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Abstrakt
P�edm�tem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby polyfunk�ního domu. Je kladen d�raz na postup dle platných norem a 
p�edpis� pot�ebných ke zhotovení projektové dokumentace daného polyfunk�ního 
domu. Jedná se o �ty�podlažní nepodsklepenou stavbu, kterou lze rozd�lit na �ást 
obchodní a obytnou. V obchodní �ásti jsou navrženy dva obchody. Jedná se o výdejnu 
internetového zboží a prodejnu od�v�. V p�ízemí obytné �ásti je pak navrženo zázemí 
obytné �ásti a v dalších podlažích jsou pak navrženy samotné obytné bu�ky. První patro 
je zhotoveno ze ztraceného bedn�ní Diton a ostatní patra pak pomocí zdícího systému 
Porotherm. Obvodové zdivo je zatepleno pomocí kontaktního zateplovacího systému 
Baumit Open Reflect  
  
Klí�ová slova
polyfunk�ní d�m 
projektová dokumentace 
obchodní �ást 
obytná �ást 
plochá st�echa 
sklep  

Abstract
This diploma work is focused on the project documentation of the 

multifunctional building. The emphasis is put on the legal procedure and the regulations 
in force which are required for the project documentation of the specific multifunctional 
building. It is the four floor building provided without cellar which is divided into the 
business part and the living part. There are two shops projected in the business part 
which are the internet goods issuing office and the clothes shop. In the ground floor of 
the living part there is a living background and in the other floors there are the 
apartments themselves. The first floor is made of formwork „Diton“ and the other floors 
are build of the bricks system „Porotherm“. The peripheral walls are warmed by means 
of the contact heating system „Baumit Open Reflect“.  
�
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Úvod: 

Cílem zadaného tématu diplomové práce „ Polyfunk�ní d�m“  je vypracovat 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dalším požadavkem bylo postupovat 
dle platných norem a p�epis�, které se k danému projektu budou vztahovat. 
 Pro osazení Polyfunk�ního domu jsem si zvolil lokalitu na okraji m�sta Byst�ice 
nad Pernštejnem s dobrou dostupností do centra m�sta. Polyfunk�ní d�m by m�l mít 
�ást obytnou  a �ást obchodní. V obchodní �ásti je vhodné navrhnout výdejnu 
internetového zboží, protože daný typ obchodu zde chybí a prodejnu od�v�. 
 Pro daný objekt nebyla zadána materiálová charakteristika. Územním plánem 
Byst�ice nad Pernštejnem bylo pouze zadáno,  že  na daném pozemku se smí nacházet 
stavby obytné nebo stavby smíšené obytné s maximáln� �ty�mi nadzemními podlažími. 
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Záv�r 

V diplomové práci byla zpracována projektová dokumentace pro provedení 
stavby podle zadání diplomové práce.  Byl navržen �ty�podlažní objekt s plochou 
st�echou. Polyfunk�ní d�m má dv� �ásti první je obchodní �ást a druhá je �ást obytná. 
V obchodní byla navržena prodejna od�v� a výdejna internetového zboží. Obytná �ást 
má v prvním  pat�e také umíst�no zázemí bytového domu a dv� samostatné garáže. 
Ostatní stání pro návšt�vníky obchod� �i obyvatel polyfunk�ního domu je umožn�no na 
p�ilehlých parkovištích vedle domu.  

V diplomové práci byly spln�ny všechny požadavky ze zadání diplomové práce, 
ale i požadavky na p�edpoklady m�sta Byst�ice nad Pernštejnem a jeho územního plánu. 
Vypracování polyfunk�ního domu bylo ovlivn�no  tak, aby spl�oval požadavky požární, 
akustické, dispozi�ní, tepeln� technické, konstruk�ní , statické a architektonické . 
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This diploma work is focused on the project documentation of the 
multifunctional building. The emphasis is put on the legal procedure and the 
regulations in force which are required for the project documentation of the 



specific multifunctional building. It is the four floor building provided 
without cellar which is divided into the business part and the living part. 
There are two shops projected in the business part which are the internet 
goods issuing office and the clothes shop. In the ground floor of the living 
part there is a living background and in the other floors there are the 
apartments themselves. The first floor is made of formwork „Diton“ and the 
other floors are build of the bricks system „Porotherm“. The peripheral 
walls are warmed by means of the contact heating system „Baumit Open 
Reflect“. 
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Identifika�ní údaje 

Identifika�ní údaje stavby 

Název a místo stavby  :Novostavba polyfunk�ního domu, parc. �. 3052/34 
Katastrální území  :Stav, 616958, Prac. KÚ 031 
Okres/Kraj   :Ž�ár nad Sázavou/Vyso�ina 
Charakter stavby  :Novostavba  

