné na vrtaných 

pilotách, do kterých budou vetknuty základové pasy a patky.  

Konstrukční systém této třípodlažní části je řešen jako železobetonový, 

skeletový, podélný systém kombinovaný se zděnými nosnými stěnami. 

Železobetonové rámové konstrukce jsou navrženy v 1.NP a 2.NP 

pro maximální prostoru. Obvodový plášť a nosné konstrukce 3.NP budou 

zděné. Nosné zděné konstrukce budou z broušených cihelných bloků typu 

therm. Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů tl. 250 mm.  

Založení halové části objektu (jednopodlažní) bude řešeno jako hlubinné 

na vrtaných pilotách, do kterých budou vetknuty základové pasy. Podlahová 

deska haly je navržena jako tzv. plovoucí deska uložena na stabilizační 

vápenocementové vrstvě a oddilatována od obvodových základových pasů. 

Objekt je navržen z broušených cihelných bloků typu therm tl. 440 mm. 

Obvodové stěny dle výkresové části jsou opatřeny kolmými žebry, 

železobetonové sloupy o půdorysném rozměru 400x500 mm.  

Střešní konstrukce objektu bude tvořena dřevěnými vazníky ve sklonu 

22,5 %. Jako střešní krytina bude použita plechová vlnitá kladená 

na přerušovaný prkenný záklop. 

Investor se rozhodl pro plastové okenní a dveřní prvky. Výplň otvorů bude 

tvořit izolační trojsklo viz výkresová část. Okenní a dveřní prvky jsou uvažovány 

s Uw≤ 1,1 Wm2K. Před výrobou oken a okenních sestav či dveří nutno zaměřit 

skutečnou velikost stavebních otvorů, ochranné fólie skel a rámů po montáži 

odstranit z povrchů oken ve lhůtě nejpozději dle doporučení výrobce. Barevné 

řešení dveřních zárubní a dveřních křídel bude upřesněno na základě 

požadavku investora. Rámy a okna bude nutné kotvit kotvami a budou 

utěsněny po obvodu PUR pěnou a osazeny difúzní pásky, z venkovní strany 

budou použity okenní rohové lišty. 

Mezi administrativní a skladovací částí je navržena protipožární stěna, 

která bude vyvedena nad střešní rovinu. Dveře spojující skladovací prostory 

a prostory s komerčními prostory budou provedeny v souladu s PBŘ. 
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3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM A OSLUN ĚNÍ 

Viz směrová růžice na výkresech. 

 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

4.1 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací na stavb ě budou vytý čeny veškeré 

podzemní vedení a za řízení v míst ě stavby a trasách jednotlivých p řípojek 

inženýrských sítí a bude zajišt ěna jejich ochrana p řed poškozením. 

Dle terénních pom ěrů!!! 

Na staveništi byl proveden hydrogeologický průzkum, který zhodnotil 

základové poměry jako složité. Před realizací základových konstrukcí bude 

na stavbu přizván statik/geolog k posouzení skutečného stavu základových 

poměrů, popř. statik upraví poměry v založení stavby. Především bude nutné 

ověřit skutečnou hloubku únosné zeminy pro pilotáž (opřené piloty). 

Po zbudování zpevněných ploch staveniště bude provedena 

vápenocementová stabilizační vrstva tl. 400 mm. Poté budou provedeny vrty 

pilot. Další zemní práce zahrnují hloubení rýh. Po provedení vrtaných pilot 

budou základové spáry plošných základů vyplněny hutnitelným materiálem, 

který bude ukládán po vrstvách a hutněn na min. 95 % PS. 

V případě zalití základových rýh vodou je nutné výkopy odvodnit. Kolem 

základových pasů bude položena drenáž. 

Základové pasy se budou hloubit strojně, začištění ručně tak, aby základová 

spára byla vodorovná a čistá. Zemní práce budou provedeny odborně podle 

příslušné ČSN 733050. V poslední etapě budou zbudovány dosypy a finálové 

úpravy terénu. Vytěžená zemina, která bude užita ke zpětným zásypům. 

Zemina, která tak užita nebude, bude likvidována v souladu se zprávou 

odpadového hospodářství. 

4.2. Základy 

Západní (t řípodlažní) část objektu: administrativa + obytné podlaží  

Založení je navrženo na vrtaných pilotách o průměru 400, 620, 880 a 900 mm 

s délkou dříku 5,0 – 7,0 m. Piloty jsou navrženy jako osamělé, vetknuté, 

z betonu C25/30 XC2 prutovou výztuží B500B s krytím výztuže 80 mm. Hloubka 

založení piloty bude upřesněna vždy při vrtání (různé hloubky únosné zeminy).  

Do pilot budou vetknuty plošné základy vytažením prutové výztuže. 

Základové nosníky (pasy) pod obvodovými stěnami jsou navrženy jako ŽB 

monolitické spojité o průřezu 400x830 mm (vč. podlahové desky) z betonu 

C25/30 XC2 s prutovou výztuží B500B se 4 pruty Ø16 mm dole i nahoře 
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a s třmínky Ø10 mm po 150 mm s krytím výztuže 30 mm. V místě pilot jsou 

pasy rozšířeny na šířku 550 mm.  

