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v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné 

normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních 

výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický 

návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie, částečně nebo plně podsklepené. Cíle: Vyřešení 

dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě 

zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části 

D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy 

dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy včetně modulového schéma budovy. 

Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaží, konstrukce 

zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) 

sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce všech podlaží. Součástí dokumentace 

budou i dokumenty podrobností dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu 

a vybraných detailů, popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. 

V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků 

stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále 

obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace 

budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a s uvedením 

obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány 

s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 

polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž 

obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění 

stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné 

technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady 

návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude 

i poster formátu B1 s údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  



Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby polyfunkčního domu v Žamberku. Objekt je částečně podsklepený a má tři 

nadzemní podlaží. V podzemním podlaží je navrženo technické zázemí a skladovací prostory 

pro bytovou část. V prvním nadzemní podlaží se nachází komerční prostory a to manikúra, 

trafika, kadeřnictví a kavárna. Dále jsou v prvním nadzemním podlaží garáže. V druhém a 

třetím nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky, celkem se jedná o čtyři byty.  

Objekt je navržen z keramických tvárnic, které jsou zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky. 

Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s vegetační vrstvou. 

Polyfunkční dům, třípodlažní, částečně podsklepený, byt, manikúra, trafika, 

kadeřnictví, kavárna, extenzivní zelená střecha, kontaktní zateplovací systém.  

The main aim of the Bachelor's thesis was to develop the project documentation for 

the implementation of a new multifunctional building in Žamberk. The building has a partial 

basement and three floors. The technical facilities and storage space for the residential part 

of the complex are designed in the basement floor. On the first floor there are commercial 

spaces for manicure, tobacco shop, hairdresser and cafe. There are also garages on the first 

floor. In the second and the third floor there are four apartments.  

The building is designed from ceramic blocks, which are insulated with the contact 

insulation system ETICS. The ceiling structures are designed as reinforced concrete 

monolithic slabs. The roofing of the building is a flat roof with a vegetation mixture.  

Multifunctional building, three-storey building, partial basement, apartment, 

manicure, tobacco shop, hairdresser, cafe, extensive green roof, contact insulation system.   



Tomáš Vávra Polyfunkční dům v Žamberku. Brno, 2021. 47 s., 366 s. příl. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce 

doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc.  

  



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Polyfunkční dům v  

Žamberku je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 20. 5. 2021  

   Tomáš Vávra 

autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Polyfunkční dům v Žamberku zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 20. 5. 2021  

   Tomáš Vávra 

autor práce  



Tímto bych velmi rád poděkoval vedoucímu práce doc. Ing. Ladislavovi Štěpánkovi, CSc., 

za pomoc, odborné vedení a vstřícný přístup při zpracování bakalářské práce.  

  



Obsah 

Úvod ................................................................................................................................ 10 

A Průvodní zpráva ...................................................................................................... 11 

A.1 Identifikační údaje ............................................................................................ 11 

A.1.1 Údaje o stavbě ........................................................................................... 11 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ................................................................................ 11 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ......................................... 11 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ..................... 11 

A.3 Seznam vstupních podkladů ............................................................................. 12 

B Souhrnná technická zpráva ..................................................................................... 13 

B.1 Popis území stavby ........................................................................................... 13 

B.2 Celkový popis stavby ....................................................................................... 16 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání ....................................... 16 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení .......................................... 19 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .......................................... 20 

B.2.4 Bezbariérové užíván stavby ...................................................................... 20 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby .................................................................. 20 

B.2.6 Základní charakteristika objektu ............................................................... 21 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ........... 22 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ..................................................... 22 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ............................................................. 22 

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. ......................................................................................................... 23 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .... 23 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................. 24 

B.4 Dopravní řešení ................................................................................................ 26 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................. 26 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .................................... 26 

B.7 Ochrana obyvatelstva ....................................................................................... 27 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................ 27 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení ..................................................................... 30 

D. Architektonicko – stavební řešení ........................................................................... 31 

D.1 Technická zpráva ............................................................................................. 31 



D.1.1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení stavby: ........................... 31 

D.1.2 Dispoziční a provozní řešení stavby: ........................................................ 31 

D.1.3 Bezbariérové užívání stavby: .................................................................... 31 

D.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: .. 32 

Závěr ............................................................................................................................... 38 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................................ 39 

Seznam použitých zkratek a symbolů ............................................................................. 43 

Seznam příloh ................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

  

 



 

10/47 

Úvod 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci polyfunkčního domu 

v Žamberku pro provádění stavby. Objekt je umístěn v katastrálním území Žamberk 

na pozemku parc. č. 749/3. Stavba se nachází v lokalitě, která je v územním plánu vedena 

jako plochy smíšené obytné – městské. Hlavním využitím těchto ploch je polyfunkční 

využití s převažujícím zastoupením bydlení a občanské vybaveností místního, 

celoměstského, popř. regionálního významu.  

Polyfunkční dům se nachází na rovinném pozemku. Objekt je částečně podsklepen 

a má tři nadzemní podlaží. K objektu je možný přístup ze dvou stran, kdy ze západní 

strany je přístup pro veřejnost a z východní strany je umožněn vstup pro zaměstnance, 

a obyvatele objektu. Parkování pro obyvatele bytů je zajištěno v garážích, které jsou 

součástí polyfunkčního domu. Parkoviště pro veřejnost je umístěno u severní strany 

objektu. 

V suterénu polyfunkční domu jsou navrženy skladovací a technické prostory. 

V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy komerční plochy pro manikúru, trafiku, 

kadeřnictví a kavárnu. Dále se zde nachází garáže. V druhém a třetím nadzemním podlaží 

se nachází celkem čtyři bytové jednotky o velikosti 4+kk.  

Dům je zastřešen plochými zelenými střechami. Kompozice tvarového, 

materiálového a barevného řešení klade důraz na jednoduchost, čistotu a moderní vzhled. 

Vnější plochy objektu jsou provedeny v bílé barvě nebo v imitaci litého pohledového 

betonu, výplně otvorů jsou v odstínu antracitové šedi. Zábradlí je skleněné nebo ocelové 

v odstínu antracitové šedi. 

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem okolní zástavby. V okolí se nachází 

samostatně stojící domy rodinné, bytové a polyfunkční s různými výškami a zastřešením. 

Navržená stavba svým charakterem nijak nenarušuje zástavbu. 

Bakalářská práce obsahuje hlavní textovou část a přílohy, které obsahují studijní 

a přípravné práce, situační výkresy, architektonicko – stavební a stavebně konstrukční 

řešení objektu, požárně bezpečnostní řešení stavby, stavební fyziku a další posudky, 

a specifikace. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Polyfunkční dům v Žamberku  

Místo stavby:  ul. Divišova, Žamberk, okr. Ústí nad orlicí, Pardubický kraj 

 předmětný stavební pozemek: parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk 

 dotčený pozemek: parc. č. 749/10; k.ú. Žamberk 

Předmětem dokumentace:  Obsahem projektové dokumentace a záměr investora je 

výstavba polyfunkčního domu. Objekt má 3 nadzemní 

podlaží a je částečně podsklepený. 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Martin Žofčín, Pionýrů 1340, Žamberk, 564 01  

Vlastník stavebního pozemku: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk 564 01 

 Předmětný stavební pozemek bude převeden na stavebníka, nebo stavebník bude 

mít uzavřenou smlouvu o právu stavby na cizím pozemku. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel: Tomáš Vávra  

Stavebník: doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc.  

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO.01 Polyfunkční dům  

SO.02 Kanalizační přípojka a domovní vedení splaškové kanalizace 

SO.03 Vodovodní přípojka a domovní vodovodní vedení 

SO.04 Plynovodní přípojka a domovní plynovodní vedení  

SO.05 Elektro přípojka a domovní elektro vedení  

SO.06 Domovní vedení dešťové kanalizace, akumulační nádrž, zasakovací systém  

SO.07 Zpevněné plochy – pochozí i pojezdové (parkoviště, příjezdová plocha, sjezd na 

pozemek, přístupový chodník, okapový chodník) 

SO.08 Oplocení 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

• Územní plán města Žamberk  

• Katastrální mapa 

• Prohlídka a fotodokumentace předmětného stavebního pozemku  

• Studie polyfunkčního domu 

• Mapa radonového rizika, povodňová mapa 

• Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí v okolí předmětného stavebního 

pozemku 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 

a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní 

využití a zastavěnost území, 

 Dle územního plánu se předmětný stavební pozemek parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk 

nachází uvnitř zastavěného území. Pozemek je nezastavěný, v katastru nemovitostí je 

veden jako trvalý travní porost. Západní strana pozemku sousedí s místní komunikací 

a chodníkem. Zde jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, na které je novostavba připojena. 

Pozemek je rovinný, v nadmořské výšce cca 430,500 m.n.m. (BpV). Celková výměra 

pozemku je 4 309 m2. 

 Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem okolní zástavby. V okolí 

se nachází samostatně stojící domy rodinné, bytové a polyfunkční s různými výškami.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

 Na stavební záměr nebylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí, nebo jiné 

rozhodnutí či regulační plán. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Předmětný stavební pozemek, určený pro umístění stavebního záměru, je veden 

platným územním plánem (dále jen „ÚP“) města Žamberk jako plochy smíšené obytné – 

městské (SM). ÚP je platný od roku 2019. 