Identifika�ní údaje stavebníka 

Jméno/Název   : Josef Borovi�ka 
Sídlo stavebníka  : Nové M�sto na Morav� 63638 

Identifika�ní údaje projektanta 

Jméno/Název   : Bc. František Lahodný 
Sídlo    :Strážek 211, 59253 Strážek 
�íslo autorizace  :Student 
Obor autorizace  :Student 



1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveníšt�

Parcela �. 3052/34 se nachází v katastrálním území Byt�ice nad Pernštejnem, 
Stav 616 958, území je z hlediska územního plánu ur�eno ke stavbám. K pozemku je 
možný p�ístup po komunikaci III. t�ídy parcelní �íslo této komunikace je:3052/33 
z jihovýchodní strany objektu. V této komunikaci a v p�ilehlém chodníku se nachází 
veškeré pot�ebné inženýrské sít�. Staveništ� je pro stavbu rodinného domu vhodné, 
dostupnost dobrá. Nenachází se zde p�ekážky, které by m�li zabra�ovat stavebním 
pracím. Pozemek je ve vlastnictví investora.  

Pro zajišt�ní vody a el. energie pro výstavbu budou vytvo�eny staveništní 
p�ípojky napojené na stávající inženýrské sít�. Bližší specifikace staveništních  
rozvod� budou �ešeny vybrání zhotovitele stavby. P�ed zahájením prací budou 
vyty�eny veškeré távající inženýrské sít� v prostoru staveništ�. 

b) Urbanictické a architektonické �ešení stavby 

V návrhu jsem usiloval o výrazovou jednoduchost domu, o zachování hladké  
hmoty.  Rozm�r stavby je  20,750 m x25,00 m. Jedná se o �ty�podlažní polyfunk�ní 
d�m. V prvním podlaží jsou  navrženy dv� prodejny, v�etn� zázemí. Dále se zde 
nachází zázemí bytového domu a dv� garáže. V následujících patrech se pak nachází 
byty.  
 Prvním obchodem  je prodejna od�v�.  Tato prodejna má dva r�zné vstupy.  
Jeden slouží zam�stnanc�m a druhý slouží pro nakupující.  Pro pohyb nakupujících je 
zde umíst�na pouze místnost �.125-Prodejna. Ostatní místnosti slouží pouze pro pohyb 
zam�stnanc�. Jedná se nap�íklad o sklad, wc, kancelá� atp. 
 Dalším obchodem  je výdejna elektroniky + showroam . tato provozovna má 
také dva vstupy. Jeden sloužící zam�stnanc�m a druhý  nakupujícím. Pro pohyb 
nakupujících slouží pouze místnost 135-Výdejna+showroam. Ostatní místnosti slouží 
pouze pro pohyb zam�stnanc�. Jsou to dva sklady, p�íjem  zboží, denní místnost, Wc  
apod. 
 V prvním pat�e se pak nachází zázemí bytového dom�. Je zde navrženo 9 
sklep�. Dále technická místnost v�etn� dvou  plynových kotl�, zásobníku a dalšího 
p�íslušenství nutného pro provoz polyfunk�ního domu.. Dále ko�árkárna, která m�že 
sloužit i k uložení kol a prádelna. 
 Poslední �ástí, která se nachází v prvním pat�e jsou dv� garáže. Tyto garáže 
mají sloužit pro majitele byt� ve 4 pat�e. Jedna garáž je pro jeden a druhá pro dva 
osobní automobily. 
 Druhé patro tvo�í celkem 4 bytové jednotky. Dv� jednotky 2+kk tzn. byt �. 2.1 
a byt �. 2.2 jsou uzp�sobeny pro užívání osobami s omezeným pohybem. Jejich 
rozloha �iní cca 85m2. Dalšími  byty  zde je byt 2+kk byt �. 2.1 s rozlohou 92,51 m2 a 
byt 3+KK byt �. 2.4 s rozlohou 117,70 m2 . Každý z byt� má balkon  na který je 
možný p�ístup z rozmezí mezi kuchyní a obývacím pokojem 
 T�etí patro je shodné s druhým patrem. Jediný  rozdíl je zde zp�soben tím, že 
ani jeden z byt� není uzp�soben pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. 
Každý z byt� má balkon  na který je možný p�ístup z rozmezí mezi kuchyní a 
obývacím pokojem 



Na �tvrtém pat�e jsou umíst�ny dva velké byty.. Jeden 4+KK o celkové rozloze 
178,57 m2 a druhý 5+KK o rozloze 203,80 m2. Každý z byt� má balkon  na který je 
možný p�ístup z rozmezí mezi kuchyní a obývacím pokojem 

c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a �ešení vn�jších ploch 

Stavba je �len�ná na tyto stavební a inženýrské objekty: 

 SO01  Novostavba polyfunk�ního domu  
 SO02  Rampa pro p�íjezd osob s omezenou schopností pohybu( není sou�ástí DP)
 SO03 Vn�jší komunikace ze zámkové dlažby ( není sou�ástí DP)
 SO04 Vn�jší komunikace s asfaltovým povrchem( není sou�ástí DP)