Pod stěnami u schodiště jsou navrženy ŽB monolitické základové pasy 

o průřezu 400x330 mm z betonu C25/30 XC2 s prutovou výztuží B500B 

se 4 pruty Ø16 mm dole i nahoře a s třmínky Ø10 mm po 150 mm s krytím 

výztuže 30 mm.  

Pod dělícími stěnami je navržen společný ŽB monolitický základový pas 

o průřezu 850x500 mm z betonu C25/30 XC2 s prutovou výztuží B500B 

se 6 pruty Ø16 mm dole i nahoře a s třmínky Ø10 mm po 300 mm s krytím 

výztuže 30 mm. 

Podélná výztuž pilot pod žb. sloupy prochází základovou patkou 

900x900x430 mm z betonu C25/30 XC2 a podlahovou deskou do samotných 

sloupů. Pro neporušení hydroizolační vrstvy je nutné betonářskou výztuž 

nad úrovní podlahové desky opatřit nátěrem cementové hydroizolační stěrky. 

Podlahová deska je navržena jako železobetonová o tl. 150 mm z betonu 

C25/30 XC2 s výztuží svařovanými sítěmi Ø6-100x100 mm při dolním povrchu 

s krytím 25 mm. Přesah jednotlivých sítí je min. 300 mm. Pod podlahovou 

deskou je navržena stabilizace podloží o mocnosti min. 400 mm zhutněná 

na hodnotu Edef,2 = min. 80 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 <2,5. 

Východní (jednopodlažní) část objektu: skladovací hala  

Svislé nosné konstrukce a základové nosníky jsou navrženy na vrtaných 

železobetonových monolitických pilotách o průměru dříku 620 a 880 mm 

s délkou dříku 5,0 až 7,0m z betonu C25/30 XC2 s prutovou výztuží B500B 

s krytím výztuže 80 mm.   

Základové nosníky (pasy) pod obvodovými stěnami jsou navrženy jako ŽB 

monolitické spojité o průřezu 400x500 mm z betonu C25/30 XC2 s prutovou 

výztuží B500B se 4 pruty Ø16 mm dole i nahoře a s třmínky Ø10 mm 

po 150 mm s krytím výztuže 30 mm. V místě pilot jsou pasy rozšířeny na šířku 

600 mm.  

Podlahová deska v hale je navržena betonová monolitická o tl. 180 mm 

z betonu C20/25 XC1 s rozptýlenou výztuží drátky  HE 1/50 25 kg/m3 

s řezanými spárami v rastru max. 6,0 x 6,0 m. Pod podlahovou deskou je 

navržena stabilizace podloží o mocnosti min. 400 mm zhutněná na hodnotu 

Edef,2 = min. 80 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 <2,5. Tato podlahová deska 

je navržena jako tzv. plovoucí deska uložena na stabilizační vámenocementové 

vrstvě. Je tedy oddilatována od obvodových konstrukcí včetně plošných 

základů.  Přesné složení směsi bude statikem upřesněno těsně před touto 

realizací.  
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Jelikož byly základové pom ěry ur čeny jako složité, bude na postup 

realizace základových konstrukcí dohlížet statik a geolog!!! 

4.3. Svislé konstrukce 

Konstrukční systém objektu je řešen jako železobetonový skelet kombinovaný 

se zděnými nosnými stěnami typu therm. 

Obvodové nosné zdivo o tl. 440 mm je navrženo z broušených keramických 

bloků typu therm EKO + o pevnosti P8 zděných na maltu pro tenké spáry. 

Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm jsou navrženy z broušených keramických bloků 

typu therm o pevnosti P10 zděných na maltu pro tenké spáry. Akustické zdivo 

tl. 250 mm je navrženo z broušených keramických bloků typu therm pevnosti 

P15 zděných na maltu M10. Akustické zdivo tl. 190 mm je navrženo 

z broušených keramických bloků typu therm o pevnosti P10 zděných na maltu 

pro tenké spáry. Spodní části obvodových stěn třípodlažní části objektu je první 

řada navržena jako sokl zdiva z broušených keramických bloků typu therm 

tl. 300 mm, pevnosti P15 do maltového lože. Obvodové zdivo halové části 

objektu je dilatačně odděleno od podlahové desky (plovoucí deska) a je 

vyztuženo betonovými žebry 400x500 mm složených z betonových bednících 

dílců. Výplň tvoří beton C25/30 XC1 s prutovou výztuží B500B se 4 pruty 

Ø16 mm při obou površích (v ohýbaném směru) a s třmínky Ø8 mm po 240 mm 

s krytím 30 mm. Sloupy jsou vetknuty do spodní stavby a ohybová výztuž 

sloupů musí být nastykována s ohybovou výztuží pilot. Spodní části 

obvodových stěn haly jsou do výšky 1,0 m navrženy z bednících dílců BD40 

o tl. 400 mm s betonem C25/30 XC2 s prutovou výztuží B500B z vodorovných 

prutů 2x Ø10 mm v každé spáře (po max. 250 mm) a svislých prutů Ø10 mm 

po 250 mm při obou površích s krytím výztuže 30 mm. 

Uvnitř administrativní části objektu v 1. a 2.NP jsou navrženy ŽB 

prefabrikované sloupy o průřezu 400x400 mm z betonu C35/45 XC1, které jsou 

dole přikotveny k základovým patkám pilot. 