ÚP stanovuje pro plochy smíšené obytné – městské (SM) podmínky prostorového 

uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Hlavní využití: 

• Polyfunkční využití s převažujícím zastoupením bydlení a občanské 

vybaveností místního, celoměstského, popř. regionálního významu. 

(Tato podmínka je splněna polyfunkční dům slouží pro bydlení a občanského 

vybavení místního významu). 

Podmínky prostorového uspořádání: 

• Výšková regulace zástavby: odpovídající charakteru zástavby, v rozmezí 2-4 

NP + podkroví.   

(Tato podmínka je splněna polyfunkční dům odpovídá charakteru okolní 

zástavby. V okolí se nachází budovy se 2-3 NP. Navrhovaná stavba má 3 NP). 

Plánovaný záměr je v souladu s aktuálně platným územním plánem města Žamberk.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území, 

Na stavební záměr nebylo v minulosti vydáno rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků na využití území. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V rámci účelu bakalářské práce nebyly vydány žádné podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů.  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Byla provedena prohlídka předmětného stavebního pozemku s komplexním 

zaměřením stávajícího stavu. V rámci bakalářské práce nebyl proveden radonový ani 

geologický průzkum. Posuzovaný pozemek leží dle Českých geologických map v nízkém 

indexu radonového rizika. Ve skutečnosti by byl proveden radonový průzkum před 

zahájením projekčních prací. Dle geologických map se zde nachází štěrkovitá hlína 

s únosností Rdt = 300 kPa. Před zahájením stavebních prací je nutné provést inženýrsko-

geologický průzkum pro zjištění základových poměrů. Hladina podzemní vody je 

předpokládaná v hloubce 5,0 m.  Předpokládaný koeficient vsaku je 0,2*10-5 m/s. Dále je 

nutné provést na pozemku hydrologické posouzení pro zjištění hladiny podzemní vody a 

odtokových poměrů.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Dle platného územního plánu není zájmové území chráněno podle jiných právních 

předpisů1). Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ani zvláště 

chráněném území. 

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

Předmětný stavební pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném 

území apod. 

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

odtokové poměry v území, 

Po dokončení stavebních prací nedojde ke zhoršení hygienických podmínek a 

nedojde k negativním účinkům na životní prostředí během jeho užívání.  

V průběhu výstavby je možno předpokládat zvýšení hladiny prašnosti a hluku z 

provozu stavebních strojů. Hlučné mechanismy budou používány výhradně v době mimo 

noční klid (od 7:00 - 19:00). 

Odpady budou v souladu s ustanovením zákona o odpadech shromažďovány 

odděleně podle druhů do nádob a oprávněnou osobou likvidovány. Nakládání s odpady 

se řídí zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 

Novostavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území a nebude mít negativní 

vliv na okolní stavby a pozemky. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Před zahájením stavby bude nutné odstranit náletové dřeviny či keře, které se na 

pozemku nacházejí. Další požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.  

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Realizací stavebního záměru dojde k novému částečnému zastavění plochy na 

předmětném stavebním pozemku. Pozemek určený k realizaci stavebního záměru je dle 

katastru nemovitostí zařazen do zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu je nutné 

vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

V rámci stavebního záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě, 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Komunikačně je objekt novostavby napojen nově budovaným sjezdem na přilehlou 

místní komunikaci v ulici Divišova. Na pozemku je pro hosty polyfunkčního domu 

vybudováno nové parkoviště o kapacitě 13 osobních automobilu do 3,5 t. Jedno parkovací 

stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále je na parkovišti 

vybudována dobíjecí stanice pro dva elektromobily. Parkování pro obyvatele bytů je 

primárně zajištěno v garážích, které jsou součástí polyfunkčního domu. Celkový počet 

garážových stání - 4.   

Napojení na technickou infrastrukturu: 

V blízkosti objektu se nachází stávající řad jednotné kanalizace, vodovodní řad, 

NTL plynovodní řad a podzemní elektro vedení NN.  

Objekt je napojen nově budovanou elektro přípojkou na stávající podzemní vedeni 

NN. Objekt je napojen nově budovanou vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad. 

Objekt je napojen nově budovanou NTL plynovodní přípojkou na stávající NTL 

plynovodní řad. Splaškové vody jsou odváděny přes nově budovanou přípojku splaškové 

kanalizace do stávající jednotného řadu. Dešťové vody jsou zasakovány na pozemku 

stavebníka. Součástí dešťové kanalizace je akumulační nádrž o objemu 15 m3. 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě: 

Bezbariérový přístup je řešen v rámci provozoven. Přístupový chodník i parkovací 

stání splňují požadavek pro pohyb osob se sníženou možností pohybu a orientace. 

Vstupní dveře do provozoven splňuji minimální požadovaný rozměr 900 mm a jejich práh 

nepřesahuje 20 mm. 

V rámci bytové části domu není navržen trvalý pobyt a pohyb osob se sníženou 

možností pohybu a orientace. Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu. Na objekt nejsou 

kladeny požadavky na bezbariérovost. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

V současné době nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané a související 

investice.  
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Parc. 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Katastrální 

území 
Druh pozemku Vlastnické právo 

Předmětný stavební pozemek 

749/3 4 309 
Žamberk 

[794368] 

Trvalý travní 

porost 

Město Žamberk, 

Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 

Pozemky dotčené stavebním záměrem 

749/10 2 914 
Žamberk 

[794368] 
Ostatní plocha 

Pardubický kraj, 

Komenského náměstí 125, 

53002 Pardubice 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 

V rámci stavebního záměru se nevyskytují. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v Žamberku.  

b) účel užívání stavby, 

Polyfunkční objekt, který slouží pro bydlení i komerční účely. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Navrhovaná stavba bude stavba trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby, 

Bezbariérový přístup je řešen v rámci provozoven, kde je navržen pohyb osob se 

sníženou možností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání je splněno.  

V rámci bytové části domu není navržen trvalý pobyt a pohyb osob se sníženou 

možností pohybu a orientace. Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu. Na objekt nejsou 

kladeny požadavky na bezbariérovost. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V rámci účelu bakalářské práce nebyly vydány žádné podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Na danou stavbu polyfunkčního objektu se nevztahuje ochrana podle jiných 

právních předpisů. 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031


 

17/47 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Zastavěná plocha polyfunkčního domu: 478 m2 

Obestavěný prostor polyfunkčního domu: 3 874 m3 

Užitná plocha celého polyfunkčního domu: 907,96 m2 

1.PP 

Společné prostory: 105,08 m2 

1.NP 

Společné prostory: 142,92 m2 

Manikúra: 20,41 m2 

Trafika: 48,27 m2 

Kadeřnictví: 79,95 m2 

Kavárna: 98,73 m2 

2.NP 

Společné prostory: 17,64 m2 

Byt č.1 (4+kk): 94,43 m2 

Byt č.2 (4+kk): 94,23 m2 

3.NP 

Společné prostory: 17,64 m2 

Byt č.3 (4+kk): 94,43 m2 

Byt č.4 (4+kk): 94,23 m2 

Kapacitní údaje 

Počet ekvivalentních obyvatel 16 

Počet zaměstnanců (celkově):     9 

Počet míst k sezení (kavárna):     20 

Zastavěná plocha nových zpevněných ploch na předmětném stavebním pozemku 

(parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk): 

Pochozí plochy 184,87 m2 

Okapový chodník 12,22 m2 

Pojezdové plochy 507 m2 

Celkem: 704,09 m2 

Plocha předmětného stavebního pozemku: 4 309 m2 

Zastavěnost pozemku: 27,43 % 
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h) 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., 

Spotřeba vody: (dle přílohy 13, vyhl. č. 48/2014 Sb.) 

EO: Popis dle vyhl. č. 48/2014 Sb. Směrná čísla roční potřeby vody 

16 
Na jednu osobu bytu s tekoucí teplou 

vodou 
35 m3/rok 

2 

holičství a kadeřnictví – v pánské a 

dámské provozovně WC, umyvadla s 

tekoucí teplou vodou 

50 m3/rok 

3 

provozovny místního významu, kde 

se vody neužívá k výrobě – WC, 

umyvadla a tekoucí teplá voda 

18 m3/rok 

4 
kavárna – výčep, podávání studených 

jídel 
60 

m3/rok pracovníka v jedné směně 

(365 dnů) za rok (zahrnuje i 

zákazníky bez mytí skla) 

 

kavárna – mytí skla bez trvalého 

průtoku nebo myčka skla za jednu 

směnu 

+ 60 m3 (připočítává se k položce výše) 

Celková roční potřeba vody dle směrných čísel: 

16x35+2x50+3x18+4x(60+60) = 1194 m3/rok 

 Celková denní potřeba vody dle směrných čísel: 

1194/365 = 3,32 m3/den (jedná se o odhad denní potřeby vody) 

Splaškové vody:  

Denní množství splaškových vod: 3,32 m3/den (jedná se odhad denního množství 

splaškových vod dle odhadované potřeby vody) 

Dešťové vody:  

 
Součinitel 

odtoku 
Odvodňovaná plocha [m2] 

Střechy s propustnou horní vrstvou 

(vegetační střechy) 
0,55 264 

Dlažba s pískovými spárami 0,6 255 

Množství odváděných dešťových odpadních vod do zasakovacího systému Qr = 4,8 l/s.  

 V projektu je navržena akumulační nádrž na vodu o objemu 15 m3, která je 

vybavena bezpečnostním přepad do zasakovacího systému, který je sestaven ze 

vsakovacích boxů. 