SO05 Bytový mobiliá� , v�etn� pískovišt�, lavi�ek, houpa�ek ( není sou�ástí DP)
 SO06 R.Š. kanalizace Wavin-osma Tegra 600 PP ��������( není sou�ástí DP)�
� SO07 Pilí� RE 1000/500/250 samostatn� stojící, umíst�ný vedle skaldu komunálního 

odpadu( není sou�ástí DP)
 SO08  Sk�í� hlavního uzáv�ru plynu a plynom�ru 600/600/250( není sou�ástí DP)

SO09 Elektrická posuvná brána 4500 mm v�etn� automatického ovládání+vstupní 
branka 1000 mm ( není sou�ástí DP)�

SO01- Novostavba polyfunk�ního domu 
  

Stavební provedení je blíže popsáno v technické zpráv�. Základy jsou z prostého 
betonu. Na základech je provedena základová deska, která je vyztužena kari sítí. Na desce je 
provedena hydroizolace z asfaltových pás� Bitagit 35+Sklobit 40. Obvodové st�ny 1.NP 
budou provedeny ze ztraceného bedn�ní Diton ZB 25-30 a 15 cm tlustým izolantem ze 
systému Baumit Open. Další patra jsou vyzd�ny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. 
P�í�ky a ostatní nosní zdi jsou taktéž vyzd�ny z keramických tvárnic porotherm. Stropní 
konstrukce je tvo�ena z p�edpjatých stropních panel� SPIROLL tl. 265 mm. Pod stropní 
konstrukcí na každé nosné zdi je vytvo�en v�nec výšky 250 mm a ší�ky 300 mm. Nad stropem 
bude dle podklad� u výrobce vytvo�ena betonová mazanina s kari sítí tlouš�ky min 60 mm.  
Komín pro odtah spalin (plynového) bude proveden ze systémových prvk�, jako skládaný 
systémový Schiedel. Nad úrovní st�echy bude komín obložen pomocí pásk� KLINKER. 
St�echa je navržena jako plochá. Vrchní �ást st�ešního plášt� je tvo�ena PVC krytinou od 
výrobce Fatrafol. Schodišt� v polyfunk�ním dom� bude trojramenné. Uprost�ed schodišt�
bude výtah od firmy Schindler. Typ výtahu je navržen Schindler 3300. Schodišt� a výtah jsou 
sou�ástí CHÚC A. Nosná konstrukce pro madlo schodišt� které je kotveno do výtahové 
šachty  je z nerezových profil� a madla jsou tvo�eny d�evem. Venkovní schodišt� je 
jednoramenné, p�ímé, železobetonové monolitické s vybetonovanými stupni. Podlahy jsou 
anhydritové, nášlapné vrstvy dle ú�elu jednotlivých místností (keramická dlažba, d�ev�ná 
plovoucí laminátová podlaha apod.). Vyzdívané konstrukce budou opat�eny tenkovrstvou 
jádrovou omítkou Baumit v tlouš�ce 10 mm a štukovou omítkou Baumit 3 mm. Okna jsou 
plastová. Vchodové dve�e jsou taktéž plastová  a  vnit�ní dve�e jsou d�ev�né viz.výpis prvk�  

Elektroinstalace-silnoproud 

Pro novostavbu polyfunk�ního není p�edm�tem �ešení diplomové práce návrh t�chto za�ízení. 

ZTI 



P�ípojky budou umíst�ny na základ� pravomocného územního rozhodnutí. Bude 
provedena koordinace výstavby t�chto za�ízení, tak že p�ed p�edáním žádosti o 
kolauda�ní souhlas bude objekt a jeho systémy p�ipojeny na p�íslušné sít�. 

Splaškové i deš�ové odpadní vody jsou odvád�ny gravita�ním zp�sobem do venkovní 
jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou odvád�ny do revizní šachty umíst�né p�ed objektem.  
Deš�ové vody dopadající na jednotlivé st�echy polyfunk�ního domu budou odvedeny 
vnit�ními svody do jednotné kanalizace. Deš�ové vody dopadající na nezpevn�né plochy 
pozemku budou likvidovány vsakováním. 

Polyfunk�ní d�m bude napojen na vodovodní p�ípojku, která z vodovodního �ádu vede 
odbo�kou a je p�ivedena do technické místnosti. Odtud je pak potrubí rozvedeno do celého 
polyfunk�ního domu. Rozvody vody jsou vedeny z velké �ásti v instala�ních šachtách nebo 
instala�ních p�edst�nách. Kde není z konstruk�ních d�vod� vést tímto zp�sobem vodovodní 
potrubí je potrubí vedeno pod stropem.. 

