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Abstrakt
Tato diplomová práce "Polyfunk�ní d�m" se zabývá návrhem novostavby 
polyfunk�ního domu. Je zpracována ve fázi projektové dokumentace dle daných 
p�edpis�. Objekt je navržen jako samostatn� stojící. D�m je nepodsklepen se �ty�mi 
nadzemními podlažími. V objektu je navrženo 8 byt� se 7 garážemi. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází wellness centrum a kancelá�. St�echa je plochá, �ešená 
jako jednopláš�ová. Nosný systém je navržen ze systému ztraceného bedn�ní. Stropní 
konstrukce je navržena jako žebírkový strop. Okna a vstupní dve�e jsou plastová, 
vnit�ní dve�e jsou d�ev�né. Sou�ástí práce je i specializace z oboru betonových 
konstrukcí.  
  
Klí�ová slova
Polyfunk�ní d�m, novostavba, projektová dokumentace, samostatn� stojící d�m, 
nepodsklepený, plochá st�echa, jednopláš�ová st�echa, byt, garáž, ztracené bedn�ní, 
žebírkový strop, betonové konstrukce.  

Abstract
This Master&apos;s thesis "Multifunction house" deals with a project of new 
multifunction house. It is in a stage of project documentation. An object is design as a 
detached house. The house is slab-on-ground with four stories. In the object are 
designed 8 flats with 7 garages. In the first story is situated a wellness centre and an 
office. The roof is flat, projected as single-skin. A carrier system is made from sacrificial 
formwork system. A construction of a ceiling is projected as ribbed floor. Windows and 
entering doors are plastic, interior doors are wooden. A part of work is a specialization 
from a branch concrete structures.  
  
Keywords
Multifunction house, new house, project documents, detached house, slab-on-ground, 
flat roof, single-skin roof, flat, garage, sacrificial formwork, ribbed floor, concrete 
structures. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce byla zam��ena na navržení polyfunk�ního domu v obci 

Krom��íž. Návrh bude �ešit slad�ní dvou požadavk� dvou rozdílných užitných prostor�, 

tedy prostoru obytného a prostoru provozoven. Cílem této práce je tedy komplexní 

návrh polyfunk�ního domu. Využít vybranou parcelu a navrhnout dispozi�ní �ešení na 

základ� technických požadavk� a pohodlí užívání. Dále navrhnout optimální 

konstruk�ní �ešení a vy�ešit požadavky dané v oblasti požární bezpe�nosti a stavební 

fyziky. Objekt by m�l uspokojovat poptávku pro bydlení v klidné lokalit�, mnozí preferují 

rad�ji bydlení v byt� p�ed rodinnými domy a snaha nabídnout p�iblížení komfortu a 

prostoru rodinného domu v dom� bytovém. Poté zárove� uspokojení pot�eb okolí 

ohledn� služeb a lepší rentability objektu pro investora. 
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a) Identifikace stavby 

Název stavby:     Polyfunk�ní d�m 

Investor:     Investplus s. r. o. 

      Zlínská 325 

      763 02, Zlín, Malenovice 

Místo stavby:    Odbojá��

      767 01, Krom��íž 

      p. �. 5329    

Vlastník pozemku:   Investplus s. r. o. 

      Zlínksá 325 

      763 02, Zlín, Malenovice 

Sousední pozemky a jejich vlastníci: p.�. 5328, p.�. 2762/7, p.�. 2762/8 

      N�mec Pavel, Kv�tná 3021/5,   
      Krom��íž 76701  

      p.�. 2762/5, p.�. 2762/17, p.�. 2762/102 

M�sto Krom��íž, Velké nám�stí 115, 
Krom��íž 767 58 

Zodpov�dný projektant:   Bc. Jakub H�lka, Odbojá�� 3111/4, 
Krom��íž 767 01 

Zpracoval:   Bc. Jakub H�lka, Odbojá�� 3111/4, 
Krom��íž 767 01 

Charakteristika stavby:   novostavba 

Povolovací ú�ad:  m�stský ú�ad Krom��íž,   
 odbor stavební ú�ad, 1. máje 3191, 
Krom��íž 767 58 

Datum zpracování:   23. 9. 2012 
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Základní charakteristiky stavby a její ú�el:

Jedná se o novostavbu polyfunk�ního domu v Krom��íži. Objekt je samostatn�
stojící, nepodsklepený se �ty�mi nadzemními podlažími. St�echa je plochá. 
V posledním nadzemním podlaží se nachází terasa. Obytná �ást je projektována 
pro 41 osob. V prvním nadzemním podlaží je sedm garáží, dále bude vybudováno 
parkovišt� vedle budovy.  

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkových vztazích 

Stavební parcela se nachází v okrajové �ásti m�sta Krom��íž. Sousedí 
s ulicemi Odbojá�� a Františka Van�ury. V blízkém okolí se nachází mate�ská 
školka, obchod, 2 bytové domy a �adové domky. Nedaleko od budoucího objektu 
se nachází d�m s pe�ovatelskou službou a d�m pro sociáln� slabší. Na pozemku 
se d�íve nacházela pekárna, která byla v roce 2005 zbourána. Nyní je pozemek 
p�ipraven k výstavb�. 