 Do akumulační nádrže jsou svedeny pouze vody ze střech. Dešťové vody z plochy 

parkoviště jsou svedeny přes odlučovač ropných látek do zasakovacího systému.  

Produkovaný odpad:  

Zdrojem odpadů je vlastní provoz objektu. Odpady jsou uskladněny v nádobě na 

komunální odpad, která je umístěna na předmětném stavebním pozemku. Odpad bude 

odvážen v rámci systému města. 
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Energetická náročnost budovy:  

V rámci bakalářské práce nebyl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy. 

Součástí bakalářské práce je energetický štítek obálky budovy. Podle energetického štítku 

obálky budovy je stavba zařazena do třídy B velmi úsporná.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:    04/2022 

Předpokládaný termín ukončení výstavby:    04/2024 

(Jedná se o přibližné termíny, které budou závazně sjednány ve smlouvě o dílo.) 

j) orientační náklady stavby. 

Odhadovaná cena za stavební pozemky 8 000 000,- Kč  

Obestavěný prostor 5 500 Kč/m3 

5 500 x 3 874 21 305 000 Kč 

Cena za realizaci bez zpevněných ploch, 

inženýrských sítí a oplocení  21 305 000,- Kč 

(Přesné náklady stavby budou upřesněny na základě položkového rozpočtu a také 

ve smlouvě o dílo.) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Polyfunkční dům v Žamberku je navržen na rovinném terénu s jedním podzemním 

a třemi nadzemními podlažími. Objekt je půdorysného tvaru L. Budova je zastřešena 

plochou jednoplášťovou střechou. K objektu je možný přístup ze dvou stran, kdy ze 

západní strany je přístup pro veřejnost a z východní strany je umožněn vstup pro 

zaměstnance a obyvatele objektu. Parkování pro obyvatele bytů je zajištěno v garážích, 

které jsou součástí polyfunkčního domu. Parkoviště pro veřejnost je umístěno u severní 

strany objektu.  

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem okolní zástavby. V okolí se nachází 

samostatně stojící domy rodinné, bytové a polyfunkční s různými výškami a zastřešením. 

Navržená stavba svým charakterem nijak nenarušuje zástavbu. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Polyfunkční dům je půdorysného tvaru L. Půdorysné rozměry budovy jsou 27,46 x 

20,96 m. Výška budovy je 10,635 m. Dům je zastřešen plochými střechami s vegetační 

vrstvou. Kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení klade důraz na 

jednoduchost, čistotu a moderní vzhled. Vnější plochy objektu jsou provedeny v bílé 

barvě nebo v imitaci litého pohledového betonu, výplně otvorů jsou v odstínu antracitové 

šedi. Zábradlí je skleněné nebo ocelové v odstínu antracitové šedi. 

V suterénu polyfunkční domu jsou navrženy sklepní kóje pro jednotlivé bytové 

jednotky. Dále se v suterénu nachází technická místnost.  

Na prvním nadzemním podlaží jsou navrženy komerční plochy pro manikúru, 

trafiku, kadeřnictví a kavárnu. Vstup do komerčních prostor je možný ze západní strany 

objektu. Hlavní vstup do bytové části je na východní straně polyfunkčního domu. U 
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hlavního vstupu se nachází zádveří, ze kterého je umožněn přístup do úklidové místnosti, 

kolárny a na schodiště, které propojuje všechna podlaží. Dále se v přízemí nachází garáže. 

Manikúru tvoří hlavně salon, ze kterého je přístup do zázemí provozovny, úklidové 

místnosti a WC.   

Trafika se skládá z prodejní plochy, ze které je vstup přímo do skladu, nebo do 

zázemí provozovny. Součástí provozovny je WC s úklidovou místností.  

Kadeřnictví je vybaveno kadeřnickým salonem, šatnou, skladem, zázemím 

provozovny a hygienickou místností.  

Kavárna se tvoří z provozního prostoru kavárny, přípravny a hygienického zázemí. 

Hlavní vstup do kavárny je na západní straně budovy. Vstup pro zaměstnance je situován 

na východní straně objektu. 

Druhé nadzemní podlaží tvoří dvě bytové jednotky o velikosti 4+kk pro čtyřčlennou 

rodinu. Byty mají střešní terasu nebo balkon orientovaný na jih.  Střešní terasa je částečně 

řešena jako extenzivní zelená střecha.  

Třetí nadzemní podlaží tvoří dvě bytové jednotky o velikosti 4+kk pro čtyřčlennou 

rodinu. Všechny byty mají balkon orientovaný na jih.   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o nevýrobní objekt. 

B.2.4 Bezbariérové užíván stavby  

a) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením. 

Bezbariérový přístup je řešen v rámci provozoven, kde je navržen pohyb osob se 

sníženou možností pohybu a orientace. Kolem stavby je vybudován bezbariérový 

chodník, z kterého je přístup od stávajícího chodníku, tak i z nově budovaného 

parkoviště. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

Vstupy do jednotlivých provozoven jsou řešeny jako bezbariérové. V kavárně je navržena 

toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání stavby 

je navrženo dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

V rámci bytové části domu není navržen trvalý pobyt a pohyb osob se sníženou 

možností pohybu a orientace. Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu. Na objekt nejsou 

kladeny požadavky na bezbariérovost. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zásady bezpečnosti provozu při užívání stavby řeší provozovatel. 

Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí 

jednotlivých zařízení. Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem 

na zajištění statické stability nosných konstrukcí, požární ochrany stavebních konstrukcí, 

zajištění a ochrana tepelně-technických konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností 

(např. zamezení zatékání do stavebních konstrukcí pravidelnou údržbou hydroizolací a 

střešních krytin, ochrana požárních konstrukcí před mechanickým poškozením a jejich 

periodická obnova, kontrola a ochrana tepelných konstrukcí a izolací apod.). 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu  

a) stavební řešení, 

Základové konstrukce jsou provedeny systémem liniových základových pasů 

včetně ŽB základové podkladní desky s vyztužením KARI sítí. 

Izolace spodní stavby a protiradonová izolace je navržena z asfaltových pásů. 

Obvodové nosné stěny suterénu tvoří tvarovky ztraceného bednění tl. 300 mm. 

Obvodové nosné stěny jsou provedeny z keramických tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní nosné 

konstrukce jsou z keramických tvárnic tl. 300 a 250 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou 

z keramických tvárnic tl. 140 mm.  

Okenní výplně v obvodových stěnách jsou provedeny z plastového nebo 

hliníkového profilu včetně izolačního trojskla v odstínu antracitově šedém. Vstupní dveře 

v obvodových stěnách jsou z hliníkového profilu, prosklené, v odstínu antracitově šedém. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tl. 200 

mm. Schodiště jsou železobetonové.  

Objekt je zastřešen plochými zelenými střechami.  

Klempířské konstrukce jsou provedeny z hliníkového plechu, v odstínu antracitově 

šedém. Vnější parapety jsou provedeny z hliníkového plechu, v odstínu antracitově 

šedém. 

Obvodové základové bloky jsou zatepleny extrudovaným polystyrénem v tl. 140 

mm. Na obvodových stěnách RD je použita tepelná izolace z šedých polystyrénových 

fasádních desek v tl. 180 mm.  

Úpravy povrchů podlah, stěn a stropů jsou provedeny dle příslušných hygienických 

předpisů a dle požadavků stavebníka. Na podlahách je keramická dlažba nebo laminátová 

podlaha. Stěny v hygienických místnostech jsou obloženy keramickým obkladem. 

V ostatních místnostech jsou provedeny vnitřní omítky včetně výmalby.  

Bližší stavební řešení je popsáno v technické zprávě D.1.1 Architektonicko – 

stavební řešení. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Konstrukční a materiálové řešení je popsáno v technické zprávě D.1.1 

Architektonicko – stavební řešení. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. Navrhované 

konstrukce jsou použity tak, aby zatížení působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 

následek: 

• zřícení stavby nebo její části, 

• větší stupeň nepříznivého přetvoření, 

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.  

Navrhované konstrukce budou posouzeny statikem a podloženy statickým 

výpočtem. Statické posouzení není součástí tohoto projektu. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Zdravotně – technické instalace:  

Vnitřní rozvod vodovodu – vnitřní rozvody teplé, studené a cirkulační vody jsou 

provedeny z potrubí PPR. Potrubí rozvodu vodovodu je spojováno pomocí tvarovek z 

plastu svářením. Potrubí je vedeno v konstrukcích podlahy, dále částečně v drážkách ve 

zdivu (dle potřeby při provádění). Vodovodní potrubí je tepelně izolováno tepelnou 

izolací z polyetylénu (MIRELON). 

Vnitřní rozvod kanalizace – vnitřní potrubí splaškové a dešťové kanalizace je 

provedeno z potrubí PP-HT. Potrubí je vedeno v konstrukcích podlahy, instalačních 

předstěnách, v instalačních šachtách (dle potřeby při provádění). Všechny připojované 

zařizovací předměty jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou.  

Vnitřní elektro rozvod – vnitřní rozvod elektrické energie je rozváděn z hlavního 

domovního rozvaděče.  

Vnitřní rozvod otopné soustavy – byty jsou vytápěny pomocí rozvodného potrubí 

podlahového vytápění. Vytápění je provedeno z potrubí UNIVERSA UNINOX PE-RT. 