Oh�ev TUV bude zajiš�ovat soustava dvou kotl�, které budou oh�ívat do zásobníku. 
Jednotliví byty budou p�ipojeny stoupa�kami na hlavní rozvod TUV po objektu v�etn�
cirkula�ního potrubí. Na rozvodu cirkula�ního potrubí bude osazeno cirkula�ní �erpadlo. 

Popis podrobného za�ízení ZTI není p�edm�tem �ešení diplomové práce. 

Vzduchotechnika 

Objekt bude v�trán p�irozeným zp�sobem okny. Nucené v�trání se omezí pouze na : 

• V�trání sociálních zázemí byt�

• Odv�trání digesto�í 

• V�trání p�irozen� nev�tratelných sklep�

Vytáp�ní 

Hlavním zdrojem tepelné energie pro vytáp�ní i pro oh�ev TUV budou dva kotle 
Viccrossal o jmenovitém p�íkonu 7-35 kW 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

P�ípojka vody je vedena odbo�kou z ve�ejného vodovodního �ádu.  Nápojné  místo na 
stávající vodovodní �ád se nachází na parcele �. 3052/33 p�ed jihovýchodní fasádou 
budoucího polyfunk�ního domu. P�ípojka vody je vedena až asi do poloviny severovýchodní 
fasády. Tak aby šlo napojit budoucí polyfunk�ní d�m v technické místnosti. Nové potrubí 
bude z PP DN 63. P�ípojka bude délky asi 25 m. 

P�ípojka elektro NN je vedeno p�ípojkou z místní sít� do pilí�e RE, který je umíst�n 
vedle skladu komunálního odpadu na jihozápadní stran� objektu. Odsud  je pak  rozvedena 
elekt�ina do celého domu. 

P�ípojka splaškové a deš�ové kanalizace: splašková kanalizace z polyfunk�ního 
domu bude p�ímo zaúst�na do ve�ejné jednotné kanalizace.  Deš�ový svod z p�íst�ešku nad 
vstupem do obytné �ásti budovy bude odveden na zpevn�nou plochu ze zámkové dlažby, 
která je vyspádována od polyfunk�ního domu. 

P�ípojka plynovodu: bude realizována po prodloužení stávajícího ve�ejného 
distribu�ního �ádu. Nápojné  místo na stávající plynovodní �ád se nachází na parcele �. 
3052/33 p�ed jihovýchodní fasádou budoucího polyfunk�ního domu. P�ípojka vody je vedena 
až asi do poloviny severovýchodní fasády. Tak aby šlo napojit budoucí polyfunk�ní d�m 
v technické místnosti. 



Napojení na místní komunikaci bude v míst� na stávající pozemní komunikaci III 
t�ídy nacházející se na parcele 3052/33. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb 
na poddolovaném a svážném území 

Veškeré parkovací plochy jsou na pozemku investora. Pro obchodní �ást je umožn�no 
parkování na bližším parkovišti p�i p�íjezdu z pozemní komunikace nacházející se na parcele 
3052/33. Je zde navrženo 14 parkovacích stání.  Z nichž dv� stání jsou  uzp�sobeny pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu 
mají rozm�r  3,5 m x 5,95 m. Ostatní stání mají rozm�r 2,5 m x5,95 m nebo  2,5 m X 5,2 m. 

Pro obytnou �ást polyfunk�ního domu  je navržená samostatná parkovací plocha.  
Parkovací ploch a je také p�ístupná z komunikace III. T�ídy nacházející se na parcele 3052/33. 
Tato parkovací plocha bude zabezepe�ena proti p�ístupu ostatních osob pomocí brány na �ip. 
Zde je navrženo 11 parkovacích míst. Z nichž dv� stání jsou  uzp�sobeny pro užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání pro osoby  s omezenou schopností pohybu 
mají rozm�r 3,5 m x 5,2 m a ostatní mají rozm�r 2,5 m X 5,2 m. 

Jsou zde také navrženy dv� vnit�ní garáže.  Jedna pro jeden osobní automobil a druhá 
pro dva osobní automobily. Tyto garáže nejsou ur�ena pro vozidla pohán�ná LPG 

Pozemek, na kterém se stavba bude nacházet, se nenachází na poddolovaném území a 
nevyžaduje žádná zvláštní opat�ení proti sesuv�m ani dalším vliv�m. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavba se nedotýká žádných zvláštních zájm�, stavbou nevznikají nová bezpe�nostní 
pásma. B�hem stavby nesmí dojít ke zne�išt�ní p�dy a podzemní vody zejména ropnými 
produkty.   

P�i likvidaci odpad� je nutno postupovat podle zákona �. 185/2001 Sb. Zejména je 
t�eba odpady likvidovat v za�ízeních k tomu ur�ených podle uvedeného zákona. P�itom je 
každý povinen zjistit, zda osoba, které odpady p�edává, je k jejich p�evzetí dle zákona 
oprávn�na, jinak ji nesmí odpad p�edat. 

