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(1) Směrnice děkana k VŠKP v platném znění; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném a účinném 

znění; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. 

v platném a účinném znění; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další předpisy související 

s řešeným tématem; (8) Platné technické normy ČSN, EN, ČSN EN ISO; (9) Katalogy 

stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (10) Odborná literatura 

a (11) Vlastní dispoziční řešení budovy s architektonickým návrhem.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 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 a Územního plánu včetně Regulativů pro výstavbu na daném území. 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, a také modulové 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 dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení 

objektu a vybraných detailů, popř. další specializované části. 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 k VŠKP 

v platném znění. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem pro VŠKP bez podpisu. 

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, příklady dispozičního řešení v půdorysech a řezech, a také jeho 

grafickou vizualizací (minimálně exteriér objektu) včetně začlenění objektu do prostředí 

a okolní zástavby.  

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).  
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Předmětem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v Brně, v ulici 

Cimburkova. Objekt je osazen na rovinatém pozemku a má čtyři nadzemní 

podlaží. Půdorys polyfunkčního domu má tvar obdélníku. V objektu se 

nacházejí tři provozy. Většinu plochy prvního a druhého nadzemního podlaží 

představuje hromadná garáž. Dále se na těchto podlažích nachází prostory 

pro služby (kavárna, kadeřnictví a prodejna). Ve třetím a čtvrtém patře je 

umístěno celkem osm kanceláří s příslušným hygienickým zařízením, 

denními místnostmi, sklady a servery. Nosnou konstrukci objektu tvoří 

železobetonový skeletový systém a stropní desky. Stavba je založena na 

železobetonové desce a zastřešena plochou střechou. 

 

Polyfunkční dům, kavárna, kadeřnictví, prodejna, garáž, administrativa, 

železobetonový skeletový systém, lehký obvodový plášť, provětrávaná 

fasáda, keramické zdivo, ETICS, plochá střecha.  
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The subject of this diploma thesis is the design of multifunctional building in 

Brno, in Cimburkova street. The building is placed on flat terrain and it has 

four floors. Floor plan of multifunctional building is rectangle shaped. There 

are three different establishments in this building. Most of space of ground 

floor and first floor is used as parking. Rest of space of ground floor and 

second floor is used as café, hairdresser and store. There are eight separate 

offices and sanitary facilities, break rooms, storages and servers. The 

supporting construction of building is made of reinforced concrete column 

system and ceiling slabs. The building is based on reinforced concrete slab 

and than there is a flat roof above the building. 

 

Multifunctional building, café, hairdresser, store, parking, office space, 

reinforced concrete column system, curtain wall, ventilated facade, clay 

masonry, ETICS, flat roof.  
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ÚVOD 
 

Předmětem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu a vypracování projektové 

dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Pozemek, na kterém se stavba nachází, je 

rovinatý a nachází se v Brně, v katastrálním území Ponava. Objekt má čtyři nadzemní 

podlaží. Půdorys objektu má tvar obdélníku. Většinu plochy prvního a druhého 

nadzemního podlaží představuje hromadná garáž. Dále se na těchto podlažích nachází 

prostory pro služby (kavárna, kadeřnictví a prodejna). Ve třetím a čtvrtém patře se 

nachází celkem osm kanceláří s příslušným hygienickým zařízením, denními místnostmi, 

sklady a servery. Stavba je založena na základové desce z železobetonu a její nosná 

konstrukce je vytvořena jako železobetonový skeletový systém. 

Práce respektuje předpisy a normy platné v České republice. Dělí se na hlavní textovou 

část a přílohy. Hlavní textová část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou 

zprávu a technickou zprávu architektonicko-stavebního řešení. Přílohy pak obsahují 

projektovou dokumentaci stavební části ve stupni pro provádění stavby, přípravné a 

studijní práce, základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky a požárně 

bezpečnostní řešení. Projektová dokumentace stavby je zpracována dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 62/2013 Sb.  



13 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



14 

 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Název stavby 
 

Polyfunkční dům Cimburkova 
 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 

Část obce Královo Pole, obec Brno, okr. Brno-město, Jihomoravský kraj 

- předmětný stavební pozemek (novostavba PD, přípojek a domovních 
vedení inženýrských sítí a zpevněných ploch): 

- parc. č. 844/43; k.ú. Ponava, Brno 
 

c) Předmět projektové dokumentace 
 

Novostavba polyfunkčního domu. Projektová dokumentace stavby pro 
ohlášení ve smyslu §105 stavebního zákona a §2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI/ŽADATELI 
 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
 

- 
 
b) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) 
 

- 
 
c) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 

osoba) 
 

Stavebník: 
KOENIG Shopping, s.r.o. 
Vladislavova 1390/17, Nové Město 
110 00 Praha 1 
IČO: 06138829 
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOAVTELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 
 

a) Jméno příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo 
osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

 
Zpracovatel: 
Bc. Matěj Irra 
Nedabyle 52 
370 07 České Budějovice 
 
Vedoucí práce: 
Ing. Roman Brzoň Ph.D. 

 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 
- 

 
c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace 

 
- 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 

Novostavba PD bude tvořit hlavní stavbu. Všechny ostatní objekty (přípojky a 
domovní vedení inženýrských sítí, sjezd na pozemek, zpevněné plochy) budou 
tvořit doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. 
 
SO.01 – Polyfunkční dům 
SO.02 – Sjezdy a dopravní napojení 
SO.03 – Zpevněné plochy – zámková dlažba 
SO.04 – Zpevněné plochy – zámková dlažba 
SO.05 – Zpevněné plochy – zámková dlažba 
SO.06 – Retenční nádrž 
SO.07 – Dětské hřiště 
SO.08 – Prostor pro kontejnery na odpad 
SO.09 – Gabionové ploty 
SO.10 – Vodovodní přípojka 
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SO.11 – Splašková kanalizace 
SO.12 – Dešťová kanalizace 
SO.13 – Elektro přípojka NN 
SO.14 – Plošný kolektor tepelného čerpadla 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

- Územní plán města Brna 

- Katastrální mapa  

- Vyjádření správců inženýrských sítí o existence sítí v okolí předmětného 
stavebního pozemku 

- Mapy radonového rizika 

- Mapy povodňového rizika 

- Platné normy, vyhlášky a předpisy 
 
 
V Brně dne: 14. ledna 2022 
Vypracoval: Bc. Matěj Irra 
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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 
Stavba polyfunkčního domu je navržena na pozemku p.č. 844/43 v katastru obce 
Brna na ulici Cimburkova. Pozemek se nachází v přibližně 215,610 m n. m. a je 
téměř dokonale rovný se sklonem přibližně 0,5° směrem ze severovýchodu na 
jihozápad. Parcela je v majetku společnosti KOENIG Shopping, s.r.o., která 
představuje také stavebníka. Společnost stejně tak vlastní i veškeré sousedící 
pozemky. Plocha pozemku činí 5 015 m2. Pozemek ze všech stran lemuje místní 
komunikace. Zde jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, ke kterým je novostavba 
polyfunkčního domu připojena. 

 
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Navržená projektová 
dokumentace není v rozporu s územním rozhodnutím, regulačním plánem, 
veřejnoprávní smlouvou ani územním souhlasem. 
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Výňatek z Územního plánu města Brna: 

 
 
SO SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB 
 
- slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, 

které podstatně neruší bydlení. 
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, 

požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům 
pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a 
hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží 
pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší 
pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše 
požadováno. 