Investor vlastní parcely �. 5328, 2762/14, 2762/15, 2762/16, 2762/18, 
2762/103, 2762/104, které jsou v katastrálním území 674834 Krom��íž s �íslem 
listu 14009. Objekt bude zbudován na stavební parcele �. 5329, dále bude 
upravena parcela �. 2762/104 a 2762/102, která je ve vlastnictví obce na asfaltový 
nájezd do garáží. Na parcele 2762/18 bude z�ízeno parkovišt�.  

c) Údaje o provedení pr�zkumu a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Byla provedena prohlídka stavebního pozemku a kontrola stavu. Byly zjišt�ny 
možnosti napojení na technickou infrastrukturu dle podklad� dodaných spole�ností 
VaK a. s. Krom��íž. V okolí budovy se nacházejí všechny d�ležité rozvody, staré 
p�ípojky byly již odstran�ny a budou zbudovány nové p�ípojky. Objekt bude tedy 
napojen nov� z�ízenými p�ípojkami na hlavní rozvody vody, jednotné kanalizace, 
plynu, elekt�iny a sd�lovacího vedení spojového.  

U objektu bude z�ízen asfaltový nájezd do garáží z místní komunikace 
z jihozápadní strany v ulici Odbojá��, dále bude na tuto komunikaci napojeno 
parkovišt�. Na stran� vstupu do budovy na severovýchodní stran� bude vydlážd�n 
prostor zámeckou dlažbou a napojen na stávající chodník. V dob� výstavby bude 
sloužit nájezd do garáží a parkovišt� jako prostor pro za�ízení staveništ�. 

Na parcele byl proveden radonový pr�zkum a byl zjišt�n nízký radonový index, 
tedy nebudou pot�eba žádné zvláštní opat�ení budovy. 
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Na pozemku se nachází jílovito-hlinitá zemina pevné konzistence. Konzistence 
únosnosti 0,25 MPa. Informace byla �erpána z inženýrsko-geologického pr�zkumu 
objednaného investorem. Podzemní voda byla ur�ena v hloubce 4,5 m pod 
povrchem.  

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�  

Byly spln�ny všechny požadavky dot�ených orgán� a stavebního ú�adu. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

P�i návrhu objektu bylo vycházeno z p�edpis� a zásad uvedených v zákon� �. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon). Dále byly 
dodrženy všechny dot�ené normy pro dané �ásti objektu. Dále jsou spln�ny 
vyhlášky �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a �. 
137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu a novel z roku 2006. Navrženy 
jsou materiály a výrobky s certifikáty ov��ených vlastností. 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, 
pop�ípad� územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

Daná lokalita je dle územního plánu navržena jako smíšená plocha obchodu a 
služeb a plocha všeobecného bydlení. Všechny podmínky regula�ního plánu a 
územn� plánovací dokumentace (územní plán) obce Krom��íž byly spln�ny. 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a 
jiná opat�ení v dot�eném území 

V�cné a �asové vazby stavby vazby na související a podmi�ující stavby nejsou 
známy. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

Termín zahájení stavby:   04/2013 

Termín ukon�ení stavby:   10/2014 
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i) Statické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové v tis. K�, dále 
údaje o podlahové ploše budovy bytové v m2, a o po�tu byt�
v budovách obytných 

Celková podlahová plocha:  1455,42 m2

 Podlahová plocha 1NP:  375,19 m2

Podlahová plocha 2NP:  373,26 m2

Podlahová plocha 3NP:  373,26 m2

Podlahová plocha 4NP:  333,71 m2

Celková plocha pozemku:   1144 m2

Zastav�ná plocha pozemku:   246 m2

Procento zastav�ní:    22% 

Zpevn�né plochy pozemku:   606 m2

Po�et bytových jednotek:   8 

Orienta�ní cena:    11 760 000 K�

V Brn� v zá�í 2011       Bc. Jakub H�lka 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
  
  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DIPLOMOVÁ PRÁCE        
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                  Bc. JAKUB H�LKA
AUTHOR

BRNO 2013                  



12 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN�

TECHNICKÉ �EŠENÍ 

a) Zhodnocení staveništ�

Staveništ� se nachází v zastav�ném území v místní �ásti Barbo�ina, která se 

nachází na okraji obce Krom��íž. Investor plánuje využití pozemku k výstavb�

polyfunk�ního domu. D�m bude navržen na parcelu �íslo 5329, která je ve vlastnictví 

investora, tedy firmy Investplus s. r. o. Terén je mírn� svažitý. Pozemek má rozlohu 

650 m2. Oblast je tvo�ena p�evážn� zástavbou rodinných �adových dom�. Z pozemku 

jsou odstran�ny p�vodní stavby a je p�ipraven na za�átek realizace. Parcela sousedí 

s 12 pozemky, v�tšina je ve vlastnictví m�sta Krom��íž, �ást je ve vlastnictví investora 

a zbývající pozemek je vlastn�n jednou osobou.  

Inženýrské sít� jsou vedeny p�ed objektem v chodníku a místní komunikaci. 

P�ípojky budou nov� z�ízeny. Na pozemku se již nenacházejí žádné inženýrské sít�. 

P�ístup na pozemek je možný místní komunikací p�iléhávající k pozemku z 

jihovýchodní strany. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Stavba je navržena dle urbanistických plán� a požadavk� daných obcí 

Krom��íž a spl�uje všechny tyto požadavky. Objekt bude umíst�n na pozemku tak, aby 

spl�oval odstupové vzdálenosti a aby požárn� nebezpe�ná oblast vzniklá sáláním 

tepla p�i požáru nezasahovala na sousední soukromé pozemky. P�íslušné vzdálenosti 

jsou �ešeny v projektové dokumentaci.  