Po dokon�ení stavby je nutno pozemek urovnat, vy�istit od stavebního materiálu  a 
vysadit novou zele�. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn�
p�ístupných ploch a komunikací. 

Nebytové prostory v 1.NP jsou �ešeny bezbariérov�. Jsou zp�ístupn�ny chodník�, 
které jsou široké minimáln� 1,5 m.  obytná �ást  je také uzp�sobena pro pohyb osobami 
s omezenou schopností pohybu. Je zde navržena p�ístupová rampa. Rampa je �ešena pomocí 
požadavk� uvedených ve vyhlášce 398/2009 Sb. Bezbariérový p�ístup je umožn�n po všech 
�ástech polyfunk�ního domu pomocí výtahu Schindler 3300. Nutný je zejména p�ístup do 
druhého nadzemního podlaží. Zde se totiž nachází dva byty, které jsou uzp�sobeny po užívání 
osobamí s omezenou schopností pohybu. Veškeré p�dorysné i výškové plochy musí být 
v souladu s vyhláškou 398/2009.  



h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich 
výsledk� do projektové dokumentace 

Stanovení radonového indexu 
Z hlediska radonového nebezpe�í spadá stavba do kategorie nízkého radonového 

rizika.  
Oslun�ní 
V polyfunk�ním dom� jsou proslun�ny všechny byty a spl�ují požadavky vyhlášky 

26/1999 Sb. v platném zn�ní a �SN 73 4301 

Osv�tlení 
 Z hlediska denního osv�tlení jsou všechny obytné místnosti vyhovující a spl�ují 
požadavky �SN 0580-1 

Inženýrsko- geologický pr�zkum  
 Základové pom�ry na lokalit� je možno dle �l. 20 �SN 73 1001 hodnotit jako 
jednoduché. Základovou p�du v dosahu plošných základ� tvo�í hlinitopís�ité zeminy 
konzistence pevné t�ídy F3-CS. Hladina podzemní vody p�i zakládání objektu ani základy 
objektu neovlivní. 
 Základovou spáru je nutno po hrubém výkopu pomocí bagru nutno ru�n� do�istit do 
požadované hloubky a roviny. 
  

i) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní 
polohový a výškový systém 

Podkladem bude geodetické m��ení a stavba bude vyty�ena dle situace ve výkresové 
dokumentaci. Umíst�ní stavby bylo navrženo dle regulativ� v regula�ním plánu. Zam��ení 
stavby bude provedeno dle polohopisných bod� PB1 a PB2. Výškový systém je B.p.v. 
  

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

Stavba je �len�ná na tyto stavební a inženýrské objekty: 

• SO01  Novostavba polyfunk�ního domu  
• SO02  Rampa pro p�íjezd osob s omezenou schopností pohybu( není 

sou�ástí DP)
• SO03 Vn�jší komunikace ze zámkové dlažby ( není sou�ástí DP)
• SO04 Vn�jší komunikace s asfaltovým povrchem( není sou�ástí DP)
• SO05 Bytový mobiliá� , v�etn� pískovišt�, lavi�ek, houpa�ek ( není 

sou�ástí DP)
• SO06 R.Š. kanalizace Wavin-osma Tegra 600 PP �� ���� ��( není 

sou�ástí DP)�
• SO07 Pilí� RE 1000/500/250 samostatn� stojící, umíst�ný vedle skaldu 

komunálního odpadu( není sou�ástí DP)
• SO08  Sk�í� hlavního uzáv�ru plynu a plynom�ru 600/600/250( není 

sou�ástí DP)
• SO09 Elektrická posuvná brána 4500 mm v�etn� automatického 

ovládání+vstupní branka 1000 mm ( není sou�ástí DP)�
�



k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
p�ed negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím 
dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Hluk ze stavební �innosti nebude významn� ovliv�ovat sousedící objekty. 
 Výstavbou navrhovaného polyfunk�ního domu nedojde v okolních objektech ke 
zhoršení denního osv�tlení pod p�edepsanou mez v žádné kritické místnosti a tedy ani 
v ostatních místnostech 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodržovány ustanovení a 
na�ízení vlády �.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništi a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpov�dnost za bezpe�nost spo�ívá na 
zadavateli, zhotoviteli, pop�. na stavebním dozoru. Pracovníci musí být vyškoleni z p�edpis� k 
zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení a dále musí dodržovat technologické nebo 
pracovní postupy. Provozovatel objektu zajistí vypracování provozního �ádu, ve kterém 
budou stanoveny veškeré požadavky na bezpe�nost provozu objektu. 
 Státní odborný dozor nad bezpe�ností práce a technických za�ízení a kontrolu nad 
dodržováním stanovených pracovních podmínek podle zákona v platném zn�ní � 174/1968 
vykonávají �eský ú�ad bezpe�nosti práce a inspektoráty bezpe�nosti práce. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo za 
následek 

• z�ícení stavby nebo její �ásti, 
• v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 
• poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo 

instalovaného vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, 
• poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

Zatížení užitná 

Zatížení bude uvažováno dle �SN 730035,, Zatížení stavebních konstrukcí“ Užitné 
zatížení je uvažováno normovými hodnotami. 