Vnitřní páteřní rozvod je proveden z trub uhlíkové oceli a propojuje zdroj tepelné energie 

s rozdělovací stanicí. Dále v bytech jsou použity koupelnové topné radiátory. Provozovny 

jsou vytápěny pomocí deskových otopných těles, které jsou napojeny měděným 

potrubím. Otopná soustava je řešena jako dvoutrubková s nuceným oběhem.  

Vytápění:  

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV jsou dva plynové kondenzační 

kotle (2x 33 kW) se zásobníkem TUV (2x 500 l). Plynové kondenzační kotle jsou 

umístěny v 1. PP v technické místnosti a napojeny na komínové těleso. 

Klimatizace:  

Kavárna je vybavena klimatizační jednotkou.  

Podrobné řešení je součástí projektu TZB, který není součástí bakalářské práce. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Navržený objet nebude obsahovat technologická zařízení. 

Mezi navržená technická zařízení patří plynový kondenzační kotel se zásobníkem 

TUV a klimatizační jednotka.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Podrobné řešení je součástí bakalářské práce viz. složka č. 5 D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

V rámci bakalářské práce nebyl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy. 

Součástí bakalářské práce je energetický štítek obálky budovy. Podle energetického štítku 

obálky budovy je stavba zařazena do třídy B velmi úsporná.  

Navržené konstrukce splňují podmínku pro budovy s téměř nulovou spotřebou. 

Podrobné řešení je součástí bakalářské práce viz. složka č. 6 Stavební fyzika.  
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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 místností je zajištěno přirozeně okny, provozovny jsou navíc vybaveny 

decentrální rekuperační jednotkou. Hygienické místnosti jsou odvětrány pomocí 

axiálního ventilátoru nad střechu nebo na fasádu.  

Obytné místnosti a pracovní prostory mají zajištěno denní osvětlení velikostí 

okenních a dveřních otvorů. Návrh denního osvětlení je v souladu s normovými 

hodnotami. V objektu je navrženo umělé osvětlení, které je instalováno tak, aby vyhovělo 

platným normám. Proslunění bytů splňuje normové požadavky. 

Vytápění objektě je zajištěno teplovodním podlahovým vytápěním, nebo pomocí 

radiátorů. Zdrojem topné a teplé užitkové vody jsou plynové kondenzační kotle 

v kombinaci se zásobníku TUV. 

Zásobování vodou je ze stávajícího vodovodního řadu. Odpadní splaškové vody 

jsou svedeny do stávajícího řadu splaškové kanalizace. Zásobování plynem je ze 

stávajícího plynovodního řadu. Dešťové vody jsou zasakovány na pozemku stavebníka. 

Z hlediska hluku, vibrací a prašnosti nebude mít dokončená stavba negativní vliv 

na okolí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Posuzovaný pozemek leží dle českých geologických map v nízkém indexu 

radonového rizika. Vzhledem k charakteru stavby a podloží je navržena ochrana proti 

pronikání půdního radonu z podloží na nízký index radonového rizika.  

b) ochrana před bludnými proudy, 

V blízkosti předmětného objektu se nevyskytuje technické vybavení, produkující 

bludné proudy. Speciální ochrana před bludnými proudy není navrhována.  

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

V okolí se nenachází žádný zdroj, který by způsoboval technickou seizmicitou. 

Z tohoto důvodu není ochrana před technickou seizmicitou navrhována. 

d) ochrana před hlukem, 

Z hlediska umístění předmětného stavebního pozemku není nutné realizovat 

zvláštní opatření týkající se ochrany před vnějším hlukem. 

V dikci ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků) se 

nejedná o území zatížené zdrojem hluku. 

Předmětný stavební pozemek se nachází v blízkosti centra města Žamberk, okr. Ústí 

nad Orlicí, Pardubický kraj a je situován u komunikace místního významu. Tato 

komunikace je pouze lokálního charakteru a není zde předpokládaná vyšší intenzita 

provozu. 

V nejbližším okolí se nenachází žádný významný stacionární zdroj ani liniový zdroj 

hluku.  
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Lze tak předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

A stanovené v §12 odst. 1,3 a v příloze č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebudou v chráněném 

venkovském prostoru stavby polyfunkčního domu překračovány. 

e) protipovodňová opatření, 

Protipovodňová opatření nejsou navrhována. Stavební pozemek se nenachází 

v záplavovém území ani v jeho blízkosti.  

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Na pozemku se výše uvedené vlivy nenachází. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

V blízkosti objektu se nachází stávající řad jednotné kanalizace, vodovodní řad, 

NTL plynovodní řad a podzemní elektro vedení NN.  

Objekt je napojen nově budovanou elektro přípojkou na stávající podzemní vedeni 

NN. Objekt je napojen nově budovanou vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad. 

Objekt je napojen nově budovanou NTL plynovodní přípojkou na stávající NTL 

plynovodní řad. Splaškové vody jsou odváděny přes nově budovanou přípojku splaškové 

kanalizace do stávající jednotného řadu. Dešťové vody jsou zasakovány na pozemku 

stavebníka. Součástí dešťové kanalizace je akumulační nádrž o objemu 15 m3. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Dimenze potrubí není součástí tohoto projektu.  

SO.02 Kanalizační přípojka a domovní vedení splaškové kanalizace 

Polyfunkčního dům je napojen novým domovním vedením splaškové kanalizace 

přes novou revizní šachtu a novou přípojkou splaškové kanalizace na stávající řad 

jednotné kanalizace. Nové domovní vedení splaškové kanalizace je provedeno na 

pozemku parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. Nová revizní šachta je umístěna na pozemku parc. 

č. 749/3; k.ú. Žamberk. Nová přípojka splaškové kanalizace je provedena na pozemku 

parc. č. 749/3, 749/10; k.ú. Žamberk. 

Celková délka domovního vedení splaškové kanalizace:  46,5 m 

Celková délka přípojky splaškové kanalizace:  3,0 m 

Materiál splaškové kanalizace: PVC-KG 

Revizní šachta: plastová, průměr 1,0 m 
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SO.03 Vodovodní přípojka a domovní vodovodní vedení 

Polyfunkčního dům je napojený nově budovanou vodovodní přípojkou ukončenou 

v nové vodoměrné šachtě. Dále povede nové vodovodní domovní vedení do předmětného 

domu. Nové vodovodní domovní vedení je provedeno na pozemku parc. č. 749/3; k.ú. 

Žamberk. Nová vodoměrná šachta je umístěna na pozemku parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. 

Nová vodovodní přípojka je provedena na pozemku parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. 

Celková délka vodovodního domovního vedení:  16,0 m 

Celková délka vodovodní přípojky:  2,0 m 

Materiál vodovodního vedení: PVC-KG 

Vodoměrná šachta: plastová 

SO.04 Plynovodní přípojka a domovní plynovodní vedení  

Polyfunkčního dům napojený nově budovanou NTL plynovodní přípojkou přes 

nově budovanou plynoměrovou skříň a nově budované NTL plynovodní domovní vedení 

ukončené v předmětném domu. Nové NTL plynovodní domovní vedení je provedeno na 

pozemku parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. Nová plynoměrová skříň je umístěna na pozemku 

parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. Nová NTL plynovodní přípojka je provedena na pozemku 

parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. 

Celková délka NTL plynovodního domovního vedení:  16,0 m 

Celková délka NTL plynovodní přípojky:  1,8 m 

Materiál NTL plynovodního vedení: HDPE 

Plynoměrová skříň: kovová 

SO.05 Elektro přípojka a domovní elektro vedení  

Polyfunkčního dům je napojený na stávající podzemní vedení NN, přes novou 

elektro přípojku, nově budovanou elektro přípojkovou skříň a nově budovanou elektro 

měrovou skříň do předmětného domu. Nové elektro domovní vedení je provedeno na 

pozemku parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. Nová elektroměrová a elektropřípojková skříň je 

umístěna na pozemku parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. Nová elektro přípojka je provedena 

na pozemku parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. 

Celková délka elektro domovního vedení:  15,0 m 

Celková délka NTL plynovodní přípojky:  1,5 m 

Materiál NTL plynovodního vedení: CYKY 

Elektroměrová a elektropřípojková skříň: plastová 

SO.06 Domovní vedení dešťové kanalizace, akumulační nádrž, zasakovací systém  

Dešťové vody jsou svedeny nově budovaným domovním vedením dešťové 

kanalizace do nového zasakovacího systému. Součástí domovního vedení dešťové 

kanalizace je akumulační nádrž o objemu 15 m3. Nové domovní vedení dešťové 

kanalizace je provedeno na pozemku parc. č. 749/3; k.ú. Žamberk. 

Celková délka domovního vedení dešťové kanalizace:  90 m 

Materiál dešťové kanalizace: PVC-KG 

Akumulační nádrž: plastová, samonosná 

Vsakovací boxy: plastové 

Čistící šachta: plastová, průměr 0,4 m 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Komunikačně je objekt novostavby napojen nově budovaným sjezdem na přilehlou 

místní komunikaci v ulici Divišova. Na pozemku je pro hosty polyfunkčního domu 

vybudováno nové parkoviště o kapacitě 13 osobních automobilu do 3,5 t. Jedno parkovací 

stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále je na parkovišti 

vybudována dobíjecí stanice pro dva elektromobily. Parkování pro obyvatele bytů je 

primárně zajištěno v garážích, které jsou součástí polyfunkčního domu. Celkový počet 

garážových stání - 4.   