Štítové sloupy v 1. a 2.NP jsou navrženy jako ŽB prefabrikované sloupy 

o průřezu 400x340 mm z betonu C35/45 XC1, které jsou dole přikotveny 

k základovým patkám pilot. 

Zhlaví zděných stěn, na které budou ukládány betonové panely, budou 

opatřeny betonovým roznášecím podkladem.  

Podst řešní ztužující v ěnec : Pod konstrukcí krovu jsou navrženy ŽB věnce 

s průřezy 190/250, 200/250 a 250/250 mm z betonu C20/25 XC1 s prutovou 

výztuží B500B se 4 pruty Ø12 mm v rozích a s třmínky Ø8 mm po 150 mm 

s krytím výztuže 25 mm. 
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Překlady:  

Překlady nad otvory budou řešeny pomocí systémových keramobetonových 

překladů, které v případě větších světlostí otvorů budou spřaženy 

s železobetonovým ztužujícím věncem. Překlady nad okny a dveřmi v 1.NP 

v podélných stěnách – ŽB prefabrikované překlady „L“ 360x420 mm z betonu 

C35/45 XC1. 

4.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Strop 

Nosnou konstrukci stropu nad 1.NP tvoří železobetonové prefabrikované 

předpjaté dutinové panely tl. 250 mm se standardní šířkou panelů 1,20 m.  

Součástí dodávky střešních i stropních panelů bude provedení zálivky 

z jemnozrnného betonu min. pevnostní třídy C20/25 XC1 a vložení zálivkové 

(kleštinové) výztuže mezi jednotlivé panely z průběžných prutů min. průměru 

Ø8 mm z betonářské výztuže B500B. Dále bude součástí stropů provedení 

obvodového (obručového) ztužujícího věnce z betonu C20/25 XC1 

se standardní prutovou výztuží se 4 pruty Ø10 mm v rozích a třmínky Ø6 mm 

po 150 mm s krytím podélné výztuže 25 mm. Panely budou uloženy v délce 

min. 100 mm na obvodové nosné stěny přes roznášecí vrstvu betonové 

mazaniny o mocnosti min. 50 mm z betonu C20/25 XC1 s konstrukční plošnou 

výztuží (např. pruhy svař. sítí).   

 

Vnit řní průvlaky  pro uložení stropních panelů jsou navrženy jako ŽB 

prefabrikované o průřezu obráceného "T" 700x500mm. Průvlaky jsou kladeny 

s převislými konci pro využití průřezu k přenesení horních ohybových momentů. 

Výměna u schodišt ě: Pro uložení stropních panelů a ŽB monolit. deskového 

schodišťového ramene je v prostoru schodiště navržena výměna ze svařených 

ocelových profilů U260+L140x12 z oceli S235. 

Dřevěná stropní kce v halové části objektu 

Nad místností 1.11 kancelář je navržen dřevěný fošnový strop. Stropní 

konstrukce není uvažována jako pochozí. Fošny o rozměru 80/220 mm budou 

kladeny v maximální osové vzdálenosti 1,0 m. Světlé rozpětí je 4,52 m. 

Krov– vazníkový systém.  Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěné 

příhradové vazníky kladené s maximální osovou vzdáleností 1,0 m. Návrh, 

včetně výkresu vazníku je v samostatné příloze statické posouzení. Vazníky 

jsou složeny z dřevěných prvků s pojeny pomocí plechových styčníkových 

desek gang nail: spodní pasy z průřezů 60x200 mm, horními pasy 60x220 mm 
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a mezipásovými pruty z průřezů 60x80 mm, 60x120 mm a 60x200 mm. Vazníky 

jsou kotveny do podstřešních železobetonových ztužujících věnců. 

 

4.5. Schodišt ě 

Schodiště uvnitř administrativní části budovy je navrženo jako železobetonové 

deskové s podestovými nosníky. Podestový nosník z betonu C25/30 XC1, 

tahovou výztuží 3xØ14 mm, konstrukční výztuží 2xØ12 mm, třmínky 

Ø8 po 150 mm z oceli B500B a krytím 25 mm bude uložen do nosné zděné 

stěny. Schodiště bude mít 20 stupňů o rozměrech stupňů 280x172,5 mm.  

Pro přístup do 2. a 3.NP je navrženo venkovní samostatné ocelové schodiště 

se zalomenými schodnicemi z profilů U220 a roštovými stupni. Schodnice jsou 

podepřeny ocelovými sloupky z profilů Jäckl 80x4 se zavětrováním z profilů 

Jäckl 60x4. Podlahu mezipodesty a výstupní podesty tvoří polorošty 30 mm. 

Ocelové sloupky a schodnice nástupního ramene budou pomocí chemických 

kotev přikotveny k samostatným železobetonovým monolitickým základovým 

pasům. Tyto pasy jsou oddilatované od základových konstrukcí objektu a jsou 

navrženy z betonu C25/30 XC2 jako dvoustupňové s vrchním stupněm 

o průřezu 400x250 mm a spodním stupněm o průřezu 600x350 mm. Pasy 

budou vyztuženy konstrukční výztuží B500B se 4 pruty Ø10 mm dole a 4 pruty 

10 mm nahoře s třmínky Ø8 mm po 300 mm s krytím 40 mm. Pod pasy bude 

proveden štěrkový polštář z kameniva fr. 0/63 o mocnosti min. 250 mm 

zhutněný na dosažení hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 <2,5.  