Byty        1,50 kN/m2 

Chodby, schodišt�      3,00 kN/m2

Parkovací stání (automobily do 3,5 t)   2,50 kN/m2 

Balkony        2,00 kN/m2 

Sou�initel zatížení pro užitná zatížení je 	=1,5 

Zatížení sn�hem 



 Bude uvažováno podle �SN EN 1991-1-4, DUBEN 2007 Objekt se nachází ve III 
sn�hové oblasti v nadmo�ské výšce 557 m. n. m s normovým zatížení 1,0 kN/m2

Zatížení v�trem 

Bude uvažováno podle �SN 730035,, Zatížení stavebních konstrukcí“ Objekt se 
nachází ve IV v�trové oblasti a je pro n�j stanoven základní tlak v�tru w0=0,55 kN/m2

3. Požární odolnost a stabilita 

Podrobn� je problematika popsána v další požárn� bezpe�nostním �ešení stavby. 

a)Zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu 

 Jsou spln�ny všechny požadavky požární bezpe�nosti na požární odolnost stavebních 
konstrukcí (st�ny, stropy, uzáv�ry otvor�) 

  b)Omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�

K zamezení rozvoje a ší�ení ohn� slouží vn�jší a vnit�ní odb�rná místa, pop�ípad�
vybavení objektu p�enosnými hasícími p�ístroji. 

 Jako vn�jší odb�rné místo bude použita  vodovodní p�ípojka, ze které bude vybudován 
nový podzemní hydrant. Jsou navrženy i vnit�ní hydranty v každém podlaží objektu. 

  c) Omezení ší�ení požáru na sousední stavby 

V požárn� nebezpe�ném prostoru navrhovaného polyfunk�ního domu není situován 
žádný stávající ani navrhovaný objekt. Požárn� nebezpe�ný prostor zasahuje pouze na 
p�ístupové pozemní komunikace a vedlejší plochy. 

  d)Umožn�ní evakuace osob a zví�at 

Objekt je vybaven chrán�nými a nechrán�nými únikovými cestami v souladu s �SN 
7030833, �SN 730802 I �SN 730804. Délky i ší�ky nechrán�ných i chrán�ných únikových 
cesta ani zdaleka nezasahují mezních  hodnot a vyhovují požadavk�m výše uvedených  
norem. 

   e) Umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany  

Ve smyslu �SN 730802 daný polyfunk�ní d�m vyhoví všem požadavk�m a není 
nutné z�izovat další nástupní plochy pro umožn�ní bezpe�ného zásahu požárních jednotek. 
Daná p�ístupová komunikace vyhovuje požadavk�m na p�ístupovou komunikaci dle �SN 
730802 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prost�edí 

Jako ochrana proti radonu bude sloužit protiradonová izolace. Obytné místnosti 

mají zajišt�no dostate�né denní osv�tlení a p�ímé v�trání. 

Nádoby na komunální odpad bude pravideln� vyvážena technickými službami. 

Stavba v pr�b�hu výstavby ani v provozu nebude mít negativní vliv na životní 
prost�edí. 

Odv�trání objektu a jednotlivých místností je zajišt�no pomocí p�írodního odv�trání – 
okna jsou �ešena jako otvíravá, výklopná nebo s kombinací t�chto dvou zp�sob�. 



Konstrukce akusticky odd�lující chrán�né prostory od ostatních budou dostate�n�
bránit proti p�enosu nebo prostupu hluku, a� již z vnit�ních zdroj� nebo z exteriéru od 
dopravy. 

Pro stavbu objektu budou použity pouze materiály certifikované, tyto materiály budou 
do konstrukce zabudovány dle technických podklad� od výrobce. P�i p�edání zhotovitele 
stavby investorovi bude sou�ástí p�edání dané certifikátya technické listy od jednotlivých 
použitých výrobk� na stavb�. 

Mikroklima v bytech bude udržováno na normových hodnotách (VZT odvod z WC, 
koupelen  a digesto�í, vytáp�ní apod. V objektu je navrženo v�trání, které zabezpe�í p�ívod 
�erstvého vzduchu. 