Prostor p�ed objektem bude v budoucnu vydlážd�n zámkovou dlažbou 

kladenou do pískového lože. Na severozápadní �ásti bude z�ízeno parkovišt� se 

stáním pro 6 osobních aut obyvatel domu a jedno místo pro invalidy. Zbylá parkovací 

místa pro provozy v prvním nadzemním podlaží budovy budou vzdálena 35 m od 

objektu. Vstup do obytné �ásti bude hlavním vstupem ze severovýchodní strany a 

vedlejším vstupem od parkovišt� ze severozápadní strany. Vstup do kade�nictví a 
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kancelá�e bude ze severovýchodní strany. K wellness centru bude náležet navíc vchod 

do skladu z jihovýchodní strany. Vjezd do garáží bude z místní obousm�rné 

komunikace ší�ky 6,1 m. Prostor pro uložení komunálního odpadu bude u parkovišt�.  

Dispozice je �ešena dle p�ání a požadavk� investora a dle platných p�edpis� a 

norem. Objekt je navržen jako �ty�podlažní, nepodsklepený. V prvním nadzemním 

podlaží jsou navrženy 2 provozy. První provoz je v severní �ásti objektu, jedná se o 

kancelá�, do které je p�ístup p�es místnost pro sekretá�ku. Vstup do provozu je ze 

severovýchodní strany. Dále sem pat�í chodbi�ka spojující kuchy�ku a WC s kancelá�í. 

Druhým �ešeným provozem je  wellness centrum. Nachází se v jižní �ásti podlaží a 

vstup je ze severovýchodní strany. Vstupem se dostaneme do kade�nictví spole�n�

s manikúrou a vstupem do místnosti pro pedikúru. Z kade�nictví se m�žeme dostat do 

místnosti pro masáže se sprchou a dále pak do skladu. Dále je kade�nictví spojeno 

s chodbou propojující kuchy�ku, WC a šatnu pro personál. Do obytné �ásti se 

dostáváme hlavním vstupem, za kterým následuje zádve�í, odkud se lze dostat do 

kolárny, schodiš�ového prostoru, odkud vede chodba do technické místnosti a 

ko�árkárny. V objektu je dále 7 garáží pro obyvatele domu. Vchod do garáží je 

z chodby, na které se nachází také plechové kóje pro skladování. Do dalších podlaží 

se lze dostat prost�ednictvím schodišt� nebo výtahu. Druhé až �tvrté nadzemní podlaží 

je obytné. Ve 2NP a 3NP jsou umíst�ny 3 byty 3+1. Každý byt je složen z chodby, 

ložnice, d�tského pokoje, obývacího pokoje, kuchyn�, koupelny a WC. Na každém 

podlaží jsou ke každému bytu po jedné komo�e, umíst�né na chodb� p�ed bytem. 

V posledním podlaží je byt 3+1 a druhý byt 5+kk, který je složen z ložnice, 2 d�tských 

pokoj�, pracovny, obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelnou, WC a koupelna, 

Sou�ástí bytu je venkovní terasa. 

Objekt bude �ešen konstruk�ním systémem ztraceného bedn�ní Velox, podélný 

konstruk�ní systém se ztužujícím jádrem. Okna a dve�e jsou plastová, zasklená 

dvojsklem a opat�ené vnit�ními bílými žaluziemi. Sokl bude proveden do výšky 600 mm 

nad terénem soklovou omítkou. Kolem objektu bude ka�írek, zámková dlažba a asfalt 

na parkovišti a p�ístupu do garáží. St�echa je �ešena jako plochá zaizolována pomocí 

asfaltového pásu. Na terase bude kamenná dlažba. Okapy budou tvo�eny 

z pozinkovaného plechu. Parapety budou z pozinkovaného plechu. 
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c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a �ešení vn�jších ploch 

I) Zemní práce 

Na pozemku by se dle podklad� a informací investora nem�ly nacházet žádné 

inženýrské sít�, které by musely být vyzna�eny. 

Nejprve bude provedena skrývka horní vrstvy do hloubky 300 mm. Jedná se o 

zeminu hlinito-jílovitou. Poté budou vyhloubeny základové pasy do hloubky 1,2 m pod 

úrove� budoucího upraveného terénu kv�li promrzání základ�. Hloubení bude 

provedeno strojn�, posledních 10-20 mm bude do�išt�no ru�n�. Zemina bude 

odvážena na nejbližší skládku u obce N�t�ice. Rozm�ry pas� jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci. Po betonáži a dostate�ném proschnutí základu bude 

vyhloubena rýha ší�ky 600 mm podél základ� obvodových st�n pro realizaci drenáže. 

Mez i základové pasy bude použit pískový podsyp frakce 0-2 mm hutn�ný na 0,25 

MPa. V míst� výtahu bude vyhloubena obdélníková jáma o rozm�rech  

P�i pracích je pot�eba dodržovat ustanovení o ochran� základové spáry proti 

klimatickým vliv�m, aby nedošlo k zhoršení fyzikáln� mechanických vlastností zeminy, 

na které byl projekt a základy nadimenzovány. Hladina spodní vody byla zjišt�na 

v hloubce 4,5 m pod povrchem, tedy v dostate�né hloubce. 