Veškeré ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235. Ocelové rošty 

a roštové stupně budou dodány v pozinkovaném provedení, u ostatních 

ocelových konstrukcí bude protikorozní ochrana zajištěna nátěrem. 

 

4.6. Komíny  

Od nových kondenzačních kotlů se povedou skrz střechu odkouření koaxiální 

s vnitřním průměrem 80 mm, které budou jednak přisávat vzduch pro hoření 

kotle, tak pro odtah spalin – spotřebič typu C. Potrubí 80/125, vnitřní plast PPD, 

vnější nerez. Koaxiální potrubí obalené teplenou izolací a druhým vnějším 

nerezovým nosným pláštěm. 

 

4.7. Podhled 

V 1. NP administrativní části objektu tvoří podhled sádrokartonové desky 

tl. 12,5 mm na nosném ocelovém roštu s dvojitým rastrem, zavěšené na přímý 

závěs. Do tohoto podhledu bude vložena akustická izolace tl. 40 mm.  
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V 2. NP administrativní části objektu je navržen kazetový podhled s formátem 

sádrokartonových kazet 600x600 mm. Kazety s perodrážkou budou ukládány 

na obousměrný rošt z T-profilů zavěšený na čtyřbodový závěs. Do tohoto 

podhledu bude vložena akustická izolace tl. 80 mm.   

Podhled pod konstrukcí krovu bude proveden jako plný podhled z SDK desek 

tl. 12,5 mm v souladu s PBŘ stavby. Desky budou kotveny do nosného 

ocelového roštu s dvojitým rastrem, který bude zavěšen na střešní vazníky 

přes čtyřbodové závěsy. Mezi roštem a SDK deskami bude kotvena parotěsnící 

folie. Na ocelový rošt bude ložena tepelná minerální izolace. 

 

4.8. Výtahy 

V halové části objektu je navržena testovací výtahová šachta pro hydraulické 

výtahy. V rámci realizace stavby bude zrealizovaná pouze výtahová šachta 

bez hydraulického systému. Vnitřní rozměr výtahové šachty 2,8x3,2 m.  

 

4.9. Střecha 

Zastřešení je řešeno sedlovou střechou. Základní střešní roviny se sklonem 

22,5 %. Jako střešní krytina bude použita plechová vlnitá přerušovaný prkenný 

záklop. Oplechování navrženo ze Zn plechu v komaxitové úpravě, v tmavé 

barvě. Odvodnění střech je potrubím svedeno do svodů zaústěných do dešťové 

kanalizace, shodně jako povrchy z areálové komunikace. Ostatní plochy jsou 

řešeny vsakem na vlastním pozemku. 

Vazníky jsou kotveny do obvodového železobetonového ztužujícího věnce. 

Podhled a čelo přesahu střešní konstrukce bude opatřeno dřevěným roštem 

ze střešních latí 60/40 mm popř. 50/30 mm, opatřený vhodným nátěrem. Na něj 

bude namontován obklad z cementových desek, kde je údržba minimální. 

 

4.10. Úpravy povrch ů stěn, strop ů, podlah 

Podlahy – V místnosti 1.02, 1.11 a 1.12 bude nášlapnou vrstvu tvořit betonová 

vrstva která je zároveň roznášecí vrstvou. V místnosti 1.02 je tato vrstva 

navržena z betonu C20/25 tl. 70 mm vyztužená pomocí rozptýlených 

polymerových vláken délky 50 mm.  V místnostech 1.11 a 1.12 je tato vrstva 

navržena z betonu jako betonová průmyslová podlaha. V ostatních místnostech 

bude nášlapnou vrstvou keramická dlažba a plovoucí podlaha. Roznášecí 

vrstvu bude tvořit betonová vrstva C 20/25 tl. 55 mm vyztužená 

pomocí rozptýlených polymerových vláken délky 50 mm. 

Úpravy povrch ů vnit řních  – Jelikož se jedná o novostavbu, tvoří stěny 

zejména dvouvrstvé či jednovrstvé omítky.  Barevné odstíny budou upřesněny 
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na stavbě investorem. V umývárně a na toaletách bude osazena ker. dlažba, 

ker. obklad do výše min. 2,0 m. Taktéž stěnu za kuchyňskou linkou je třeba 

opatřit ker. obkladem. 

Úpravy vn ějších povrch ů – Pro tento zděný objekt je navržena hladká fasáda 

bude provedena kombinací zatřené omítky bílé barvy 9010 (vzorník barev RAL) 

a barvy v odstínu šedé 7021 (vzorník barev RAL), zrno 1,5-2,0. Při výběru 

fasádní barvy dbát na to, aby index světelné odrazivost barvy fasády> 30. 

Izolace netepelné a drenáže – Drenáže budou provedeny podél celého 

základového pasu a zaústěné do vsaků, případně vsakovacích košů. Drenáž 

bude rozvedena z plastových perforovaných trub min. DN100. Trubky je nutno 

chránit buď v rámci obsypu či je samotné vhodným materiálem, např. geotextílií 

proti ucpávání, hromadě kalů apod. 