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Komunikačně je objekt novostavby napojen nově budovaným sjezdem na přilehlou 

místní komunikaci v ulici Divišova. Na pozemku je nově vybudována účelová 

komunikace. 

c) doprava v klidu, 

Na pozemku je pro hosty polyfunkčního domu vybudováno nové parkoviště o 

kapacitě 13 osobních automobilu do 3,5 t. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro osoby 

se sníženou schopností pohybu. Dále je na parkovišti vybudována dobíjecí stanice pro 

dva elektromobily. Parkování pro obyvatele bytů je primárně zajištěno v garážích, které 

jsou součástí polyfunkčního domu. Celkový počet garážových stání - 4.   

d) pěší a cyklistické stezky. 

Pěší ani cyklistické stezky nejsou navrhovány. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Na předmětném stavebním pozemku bude sejmuta ornice a budou provedeny 

výkopové práce pro realizaci stavebního záměru, a související terénní úpravy. Výkopek 

bude využit pro terénní a vegetační úpravy na předmětném stavebním pozemku.  

b) použité vegetační prvky, 

Na nezpevněných plochách pozemku zasažených realizací stavebního záměru bude 

umístěna sadová úprava (zatravnění, osazení křovinami apod.) dle požadavků stavebníka. 

c) biotechnická opatření. 

Žádná biotechnická opatření nejsou v rámci předmětného stavebního záměru 

navržena. 

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

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Po realizaci stavebního záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v ovzduší. 

Po uvedení záměru do provozu nebude docházet k překračování povolených imisních 

limitů znečišťujících látek. Během doby výstavby lze předpokládat zvýšení hladiny 

hluku.  Hlučné mechanismy budou používány výhradně v době mimo noční klid, avšak 
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musí být dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru. Stavební 

práce ani následný provoz stavby nebudou mít negativní vliv na kvalitu podzemní vody 

ani na půdu. Zdrojem odpadů bude vlastní provoz objektu. Odpady budou likvidovány 

certifikovanou osobou. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

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

Před zahájením stavby bude nutné odstranit náletové dřeviny či keře, které se na 

pozemku nacházejí. Další požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Předmětný stavební pozemek se nenahází v chráněném území Natura 2000.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem, 

Závazné stanovisko vlivu záměru na životní prostření není podkladem. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Realizací stavebního záměru nedojde k nutnosti vyhlášení nových ochranných a 

bezpečnostních pásem. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Na předmětném pozemku bude vyvedena nová vodovodní přípojka ukončena 

v nové vodoměrné šachtě (včetně měření). Odtud bude možné čerpat vodu pro stavební 

účely. Pro vlastní realizaci stavby bude dále využita nově budovaná elektro přípojka, 

ukončená v nové elektropřípojkové skříni odkud povede nově budované elektro domovní 

vedení do nově budované elektroměrové skříně. Odtud bude možné využívat elektrickou 

energii pro stavební účely. Po dobu výstavby bude na pozemku vybudováno sociální 

zázemí pro dělníky, sklady materiálu a zázemí pro vedení stavby.  

b) odvodnění staveniště, 

V místě stavební jámy není předpokládána hladina spodní vody. Odvodnění 

stavební jámy je provedeno pro povrchové vody. Stavební jáma je odvodněna pomocí 

vyspádovaných obvodových výkopů vyhloubené na dně stavební jámy, které ústí do 

vsakovacích studní. Odtud je voda odčerpána pomocí kalových čerpadel mimo staveniště. 

Dále budou vody likvidovány vsakem na pozemku. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení na stávající přilehlou veřejnou komunikaci bude provedeno v západní 

části pozemku. Zhotovitel stavby musí komunikaci udržovat čistou a dbát na to, aby 

nebyla znečištěna staveništní dopravou. Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

bude provedeno pomocí nově budovaných přípojek.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

V průběhu realizace stavebního záměru se předpokládá nárazové zvýšení hlučnosti 

a prašnosti způsobené stavebními pracemi. Hodnoty pro hygienické limity nebudou 

překročeny. Po dokončení realizace stavebního záměru dojde ke snížení hlučnosti a 

prašnosti na původní hodnoty. Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

Před zahájením stavby bude nutné odstranit náletové dřeviny či keře, které se na 

pozemku nacházejí. Další požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 

Vymezení ohroženého prostoru bude provedeno pomocí provizorních zábran (oplocení) 

upozorňujících na zákaz vstupu během realizace stavebních prací. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Vzhledem k velikosti předmětného stavebního pozemku nebude nutné řešit zábor 

dočasný ani trvalý sousedních pozemků. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

V rámci realizace stavebního záměru nejsou kladeny žádné požadavky na 

bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

S odpady, vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech. V rámci odpadového hospodářství musí být při výstavbě 

dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

a) budou provedena opatření k předcházení vzniků odpadů,  

b) v případě jejich vzniku bude zohledněna možnost opětovného použití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití 

e) odstranění odpadů (na nejbližší skládce) 

Při dodržování hierarchie je třeba vzít potaz technická proveditelnost a hospodářská 

udržitelnost, spolu s ohledy na ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského 

zdraví a hospodářské a sociální dopady. 

Odpady budou nakládány (shromažďovány samostatně) do kontejnerů dle druhu 

odpadu a odváženy na příslušnou skládku. Po dobu realizace stavby budou zajištěny pro 

pracovníky stavby nádoby na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný 

odvoz bude dokladován.  

Seznam předpokládaného druhu odpadu vzniklého během výstavby dle vyhlášky č. 

8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.  
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Kód Název Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly  O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihla O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo  O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo nebo ocel O 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O 

17 04 99 Odpad druhově blíže neurčený O 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03  
O 

17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo  

obsahují nebezpečné látky 
N 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené   

pod číslem 17 08 01 
O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03  
O 

20 01 01 Papír a lepenka  O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemina získaná v rámci zemních prací, bude umístěna na předmětném stavebním 

pozemku na dočasné deponii.  Ornice bude umístěna samostatně. Výkopek bude použit v 

maximální míře na předmětném stavebním pozemku na terénní úpravy. Ornice bude 

použita pro ohumusení ploch zasažených realizací stavebního záměru a pro sadové 

úpravy dle přání stavebníka. Přebytečná hlína bude odvezena na skládku. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Zeleň bude ochráněna kryty. Veškeré odpady budou zlikvidovány a uloženy na 

příslušné skládce. Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, nezávadné dřevo a papír 

budou likvidovány certifikovanou osobou. Odpady budou bezprostředně nakládány 

(shromažďovány samostatně) do kontejnerů dle druhu odpadu a odváženy na skládku.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

V rámci realizace stavebních prací budou dodržovány veškeré bezpečnostní 

předpisy, zákony a vyhlášky v platném znění. Bude chráněno zdraví a bezpečnost všech 

pracovníků a oprávněných osob, které se budou nacházet na staveništi. 
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Lidé pohybující se na staveništi budou před zahájením práce na staveništi 

seznámeni s podmínkami práce na staveništi a s bezpečnostními pokyny. O proškolení 

bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

Určením koordinátora BOZP a pověřením zpracování plánu BOZP podle povahy a 

rozsahu stavebních prací vymezených zákonem č. 309/2006Sb., je povinen zadavatel 

stavby. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Realizací stavebního záměru nebudou dotčeny žádné okolní stavby vyžadující 

úpravu pro bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V rámci dopravních inženýrských opatření budou navrženy dopravní značky 

v upozorňující na probíhající stavbu. Dopravní značení zajistí realizátor stavebních prací.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění staveb. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:    04/2022 

Předpokládaný termín ukončení výstavby:    04/2024 

Jedná se o přibližné termíny, které budou závazně sjednány ve smlouvě o dílo. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

V projektu je navržena akumulační nádrž na vodu o objemu 15 m3, která je 

vybavena bezpečnostním přepad do zasakovacího systému, který je sestaven ze 

vsakovacích boxů. 

 Do akumulační nádrže jsou svedeny pouze vody ze střech. Dešťové vody z plochy 

parkoviště jsou svedeny přes odlučovač ropných látek do zasakovacího systému.  
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D. Architektonicko – stavební řešení 

D.1 Technická zpráva 

D.1.1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení stavby: 

Polyfunkční dům je půdorysného tvaru L. Půdorysné rozměry budovy jsou 27,46 x 

20,96 m. Výška budovy je 10,635 m. Dům je zastřešen plochými střechami s vegetační 

vrstvou. Kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení klade důraz na 

jednoduchost, čistotu a moderní vzhled. Vnější plochy objektu jsou provedeny v bílé 

barvě nebo v imitaci litého pohledového betonu, výplně otvorů jsou v odstínu antracitové 

šedi. Zábradlí je skleněné nebo ocelové v odstínu antracitové šedi. 

D.1.2 Dispoziční a provozní řešení stavby: 

V suterénu polyfunkční domu jsou navrženy sklepní kóje pro jednotlivé bytové 

jednotky. Dále se v suterénu nachází technická místnost.  

Na prvním nadzemním podlaží jsou navrženy komerční plochy pro manikúru, 

trafiku, kadeřnictví a kavárnu. Vstup do komerčních prostor je možný ze západní strany 

objektu. Hlavní vstup do bytové části je na východní straně polyfunkčního domu. U 

hlavního vstupu se nachází zádveří, ze kterého je umožněn přístup do úklidové místnosti, 

kolárny a na schodiště, které propojuje všechna podlaží. Dále se v přízemí nachází garáže. 

Manikúru tvoří hlavně salon, ze kterého je přístup do zázemí provozovny, úklidové 

místnosti a WC.   