 
Přípustné jsou: 
- administrativní budovy, 
- stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro 

bydlení se přitom považují objekty, ve kterých více než polovina podlahové 
plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, a 
stavby sloužící k zajištění funkce bydlení (nadzemní stavby technické 
vybavenosti, garáže, parkoviště apod.) 

- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy, maloobchodní 
provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování ve 
vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v 
objektu, 

- provozovny stravování a ubytovací zařízení, 
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- řemeslné provozovny, 
- služebny městské policie, 
- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a 

sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center 
pohybových aktivit, 

- zábavní zařízení. 
 
Podmíněně mohou být přípustné: 
- maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy, 
- maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy nesplňující výše uvedené 

podmínky pro přípustné stavby. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby 
nebyla vydána. 
 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněný podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Pro řešený objekt nebyly vydány žádné podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů. 
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Posuzovaný pozemek leží dle Českých geologických map na území nízkého 
radonového indexu. Proto bude před zahájením provedeno podrobné měření, 
které stanoví přesný výskyt radonu na pozemku. Tím bude upřesněno založení 
stavby. Pokud bude naměřen střední radonový index, bude nutné provést navíc 
odvětrání podloží případně bude nutné kombinovat protiradonovou izolaci s 
odvětrávanou vrstvou. V případě odvětrání podloží bude pod podkladním 
betonem navrženo navíc štěrkové lože, ve kterém bude vedeno drenážní potrubí. 
To bude odvětráno nad terénem nebo nad střešní rovinou. 
Na pozemku nebyl proveden žádný hydrogeologický ani půdní průzkum. Dle 
geologické mapy se zde nachází jílovitá zemina s únosností Rdt = 200 kPa. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Žádná ochrana území není pro parcelu číslo 844/43 dána. 
 

g) Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod. 
Řešený pozemek se nenachází v zaplavovaném ani poddolovaném území. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Navrhovaný objekt nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba 
nebude mít zásadnější vliv na odtokové poměry v území – dešťová voda z objektu 
bude vyústěna do retenční nádrže na pozemku s přepadem do veřejné dešťové 
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kanalizace. Požárně nebezpečný prostor zasahuje za hranice pozemku, ovšem 
pouze na pozemky investora a na veřejné prostranství. Stav je vyhovující. 
Během realizace stavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti a 
prašnosti. Před výjezdem ze stavby budou vozidla řádně očištěna, aby nedošlo ke 
znečištění přilehlé účelové komunikace. Dokončený stavební objekt nebude 
zdrojem výrazného hluku, proto není nutné navrhovat žádná protihluková 
opatření. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenachází žádné stavby, tudíž nejsou dány žádné požadavky na 
demolice. Na jihovýchodní straně pozemku se nachází pouze několik málo 
vzrostlých stromů, které budou ponechány na původním místě. Před samotnou 
výstavbou bude sejmuta ornice ze zastavěné plochy v tl. 200 mm a dále pak i ze 
zpevněných ploch na pozemku. Tato ornice bude uskladněna na staveništi a 
následně použita pro terénní úpravy. 

 
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu již bylo provedeno. Požadavky na 
maximální zábory půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
nejsou stanoveny. 
 

k) Územně technické podmínky  - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
S jihozápadní hranicí pozemku sousedí stávající účelová komunikace, z které je 
samostatným sjezdem připojena hromadná garáž. Na opačné straně vede podél 
hranice pozemku jednosměrná komunikace, na kterou se napojuje výjezd z 
objektu. Sjezd bude tvořen stejným souvrstvím jako tato účelová komunikace. Na 
jihozápadní straně pozemku bude zřízeno parkovací stání pro zásobovací nákladní 
automobil. Toto parkovací stání bude řešeno obdobně jako připojení hromadné 
garáže samostatnými sjezdy. 
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, jako je splašková 
kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod a vedení nízkého napětí. Napojení bude 
provedeno pomocí nových přípojek na stávající sítě, které jsou v blízkosti objektu. 
Na stavebním pozemku je již zřízená příprava na připojení vodovodu, splaškové 
kanalizace a dešťové kanalizace. Plynovodní přípojka zřizována nebude. 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba není podmíněna žádnými časovými vazbami ani nejsou pro stavbu nutné 
žádné další podmiňující investice. Případné vyvolané nebo související investice 
není nutné řešit. 
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
 
Parcelní číslo: 844/43 
Obec: Brno [582786] 
Katastrální území: Ponava [611379] 
Číslo LV: 3080 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: KOENIG Shopping, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1 
 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 
Parcelní číslo: 845/158 
Obec: Brno [582786] 
Katastrální území: Ponava [611379] 
Číslo LV: 3080 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: KOENIG Shopping, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1 

 
Parcelní číslo: 844/44 
Obec: Brno [582786] 
Katastrální území: Ponava [611379] 
Číslo LV: 3080 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: KOENIG Shopping, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1 
 
Parcelní číslo: 844/42 
Obec: Brno [582786] 
Katastrální území: Ponava [611379] 
Číslo LV: 3080 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: KOENIG Shopping, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1 

 

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 
Novostavba polyfunkčního domu. 
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b) Účel užívání stavby 

Polyfunkční dům – stavba pro administrativní činnost, hromadné parkování a 
služby (kavárna, kadeřnictví a prodejna). 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena dle platných norem a dle technických požadavků na výstavbu. 
Projektová dokumentace stavby je provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 
Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby a v souladu s obecnými 
požadavky na výstavbu dle zákona č. 183/2006 Sb. Návrh stavby je řešen v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Pro danou stavbu nebyly dotčenými orgány vydány žádné podmínky. 

 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. Nejedná se o kulturní 
památku apod. 
 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti apod. 
Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt, ve kterém se nacházejí tři provozy. 
Většinu plochy prvního a druhého nadzemního podlaží představuje hromadná 
garáž. Dále se na těchto podlažích nachází prostory pro služby (kavárna, 
kadeřnictví a prodejna). Ve třetím a čtvrtém patře se nachází celkem osm 
kanceláří s příslušným hygienickým zařízením, denními místnostmi, sklady a 
servery. 
 
Účel užívání stavby:  Stavba pro administrativní činnost, 

hromadné parkování a služby 
Zastavěná plocha:    1 699,18 m2 
Obestavěný prostor:    27 230 m3 
Užitná plocha:     5038,75 m2 
Počet nadzemních podlaží:   4 
Počet podzemních podlaží:   0 
Počet funkčních jednotek:  8 kanceláří, 3 prostory pro služby, 

hromadná garáž 
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Projektovaná obsazenost objektu osobami: Kavárna  60+3 osob 
      Kadeřnictví  7+3 osob 
      Prodejna  x+2 osob 

Kanceláře 3.NP 72 osob 
Kanceláře 4.NP 72 osob 

 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 
Stavba bude napojena na rozvody NN, vody a jednotné kanalizace. 
V objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Teplá voda bude 
připravována v externím zásobníku, který bude na dané čerpadlo připojen. 
Dešťové vody ze střech polyfunkčního domu budou svedeny do retenční nádrže 
s přepadem do veřejné dešťové kanalizace. Jelikož se jedná o stavbu pro 
administrativu a služby, nevznikají zde žádné nebezpečné odpady. 
Komunální odpad je ukládán do popelnic, které budou umístěny na pozemku 
stavby u místní komunikace.  Běžný odpad je třízen a odnášen do kontejnerů na 
třízený odpad. 
 