Hydroizolace administrativní části objektu je tvořena dvěma vrstvami 

izolačních navařených pásů. 1. vrstva bude tvořena oxidovaným asf. pásem 

a 2.vrstva je tvořena sbs modifikovaným asf. pásem, který je zároveň 

protiradonovým opatřením. Betonářská výztuž prostupující ze základových 

konstrukcí do svislých nosných konstrukcí (sloupů) bude nad úrovní podlahové 

desky opatřena nátěrem cementové hydroizolační stěrky.  

Pod plovoucí deskou je navržena jednovrstvá foliová izolace, která bude 

kladena na PDK prachovou vrstvu tl. 30 mm, která plní vyrovnávací funkci 

a dále zamezí porušení hydroizolační vrstvy propíchnutím. 

Tepelné izolace – V souvrství podlahy halové části objektu není navržena 

tepelně-izolační vrstva.  

Tepelná izolace podlah v přízemí bude z expandovaného polystyrenu EPS 

200 S tl. 80 mm. Ve skladbě podlahy 2. a 3. NP je navržena kročejová izolace 

z elastizovaného EPS tl.30 mm. Nad vrstvami EPS je navržen systémová deska 

podlahového topení tl. 50 mm  

Do podhledů v 1. a 2. NP bude vložena akustická izolace s λ = 0,035 W/m.K. 

Střecha bude zateplena izolací s λ = 0,035 W/m.K o celkové tl. 340 mm 

a 280 mm. Izolace bude ukládána na podhled a mezi vazníky. 

Okraje místností budou obloženy proužky MIRELON.  

Soklová část objektu bude zateplena extrudovaným polystyrénem tl.80 mm, 

který bude nalepen na bednící dílce a betonové pasy.  

Zateplení překladů, průvlaků a věnců viz výkresová část. 

 

4.11. Příčky 

Skladba pórobetonové příčky tl. 100 mm  

• Malba/obklad 
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• Štuková omítka 2 mm 

• Podkladní cemen. stěrka s celoplošným armování arm. tkaninou  4 mm 

• Pórobetonová tvárnice 100 mm 

• Podkladní cemen. stěrka s celoplošným armování arm. tkaninou  4 mm 

• Štuková omítka 2 mm 

• Malba/obklad 

 

Skladba pórobetonové příčky tl. 150 mm  

• Malba/obklad 

• Štuková omítka 2 mm 

• Podkladní cemen. stěrka s celoplošným armování arm. tkaninou  4 mm 

• Pórobetonová tvárnice 150 mm 

• Podkladní cemen. stěrka s celoplošným armování arm. tkaninou  4 mm 

• Štuková omítka 2 mm 

• Malba/obklad 

 

4.12. Výpln ě otvor ů 

Investor se rozhodl pro plastové okenní a dveřní prvky. Výplň otvorů bude 

tvořit izolační trojsklo viz výkresová část. Okenní a dveřní prvky jsou uvažovány 

s Uw≤ 1,1 Wm2K. Více viz. výpis prvků. Před výrobou oken a okenních sestav 

či dveří nutno zaměřit skutečnou velikost stavebních otvorů, ochranné fólie skel 

a rámů po montáži odstranit z povrchů oken ve lhůtě nejpozději dle doporučení 

výrobce. Barevné řešení dveřních zárubní a dveřních křídel bude upřesněno 

na základě požadavku investora. Rámy a okna bude nutné kotvit kotvami 

a budou utěsněny po obvodu PUR pěnou a osazeny difúzní pásky, z venkovní 

strany budou použity okenní rohové lišty. 

Mezi administrativní a skladovací částí je navržena protipožární stěna, 

která bude vyvedena nad střešní rovinu. Dveře spojující skladovací prostory 

a prostory s komerčními prostory budou provedeny v souladu s PBŘ. 

V halové části objektu jsou navrženy jedny vrata se zvýšeným prahem 

(+0,770) z důvodu přípravy pro hydraulickou sklopnou rampu 

k nakládání/vykládání nákladních automobilů. Provedení otvoru p ředem 

konzultovat s dodavatelem technologie rampy a límce , aby nedošlo 

k nesprávnému vyzd ění a zednické p řípravě otvoru pro technologii rampy. 

 

4.13. Oplocení  

Oplocení je navrženo ocelové, pozinkované, šedé s výplněmi pletivem o max. 

výšce 2,0 m. Více viz výkresová část. 
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4.14 Klempí řské výrobky a konstrukce 

Viz výpis klempířských prvků. 

 

4.15 Malby a nát ěry 

Truhlářské výrobky budou z výroby opatřeny povrchovou úpravou. Na vnitřní 

štukové zdi se provede 2x malba. 

Zámečnické výrobky do vnitřního prostředí se opatří nátěrem syntetického 

emailu na základní barvu. 

Zámečnické výrobky do venkovního prostředí se opatří antikorozním 

nátěrem, základním nátěrem. 

Dřevěné konstrukce krovu se opatří před montáží ochranným nátěrem 

nebo dvojitým postřikem.  

 

5. ÚPRAVA PRO INVALIDNÍ OSOBY 

Investor nepožadoval bezbariérové řešení objektů. 

 

6. TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 

Vytápění – Pro daný objekt je navrženo nízkotlaké podlahové vytápění 

s nucenou cirkulací, kde jako palivo bude zemní plyn.  