Trafika se skládá z prodejní plochy, ze které je vstup přímo do skladu, nebo do 

zázemí provozovny. Součástí provozovny je WC s úklidovou místností.  

Kadeřnictví je vybaveno kadeřnickým salonem, šatnou, skladem, zázemím 

provozovny a hygienickou místností.  

Kavárna se tvoří z provozního prostoru kavárny, přípravny a hygienického zázemí. 

Hlavní vstup do kavárny je na západní straně budovy. Vstup pro zaměstnance je situován 

na východní straně objektu. 

Druhé nadzemní podlaží tvoří dvě bytové jednotky o velikosti 4+kk pro čtyřčlennou 

rodinu. Byty mají střešní terasu nebo balkon orientovaný na jih.  Střešní terasa je částečně 

řešena jako extenzivní zelená střecha.  

Třetí nadzemní podlaží tvoří dvě bytové jednotky o velikosti 4+kk pro čtyřčlennou 

rodinu. Všechny byty mají balkon orientovaný na jih.   

D.1.3 Bezbariérové užívání stavby: 

Bezbariérový přístup je řešen v rámci provozoven, kde je navržen pohyb osob se 

sníženou možností pohybu a orientace. Kolem stavby je vybudován bezbariérový 

chodník, z kterého je přístup od stávajícího chodníku, tak i z nově budovaného 

parkoviště. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

Vstupy do jednotlivých provozoven jsou řešeny jako bezbariérové. V kavárně je navržena 

toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání stavby 

je navrženo dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

V rámci bytové části domu není navržen trvalý pobyt a pohyb osob se sníženou 

možností pohybu a orientace. Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu. Na objekt nejsou 

kladeny požadavky na bezbariérovost. 
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D.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

1. Zemní a výkopové práce 

V rámci zemních prací, které jsou provedeny pro celou zastavěnou plochu 

polyfunkčního domu a zpevněných ploch se odstraní ornice v tloušťce cca 250 mm. 

Zemina se uloží na deponii a po dokončení stavebních se využije k finálním terénním 

úpravám, přebytečná zemina bude odvezena na skládku.   

Objekt se vytyčí pomocí laviček. Následně dojde k výkopu stavební jámy pro 

podzemní podlaží a dále výkopy pro základové pasy v nadzemním podlaží. Zemní práce 

jsou prováděny strojně.  Svahování stavební jámy je provedeno ve sklonu 1:0,75.  

V místě stavební jámy není předpokládána hladina spodní vody. Odvodnění 

stavební jámy je provedeno pro povrchové vody. Stavební jáma je odvodněna pomocí 

vyspádovaných obvodových výkopů vyhloubené na dně stavební jámy, které ústí do 

vsakovacích studní. Odtud je voda odčerpána pomocí kalových čerpadel mimo staveniště. 

Dále je nutné ochránit vykopanou základovou spáru před účinky povětrnostních vlivů 

(déšť, mráz, sníh apod.).  

2. Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy pod nosné zdivo. Základové pasy jsou šíře 500 

až 1 500 mm. Výška základových pasů je 600 až 1 000 mm. Základové konstrukce jsou 

provedeny z betonu třídy C 20/25. V suterénu je provedena podkladní železobetonová 

deska tl. 150 mm spojená přímo se základovými pasy. Železobetonová deska je 

provedena z betonu třídy C 25/30 a vyztužena KARI sítí z betonářské oceli B500B. 

V nadzemním podlaží jsou vnější základové konstrukce doplněny o bednící bloky, které 

jsou vyztuženy betonářskou ocelí B500B a vyplněny betonem třídy C 20/25. Na 

základových konstrukcí v nadzemní podlaží je provedena podkladní železobetonová 

deska tl. 150 mm. Železobetonová deska je provedena z betonu třídy C 25/30 a vyztužena 

KARI sítí z betonářské oceli B500B. 

V základových pasech / bednících tvarovkách jsou provedeny prostupy pro 

inženýrské sítě. Dále jsou do obvodových základových pasů osazeno uzemnění 

realizováno z ocelové pásoviny z FeZn 32/4 mm. Vývody jsou vyvedeny v rozích 

v obvodových základových pasech, kde jsou napojeny na hromosvod a také je navrženo 

uzemnění v místě hlavního domovního rozvaděče.   

Dle geologických map se zde nachází štěrkovitá hlína s únosností Rdt = 300 kPa. 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést inženýrsko-geologický průzkum pro 

zjištění základových poměrů. 

Základové konstrukce jsou provedeny podle výkresu č. D.1.2.01 Základy. 

3. Svislé nosné a nenosné konstrukce 

3.1 Svislé nosné zdivo 

Obvodová nosná stěna v 1.PP je provedena z tvarovek ztraceného bednění tl. 300 

mm, které se vyplní betonem třídy C 25/30 a vyztuží ocelí B500B ve svislém i 

vodorovném směru. Obvodová nosná stěna nadzemních podlaží je vyzděna z broušených 

cihelných tvárnic tloušťky 300 mm (HELUZ P15 30 broušená). Zdivo je zděno na 

tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděna z broušených cihelných tvárnic tl. 

300 mm (HELUZ P15 30 broušená) a 250 mm (HELUZ P15 25 broušená). Zdivo je zděno 
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na tenkovrstvou maltu. Mezi bytové nosné zdivo je tvořeno akustickými cihelnými bloky 

tl. 250 mm (HELUZ AKU 25, P15). Zdivo je zděno na maltu. 

V obvodové stěně u schodiště budou provedeny ztužující ŽB sloupy z betonu třídy 

C 25/30 a vyztuženy betonářskou ocelí B500B. Sloupy jsou k sobě v jednotlivých 

podlažích spojeny vodorovnými průvlaky (věnci). Pata sloupu a hlava sloupu je vetknuta 

do vodorovných konstrukcí. Vyplň mezi sloupy tvoří zdivo z cihelných tvárnic tloušťky 

300 mm (HELUZ P15 30 broušená). Zdivo je ke sloupům přikotveno. Konstrukci je 

zapotřebí staticky posoudit. V případě, že konstrukce nevyhoví bude provedena ŽB stěna 

dle návrhu statika.   

3.2 Svislé nenosné zdivo 

Vnitřní nenosné příčky jsou provedeny z keramických cihelných bloků tl. 140 mm 

(HELUZ 14 broušená). Zdivo je zděno na tenkovrstvou maltu. Instalační předstěny jsou 

z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm, 100 mm a 50 mm (PORFIX P2-500). Tvárnice jsou 

zděny na tenkovrstvou maltu. Nosná stěna suterénu bude opatřena ochranou stěnou z 

tvarovek ztraceného bednění tl. 100 mm, které se vyplní betonem třídy C 16/20 a 

vyztuží betonářskou ocelí B500B ve svislém i vodorovném směru. 

4. Komínové těleso 

V polyfunkčním domě je navrženo jedno komínové těleso SCHIEDEL typ 

ABSOLUT EXPERT pro odtah spalin z kondenzačních plynových kotlů. Komínové 

těleso je vícevrstvé, z tvárnic z lehčeného betonu, jedno průduchové, s keramickou 

vložkou ø 180 mm, umístěné v technické místnosti. Komínové těleso je o rozměrech 540 

x 380 mm.  

5. Vodorovné nosné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou ve všech patrech řešeny jako monolitické železobetonové 

desky tl. 200 mm s návazností na ztužující věnce. Součástí stropní konstrukce jsou 

navrženy monolitické překlady/průvlaky pro překlenutí velkých otvorů nebo rohových 

oken. Na atikách jsou provedeny ztužující věnce. Rozměry železobetonových prvků jsou 

navrženy empiricky, je zapotřebí provést statické posouzení s návrhem výztuže. Použitý 

beton třídy C25/30 XC1, výztuž B500B.  

Balkonové konstrukce jsou prefabrikované železobetonové dílce s povrchovou 

úpravou pohledového betonu. Součástí prefabrikovaného balkonu jsou ISO nosníky pro 

eliminaci tepelných mostů. Použitý beton třídy C25/30 XC1, výztuž B500B.  

Nosné překlady nad otvory jsou použity systémové překlady HELUZ 23,8. 

Nenosné překlady nad otvory jsou použity systémové překlady HELUZ 14,5. 

6. Vnitřní schodiště 

Schodiště jsou řešena jako železobetonové desky uložené v obvodovém zdivu a 

stropní konstrukci přes SCHÖCK TRONSOLE, pro eliminaci vibrací a kročejového 

hluku, tloušťka mezipodesty je 200 mm a tloušťka schodišťových ramen je 150 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. Vyztužení schodiště bude navrženo statikem. 

7. Střešní nosný systém a konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří stropní konstrukce nad 1.NP nebo nad 3.NP. Střecha 

objektu je řešena jako jednoplášťová plochá střecha. Střecha je zateplena tepelnou izolací 

z EPS. Spádování ploché střechy je provedeno pomocí spádových klínů z tepelné izolace 
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ISOVER EPS 200 ve spádu 3 % směrem ke střešním vpustím. Hlavní hydroizolační 

vrstvu ploché střechy tvoří fólie z PVC (FATRAFOL 818/V-UV). Pojistná hydroizolační 

(parotěsná) vrstva je provedena z asfaltového modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou. 