5. Bezpe�nost p�i užívání 

Stavba je navržena tak, aby byla p�i užívání bezpe�ná. Konstrukce zábradlí na 
schodišti a na balkónu musí mít výšku madla nejmén� 1 m a musí být dále provedena 
v souladu s �SN 743305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, 
vodorovné mezery max. 180 mm, mezera mezi vodorovnou  poch�znou plochou a zábradelní 
výplní u zábradlí bez zarážky nebude širší než 120 mm. P�dorysný pr�m�t mezery mezi 
p�edsazeným zábradlím a okrajem  pochozí  plochy nebude širší než 50 mm.  Parapety oken 
jsou navrženy v p�edepsané výšce. Pro vnit�ní pochozí plochy musí být navrženy takové 
materiály aby se zamezilo uklouznutí. 
 Elektroinstalace musí být navrženy a provedeny, tak aby nedošlo ke zran�ní osob 
elektrickým proudem. P�i návrhu dopravy v objektu byl brán z�etel na to, aby nedošlo ke 
k�ížení komunikací pop�. aby bylo zabrán�no úrazu osob pohybujícím se vozidlem. 

6. Ochrana proti hluku

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby spl�ovaly požadavky 
�SN730532(2010)Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobk�-Požadavky Veškeré izolace budou �ádn� izolovány, stoupa�ky 
kanalizace a svody obaleny m�kkou minerální vlnou pro utlumení zvukového vln�ní. Je 
�ešena vzduchová a kro�ejová nepr�zvu�nost vnit�ních a obvodových konstrukcí. Skladby 
vodorovných i svislých konstrukcí jsou popsány ve stavební �ásti objektu v�etn� akustického 
posouzení. Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby nedocházelo k nadm�rnému 
obt�žování obyvatel hlukem 

7. Úspora energie a ochrana tepla¨ 

a) Spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a 
spln�ní porovnávacích ukazatel� podle jednotné metody 
výpo�tu energetické náro�nosti budov 

Vypo�tené hodnoty sou�initele prostupu tepla navržených skladeb konstrukcí vyhovují  
požadovaným, resp. doporu�eným hodnotám dle �SN 730540-2 (2011)+ Z1(2012) 
 V navržených skladbách nedochází k nadm�rné kondenzaci vodní páry, ro�ní bilance 
vlhkosti také vyhoví 
 Vnit�ní povrchová teplota také vyhovuje požadavk�m �SN 730540-2 (2011)+ 
Z1(2012) 



Typ ochlazované konstrukce Navržená hodnota 
sou�initele 

prostupu tepla 
U(W/m2K) 

Normové hodnoty sou�initele 
prostupu tepla 
UN((W/m2K) 

Požadované             Doporu�ené 

Vn�jší obvodové st�ny S10,S11 0,16-0,20 0,30 0,20 
Vn�jší st�na u soklu S11 0,28 0,30 0,20 
Plochá st�echa 0,15 0,24 0,16 
Podlahy na zemin� S1,S2,S3 0,32-0,33 0,45 0,30 
Podlahy nad 1NP 0,71 0,75 0,45 
Okna  1,1 1,5 1,2 
Dve�e 1,1 1,7 1,20 

Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byl spln�n požadavek �SN 730540-2 
(2011)+ Z1(2012) na minimální povrchovou teplotu. Veškeré tepeln� technické posouzení viz 
p�íloha. Tepeln� technické posouzení. 

  b)Stanovení celkové energetické spot�eby stavby 

 P�i spln�ní požadavk� na technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a 
budov dle požadavk�m �SN 730540-2 (2011)+ Z1(2012) byla posouzená m�rná tepelná 
ztráta prostupem tepla HT a srovnána pomocí referen�ní budovy. 
 Všechny objekty spl�ují požadavek na energetickou náro�nost budovy 
Podrobn� viz protokol pro energetický štítek budovy 

Energetická bilance 
Obalová plochy vytáp�né zóny  A 2450,0 m2

Vn�jší objem vytáp�né zóny V 6846,6 m3

Objemový faktor tvaru budovy  A/V 0,36 m2/m3

Celková pot�eba tepla Qc 72,274 
Celková pot�eba tepla na vytáp�ní QVYT 54,61 

Pot�eba tepla na p�ípravu TUV QTUV 17,66 

8. �ešení p�ístup� a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Nebytové prostory v 1.NP jsou �ešeny bezbariérov�. Jsou zp�ístupn�ny chodník�, 
které jsou široké minimáln� 1,5 m.  obytná �ást  je také uzp�sobena pro pohyb osobami 
s omezenou schopností pohybu. Je zde navržena p�ístupová rampa. Rampa je �ešena pomocí 
požadavk� uvedených ve vyhlášce 398/2009 Sb. Bezbariérový p�ístup je umožn�n po všech 
�ástech polyfunk�ního domu pomocí výtahu Schindler 3300. Nutný je zejména p�ístup do 
druhého nadzemního podlaží. Zde se totiž nachází dva byty, které jsou uzp�sobeny po užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu. Veškeré p�dorysné i výškové plochy musí být 
v souladu s vyhláškou 398/2009. Stavební objekt je vybaven výtahem, který zp�ístup�uje 
všechna podlaží. Hlavní p�ší komunikace mají ší�ku minimáln� 1500 mm. Schodišt� má ší�ku 
pouze 1200 mm. Parkovací plochy jsou také navrženy dle normy a jsou vybaveny min. 5% 
pro osoby s omezenou schopností pohybu z celkového po�tu stání 



9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Je navrženo provedení všech kontaktních konstrukcí v 2. kategorii t�snosti, tzn. 
podlahová konstrukce obsahuje více než jednu vrstvu celistvé povlakové hydroizolace 
s vodot�sn� provedenými spoji a prostupy ut�sn�nými dle �SN 730601 Ochrana 
staveb proti radonu z podloží.  