Tepelná ztráta objektu byla stanovena dle ČSN EN 12831, výpočet viz. PD 

vytápění. 

Topným zdrojem pro 1.NP a část 2.NP je kondenzační plynový kotel 

(odkadovaný výkon kotle 18kW) s přípravou TUV umístěný v technické 

místnosti 1.NP.  

Kanceláře vedoucího v 2. NP budou vytápěny samostatným kondenzačním 

kotlem (odhadovaný výkon kotle 18kW) včetně přípravy TUV.  V 3.NP jsou 

navrženy samostatné plynové kondenzační kotle (odhadovaný výkon 

jednotlivých kotlů je 12-24kW) s integrovaným zásobníkem TUV pro každou 

bytovou jednotku. Navržené kotle jsou klasifikovány jako spotřebiče typu C. 

Vytápění skladové haly je řešeno pomocí 3x plynového ohřívače vzduchu. 

Ohřívače jsou uvažovány 3x, o celkovém výkonu dle tepelných ztrát 

(odhadovaný výkon 28kW). Více ohřívačů je zvleno z důvodu dosahu teplého 

vzduchu od jednotky. 

 

VZT – Větrání v objektu bude řešeno přirozené okny. Vnitřní WC, sprchy budou 

větrány podtlakově pomocí stropních ventilátorů, zvlášť pro muže a ženy. 

Ovládání bude pomocí časových spínačů. Veškeré místnosti s vlhkým 
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provozem (WC, technické místnosti a koupelny), které nemají okna budou 

nuceně odvětrána pomocí VZT – ventilátorů. 

 

Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z přípojky napojené na veřejný vodovodní 

řad. Návrh přípojky vody byl proveden dokumentací pro územní souhlas a není 

součástí této dokumentace. Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek 

investora a ukončena vodoměrnou šachtou.  

Z vodoměrné šachty bude potrubí přivedeno do objektu a odtud k jednotlivým 

odběrným místům. 

Od hlavní vodoměrné sestavy bude vedena samostatná větev požárního 

vnitřního vodovodu (DN32). Vnitřní rozvod požární vody bude proveden 

ocelovým potrubím DN 25 k požárním hydrantům. Jeden hydrant je navržen 

v technické místnosti 1.07, dva ve skladové hale 1.12, jeden na chodbě 2.10 

a jeden na chodbě 3.01. Pro návrh vodovodní sítě bylo počítáno se současným 

použitím nejvýše dvou hadicových systémů (hydrantů). 

 

Kanalizace 

Odvod dešťových vod je řešen jako samostatný stavební objektu, který není 

součástí této dokumentace. Dešťové vody ze střech stavebního objektu budou 

svedeny kanalizací do otevřeného příkopu, který se nachází vně areálu. 

Toto řešení likvidace dešťových vod přeferoval MMP, odbor životního prostředí. 

Splaškové vody z objektu budou svedeny vnitřní a vnější splaškovou 

kanalizací do přečerpací šachty, ze které budou výtlačným potrubím přivedeny 

do tlakové uliční kanalizace. Splašková kanalizační přípojka byla navržena 

formou územního souhlasu a je ukončena revizní šachtou na pozemku 

investora. 

 

Plynoinstalace  – V rámci domovního plynovodu bude řešen přívod plynu 

od HUP k navrženým plynovým spotřebičům. Vnější potrubí bude 

polyetylenové, vnitřní potrubí bude ocelové. Více viz plynoinstalace. 

 

Elektroinstalace  

Venkovní elektroinstalace je navržena jako samostatný stavební objekt, 

který není součástí této dokumentace.  

Z hlavního rozvaděče RH1 se napojí podružné rozvaděče a odtud se 

provede veškerá vnitřní elektroinstalace, tj. osvětlení, zásuvky, zařízení 

vzduchotechniky, topení, otevírání vrat, oken apod. 
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Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12 464 -1. Použijí se LED svítidla 

s řízením příkonu svítidel dle příspěvku denního osvětlení. 

 

Hromosvod: 

Před účinky blesku bude objekt chráněn jímacím zařízením dle ČSN EN 

62 305. Je navržen neizolovaný bleskosvod. 

Pro uzemnění se provede základový zemnič z pásků FeZn 30/4 v základech 

budovy, ocelová výztuž v základech a hlavicích pilot se propojí se zemnícím 

páskem. Celkový zemní odpor uzemnění musí být menší než 2 Ohmy.  

 

7. PŘEHLED TECHNOLOGICKÝCH (VÝROBNÍCH) ZA ŘÍZENÍ OJEKTU 

Nejsou 

 

8. CHARAKTERISTIKA PROST ŘEDÍ V OBJEKTU  

Stavební objekt budou navrženy tak, aby jejich tepelně technické hodnoty 

obvodových a střešních plášťů vyhověly doporučeným hodnotám ČSN 73 0540 

– Tepelná ochrana budov a Zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. 

 

9. OCHRANA PROTI NEGATIVNÍM VLIV ŮM 

- hluku 

Vnitřní zařízení neprodukuje hluk. 

 

10. PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA OBJEKTU 

Viz požární zpráva, která je přílohou této PD. 

 

11. BEZPEČNOST PRÁCE 

Stavba bude prováděna při dodržování všech předpisů bezpečnosti práce 

a předpisů hygienických. 