Spotřeba vody na pracovníka pro kavárnu - 60 m3/rok - > 60 * 3 = 180 m3/rok 
Spotřeba vody na pracovníka pro kadeřnictví - 50 m3/rok - > 50 * 3 = 150 m3/rok 
Spotřeba vody na pracovníka pro prodejnu - 18 m3/rok - > 18 * 2 = 36 m3/rok 
Spotřeba vody na osobu pro kanceláře – 14 m3/rok - > 14 * 144 = 2 016 m3/rok 
Celková spotřeba vody za rok činí 2 382 m3. 
 
Výpočet množství dešťových odpadních vod: 

 
Dostupné z: 
voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/152-vypocet-mnozstvi-destovych-
srazkovych-odpadnich-vod-qr 
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i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba bude provedena v jedné etapě. Realizace je plánována od 04/2022 do 
10/2023. 
 

j) Orientační náklady stavby 
SO.01 – Polyfunkční dům 
Obestavěný prostor:   27 230 m3 
Cena za m3:    7 420 Kč 
Orientační náklady:   202 466 000 Kč 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Při navrhování byly brány v potaz architektonické a urbanistické nároky daného 
území. Navržený objekt nebude mít žádný zásadní dopad na celkové urbanistické 
řešení území. V nejbližším okolí objektu se nachází obchodní dům, prodejny, 
hotely a parkoviště. 

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení 

Navrhovaný objekt polyfunkčního domu je samostatně stojící, čtyřpodlažní, 
nepodsklepená stavba s plochou střechou. Budova má půdorysný tvar obdélníku. 
Střecha objektu je plochá a má dvě výškové úrovně. Hlavní střecha objektu je 
jednoplášťová s povlakovou hydroizolací. Provozní střecha nad atriem je řešena 
jako pochozí. Značnou část obálky polyfunkčního domu představuje lehký 
obvodový plášť se skleněnými panely. Fasádu objektu tvoří v ploše 
vláknocementové panely na roštu a zbylá část fasády je opatřena bílou silikonovou 
omítkou. Navíc první dvě nadzemní podlaží mají po obvodu dřevěný obklad. 
Projekt řeší okrajově i zahradní úpravy v okolí navrženého objektu. Předpokládá 
se zatravnění, vysázení keřů a stromů a vybudování zpevněných ploch. 

 

B.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Stavba polyfunkčního domu má čtyři nadzemní podlaží, ve kterých se nacházejí 
celkem tři provozy. Většinu plochy prvního a druhého nadzemního podlaží 
představuje hromadná garáž, do které se vjíždí  přes samostatný sjezd napojený 
na účelovou komunikaci a vyjíždí se na opačné straně pozemku opět přes 
samostatný sjezd. Dále se na těchto podlažích nachází prostory pro služby pro 
veřejnost – kavárna, kadeřnictví a prodejna. Do kavárny a kadeřnictví se vstupuje 
z jihovýchodu, do prodejny pak z jihozápadu. Celou výšku objektu propojují dva 
hlavní vertikální komunikační prostory tvořeny schodištěm a výtahem. Tyto 
prostory jsou z volného prostranství přístupné ze strany severozápadní, resp. 
jihovýchodní. Ve třetím a čtvrtém patře se nachází celkem osm kanceláří 
s příslušným hygienickým zařízením, denními místnostmi, sklady a servery. 
Centrální část těchto dvou nejvyšších podlaží objektu je řešena jako otevřené 
atrium. Toto atrium pak lemuje hlavní horizontální komunikační prostor v obou 
nejvyšších patrech. 
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Dispoziční a provozní řešení polyfunkčního domu: 
 

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP 

  Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m2] 

  

SPOLEČNÉ A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

  101 SCHODIŠTĚ 12,18 
 

102 SCHODIŠTĚ 17,32 
 

103 HROMADNÁ GARÁŽ 951,49 
 

104 STROJOVNA VZT 12,33 
 

105 NÁHRADNÍ ZDROJ VZT 7,98 

  106 TECHNICKÁ MÍSTNOST 69,38 

      1 070,69 m² 

  

PRODEJNA 

  107 PRODEJNA ODĚVŮ 40,06 
 

108 CHODBA 3,05 
 

109 SKLAD 10,04 
 

110 DENNÍ MÍSTNOST 6,09 

  111 WC 3,27 

      62,50 m² 

  

KAVÁRNA 

  112 KAVÁRNA 79,88 
 

113 KUCHYŇ 11,09 
 

114 SKLAD 3,36 
 

115 WC ZAMĚSTNANCI 3,48 
 

116 CHODBA WC 2,68 
 

117 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,55 
 

118 WC MUŽI 8,29 
 

119 WC ŽENY 8,02 

  120 WC ZTP 5,01 

      123,35 m² 

  

KADEŘNICTVÍ 

  121 KADEŘNICTVÍ 39 
 

122 DENNÍ MÍSTNOST 6,44 
 

123 CHODBA WC 4,62 
 

124 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,32 
 

125 WC MUŽI 1,59 
 

126 WC ŽENY A ZTP 4,73 
 

127 ŠATNA 4,12 

  128 SKLAD 5,31 

      68,13 m² 

     CELKEM 1 324,68 m² 
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP 

  Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m2] 

  

SPOLEČNÉ A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

  201 SCHODIŠTĚ 12,18 
 

202 SCHODIŠTĚ 8,02 
 

203 HROMADNÁ GARÁŽ 971,47 
 

209 STROJOVNA VZT 29,12 

  210 NÁHRADNÍ ZDROJ VZT A TM 42,25 

      1 063,03 m² 

  

PRODEJNA 

  204 PRODEJNA ODĚVŮ 72,71 

      72,71 m² 

  

KAVÁRNA 

  205 KAVÁRNA 102,66 
 

206 WC CHODBA 3,33 
 

207 WC MUŽI 1,6 

  208 WC ŽENY 1,8 

      109,38 m² 

     CELKEM 1 245,13 m² 

 
TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP 

  Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m2] 

  

SPOLEČNÉ A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

  301 SCHODIŠTĚ 18,69 
 

302 SCHODIŠTĚ 8,45 
 

303 CHODBA 147,15 
 

311 TISKÁRNA 17,59 
 

326 WC ZTP 4,75 
 

327 ZASEDACÍ MÍSTNOST 58,3 
 

335 SKLAD 57,68 
 

336 SERVER 36,91 

  337 SKLAD 57,68 

      407,20 m² 

KANCELÁŘ 01 

  304 OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 119,95 
 

305 KANCELÁŘ 22 
 

306 DENNÍ MÍSTNOST 26,51 
 

307 CHODBA WC 3,14 
 

308 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,72 
 

309 WC MUŽI 9,48 

  310 WC ŽENY 7,62 

      191,43 m² 
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KANCELÁŘ 02 

  312 OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 123,19 
 

313 KANCELÁŘ 32,37 
 

314 DENNÍ MÍSTNOST 29,67 
 

315 CHODBA WC 2,01 
 

316 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,68 
 

317 WC MUŽI 8,81 

  318 WC ŽENY 7,32 

      205,06 m² 

  

KANCELÁŘ 03 

  319 OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 117,21 
 

320 KANCELÁŘ 65,79 
 

321 DENNÍ MÍSTNOST 34,48 
 

322 CHODBA WC 2,89 
 

323 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,12 
 

324 WC MUŽI 9,26 

  325 WC ŽENY 7,09 

      238,83 m² 

  