Hydroizolační vrstva je vytažena na atikové zdivo. Oplechování atikového zdiva je 

provedeno ve spádu 5,24 % směrem dovnitř střešní konstrukce. Na střešní konstrukci je 

navržena skladba extenzivní zelené střechy nebo pochozí terasa. Skladby jednotlivých 

střech jsou uvedeny ve výpisu skladeb viz výkres č. D.1.1.10 Výpis skladeb. 

8. Ochrana proti půdnímu radonu a vlhkosti 

Posuzovaný pozemek leží dle Českých geologických map v nízkém indexu 

radonového rizika. Vzhledem k charakteru stavby a podloží je navržena ochrana proti 

pronikání půdního radonu z podloží na nízký index radonového rizika. Na podkladní 

základovou desku a stěny suterénu je provedena hydroizolace z dvojice SBS asfaltových 

modifikovaných pásů (první vrstvu tvoří asfaltový pás se skleněnou tkaninou tl. 4 mm 

(ROOFTEK G40 SPCECIAL MINERAL), druhou vrstvu tvoří asfaltový pás s hliníkovou 

fólií tl. 3,5 mm (ROOFTEK AL MINERAL)).   

V hygienických prostorách je proveden 2x hydroizolační nátěr WATERFIN do 

výšky 0,15 m a 2x hydroizolační nátěr do výšky 2,1 m v místě vany a sprchového koutu. 

Na konstrukci střechy je umístěna pojistná hydroizolační (parotěsná) vrstva, která 

je z asfaltového modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou ROOFTEK AL MINERAL. 

Hlavní hydroizolační vrstvu ploché střechy tvoří fólie z PVC (FATRAFOL 818/V-UV) 

9. Ochrana proti hluku 

Není nutné provádět dodatečná protihluková opatření. 

10. Sádrokartonové konstrukce 

V objekt jsou navrženy podhledy pro vytvoření instalačního prostoru. Na stropní 

konstrukci je proveden zavěšený SDK podhled z kovového roštu z R-CD profilů na 

pérové rychlo závěsy včetně osazení sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm (RIGIP 

STABIL). Minimální kvalita tmelení je provedena v kvalitě Q2. 

11. Tepelně a zvukově izolační konstrukce 

Stěny suterénu jsou zatepleny extrudovaným polystyrénem ISOVER STYRODUR 

3000 CS v tl. 140 mm. Na obvodové základové betonové tvarovky ztraceného bednění 

polyfunkčního domu je provedeno svislé vnější zateplení ISOVER STYRODUR 3000 

CS v tl. 140 mm a výšce min. 800 mm. 

V podlahách suterénu je použita tepelná izolace z polystyrénových podlahových 

desek ISOVER EPS 150 v tl. 160 mm (80 mm + 80 mm).  

V podlahách v 1.NP je použita tepelná izolace z polystyrénových podlahových 

desek ISOVER EPS 150 v tl. 180 mm (100 mm + 80 mm).  

Podlaha v garáži je zateplena extrudovaným polystyrénem ISOVER STYRODUR 

3000 CS v tl. 120 mm. 

V podlahách v 2.NP a 3.NP je použita kročejová izolace z čedičové minerální vlny 

ISOVER T-N v tl. 40 mm.  

Střešní konstrukce v 2.NP je zateplena tepelnou izolací z polystyrénových desek 

ISOVER EPS 200 v tl. 200 mm (100 mm + 100 mm). 
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Střešní konstrukce v 3.NP je zateplena tepelnou izolací z polystyrénových desek 

ISOVER EPS 200 v tl. 240 mm (120 mm + 120 mm). 

Pro zateplovací fasádu polyfunkčního domu je použit certifikovaný zateplovací 

systém s izolantem z šedých fasádních polystyrenových desek ISOVER EPS 

GREYWALL v tl. 180 mm.  

Vnitřní část atiky je zateplena tepelnou izolací z polystyrénových desek ISOVER 

EPS 200 v tl. 100 mm. 

Schodiště je oddilatováno od stěn pomocí systémového pružného materiálu od 

výrobce SCHÖCK TRONSOLE. 

Po obvodě jednotlivých místností je provedena dilatace podlahové konstrukce od 

svislých konstrukcí tepelnou izolací tl. 10 mm. Izolace bude provedena v rámci roznášecí 

vrstvy. 

12. Podlahové konstrukce 

Podlahy v suterénu jsou navrženy v tl. 250 mm. Podlahy v 1. NP jsou navrženy v tl. 

250 mm. Podlahy v 2.NP a 3.NP jsou navrženy v tl. 150 mm.  

Materiál, tloušťka jednotlivých vrstev jsou detailně popsány v projektové 

dokumentaci, ve výpisu skladeb konstrukcí. Finální nášlapná vrstva je provedena dle 

přání investora a hygienických zásad. Na podlahách jsou použity buď vinylové dílce nebo 

keramická dlažba. V garáži je použit epoxidový nátěr. V obytné části je navrženo 

podlahové vytápění.  

13. Truhlářské konstrukce 

Truhlářské výrobky budou upřesněny v závislosti na vnitřním vybavení a interiéru. 

Jedná se především o vnitřní parapety, obložkové zárubně apod. Truhlářské výrobky 

budou provedeny v odpovídající kvalitě s důrazem na kvalitu opracování a finální 

povrchovou úpravu. Podrobnější specifikace viz D.1.1.14 výpis truhlářských prvků, 

obložkové zárubně jsou popsány viz D.1.1.12 výpis dveří. 

14. Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce jsou realizovány v rozsahu pomocného kotvícího materiálu 

včetně spojovacích prostředků. Dále se jedná především o schodišťové zábradlí a madla, 

venkovní celoskleněné zábradlí (z bezpečnostního skla), venkovního ocelového zábradlí 

a ocelové zárubně. U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení 

dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku. Podrobnější 

specifikace viz D.1.1.15 výpis zámečnických prvků, ocelové zárubně jsou popsány viz 

D.1.1.12 výpis dveří. 

15. Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky jsou navrženy z barevného hliníkového plechu v odstínu šedém 

(RAL 7021). Jedná se zejména vnější parapety, oplechování atiky, dešťové svody. Další 

klempířské prvky jsou provedeny z poplastovaného plechu „VIPLANYL“ pro 

oplechování střechy. Podrobnější specifikace viz D.1.1.13 výpis klempířských prvků. 

16. Povrchové úpravy 

16.1 Vnitřní povrchové úpravy 

Na veškeré vnitřní povrchy budou provedeny vápenocementové omítky v souvrství 
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dle výpisu skladeb (viz D.1.1.13 Výpis skladeb). Veškeré vnitřní povrchy budou 

vymalovány finální malbou 2x PRIMALEX včetně penetrace.  

V rámci hygienických prostor bude proveden obklad ve výšce 2 100 mm. V rámci 

kuchyně bude proveden obklad kuchyňské linky ve výšce 800 mm nad podlahou o 

celkové výšce 600 mm.  

16.2 Vnější povrchové úpravy 

Bílá fasáda – na vrstvu tepelně izolačních desek je provedena základní vrstva, která 

se skládá ze stěrkovací hmoty a sklotextilní tkaniny. Základní vrstva bude napenetrována 

a následně bude aplikována silikonsilikátové tenkovrstvé omítky WEBERPAS 

EXTRACLEAN v odstínu bílém.  

Dekorativní fasáda nahrazující litý pohledový beton – na vrstvu tepelně izolačních 

desek je provedena základní vrstva, která se skládá ze stěrkovací hmoty a sklotextilní 

tkaniny. Základní vrstva bude napenetrována a následně bude aplikována dekorativní 

omítka nahrazující litý pohledový beton a povrchová lazura v odstínu přírodním.  

Soklová část je navržena s povrchovou úpravou vnější dekorativní soklovou 

omítkou s organickým pojivem WEBERPAS MARMOLIT v odstínu šedém.  

17. Výplňové prvky 

17.1 Vnější výplňové prvky 

17.1.1 Garážová vrata 

Sekční garážové vrata tvoří sendvičový panel tvořený z válcovaných ocelových 

plechů, které jsou vyplněny PUR pěnou s vysokou hustotou. Kování je v provedení SDT. 

Ovládání vrat zajišťuje stropní pohon MARANTEC EXCLUSIVE. Další příslušenství 

bude upřesněno stavebníkem. Sekční garážové vrata budou v odstínu šedém (RAL 7021). 

Tepelné vlastnosti Uw = 1,2 W/m2K. Podrobnější specifikace viz D.1.1.12 výpis dveří. 

17.1.2 Okna 

Okna v obvodovém plášti tvoří šestikomorový plastový profil s hliníkový 

venkovním pláštěm. Okna jsou zasklený izolačním trojsklem. Okna bez parapetu a 

venkovního zábradlí jsou zaskleny bezpečnostním izolačním trojsklem proti propadnutím 

osob. Okna jsou v odstínu šedém (RAL 7021). Podrobnější specifikace viz D.1.1.11 výpis 

oken. 

Protipožární okna v obvodovém plášti tvoří šestikomorový protipožární hliníkový 

profil. Okna jsou zasklený izolačním protipožárním trojsklem. Okna jsou v odstínu šedém 

(RAL 7021). U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel 

zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku. Podrobnější 

specifikace viz D.1.1.11 výpis oken. 

17.1.3 Vchodové dveře 

Vchodové dveře tvoří tříkomorový tepelně izolovaný hliníkový profil. Dveře jsou 

zasklený izolačním trojsklem. Dveře jsou v odstínu šedém (RAL 7021). Podrobnější 

specifikace viz D.1.1.12 výpis dveří. 
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17.1.4 Balkonové dveře 

Zdvižně posuvné dveře tvoří hliníkový profil. Dveře jsou zasklený izolačním 

trojsklem. Dveře jsou v odstínu šedém (RAL 7021). Podrobnější specifikace viz D.1.1.11 

výpis oken. 