Bezpečnost práce na staveništi podléhá obecně platným předpisům zákona 

č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Před zahájením stavebních, resp. výkopových prací je bezpodmíne čně 

nutné vytý čení všech podzemních inženýrských sítí investorem a  viditelné 

zajišt ění jejich poloh! 

Zemní práce budou prováděny v nepažených výkopech rýh, což umožňuje 

soudržná zemina na staveništi. Při místních změnách zeminy v podloží je nutné 

určit další postup prací. Stavební práce budou prováděny podle projektové 
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dokumentace a v souladu s technologickými postupy dodavatele stavby. 

Veškeré práce budou provedeny ve shodě s platnými ČSN. 

Nepředvídané práce a veškeré změny oproti PD budou řešeny v rámci 

pravomoci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta 

stavby. 
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D.1.1.b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, p ůdorysy výkop ů 

a základů – nejsou-li obsaženy v části D.1.2, p ůdorysy jednotlivých 

podlaží s rozm ěrovými kótami všech konstrukcí, otvor ů v konstrukcích, 

s popisem ú čelu využití místností s plošnou vým ěrou v četně grafického 

rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem 

nebo ozna čením výrobk ů a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy 

se základním konstruk čním řešením, s výškovými kótami vztaženými 

ke stávajícímu terénu v četně grafického rozlišení charakteristického 

materiálového řešení konstrukcí; díl čí řezy v pot řebném rozsahu 

a měřítku; výkresy st řech p řípadně krovu; pohledy na všechny plochy 

fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými 

ke stávajícímu terénu, s vyzna čením barevnosti a charakteristiky 

materiál ů povrch ů. 

 

VÝKRESOVÁ ČÁST JE V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE TÉTO PD, 

SLOŽKA Č. 3. 

 
D.1.1.c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí , seznamy částí, 

výrobk ů a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypický ch výrobk ů, 

detaily bezbariérových opat ření pro p řístupnost a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

 
DOKUMENTY PODROBNOSTÍ JSOU V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE 

TÉTO PD, SLOŽKA Č. 3. 

 
D.1.2 Stavebn ě konstruk ční řešení 

Není součástí. 

D.1.3 Požárně bezpečností řešení 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ JE V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE 

TÉTO PD, SLOŽKA Č. 4. 

 

D.1.4 Technika prost ředí staveb 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE A KONCEPCE VYTÁPĚNÍ 

A VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ JE V SAMOSTATNÉ 

PŘÍLOZE TÉTO PD, SLOŽKA Č. 5. 
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ZÁVĚR 
Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace multifunkčního 

objektu. Stupeň projektové dokumentace je pro provedení stavby. Jedná se o 

multifunkční objekt sestávající ze dvou částí. Jedná se o administrativní část 

s byty a skladovací část. administrativní část s byty je nepodsklepená, 

třípodlažní. Skladovací část je jednopodlažní, nepodsklepená, bez obytného 

podkroví. 

Multifunkční objekt splňuje svým konečným řešením požadavky závazných 

platných norem, obecných požadavků na výstavbu a splňuje parametry budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie. 

Konečná projektová dokumentace odpovídá požadavkům investora. Taktéž 

odpovídá obsahově požadavkům zadání diplomová práce. Podklad vypracování 

DP byly platné závazné normy, vyhlášky, zákony a technické listy výrobků. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Použité právní p ředpisy 
 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve platném znění. 

ČR. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

ČR. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 

ČR. Zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky 
v platném znění. 

ČR. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění. 

ČR. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací ve platném znění. 

ČR. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci v platném znění. 

ČR. 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. 

ČR. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. 

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném 
znění. 

ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
v platném znění. 

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 

ČR. Vyhláška 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

ČR. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění vyhlášky 
č. 221/2014 Sb. 

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
staveb v platném znění. 

ČR. Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v platném znění 
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Použité normy ČSN a EN 

ČSN 73 0540-1: Tepelná ochrana budov: část 1: Terminologie. ČR: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov: část 2: požadavky. ČR: Český 

normalizační institut, 2011, 2012. 

ČSN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov: část 3: Návrhové hodnoty veličin. ČR: 

Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov: část 4: Výpočtové metody. ČR: Český 
normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. ČR: 
Český normalizační institut, 2003. 

ČSN 73 0810:2016. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. ČR: 
Český normalizační institut, 2016. 

ČSN 73 0802:2009 + Z1:2013 + Z2:2015. Požární bezpečnost staveb – 
Nevýrobní objekty. ČR: Český normalizační institut, 2009, 2013, 2015. 

 
ČSN 73 0833:2010 + Z1:2013. Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení 
a ubytování. ČR: Český normalizační institut, 2010, 2013. 
 
ČSN 73 0532:2010 + Z3:2017. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. ČR: Český 
normalizační institut, 2010, 2017. 
 