KANCELÁŘ 04 

  328 OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 123,91 
 

329 KANCELÁŘ 20,57 
 

330 DENNÍ MÍSTNOST 24,5 
 

331 CHODBA WC 3,14 
 

332 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,72 
 

333 WC MUŽI 9,48 

  334 WC ŽENY 7,62 

      191,95 m² 

     CELKEM 1 234,47 m² 

 
TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP 

  Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m2] 

  

SPOLEČNÉ A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

  401 SCHODIŠTĚ 18,69 

  402 SCHODIŠTĚ 8,45 

  403 CHODBA 147,15 

  411 TISKÁRNA 17,59 

  426 WC ZTP 4,75 

  427 ZASEDACÍ MÍSTNOST 58,3 

  435 SKLAD 57,68 

  436 SERVER 36,91 

  437 SKLAD 57,68 

      407,20 m² 

KANCELÁŘ 01 
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  404 OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 119,95 

  405 KANCELÁŘ 22 

  406 DENNÍ MÍSTNOST 26,51 

  407 CHODBA WC 3,14 

  408 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,72 

  409 WC MUŽI 9,48 

  410 WC ŽENY 7,62 

      191,43 m² 

  

KANCELÁŘ 02 

  412 OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 123,19 

  413 KANCELÁŘ 32,37 

  414 DENNÍ MÍSTNOST 29,67 

  415 CHODBA WC 2,01 

  416 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,68 

  417 WC MUŽI 8,81 

  418 WC ŽENY 7,32 

      205,06 m² 

  

KANCELÁŘ 03 

  419 OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 117,21 

  420 KANCELÁŘ 65,79 

  421 DENNÍ MÍSTNOST 34,48 

  422 CHODBA WC 2,89 

  423 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,12 

  424 WC MUŽI 9,26 

  425 WC ŽENY 7,09 

      238,83 m² 

  

KANCELÁŘ 04 

  428 OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 123,91 

  429 KANCELÁŘ 20,57 

  430 DENNÍ MÍSTNOST 24,5 

  431 CHODBA WC 3,14 

  432 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,72 

  433 WC MUŽI 9,48 

  434 WC ŽENY 7,62 

      191,95 m² 

     CELKEM 1 234,47 m² 
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Velikosti a dispoziční řešení funkčních jednotek: 
 

TABULKA FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

  PLOCHA [m2] 

SPOLEČNÉ A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 2948,12 

PRODEJNA 135,22 

KAVÁRNA 232,73 

KADEŘNICTVÍ 68,13 

KANCELÁŘ 01 382,86 

KANCELÁŘ 02 410,13 

KANCELÁŘ 03 477,66 

KANCELÁŘ 04 383,91 

 CELKEM 5 038,74 m² 

 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Přístup do 
objektu je řešen bezbariérově. V hromadné garáži se nachází tři parkovací stání 
pro osoby se sníženou schopností pohybu, které budou viditelně označeny. 
V objektu se rovněž nachází hygienická zařízení uzpůsobena těmto osobám. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 
 

a) Stavební řešení 
Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. 
Řešený objekt je založen na železobetonové základové desce. Nosnou svislou 
konstrukci tvoří železobetonový skeletový systém, vodorovné nosné konstrukce 
jsou pak navrženy jako železobetonové monolitické desky. Železobetonové stěny 
společně s izolantem a LOP zde zastupují funkci opláštění budovy. Keramické 
tvárnice a systémové skleněné příčky v objektu jsou použity na dělící konstrukce. 
Střecha objektu je plochá a má dvě výškové úrovně. Hlavní střecha objektu je 
jednoplášťová s povlakovou hydroizolací. Provozní střecha nad atriem je řešena 
jako pochozí. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Základy 
Polyfunkční dům bude založen na železobetonové základové desce. Základová 
deska bude v místě spodního dojezdu výtahu zalomena pod výtahovou šachtu. 
Na základové konstrukce bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500B. Na 
základně průzkumu byla nezámrzná hloubka stanovena na 800 mm pod 
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upraveným terénem. Základová spára proběhne v nezámrzné hloubce, a to 
v úrovni -0,850 m. 
Před započetím betonáže základové desky bude k její výztuži připojen zemnící 
drát FeZn 10 pro uzemnění hromosvodu a elektroinstalace. Následně bude 
vyveden nad terén v každém rohu budovy a u hlavního rozvaděče do výšky 
minimálně 1,5 m. 
 
Podkladní vrstva 
Podkladní vrstva ze štěrku pod základovou deskou nebude tvořena (pouze 
v případě zjištění středního radonového indexu v rámci podrobného měření před 
zahájením stavby). Pod základovou železobetonovou deskou je navržen podkladní 
beton C16/20 pro ochranu výztuže v desce. V případně rozbřednutí základové 
spáry před betonáží bude pod podkladní betonovou vrstvou v malé vrstvě 
navezen štěrk. 
 
Nosné svislé konstrukce 
Nosná svislá konstrukce objektu je navržena jako železobetonový monolitický 
skelet. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm a jsou tvořeny betonem C25/30 a výztuží 
z oceli B500B. V objektu se nenachází zdivo plnící nosnou funkci. 
 
Nenosné svislé konstrukce 
Část opláštění budovy bude tvořeno z železobetonových stěn, lokálně 
zateplených dle přilehlého provozu. Velká část budovy je opláštěna lehkým 
obvodovým pláštěm ze skleněných a hliníkových panelů s minerální izolací. 
Viz. Výpis dílců LOP. 
Vnitřní stěny, sloužící jako schodišťové a jako dělící hromadnou garáž od služeb 
pro veřejnost, jsou navrženy z broušených keramických tvarovek Porotherm 24 
Profi. Veškeré zdění v budově je prováděno na zdící pěnu. 
Příčky budou ze systémových skleněných panelů s dřevěným rámem WOODY II 
nebo z broušených keramických tvarovek Porotherm 14 a Porotherm 19 AKU. 
Stejné tvarovky budou použity i na vytvoření schránky instalačních šachet. 
 
Zateplení 
Polyfunkční dům bude po obvodu zateplen fasádními deskami z pěnového 
polystyrenu EPS Greywall (součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,033 W/(m.K)) o 
tloušťce 160 nebo 240 mm. Ta část stavby, která bude v kontaktu se zeminou 
bude zateplena fasádními deskami z extrudovaného polystyrenu XPS FIBRAN 
ETICS GF I (součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,039 W/(m.K)). 
Strop hromadné garáže pod prostory kanceláří je ze spodního líce zateplen 
deskami z čedičové vlny s kolmým vláknem Isover NF 333, tl. 160 mm (součinitel 
tepelné vodivosti: λ = 0,043 W/(m.K)). Izolant na stěnách oddělující prostor 
hromadné garáže od služeb je tvořen fasádními deskami z čedičové vlny 
s podélným vláknem Isover TF Profi, tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti: 
λ = 0,037 W/(m.K)). 
Hlavní střecha objektu je zateplena deskovými izolanty ve dvou vrstvách, a to 
spádovými klíny EPS 100 (min. tl. 20 mm, součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,035 
W/(m.K)) a EPS 150 (tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,033 W/(m.K)). 
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Překlady 
Překlady ve vnitřním i obvodovém zdivu tl. 240 mm jsou řešeny jako sestavy – 3x 
nosný překlad Porotherm KP 7. Ve vnitřním zdivu tl. 190 mm jsou řešeny jako 
sestavy – 2x nosný překlad Porotherm KP 7 + EPS. V objektu jsou použity tyto 
překlady v délce 1 250, 2 000 a 2 500 mm.  V příčkách budou použity ploché 
překlady Porotherm 14,5 v délce 1 250 mm. Více specifikací (min. délky uložení, 
počet sestav atd.) viz. technické listy výrobce nebo výpis překladů ve výkresech 
půdorysů. 
 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová deska o tl. 250 mm. Beton 
třídy C25/30. Stopní desky nad 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou rozšířené  za vnější rovinu 
krajních sloupů s maximální délkou konzoly 1 540 mm. 
 