Objekt se nenachází v seismicky aktivním pásmu, poddolovaném území ani 
v ochranném �i bezpe�nostním pásmu. 

10.Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena tak, že spl�uje �initel denní osv�tlenosti dle �SN 730580„Denní 
osv�tlení budov“. Veškeré dané odstupy a vzdálenosti od sousedních hranic a budov jsou 
dodrženy. 

11.Inženýrské stavby 

P�ípojky budou umíst�ny na základ� pravomocného územního rozhodnutí. Bude 
provedena koordinace výstavby t�chto za�ízení, tak že p�ed p�edáním žádosti o 
kolauda�ní souhlas bude objekt a jeho systémy p�ipojeny na p�íslušné sít�. 

a)Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod 

splašková kanalizace z polyfunk�ního domu bude p�ímo zaúst�na do ve�ejné jednotné 
kanalizace.  Deš�ový svod z p�íst�ešku nad vstupem do obytné �ásti budovy bude odveden na 
zpevn�nou plochu ze zámkové dlažby, která je vyspádována od polyfunk�ního domu. 

b)Zásobování vodou 

P�ípojka vody je vedena odbo�kou z ve�ejného vodovodního �ádu.  Nápojné  místo na 
stávající vodovodní �ád se nachází na parcele �. 3052/33 p�ed jihovýchodní fasádou 
budoucího polyfunk�ního domu. P�ípojka vody je vedena až asi do poloviny severovýchodní 
fasády. Tak aby šlo napojit budoucí polyfunk�ní d�m v technické místnosti. Nové potrubí 
bude z PP DN 63. P�ípojka bude délky asi 25 m. Vodom�rná sestava bude umíst�na v prvním 
nadzemním podlaží v technické místnosti 

c)Zásobování energiemi  

P�ípojka elektro NN je vedeno p�ípojkou z místní sít� do pilí�e RE, který je umíst�n 
vedle skladu komunálního odpadu na jihozápadní stran� objektu. Odtud  je pak  rozvedena 
elekt�ina do celého domu. Ostatní zásobování energiemi není p�edm�tem �ešení diplomové 
práce. 



d)�ešení dopravy 

Rozhodnutí o napojení stavby na komunikaci bylo sou�ástí dokumentace o územním 
rozhodnutí. Veškeré parkovací plochy jsou na pozemku investora. Pro obchodní �ást je 
umožn�no parkování na bližším parkovišti p�i p�íjezdu z pozemní komunikace nacházející se 
na parcele 3052/33. Je zde navrženo 14 parkovacích stání.  Z nichž dv� stání jsou  
uzp�sobeny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu mají rozm�r  3,5 m x 5,95 m. Ostatní stání mají rozm�r 2,5 m x5,95 m 
nebo  2,5 m X 5,2 m. 

Pro obytnou �ást polyfunk�ního domu  je navržená samostatná parkovací plocha.  
Parkovací ploch a je také p�ístupná z komunikace III. T�ídy nacházející se na parcele 3052/33. 
Tato parkovací plocha bude zabezpe�ena proti p�ístupu ostatních osob pomocí brány na �ip. 
Zde je navrženo 11 parkovacích míst. Z nichž dv� stání jsou  uzp�sobeny pro užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání pro osoby  s omezenou schopností pohybu 
mají rozm�r 3,5 m x 5,2 m a ostatní mají rozm�r 2,5 m X 5,2 m. 

Jsou zde také navrženy dv� vnit�ní garáže.  Jedna pro jeden osobní automobil a druhá 
pro dva osobní automobily. Tyto garáže nejsou ur�ena pro vozidla pohán�ná LPG 

Dopravní zna�ení( vodorovné a svislé) bude upraveno pro nové napojení vjezdu a 
výjezdu na ulici Za rybní�kem. 

e)povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Na �ešeném území se nenacházejí žádné d�eviny bez v�tší sadovnické hodnoty. Po 
dokon�ení stavby bude pozemek urovnán zasazena travní zele�. Zejména do klidové �ásti 
pozemku. Zde bude také zasazeno 6 druh� okrasných ke��

f)elektronické komunikace 
 V daném dom� se nanacházejí žádné elektronické komunikace 

12.Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Na pozemku se žádná výrobní ani nevýrobní technologická za�ízení staveb 
nevyskytují 

Ve Strážku       Zpracoval: Bc. František Lahodný 

Dne:11.01.2013     Podpis:……………………….. 