Po dokon�ení zemních prací budou probíhat dokon�ovací práce kolem 

dokon�ené stavby. Zasypání drenáže ka�írkem a realizace obvodových ploch.  

II) Základové konstrukce 

Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu 

C16/20.Rozm�ry základových pas� jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Stavba je 

nepodsklepená. Základové pasy budou do hloubky 1,2 m pod budoucím upraveným 

terénem. Bude použito bedn�ní asi 300 mm výšky z vnit�ní strany obvodových st�n a 

na vnit�ní nosné st�ny. Po zatvrdnutí základových pas� bude odkopána a provedena 

drenáž, tedy vybetonována drážka pro uložení drenáže se sklonem 0,5%. Mezi pasy 

bude zhutn�n pískový podsyp frakce 0-2 mm a zhutn�n na 0,25 MPa do výšky 150 mm 

pod úrovní výšky pas�. Základové pasy budou zatepleny pomocí EPS 200 Perimetr 
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s drenážní úpravou tl. 75 mm. Základy budou provedeny v místech dle projektové 

dokumentace, tedy v místech pod nosnými obvodovými a i vnit�ními st�nami, pod 

schodišt�m. V základech budou provedeny otvory pro vedení inženýrských sítí, 

rozm�ry a poloha jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

P�ed betonáží desky budou na základový pás výtahu vyzd�na st�na ze 

ztraceného bedn�ní, tvarovek BTB 50/15/24, které budou podepírat betonovou desku. 

Podkladní betonová deska je navržena v tlouš�ce 150 mm. Bude vyztužena kari 

sítí s oky 150/150 mm drátem o pr�m�ru 6 mm. Pod p�í�kami bude kari sí� zdvojena 

na vzdálenost ší�ky p�í�ky. 

P�ed betonáží pas� se do výkopu položí zemnící železo-zinkový pásek.   

III) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce nosné konstrukce budou provedeny ztraceným bedn�ním 

v systému Velox. Obvodové st�ny budou tlouš�ky 400 mm. St�na bude zhotovena 

vlitím betonu mezi bedn�ní složené z desek Velox. Na vn�jší stran� bude deska Velox 

WS-EPS o tlouš�ce št�pkocementové desky 35 mm s tepelnou izolací EPS 70 o 

tlouš�ce 180 mm. Na vnit�ní stran� bude umíst�na št�pkocementová deska Velox WS 

o tlouš�ce 35 mm. Desky budou vkládány do ocelových jednostranných, použitých u 

základ�, a oboustranných spon umíst�ných po 250 mm. Nosná �ást bude tvo�ena 

betonovým jádrem, beton t�ídy C16/20, o tlouš�ce 150 mm vyztužené st�novým 

nosníkem Velox umíst�ným svisle vždy po 2 m. V místech balkon� budou použity Iso-

nosníky Bronze z d�vodu p�erušení tepelného mostu. 

Vnit�ní nosné zdivo bude tvo�eno deskami Velox WS tlouš�ky 35 mm 

osazených do ocelových spon a nosná �ást bude tvo�ena betonem t�ídy C16/20 

tlouš�ky 180 mm, která bude vyztuženým st�novým nosníkem Velox po 2 m. 

Vnit�ní p�í�ky jsou projektovány jako sádrokartonové. Budou použity p�í�ky 

firmy Knauf. Budou použity p�í�ky typu W11. V kuchyních byt� budou použity instala�ní 

p�í�ky, na rozhraní úsek� budou použity p�í�ky s požadovanou požární odolností 

garantovanou výrobcem, v koupelnách, WC, místnosti pro masáže a garážích budou 

p�í�ky oplášt�ny zelenou sádrokartonovou deskou, která je vhodná do prostor s vyšší 

vlhkostí. 
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Výtahová šachta bude provedena z železobetonu. Železobetonová st�na bude 

provedena v tlouš�ce 250 mm. Bude použit beton C16/20 a ocel skupiny R 10 505. 

St�na bude zhotovena po provedení hydroizolace. 

P�i konstrukcích budou dodrženy všechny technologické postupy a p�estávky. 

Bude dodrženo správné skladování materiál� a budou respektovány p�edpisy výrobce. 

Bude dodržen systém a vazby dané výrobcem. Všechna ustanovení a p�edpisy budou 

dodrženy z d�vod� správného statického, tepeln� technického a zvukov� izola�ního 

fungování stavby a jejich �ástí. 

IV) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce bude �ešena jako monolitická železobetonová. Bude 

vytvo�en žebírkový strop pomocí ztraceného bedn�ní ze stropních nosník� vytvo�ených 

ze št�pkocementových desek. Žebírka budou tlouš�ky 120 mm a výšky 325 mm, 

v úsecích u balkon� budou použity žebírka výšky 145 mm. Strop bude z betonu t�ídy 

C16/20, žebírka budou vyztužena pomocí prostorových nosník� firmy Velox vyrobené 

z ocele t�ídy R 10 505. V míst� prostup� budou provedeny vým�ny pomocí pr�vlak�. 

V místech balkon� bude vytvo�ena železobetonová deska výšky 200 mm pro ukotvení 

Iso-nosníku. 

Balkóny jsou konstruovány jako konzolové konstrukce a �ešeny pomocí Iso-

nosníku Bronze z d�vodu p�erušení tepelného mostu. Konzola bude maximáln� 2 m 

vyložena. Bude provedena z železobetonové desky tl. 220 mm a vyztužené 

betoná�skou ocelí R 10 505 navazující na konstrukci Iso-nosníku. Na jejím konci bude 

vybetonována železobetonová obruba. 