Schodiště 
V polyfunkčním domě je navrženo celkem sedm žb monolitických tříramenných 
schodišť a jedno přímé žb schodiště. Dále je v objektu jedno přímé schodiště 
montované z ocelových U profilů. Schodiště monolitická tříramenná překonávají 
dvě různé výšky – 4 schodiště výšku 3 150 mm a 3 schodiště výšku 3 900 mm. 
Přímé žb schodiště překonává výšku z 1.NP do 2.NP, tedy 3 150 mm. Stejně tak 
schodiště montované. 
Všechna železobetonová schodiště v objektu mají šířku ramene 1 200 mm, šířku 
mezipodesty také 1 200 mm a tloušťku schodišťové desky 200 mm. Rozměry 
stupňů pro schodišťová ramena z 1.NP do 2.NP: 18 x 175,0 x 280 mm, z 2.NP do 
3.NP: 18 x 175,0 x 280 mm, z 3.NP do 4.NP: 22 x 177,3 x 280 mm a z 4.NP na 
střechu: 22 x 177,3 x 280 mm. Přímě schodiště z 1.NP do 2.NP: 18 x 175,0 x 
260 mm. Schodiště jsou navržena z betonu C25/30 a vyztužena ocelí B500B. 
Stupnice a podstupnice železobetonových schodišť jsou obloženy keramickou 
dlažbou s protiskluzným povrchem a náležitě označeny. 
Ocelové schodiště má šířku ramene 1 200 mm. Rozměry stupňů pro ocelové 
schodiště z 1.NP do 2.NP: 18 x 175,0 x 280 mm.  
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce nad objektem je navržena jako plochá střecha ve dvou 
výškových úrovních. Hlavní střecha objektu je jednoplášťová s povlakovou 
hydroizolací. Spád střechy činí 2 % a je vytvořen klíny z tepelné izolace EPS 100, 
doplněné o EPS 150 tl. 160 mm. Voda ze střechy je odváděna svislými vtoky. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovým stropem nad 4.NP. 
Provozní střecha nad atriem je řešena jako pochozí s betonovou dlažbou. Spád 
střechy je vytvořen vyspádováním betonu a činí min. 3 %. Nosnou konstrukcí 
provozní střechy je železobetonový strop nad 1.NP.  

 
Omítky vnitřní 
Povrchová úprava je volena jako dvouvrstvá omítka. Na zdivo a sloupy je nejprve 
nanesena jádrová omítka Cemix v tl. 15 mm a poté vnitřní štuk jemný Cemix. 
Veškeré vnitřní omítky jsou vymalovány bílou barvou. V prostorech s vyššími 
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požárními požadavky jsou ohraničující stěny a případně i stropy opatřeny strojní 
sádrovou omítkou Knauf s vysokou požární odolností.  
 
Omítky vnější 
Vnější omítka je navržena jako silikonová tenkovrstvá omítka odolná vůči 
povětrnostním vlivům a vůči znečištění. Podkladní vrstvu tvoří lepící a stěrková 
hmota Cemix COMFORT o tl. 5 mm s výztužnou sklotextilní síťovinou. 
 
Keramické obklady stěn 
Keramické obklady stěn jsou navrženy v místech s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako 
jsou koupelny, WC a za kuchyňskou linkou. 
 
Podlahy 
Jednotlivé vrstvy podlahy na terénu vytápěných prostorů jsou kladeny na 
základovou desku s bodově navařenými asfaltovými pásy GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. Následuje ochranná betonová mazanina, tepelná izolace 
DEKPERIMETER SD 150, separační fólie, roznášecí betonová vrstva s kari sítí a 
nášlapná vrstva. Podlaha hromadné garáže je vytvořena litým drátkobetonem 
s pojízdnou vrstvou z epoxidové stěrky s hladkým povrchem. Souvrství podlahy na 
stropě začíná instalační vrstvou z EPS 100, následuje akusticky izolační vrstva z EPS 
Rigifloor 4000, separační fólie, roznášecí betonová vrstva s kari sítí, a nakonec 
nášlapná vrstva. 
Více specifikací viz. Výpis skladeb konstrukcí. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je stavba vystavena během výstavby 
a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nezpůsobily poškození, přetvoření 
nebo destrukci objektu, ani překážky provozuschopnosti objektu. Stavba je 
navržena v souladu s platnými normami tak, že po dobu její životnosti ani výstavby 
nehrozí její zřícení. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

a) Technické řešení 
Stavba bude napojena na přívod elektrické energie, vodovod a 
kanalizaci – splaškovou a dešťovou. Inženýrské sítě vedou pod nebo v blízkosti 
účelové komunikace v ulici Cimburkova. Při budování nových přípojek je nutné 
dbát na ochranná pásma. 
 
Splašková kanalizace 
V daném území je vybudována oddílná kanalizace. Na pozemku je již vybudovaná 
příprava na přípojku splaškové kanalizace ukončená v revizní šachtě na pozemku.  
Odsud bude zřízena domovní splašková kanalizace dimenze PP DN 160.  
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Dešťová kanalizace 
V daném území je vybudována oddílná kanalizace. Na pozemku je již vybudovaná 
příprava na přípojku dešťové kanalizace ukončená v revizní šachtě na pozemku.  
Odsud bude zřízena domovní dešťová kanalizace dimenze PP DN 300. Dále bude 
na pozemku vybudována retenční nádrž pro zpětné využití dešťové vody 
s objemem 100 m3 a přepadem do veřejné dešťové kanalizace. 
 
Vodovod 
Na pozemku je již vybudovaná příprava na vodovodní přípojku ukončená v šachtě 
na pozemku. Stávající vodovodní šachta využita nebude. Bude zřízena nová 
vodovodní šachta na stávajícím vodovodním potrubí blíž k objektu. Stávající 
vodovodní potrubí vede podél jihozápadní strany pozemku a je dimenze 
PE  DN 150. Vodovodní přípojka bude zhotovena z HDPE DN 50 a bude napojena 
na stávající vodovod ve vodoměrné šachtě. Rozvod pitné vody je na území Brno, 
Ponava realizován společností BVK, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Plynovod 
Zemní plyn na daném území zajišťuje distribuční síť GasNet, s.r.o. V blízkosti 
stavební parcely se nachází vysokotlaký a středotlaký plynovod. Přípojka nebude 
zřizována. 
 
Elektrická energie 
V blízkosti stavby se nachází podzemní vedení vysokého napětí vedoucího do 
trafostanice na pozemku 845/137. Odsud bude vybudována nová elektro 
přípojka. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v technické místnosti v 1.NP. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Technologická zařízeni a technologie ovlivňující funkčnost a bezpečnost, zde 
nejsou navržena. 

 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Viz. Zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné 
techniky. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 Všechny prostory určené pro pobyt osob splňují požadavky na proslunění dle 
normy ČSN 73 4301. 
Větrání objektu je navrženo jako řízené pomocí vzduchotechniky. Odvětrání 
hygienických místností a kuchyňských digestoří je řešeno pomocí 
vzduchotechnického potrubí v instalační šachtě. 
Vytápění polyfunkčního domu je zajištěno tepelným čerpadlem země/voda. Na 
hlavní střeše objektu se nachází fotovoltaické panely sloužící jako doplňkový zdroj. 