17.1.5 Střešní výlez 

Střešní výlez pro ploché střechy 700 x 1 200 mm, rám z vícekomorových PVC 

profilů. Křídlo je z termoizolačního panelu. Součástí střešního výlezu jsou stahovací 

chody. Podrobnější specifikace viz D.1.1.16 výpis doplňkových prvků. 

18. Vnitřní výplňové prvky 

18.1 Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou dřevěné s laminátovým povrchem, plné nebo částečně 

prosklené a budou realizovány dle výběru stavebníka. Dveře mezi požárními úseky budou 

provedeny s požární odolností. Dveře v suterénu budou nehořlavé v provedení DP1. 

Všechny vnitřní dveře budou otevíravé. U výrobků s požadavky z hlediska požárně 

bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem 

výrobku. Podrobnější specifikace viz D.1.1.12 výpis dveří. 

19. Výpis vrstvených konstrukcí 

Podrobnější specifikace viz D.1.1.10 skladby konstrukcí. 

20. Ostatní stavební objekty 

SO.02 Kanalizační přípojka a domovní vedení splaškové kanalizace 

SO.03 Vodovodní přípojka a domovní vodovodní vedení 

SO.04 Plynovodní přípojka a domovní plynovodní vedení  

SO.05 Elektro přípojka a domovní elektro vedení  

SO.06  Domovní vedení dešťové kanalizace, akumulační nádrž, zasakovací 

systém  

SO.07 Zpevněné plochy – pochozí i pojezdové (parkoviště, příjezdová plocha, 

sjezd na pozemek, přístupový chodník, okapový chodník) 

SO.08 Oplocení 

 Na ostatní stavební objekty budou vypracovány samostatné projektové 

dokumentace, které nejsou součástí bakalářské práce.  
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Závěr 

Úlohou bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace novostavby 

polyfunkčního domu v Žamberku ve stupni pro provedení stavby. Objekt byl navržen pro 

trvalé bydlení i pro komerční účely. Podkladem pro tvorbu bakalářské práce byly normy, 

zákony, vyhlášky, odborná literatura a technické listy výrobků.  

Součástí práce je i posouzení objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb, tepelné 

techniky, akustiky, denního osvětlení a proslunění. 

Jednotlivé části jsem se snažil pečlivě zpracovat, tak aby byly v souladu se zadáním 

bakalářské práce a zároveň splňovali požadavky platných norem, předpisů a vyhlášek.  

Při zpracování této práce jsem získal spoustu nových informací a znalostí z oblasti 

projektování pozemních staveb a postupů při realizaci staveb, které určitě v budoucnu 

využiji.  

Práce byla provedena v programech ArchiCad 22, Lumion, BuildingDesign, 

DekSOFT 1D, DekSOFT 2D, DekSOFT Energetika, DekSOFT Komfort a Microsoft 

Office.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BP Bakalářská práce 

NP Nadzemní podlaží 

PP Podzemní podlaží 

PT Původní terén 

UT Upravený terén 

kk Kuchyňský kout 

č. Číslo 

k.ú. Katastrální území 

parc. č. Parcelní číslo 

TZB Technické zařízení budov 

čl. Článek 

kci Konstrukci 

ŽB Železobeton 

B500B Třída betonářské oceli 

C25/30 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

kce Konstrukce 

m. n. m. Metrů nad mořem 

Bpv Balt po vyrovnání (výškový systém) 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém) 

tl. Tloušťka 

P.Ú. Požární úsek 

OSB Lisovaná deska z orientačně rozprostřených velkoplošných třísek 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

PBŘS Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Sb. Sbírky 

EN Evropská norma 

DN Vnitřní průměr potrubí 

EPS Expandovaný polystyren 

XPS Extrudovaný polystyren 

% Procento 

°C Stupeň celsia 

Tab. Tabulka 

apod. A podobně 

A Plocha 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

Vzpp Ve znění pozdějších předpisů 

OB2 Skupina budov pro bydlení 

h Požární výška 

Kč Korun českých 
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RAL Vzorník barev 

TUV Teplá užitková voda 

NTL Nízkotlaký 

NN Nízké napětí 

SDK Sádrokarton 

PVC-KG Kanalizační potrubí z měkčeného polyvinylchloridu 

ÚP Územní plán  

ETICS Vnější kontaktní zateplovací systém 

Okr. Okres 

BOZP Bezpečnost a ochrana při práci  

HDPE Polyethylen s vysokou hustotou 

CYKY Kabely s chráničkou 

mm Milimetr 

m Metr 

m2 Metr čtvereční 

m3 Metr krychlový 

% Procent 

dB Decibel 

λ Součinitel tepelné vodivost [W/m.K] 

Mc,a Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2.a] 

Mev,a Roční množství odpařené vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2.a] 

R Tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 

Rsi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2.K/W] 

Rse Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2.K/W] 

U Součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

Urec Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 

Uem Prostup tepla obálkou budovy [W/m2.K] 

fR,si,N Požadovaný průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu 

fR,si Průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu 

fR,si,cr Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

θi Návrhová vnitřní teplota [°C] 

θe Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

HT Měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

ρ Objemová hmotnost materiálu [kg/m3] 

Rw Vážená laboratorní neprůzvučnost [dB] 

R‘w Vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

Ln,w Normalizovaná hladina kročejového zvuku [dB] 

L‘n,w Normalizovaná stavební hladina kročejového zvuku [dB] 

LpA Hladina akustického tlaku s filtrem A [dB] 
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Seznam příloh 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

Označení Název Měřítko 

S.1.01 Situační výkres širších vztahů 1:5000; 1:1000 

S.1.02 Půdorys 1.PP 1:100 

S.1.03 Půdorys 1.NP 1:100 

S.1.04 Půdorys 2.NP 1:100 

S.1.05 Půdorys 3.NP 1:100 

S.1.06 Podélný řez A-A 1:100 

S.1.07 Východní pohled 1:100 

S.1.08 Severní pohled 1:100 

S.1.09 Západní pohled 1:100 

S.1.10 Jižní pohled 1:100 

Složka č. 2 – C. Situační výkresy 

Označení Název Měřítko 

C.01 Situační výkres širších vztahů 1:5000; 1:1000 

C.02 Koordinační situace 1:250 

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

Označení Název Měřítko 

D.1.1.01 Půdorys 1.PP 1:50 

D.1.1.02 Půdorys 1.NP 1:50 

D.1.1.03 Půdorys 2.NP 1:50 

D.1.1.04 Půdorys 3.NP 1:50 

D.1.1.05 Půdorys střechy 1:50 

D.1.1.06 Podélný řez A-A' 1:50 

D.1.1.07 Příčný řez B-B' 1:50 

D.1.1.08 Východní a severní pohled 1:50 

D.1.1.09 Západní a jižní pohled 1:50 

D.1.1.10 Skladby konstrukcí 1:10 

D.1.1.11 Výpis oken  

D.1.1.12 Výpis dveří  

D.1.1.13 Výpis klempířských prvků  

D.1.1.14 Výpis truhlářských prvků  

D.1.1.15 Výpis zámečnických prvků  

D.1.1.16 Výpis doplňkových prvků  
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Složka č. 4 – D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

Označení Název Měřítko 

D.1.2.01 Základy 1:50 

D.1.2.02 Výkres tvaru stropu nad 1.PP 1:50 

D.1.2.03 Výkres tvaru stropu nad 1.NP 1:50; 1:25 

D.1.2.04 Výkres tvaru stropu nad 2.NP 1:50; 1:25 

D.1.2.05 Výkres tvaru stropu nad 3.NP 1:50 

D.1.2.06 Detail A – atika 2.NP 1:5 

D.1.2.07 Detail B – balkon 1:5 

D.1.2.08 Detail C – vstup do objektu 1:5 

D.1.2.09 Detail D – vstup na střešní terasu 1:5 

D.1.2.10 Detail E – střešní vpusť 1:5 

D.1.2.11 Detail F – střešní výlez 1:5 

Složka č. 5 – D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Označení Název Měřítko 

D.1.3 Technická zpráva 1:250 

D.1.3.01 Situace požárně nebezpečný prostor 1:80 

D.1.3.02 Půdorys 1.PP 1:80 

D.1.3.03 Půdorys 1.NP 1:80 

D.1.3.04 Půdorys 2.NP 1:80 

D.1.3.01 Půdorys 3.NP 1:80 

 Dílčí výpočty  

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

Označení Název Měřítko 

 Technická zpráva  

P1 Tepelně technické posouzení konstrukcí  

P2 Energetický štítek obálky budovy  

P3 Posouzení tepelné stability (letní a zimní období)  

P4 Posouzení 2D teplotního pole  

P5 Posouzení z hlediska osvětlení a proslunění  

P6 Posouzení z hlediska akustiky  
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Složka č. 7 – Další posudky, výpočty a specifikace 

Označení Název Měřítko 

V1 Výpočet schodiště  

V2 Předběžný výpočet základových kcí  

V3 Předběžný návrh kotevních prvků zateplovacího 

systému 

 

V4 Návrh parkovacích stání  

V5 Předběžný výpočet vsakovacího zařízení  

V6 Seminární práce – BH053 bakalářský seminář  

 