Celý strop bude ztužen železobetonovým v�ncem, vytvo�ený vložením 

navázané betoná�ské výztuže do bedn�ní a zalité betonem.  

P�eklady v obvodových a vnit�ních nosných budou �ešeny jako železobetonové 

monolitické. Budou vytvo�eny vložením pásku ze št�pkocementové desky tlouš�ky 50 

mm, �ímž se vytvo�í nadpraží, na který bude položen prostorový nosník a vše 

zmonolitn�no betonem p�i provád�ní st�ny. Výztuže by m�la, dle výrobce, p�esahovat 

otvor o minimáln� 150 mm na každé stran�.  
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V) St�ešní konstrukce 

St�ešní konstrukce je navržena jako plochá st�echa. St�echa je jednopláš�ová, 

odvodn�na do vnit�ních vtok�, sklon je vytvo�en pomocí spádových klín� z tepelné 

izolace. Nosná konstrukce je tvo�ena stropní konstrukcí nad 4NP vytvo�enou 

z žebírkového železobetonového stropu. Na konstrukci bude po zatvrdnutí a vyschnutí 

aplikován penetra�ní nát�r Dekprimer na bázi asfaltu a poté bodov� natavena 

parozábrana, z d�vodu vytvo�ení expanzní vrstvy, z asfaltového pásu s hliníkovou 

vložkou Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm. Na parozábranu budou položeny desky tepelné 

izolace tvo�ené Izopol EPS 200 S Stabil tl. 90 mm, které budou aplikovány ve 2 

vrstvách, další vrstva bude vždy posunuta o p�l desky. Sklon st�echy je stanoven na 

2% vytvo�en ze spádových klín� v ploše a na spojnici vtok� z rozhán�cích klín�. První 

hydroizola�ní asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral bude voln� položen a 

mechanicky p�ikotven p�es izolaci do nosné konstrukce pomocí teleskopických kotev 

R45 SFS Intec  a šrouby TIT-6,3x150. Druhý hydroizola�ní pás Elastek 40 Special 

Dekor bude plnoplošn� nataven. P�esahy všech typ� asfaltových pás� budou 

minimáln� 100 mm – 150 mm. 

VI) Schodišt�

V objektu se nachází jedno schodišt� spojující všechna nadzemní podlaží. 

Schodišt� bude monolitické tvo�ené železobetonovými deskami s nadbetonovanými 

stupni. Desky budou podep�eny pomocí schodiš�ových nosník�, které budou uloženy 

v Izoblocích od firmy Bronze. Schodišt� je navrženo ší�ky 1100 mm, podporované po 

jedné stran� madlem ve výšce 900 mm. Schodišt� je navrženo jako dvouramenné 

s mezipodestou ší�ky 1200 mm a hlavní podestou ší�ky 1700 mm. Každé rameno má 9 

stup�� s výškou 178,89 mezi 1NP a 2NP a 172,78 mm a ší�kou 270 mm. Schodišt�

bude obloženo keramickými dlaždicemi Bigtile Hall Grey lepenými do lepidla Mapei 

Keraflex. Celé schodišt� bude odizolováno pomocí pásku Etafoam tl. 10 mm. U 

p�echodu dlažby na sokl bude použit dilata�ní rohový prvek Blanke Cornex. Ze spodní 

strany bude použita ukon�ovací rohová lišta Blanke ochranná lišta. Roh bude vypln�n 

pružným silikonovým tmelem. 
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VII) Komín 

Komínové t�leso je navrženo jako nerezový t�ívrstvý komín. Komín bude 

extern� veden po fasád� do výšky 1 m nad úrove� atiky. Je zvolen komín Kerastar od 

firmy Schiedel o pr�m�ru 250 mm, s tlouš�kou tepelné izolace 60 mm. Vn�jší pláš� je 

z ušlechtilé oceli o síle 0,4 mm. Vložka je z jakostní keramiky a tepelná izolace 

z minerálního vlákna. Komín bude založen pomocí konzoly, na které bude �istící prvek. 

T�leso bude kotveno každé 4 m pomocí l�žka a každých 8 m pomocí l�žka 

vyneseného konzolou. Poslední kotevní l�žko bude u okraje atiky. Prvky budou 

spojovány sponami zajišt�nými šrouby a spoj bude vypln�n tmelem Schiedel Rapid. 

Komín bude ukon�en krycí hlavou s protideš�ovým krytem. Komín bude ústit do 

technické místnosti, která bude odv�trána. 

VIII) Podlahy 

V objektu se nachází 13 skladeb. V prvním nadzemním podlaží jsou skladby 

bez teplené izolace. Nachází se ve vstupu do budovy, p�íslušenství byt� a garážích. 

Chodby a p�íslušenství mají podlahu složenou z keramické dlažby Bigtile Hall Grey 

lepenou na lepidlo Mapei Keraflex o tl. 5 mm. Roznášecí vrstva je z anhydritu 020 

tlouš�ky 60 mm, který je p�ed lepením napenetrován penetrací Mapei Primer G. 

V garážích roznášecí vrstva tvo�ena betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí s oky 

150/150 s drátem pr�m�ru 6 mm o tl. mazaniny 75 mm. Na mazaninu bude aplikován 

vod�odolný nát�r Detecha Izoban v n�kolika vrstvách. 