35 

 

 

Jednotlivé prostory u LOP jsou vytápěny pomocí podlahových konvektorů, 
v hygienických zařízeních je vytápění zajištěno pomocí závěsných radiátorů. 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pozemek je zatřízen do kategorie nízkého radonového indexu. Jako ochrana proti 
radonu je zvolena protiradonová izolace, která plní současně funkci hydroizolace 
stavby. Podkladní štěrkovou vrstvu se sítí perforovaného potrubí není nutné 
zřizovat vzhledem k nízkému radonovému indexu. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Jedná se o stavbu, pro kterou není nutné řešit ochranu před bludnými proudy. 
 

c) Ochrana před technickou seismicitou 
Ochranu před technickou seismicitou není třeba řešit. V objektu není navržen 
žádný provoz, který by takové účinky vyvozoval. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Jsou dodrženy všechny požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků. 
 

e) Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území, proto nejsou navržena žádná 
protipovodňová opatření. 
 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Objekt se nenachází na poddolovaném území ani na území se zvýšeným výskytem 
metanu, proto není potřeba tuto problematiku řešit. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Řešený objekt bude napojen na přívod elektrické energie, vodovodu a splaškovou 
a dešťovou kanalizaci v ulici Cimburkova. Na pozemku budou realizovány revizní 
šachty pro vodovod i kanalizaci. Místa napojení patrné v C.03 Koordinačním 
situačním výkrese. Odpadní vody jsou odvedeny na ústřední čistírnu odpadních 
vod Brno-Modřice. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou provedeny dle projektové 
dokumentace TZB. 
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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 
Řešený pozemek se nachází v obci Brno, Ponava. Ze všech stran obchází pozemek 
účelová komunikace. Objekt je napojen sjezdem z komunikace z jihovýchodní 
strany. Odtud bude umožněn vjezd do hromadné garáže o celkovém počtu 41 
parkovacích stání, z nichž tři jsou určena pro osoby se sníženou schopností 
pohybu. Vstup do objektu je řešen bezbariérově. Výjezd z objektu je připojen 
samostatným sjezdem na jednosměrnou komunikaci probíhající podél 
severovýchodní fasády polyfunkčního domu. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
S jihozápadní hranicí pozemku sousedí stávající účelová komunikace, z které je 
samostatným sjezdem připojena hromadná garáž. Na opačné straně vede podél 
hranice pozemku jednosměrná komunikace, na kterou se napojuje výjezd z 
objektu. Sjezd bude tvořen stejným souvrstvím jako tato účelová komunikace. Na 
jihozápadní straně pozemku bude zřízeno parkovací stání pro zásobovací nákladní 
automobil. Toto parkovací stání bude řešeno obdobně jako připojení hromadné 
garáže samostatnými sjezdy. 
 

c) Doprava v klidu 
Parkování je řešeno na pozemku stavebníka, uvnitř objektu v hromadné garáži. 
Celkem zde bude vybudováno 41 parkovacích míst, z nichž tři jsou určeny pro 
bezbariérové užívání. 
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Výpočet potřeby parkovacích stání: 
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Dostupné z: https://www.apko.cz/aplikace/index.html 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
 

a) Terénní úpravy 
Na pozemku bude sejmuta ornice tl. 200 mm, která bude uskladněna na pozemku 
stavebníka, dále proběhnou výkopové práce pro provedení základů. Vytěžená 
zemina bude použita pro terénní úpravy pozemku, přebytečná část případně 
přemístěna na skládku zeminy. 
 

b) Použité vegetační prvky 
Nezpevněné plochy na pozemku budou zatravněny a budou zde vysazeny stromy 
a keře. 
 

c) Biotechnické opatření 
Žádná biotechnická opatření nejsou navrhována. 

 

https://www.apko.cz/aplikace/index.html
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Výsledný objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během realizace je 
nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášku 
č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Navrhovaný objekt nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Navrhovaný objekt nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Pozemek nespadá do kategorie I dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, a tudíž pozemek nepodléhá posouzení. 
 

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 
Nebylo vydáno. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou pro daný pozemek stanovena. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 Navrhovaný polyfunkční dům se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝROBY 
 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Samotný objekt i staveniště jsou přímo přístupné z místní komunikace. 
Komunikaci musí zhotovitel udržovat čistou a dbát na to, aby nebyla znečištěna 
od vozidel vyjíždějících ze stavby. Vjezd na staveniště je umožněn ze severní 
strany. Pro napojení staveniště na technickou infrastrukturu budou zřízeny 
staveništní přípojky na kanalizaci, elektřinu a vodovod. 
 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin 
Na daném pozemku se v současné době nenachází žádné stavební objekty. Dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
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a ochranu zdraví při práci na staveništích je nutné provést oplocení staveniště do 
výšky minimálně 1,8 m. 
 

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Během realizace stavby nebude nutné provádět žádný zábor. Pro skladování 
materiálu, ornice a zařízení staveniště bude využita plocha pozemku. 
 

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou dány. 

 
e) Bilance zemních prací, požadavky na přesun a deponie zemin 

Před započetím prací musí být z plochy staveniště sejmuta ornice tl. 200 mm, 
která bude uložena na deponii na pozemku stavebníka a po dokončení stavby 
bude využita k terénním úpravám. Přebytečná zemina bude případně převezena 
na nejbližší skládku zeminy. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Nejedná se o vodohospodářskou stavbu. 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 
stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební 
fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, výpis 
použitých norem. 
 

a) Architektonické řešení 
Při navrhování byly brány v potaz architektonické a urbanistické nároky daného 
území. Budova má půdorysný tvar obdélníku. Střecha objektu je plochá a má dvě 
výškové úrovně. Hlavní střecha objektu je jednoplášťová s povlakovou 
hydroizolací. Provozní střecha nad atriem je řešena jako pochozí. Značnou část 
obálky polyfunkčního domu představuje lehký obvodový plášť se skleněnými 
panely. Fasádu objektu tvoří v ploše vláknocementové panely na roštu a zbylá část 
fasády je opatřena bílou omítkou. Navíc první dvě nadzemní podlaží mají po 
obvodu dřevěný obklad. 
 

b) Výtvarné řešení 
Primárně jsou na ploše fasády budovy použity vláknocementové panely a bílá 
silikonová omítka. Velkou část obálky budovy tvoří rovněž lehký obvodový plášť 
se skleněnými a neprůhlednými hliníkovými panely. V 1.NP a 2.NP je hromadná 
garáž ze dvou stran obložena svislým dřevěným profily. Tento obklad pak plynule 
navazuje i na obvod prostorů určených službám, kde je přes systémové profily 
namontován k LOP. 
 

c) Dispoziční řešení 
Stavba polyfunkčního domu má čtyři nadzemní podlaží, ve kterých se nacházejí 
celkem tři provozy. Většinu plochy prvního a druhého nadzemního podlaží 
představuje hromadná garáž, do které se vjíždí  přes samostatný sjezd napojený 
na účelovou komunikaci a vyjíždí se na opačné straně pozemku opět přes 
samostatný sjezd. Dále se na těchto podlažích nachází prostory pro služby pro 
veřejnost – kavárna, kadeřnictví a prodejna. Do kavárny a kadeřnictví se vstupuje 
z jihovýchodu, do prodejny pak z jihozápadu. Celou výšku objektu propojují dva 
hlavní vertikální komunikační prostory tvořeny schodištěm a výtahem. Tyto 
prostory jsou z volného prostranství přístupné ze strany severozápadní, resp. 
jihovýchodní. Ve třetím a čtvrtém patře se nachází celkem osm kanceláří 
s příslušným hygienickým zařízením, denními místnostmi, sklady a servery. 
Centrální část těchto dvou nejvyšších podlaží objektu je řešena jako otevřené 
atrium. Toto atrium pak lemuje hlavní horizontální komunikační prostor v obou 
nejvyšších patrech. 
 