ČSN 73 0525:1998. Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – 
Všeobecné zásady. ČR: Český normalizační institut, 1998. 
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Vekra okna [online]. [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://www.vekra.cz/  

Vrata Kružík [online]. [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://www.kruzik.cz/  

Wienerberger [online]. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://wienerberger.cz/  

Ytong [online]. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/  

Zákony pro lidi [online]. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://zakonyprolidi.cz/  

Žebříky ocelové  [online]. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: 
https://www.orome.pl/oferta/drabiny-i-rusztowania/drabiny/drabiny-pionowe-
mocowane-na-stale-drabiny-ewakuacyjne/drabiny-ewakuacyjne  

 

 
Ostatní  

Inženýrsko geologický průzkum, fa Gekons.r.o., Plzeň, zpracovaný RNDr. Milan 
Fajfr 

Výškopis / pologopis, zpracovaný Ing. Ondřej Kugler 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č.  číslo 

č.p.  číslo popisné 

č.parc.  číslo parcelní 

ČSN  česká státní norma 

DET.  detail 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DPS  dokumentace pro provádění stavby 

Edef modul přetvárnosti 

EN  evropská norma 

EPS  expandovaný polystyren 

FeZn  pozinkované železo 

HDPE  vysokohustotní polyetylen 

HUP hlavní uzávěr plynu 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

Kce  konstrukce 

K.ú.  katastrální území 

m  metr 

mil.  milión 

NN  nízké napětí 

NP nadzemní podlaží 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

NZEB  budova s téměř nulovou spotřebou energie (= nearly zero energy 

 building) 

P  parkoviště 

Parc. č.  parcela číslo 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

PBS  požární bezpečnost staveb 

PD  projektová dokumentace 

P+D  perodrážka 
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PE  polyetylén 

PHP  přenosný hasící přístroj 

PIR  polyisokyanurátová pěna 

PS  pojistková skříň 

PSV  přidružená stavební výroba 

PUR polyuretanová pěna 

PVC  polyvinylchlorid 

Q [l/s]  průtok 

RAL Říšský výbor pro dodací podmínky (= ReichsAusschuss für 

Lieferbedingungen) 

Rdt [kPa]  tabulková výpočtová únosnost zeminy 

RE rozvaděč elektroměrový /elektroměrová skříň/ 

RŠ  revizní šachta 

RH rozdělovač hlavní 

RN  retenční nádrž 

Rw [dB]  vážená laboratorní neprůzvučnost 

R’w [dB]  vážená stavební neprůzvučnost 

S  skladba 

Sb. sbírky 

SBS  styren-butadien-styren 

SDK  sádrokarton 

STL  středotlaký 

SO.01  stavební objekt číslo 01 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

SÚ  stavební úřad 

ŠD šachta dešťové kanalizace 

TI  tepelná izolace 

tl.  tloušťka 

TV  teplá voda 

TUV  teplá užitková voda 

U [W/m2K]  součinitel prostupu tepla 

VC  vápenocementový 

VN  vysoké napětí 

VŠ  vodoměrná šachta 
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XC stupeň vlivu prostředí (koroze způsobená karbonatací betonu) 

XPS  extrudovaný polystyren 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ŽB  železobeton 

ϕ  průměr 

λ [W/mK]  součinitel tepelné vodivosti 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.1 - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

1.01 PŮDORYS 1.NP 1:200 

1.02 PŮDORYS 2.NP 1:200 

1.03 PŮDORYS 3.NP 1:200 

1.04 JIŽNÍ A VÝCHODNÍ POHLED 1:200 

1.05 SEVERNÍ A ZÁPADNÍ POHLED 1:200 

1.06 VIZUALIZACE OBJEKTU - 

1.07 STUDIE OSAZENÍ DO TERÉNU 1:250 

1.08 VÝPOČTY - 

1.09 POSTER - 

SLOŽKA Č.2 – C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:2500 

C.2 KOORDINAČNÍ CITUAČNÍ VÝKRES 1:250 

SLOŽKA Č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 ZÁKLADY 1:100 

D.1.1.02 PŮDORYS ZÁKLADŮ - SEKCE 1-2 1:50 

D.1.1.03 PŮDORYS ZÁKLADŮ - SEKCE 2-3 1:50 

D.1.1.04 PŮDORYS ZÁKLADŮ - SEKCE 3-4 1:50 

D.1.1.05 PŮDORYS 1.NP 1:100 

D.1.1.06 PŮDORYS 1.NP - SEKCE 1-2 1:50 

D.1.1.07 PŮDORYS 1.NP - SEKCE 2-3 1:50 

D.1.1.08 PŮDORYS 1.NP - SEKCE 3-4 1:50 

D.1.1.09 PŮDORYS 2.NP 1:100 

D.1.1.10 PŮDORYS 2.NP - SEKCE 1-2 1:50 

D.1.1.11 PŮDORYS 2.NP - SEKCE 2-3 1:50 

D.1.1.12 PŮDORYS 2.NP - SEKCE 3-4 1:50 

D.1.1.13 PŮDORYS 3.NP 1:100 

D.1.1.14 PŮDOSRYS STROPU 1.NP 1:50 

D.1.1.15 PŮDOSRYS STROPU 2.NP 1:50 

D.1.1.16 PŮDORYS KROVU 1:100 

D.1.1.17 PŮDORYS STŘECHY 1:100 

D.1.1.18 ŘEZ 1-1´ 1:50 
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D.1.1.19 ŘEZ 2-2´, ŘEZ 3-3´ 1:50 

D.1.1.20 POHLEDY 1:100 
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D.1.1.22 VÝPIS OKEN, VRAT A DVEŘÍ 1/3 1:100 
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D.1.4.1.01 VODOVOD A KANALIZACE - ZÁKLADY 1:50 
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