V prostorech kancelá�e a wellness centra bude podlaha s tepelnou izolací 

Izopol EPS 150 S Stabil tl. 120 mm. Izolace bude odd�lena od betonu PE stavební fólií 

Bachl. Roznášecí vrstva bude Anhydrit 020 tl. 60 mm. Nášlapná vrstva bude p�írodní 

linoleum Artoleum Striato s upravenými spoji pomocí sva�ovací š��ry Marmoweld MC, 

které bude p�ilepeno lepidlem Ultrabond ECO 520. P�ed lepením bude povrch 

nepenetrován nát�rem Mapei Primer G. V koupelnách, WC, skladu bude nášlapná 

vrstva tvo�ena keramickou dlažbou Bigtile Rocca lepenou lepidlem Mapei Primer G. 

Roznášecí vrstva napenetrována nát�rem Knauf Flächendicht. V koupeln�, WC a 

skladu v míst� kolem pra�ek bude použita navíc hydroizola�ní nát�r Knauf 

Flächendicht. U p�echodu dlažby na svislý obklad st�ny bude použit dilata�ní rohový 

prvek Blanke Cornex. 
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V bytech bude podlaha tvo�ena dubovými vlysy lepenými lepidlem Ultrabond 

ECO 520. Roznášecí vrstva Anhydrit 020 tl. 40 mm bude po vyschnutí napenetrována 

pomocí Mapei Primer G. Roznášecí vrstva bude izolována od kro�ejové izolace PE fólií 

Bachl. Kro�ejová izolace bude Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm, odd�leno u st�n 

pásky Isover N/PP tl. 10 mm. Vše uloženo na stropní konstrukci. V koupeln� a WC 

bude použita keramická dlažba lepená do lepidla Mapei Keraflex a s hydroizolací 

Knauf Flächendricht. U p�echodu dlažby na svislý obklad st�ny bude použit dilata�ní 

rohový prvek Blanke Cornex. 

Na chodbách bude dlažba Bigtile Hall Grey lepená do lepidla Mapei Keraflex tl. 

5 mm. U p�echodu dlažby na sokl bude použit dilata�ní rohový prvek Blanke Cornex. 

Jako spárovací hmota bude použita Siko Flex S-Line. Lišty budou d�ev�né 

dubové, u dlažeb keramické. 

IX) Podhledy 

Podhled bude vytvo�en pouze v garážích z d�vodu tepleného odizolování 

obytné �ásti od prostor� garáží. Je navržen sádrokartonový podhled od firmy Knauf 

D112. Podhled bude složen z 2 sádrokartonových �ervených desek Knauf Red tl. 2x15 

upevn�ných na rošt ve dvou úrovních, které jsou uchyceny pomocí záv�s� Nonius ke 

stropní konstrukci. Na rošty bude uložena teplená izolace tvo�ená deskami na bázi skla 

Knauf Insulation TP115 tlouš�ky 100 mm ve dvou vrstvách po 50 mm. Celý podhled 

bude vykazovat odolnost EI 45. 

X) Povrchové úpravy 

V interiéru jsou z d�vodu požární bezpe�nosti navrženy omítky tl. 20 mm. 

Skladba omítek byla zvolena dle doporu�ení výrobce Velox. Vnit�ní omítka se skládá 

z vápenocementové jádrové omítky Salith MKT nanášené nadvakrát v celkové tl. 17 

mm a vápenocementové štukové omítky Salith MHF-P3 o tlouš�ce 3 mm. Vn�jší 

omítka je tvo�ena vápenocementovou jádrovou omítkou Salith MKT nanášené 

nadvakrát v celkové tl. 17 mm, která bude po vyschnutí nepenetrována penetra�ním 

nát�rem Salith GM a ušlechtilou rýhovanou barvenou omítkou Salith MRP tl. 3 mm. 

V míst� soklu bude do výšky 600 mm nahrazen Salith MRP vodoodpudivou, 

paropropustnou soklovou omítkou Baumit Mozaiktop tl. 3 mm. Na balkón bude použit 

pouze Salith MRP tl. 3 mm. 
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Sádrokartonové p�í�ky nebudou dále v ploše upravovány. Budou upraveny 

pouze spoje pomocí p�elepením pásky a zatmelením. Zatmelení bude po vyschnutí 

p�ebroušeno. P�í�ka bude poté již jen opat�ena zvolenou malbou. 

XI) Výpln� otvor�

Výpln� otvor� budou barvy bílé. Okna budou plastová, sedmikomorová od firmy 

Vekra typ Design. Sou�initel prostupu tepla rámu je Uf = 1,1 W/m2.K. Zasklení bude 

dvojsklo se sou�initelem prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2.K. Ráme�ek je použit plastový 

TGI-W. Okna budou ukotvena pomocí p�ichytávacího prvku, kdy do okna bude pouze 

zaklapnuta jedna strana kotevního upev�ovacího pásku, pásky budou po 300 mm. 

Druhá strana upev�ovacího pásku bude p�ikotvena pomocí dvou samo�ezných vrut�

do konstrukce. U oken bude použit podkladní profil výšky 30 mm. Spára bude vypln�na 

PUR p�nou. Na vnit�ní stran� bude spára p�elepena parot�snící páskou Hasoft a 

vn�jší pomocí difúzní pásky Hasoft. Vnit�ní parapet bude d�ev�ný a vn�jší 

z pozinkovaného plechu. Dve�e budou plastové, p�tikomorové, zasklené dvojsklem. 