d) Konstrukční a materiálové řešení 
Polyfunkční dům je řešen jako železobetonový sloupový skelet. Objekt je založen 
na založen na železobetonové základové desce. Nosné sloupy tvořící kostru 
budovy mají průřez 400x400 mm. Na výtahovou šachtu i na její vlastní základovou 
deskou je použit vyztužený beton. Stropní konstrukce jednotlivých podlaží mají 
tloušťku 250 mm a jsou tvořeny rovněž železobetonem. Na obvodové zdivo jsou 
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použity keramické tvarovky Porotherm 24 Profi Dryfix nebo železobeton tl. 200 
mm, nosná vrstva stěny je doplněné o tepelnou izolaci EPS Greywall v tl. 160 mm 
(případně Isover TF Profi, tl. 160 mm) . Keramické tvárnice jsou použity také na 
vnitřní stěny. Tyto svislé dělící konstrukce jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 24 
Profi Dryfix (v místech s požadavkem na nosnost) a Porothem 19 AKU Profi Dryfix 
(v místech s požadavkem na akustiku). Příčky jsou z broušených keramických 
tvárnic Porotherm 14. Strop hromadné garáže pod prostory kanceláří je ze 
spodního líce zateplen deskami z minerální vlny Isover NF 333. Výplně otvorů jsou 
navrženy z většiny jako lehký obvodový plášť se skleněnými panely. Neprůsvitné 
části LOP jsou vybaveny izolací z minerální vlny. Ostatní výplně otvorů 
mají hliníkové rámy a tepelněizolační trojsklo. Nosná konstrukce střechy je 
tvořena železobetonovým stropem nad 4.NP. Voda ze střechy je odváděna 
svislými vtoky. 
 

e) Bezbariérové užívání stavby 
Služby v objektu s možností využití osobami se sníženou schopností pohybu jsou 
umístěny v 1.NP. Pro pohyb těchto osob jsou upraveny také kanceláře, hromadná 
garáž a komunikační prostory. Chodby mají šířku minimálně 1 500 mm pro 
pohodlné otočení na invalidním vozíku. Dveře v těchto prostorech mají šířku 
900 mm a jsou uzpůsobené požadavkům bezbariérového užívání. Podle 
požadavků jsou upravené také kuchyňské linky, koupelny, WC a výtah. Výškové 
rozdíly míst pohybu těchto osob nejsou větší než 20 mm, povrch pochozích ploch 
je rovný, pevný a upravený proti skluzu. K objektu náleží také tři bezbariérová 
parkovací stání umístěné v hromadné garáži. Prostory, kde se pohybují osoby se 
sníženou schopností pohybu jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009. 
 

f) Celkové provozní řešení 
 
Velikosti a dispoziční řešení funkčních jednotek: 
 

TABULKA FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

  PLOCHA [m2] 

SPOLEČNÉ A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 2948,12 

PRODEJNA 135,22 

KAVÁRNA 232,73 

KADEŘNICTVÍ 68,13 

KANCELÁŘ 01 382,86 

KANCELÁŘ 02 410,13 

KANCELÁŘ 03 477,66 

KANCELÁŘ 04 383,91 

 CELKEM 5 038,74 m² 

 
(Podrobnější tabulka dispozičního a provozního řešení domu viz. B Souhrnná 
technická zpráva, odst. B.2.3) 
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g) Technologie výroby 
Při výstavbě budou dodržovány obecné technologické postupy a technologické 
postupy a doporučení udávané výrobci, předpisy a normami. 

 
h) Stavebně technické řešení 

Stavba bude napojena na přívod elektrické energie, vodovod a 
kanalizaci – splaškovou a dešťovou. Inženýrské sítě vedou pod nebo v blízkosti 
účelové komunikace v ulici Cimburkova. Při budování nových přípojek je nutné 
dbát na ochranná pásma. V jejich nejbližším okolí nebudou vysazovány stromy, 
ani jiné větší rostliny. 
Ze všech stran obchází pozemek účelová komunikace. Objekt je napojen sjezdem 
z komunikace z jihovýchodní strany. Odtud bude umožněn vjezd do hromadné 
garáže o celkovém počtu 41 parkovacích stání, z nichž tři jsou určena pro osoby 
se sníženou schopností pohybu. Vstup do objektu je řešen bezbariérově. Výjezd 
z objektu je připojen samostatným sjezdem na jednosměrnou komunikaci 
probíhající podél severovýchodní fasády polyfunkčního domu. 
 

i) Technické vlastnosti stavby 
Stavba je navržena z certifikovaných materiálů, budou dodrženy obecně platné 
technologické předpisy, zásady a pokyny a splňuje požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob, životní podmínky a 
prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání a tepelnou ochranu. Tyto 
požadavky bude stavba splňovat po celou dobu její životnosti. 
 

j) Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nevznikalo nepřijatelné množství škod, nehod a množství úrazů. Na stavbě budou 
použity certifikované materiály a výrobky. Schodišťové zábradlí splňuje požadavky 
na výšku a veškeré ostatní požadavky s ohledem na možný pohyb dětí. Stavba je 
navržena v souladu s příslušnými normami a vyhláškami. Během užívání 
polyfunkčního domu budou dodržovány příslušné předpisy na provoz a užívání 
stavby. Při provozu je majitel povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat 
potřebné revize v průběhu užívání stavby. 
 

k) Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
U provádění stavby bude přítomen stavební dozor. Při realizaci stavby budou 
dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy. Bude respektováno nařízení vlády č. 
378/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, dále nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Budou dodrženy požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – 168/2002 
Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů. 
Dále budou dodrženy podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, především: 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
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• Předpis č. 591/2006 Sb. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. – Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 

• Zákoník práce § 133a a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. (používání OOPP) 

• 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. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP a PO, musí být seznámeni 
s elektrickými přístroji, provozem a pohybu na staveništi, umístění lékárny první 
pomoci. Pracovníci musí být seznámeni s projektovou dokumentací, 
technologickými a pracovními postupy. Pracovníci budou seznámeni s používáním 
OOPP a instruováni o chování na pracovišti. 
 

l) Stavební fyzika 
 
Tepelná technika 
Konstrukce objektu, výplně otvorů a jednotlivé materiály jsou navrženy z 
certifikovaných materiálů s deklarovanými vlastnostmi, které uvádějí výrobci. 
Stavba vyhovuje požadavkům příslušných norem, zákonů a vyhlášek. Posouzení 
objektu z hlediska tepelné techniky je podrobněji řešeno v přílohách projektové 
dokumentace – viz. Složka č. 6 – Stavební fyzika. 
 
Osvětlení 
Jednotlivé místnosti objektu jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na činitele 
denního osvětlení a ostatní požadavky týkající se požadavků na osvětlení budov 
dle příslušných norem, zákonů a vyhlášek. Posouzení objektu z hlediska 
dostatečného osvětlení je podrobněji řešeno v přílohách projektové 
dokumentace – viz. Složka č. 6 – Stavební fyzika. 
 