Zasklení bude u vstupních dve�í za�ínat nejníže 400 mm nad terénem z d�vodu 

zabrán�ní porušení skla.  

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né smrkové v barv� dubu. Dve�e budou ší�ek 800 mm 

a 700 mm. Zárubn� d�ev�né obložkové v bytech a kancelá�i a ve wellness centru. 

Zbývající obložky budou ocelové dle projektové dokumentace a výpisu prvk�. Dve�e 

s kolárny a z chodeb do schodiš�ového prostoru budou opat�eny samozavíra�em a 

budou protipožární. 

Vrata do garáže budou plechová, s v�tracími otvory na vrchní a spodní stran�. 

Barvy �erné. 

XII) Izolace 

Tepelná izolace obvodové st�ny bude integrovaná v bedn�ní. Jedná se o EPS 

70 tl. 180 mm dodávanou firmou Velox s bedn�ním. V míst� balkon� bude použit Iso-

nosník Bronze. Terasa a st�echa budou izolovány tepelnou izolací od firmy Izopol EPS 

200 S Stabil kotvenou do podkladu pomocí teleskopických kotev. Desky kladeny 

s posunutím o p�l desky ve 2 vrstvách. Základy budou odizolovány deskami EPS 

Perimetr tl. 75 mm, které budou p�itíženy ka�írkem a chrán�ny geotextílií.  
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Izolace podlahy na terénu bude použito desek Izopol EPS 150 S Stabil ve 

wellness centru a kancelá�i. Kro�ejová izolace bude tl. 40 mm deskami Isover EPS 

Rigifloor 4000. Podlahy budou odizolovány od st�n pásky Isover N/PP tl. 10 mm a lišty 

pomocí pružné pryžové pásky. V míst� vstupu do bytu bude prostor také odizolován 

pásky v míst� prahu vstupních dve�í. Schodiš�ový prostor spole�n� s výtahovou 

šachtou budou odizolovány Etafoamem tl. 10 mm a schodiš�ové nosníky vloženy do 

izobloku Bronze. 

Odizolování prostor� od hlu�ných prostor bude provedeno p�í�kami Knauf, do 

kterých bude vložena vláknitá izolace Knauf Insulation dle projektové dokumentace. 

Hydroizolace základ� budou ze dvou asfaltových modifikovaných SBS pás�

typu S Elastek 40 Special Mineral tl. 2x4 mm. Asfaltové pásy budou plnoplošn�

nataveny na podklad betonové desky, která bude nepenetrována asfaltovým 

penetra�ním nát�rem Dekprimer. P�esahy pás� na spojích budou minimáln� 100 mm. 

Napojení svislé a vodorovné izolace bude �ešeno pomocí zp�tného spoje. Nejprve 

bude provedena hydroizolace vodorovná a zatažena až k pat� základu. Na tyto pásy 

bude natavena svislá hydroizolace. V míst� výtahu bude natavena na ze� vytvo�enou 

ze ztraceného bedn�ní, která slouží k podep�ení betonové podkladní desky a 

konstrukce pro natavení asfaltového pásu. Pás bude vytažen minimáln� 300 mm nad 

upravený terén. 

Parozábrana na st�ešní konstrukci a terase bude z asfaltového modifikovaného 

pásu SBS typu S s hliníkovou vložkou Glastek 40 Al Mineral, bodov� nataven na 

nepenetrovaný podklad asfaltovým nát�rem Dekprimer. Hydroizolace st�echy bude 

tvo�ena dv�ma hydroizola�ními pásy. První hydroizola�ní pás Glastek 40 Special 

Mineral bude ukotven ve spojích pomocí teleskopických kotev a p�es tepelnou izolaci 

do betonu, pr�nik šroubu min. 25 mm. P�esahy budou min. 150 mm. Ve spojích 

nataveno. Druhý hydroizola�ní pás Elastek 40 Special Dekor bude plnoplošn� nataven 

na první pás a nataven v p�esazích min. 100 mm. 

V koupelnách a WC bude použit hydroizola�ní nát�r aplikován ve 3 vrstvách 

Knauf Flächendicht. 

Spára vzniklá instalací výplní otvor� bude izolována PUR p�nou a vše ut�sn�no 

z vnit�ní strany parot�snící páskou Hasoft a z vn�jší strany difúzní páskou Hasoft. 
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XIII) Zpevn�né plochy 

Prostor kolem objektu budou tvo�it p�evážn� zpevn�né plochy. Chodník bude 

tvo�en ze zámkové dlažby Best Beaton 165x200x60 mm. Spáry budou zasypány 

k�emi�itým pískem frakce 0,2 mm. Kladecí vrtsva je z drceného kameniva fr. 4 – 8 mm, 

výškov� nadsadit o 5 – 8 mm, tl. 30 mm, dále nosná vrstva drceného kameniva frakce 

8 – 16 mm hutn�na na 0,25 MPa tl. 50 mm, a drcené kamenivo fr. 16 – 32 mm hutn�no 

na 0,25 MPa tl. 50 mm. Dlažba provád�na ve spádu 2% od budovy.  