Oslunění 
Jednotlivé místnosti objektu jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na minimální 
dobu proslunění místností dle příslušných norem, zákonů a vyhlášek. Posouzení 
objektu z hlediska oslunění je podrobněji řešeno v přílohách projektové 
dokumentace – viz. Složka č. 6 – Stavební fyzika. 
 
Akustika/hluk, vibrace 
Jednotlivé konstrukce použité v objektu jsou navrženy tak, aby splnily požadavky 
norem, zákonů a vyhlášek, týkajících se požadavků na akustické vlastnosti 
konstrukcí a místností. Posouzení objektu z hlediska akustiky, vyhodnocení 
výsledků posouzení a vyvození příslušných závěrů a opatření je podrobněji řešeno 
v přílohách projektové dokumentace – viz. Složka č. 6 – Stavební fyzika. 
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ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provádění 

stavby na stavbu polyfunkčního domu v ulici Cimburkova, v Brně. Práci jsem zpracovával 

na základě nabytých znalostí získané studiem. Navržený objekt splňuje požadavky 

vycházející z platných vyhlášek, předpisů a norem. 

Práce byla vytvořena v softwarových programech Archicad, Lumion, Microsoft Office, 

Building Design, Deksoft a Area 2017. 

Výsledkem diplomové práce je zpracování architektonicko-stavebního řešení, stavebně 

konstrukčního řešení, požárně bezpečnostního řešení a stavební fyziky s posouzením 

z hlediska požadavků tepelné techniky, oslunění a akustiky. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
PD  Polyfunkční dům 

NP  Nadzemní podlaží 

PT  Původní terén 

UT  Upravený terén 

kk  Kuchyňský kout 

č.  Číslo 

čl.   Článek 

kci  Konstrukci 

kce  Konstrukce 

DPS  Dokumentace pro stavební povolení 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

mm  milimetr 

m n. m. metrů nad mořem 

B. p. v.  Balt po vyrovnání 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

k. ú.  Katastrální území 

parc. č.  Parcelní číslo 

EPS  Expandovaný polystyren 

XPS  Extrudovaný polystyren 

HI  Hydroizolace 

PVC  Polyvinylchlorid 

C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

B500B  Značka typu betonářské oceli 

RAL   Barevný odstín škály RAL 

tl.   Tloušťka 

kN  Kilonewton 

kPa  Kilopascal 

MPa  Megapascal 
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DN  Jmenovitý průměr 

°  Stupeň 

%   Procento 

kg/m2   Kilogram na metr čtvereční 

Ø   průměr 

Sb.   Sbírky 

dB  Decibel 

Hz  Hertz 

Rw   Vzduchová neprůzvučnost laboratorní 

U  Součinitel prostupu tepla 

UN  Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20   Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 

λ   Tepelná vodivost 

R  Tepelný odpor 

RT   Tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla  

Rsi   Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

Rse   Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Ug  Součinitel prostupu tepla zasklením okna nebo dveří 

Ud  Součinitel prostupu tepla rámem okna nebo dveří 

PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 

DP1   Druh konstrukční část 

OB1   Skupina budov pro bydlení 

R  Třída požární odolnosti – nosnost konstrukce 

E   Třída požární odolnosti – celistvost konstrukce 

W  Třída požární odolnosti – hustota tepelného toku konstrukce 

I   Třída požární odolnosti – tepelní izolace konstrukce 

pv   Výpočtové požární zatížení 

Spo   Požárně otevřená plocha 

h  Požární výška 

ETICS  Vnější kontaktní zateplovací systém 

NN  Nízké napětí 
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RN   Retenční nádrž 

ORL  Odlučovač ropných látek 

TZB  Technické zařízení budov 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

S.01  PŮDORYS 1.NP      1:100 

S.02  PŮDORYS 2.NP      1:100 

S.03  PŮDORYS 3.NP      1:100 

S.04  PŮDORYS 4.NP      1:100 

S.05  ŘEZ A-A‘       1:100 

S.06  ŘEZ B-B‘       1:100 

S.07  POHLED SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ   1:100 

S.08  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ   1:100 

-  VIZUALIZACE       - 

-  PLAKÁT       - 

 

Složka č. 2 – C – Situační výkresy 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

C.01  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1:1 000 

C.02  KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    1:1 000 

C.03  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    1:200 

C.05  ŘEZ SAMOSTATNÝM SJEZDEM    1:50 

C.06  ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU     1:50 
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Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

D.1.1.01 PŮDORYS 1.NP      1:50 

D.1.1.02 PŮDORYS 2.NP      1:50 

D.1.1.03 PŮDORYS 3.NP      1:50 

D.1.1.04 PŮDORYS 4.NP      1:50 

D.1.1.05 ŘEZ A-A‘       1:50 

D.1.1.06 ŘEZ B-B‘       1:50 

D.1.1.07 ŘEZ C-C‘       1:50 

D.1.1.08 POHLED SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ   1:75 

D.1.1.09 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ   1:75 

 

Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

D.1.2.01 VÝKRES ZÁKLADŮ      1:50 

D.1.2.02 VÝKRES TVARU NAD 1.NP     1:50 

D.1.2.03 VÝKRES TVARU NAD 2.NP     1:50 

D.1.2.04 VÝKRES TVARU NAD 3.NP     1:50 

D.1.2.05 VÝKRES TVARU NAD 4.NP     1:50 

D.1.2.06 VÝKRES STŘECHY      1:50 

D.1.2.07 DETAIL D01 – ATIKA      1:5 

D.1.2.08 DETAIL D02 – NAPOJENÍ LOP NA STROP. DESKU  1:5 

D.1.2.09 DETAIL D03 – ZAOBLENÝ ROH    1:5 

D.1.2.10 DETAIL D04 – ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ    1:5 

D.1.2.11 DETAIL D05 – DILATACE PODLAHY HROMADNÉ GARÁŽE 1:5 

D.1.2.12 DETAIL D06 – NAPOJENÍ OBVODOVÉ STĚNY  

NA ZÁKLADOVOU DESKU     1:5 
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Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

D.1.3  TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY   - 

D.1.3.01 PBŘ – PŮDORYS 1.NP      1:100 

D.1.3.02 PBŘ – PŮDORYS 2.NP      1:100 

D.1.3.03 PBŘ – PŮDORYS 3.NP      1:100 

D.1.3.04 PBŘ – PŮDORYS 4.NP      1:100 

D.1.3.05 PBŘ – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES   1:200 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

01  ZHODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 

OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY   - 

02  PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY  - 

03   VÝSTUP ZE SOFTWARU ENERGETIKA    - 

04   VÝSTUP ZE SOFTWARU TEPELNÁ TECHNIKA 1D  - 

05  VÝSTUP ZE SOFTWARU AREA 2017    - 

06   VÝSTUP ZE SOFTWARU KOMFORT    - 

07   VÝSTUP ZE SOFTWARU AKUSTIKA    - 

08   VÝSTUP ZE SOFTWARU BUILDING DESIGN   - 

  

Složka č. 7 – Výpočty a specifikace 

 

OZN.  NÁZEV       MĚŘÍTKO 

  VÝPIS PRVKŮ, VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ 

  VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

  VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

  VÝPOČET ZÁKLADŮ 

  VÝPOČET MNOŽSTVÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ 
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Složka č. 8 – Technické listy 

 

OZN.  NÁZEV       MĚŘÍTKO 

  TECHNICKÉ LISTY 