Parkovišt� a vjezd do garáží bude asfaltový. Složeno z asfaltobetonu 

st�edn�zrného tl. 60 mm, asfaltobetonu hrubozrnného tl. 30 mm, obalované kamenivo 

asfaltem tl. 60 mm, kamenivo frakce 0 – 22 mm tl. 50 mm, št�rk frakce 32 – 63 mm tl. 

100 mm a št�rkodr� frakce 0 – 63 mm tl. 150 mm. Podklad bude zhutn�n na 60 MPa. 

XIV) Výrobky truhlá�ské, záme�nické, klempí�ské a další 

Truhlá�ské výrobky: 

Sou�ástí této kapitoly jsou obložky zmín�né v kapitole Výpln� otvor� a vnit�ní 

dve�e. Podrobn�jší informace jsou v projektové dokumentaci Výpis truhlá�ských 

výrobk�. 

Záme�nické: 

Sou�ástí této kapitoly jsou ocelové zárubn� zmín�né v kapitole Výpln� otvor�. 

Dále sem pat�í zábradlí schodišt� a venkovní zábradlí na terase a balkonech. 

Podrobn�jší informace jsou v projektové dokumentaci Výpis záme�nických výrobk�. 

Klempí�ské: 

Pat�í sem venkovní parapetní plechy tl. 0,55 mm, svody z terasy a okapy, dále 

oplechování atiky a prvky na st�eše, které jsou sou�ástí projektové dokumentace Výpis 

klempí�ských výrobk� a také Výkres st�echy.  
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d) Napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek bude dopravn� napojen na místní obousm�rnou komunikaci ší�ky 6,1 

m na parcele 2762/95. Kolem budovy bude vybudována zpevn�ná plocha na 

severovýchod�, provedena ze zámkové dlažby, která bude napojena na stávající 

chodník na parcele �íslo 2762/16. Bude z�ízen asfaltový výjezd z garáží na jihozápadní 

stran� a spojen s místní komunikací. Vedle objektu na severozápadní stran� bude 

z�ízeno parkovišt�, které bude napojeno na místní komunikaci.  

Sít� jsou vedeny pod místní komunikací na pozemku 2762/95 a pod chodníkem 

na pozemku 2762/16. Vše je zakresleno dle podklad� vodovod� a kanalizací Krom��íž 

v projektové dokumentaci. P�ípojky sítí budou nov� z�ízeny. D�m bude napojen na 

nízkotlakou plynovodní sí� a na fasád� domu bude z�ízen hlavní uzáv�r plynu HUP. 

Objekt bude dále napojen na ve�ejnou sí� nízkého nap�tí. Sk�í� silového vedení 

s elektrom�rem bude z�ízena v nice na fasád� budovy. Rozvody jsou po hranici 

pozemku vlastnictvím firmy E-ON a. s. Dále bude vybudována p�ípojka na jednotnou 

splaškovou kanalizaci DN 150 dlouhá 10,3 m. Odpadní potrubí vedené od svodného 

potrubí deš�ové vody bude p�ipojeno až mimo budovu. P�ípojka vodovodní bude 

z HDPE 50x4,6 a bude dlouhá 9 m. Plynovodní p�ípojka DN 50 bude dlouhá 14,2 m. 

Poloha jednotlivých p�ípojek a jejich rozmístn�ní je zna�eno v projektové dokumentaci 

ve výkresu Situace. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení 

dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Objekt se nachází na mírn� svažitém terénu. Bude z�ízeno parkovišt� vedle 

objektu, dále vjezd do garáží umíst�ných v objektu. Další náležitosti byly již �ešeny 

v p�edchozích kapitolách. 

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

Navržený objekt nebude mít vliv na životní prost�edí. V pr�b�hu stavby m�že 

dojít k menšímu narušení životních podmínek v okolí stavby, tedy možnost zvýšení 
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hluku, prašnost a zne�išt�ní. Zhotovitel by tedy m�l dbát všech p�edpis�, aby bylo 

zabrán�no v�tších dopad� na životní prost�edí okolí stavby a eliminoval již zmín�né 

zvýšení zhoršení životního prost�edím minimum. Dále bude povinen neskladovat nic 

v �ástech mimo stavbu �i v prostorách pro tyto ú�ely ur�ené. Navíc bude �ádn� t�ídit 

odpad dle vyhlášky a p�edpis�. P�i výskytu nebezpe�ného odpadu bude povinen za�ídit 

jeho odstran�ní firmou na tuto práci specializovanou. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn�

prosp�šných ploch komunikací 

�ešení bezbariérového užívání stavby bylo provedeno pouze v �ásti provozní, 

tedy v �ásti wellness centra a kancelá�í. Je navržena rampa ve sklonu 1:16. Další 

užívání nebylo požadavkem investora a tedy i sou�ástí projektové dokumentace. 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich 

výsledk� do projektové dokumentace 

Pozemek byl p�ed realizací dokumentace �ádn� prohlídnut a byl proveden 

radonový pr�zkum. Geologické pom�ry byly provedeny z odkop� a z informací 

provedených sond v okolí. Pozemek byl za�len�n do oblasti s nízkým radonovým 

indexem. Návrh tedy nebude muset obsahovat n�jaká zvláštní �ešení a opat�ení a 

bude posta�ující odizolování pomocí dvou asfaltových pás� Glastek 40 Mineral. 

Hladina spodní vody byla zjišt�na v hloubce 4,5 m pod terénem pozemku. Objekt tak 

nebude ohrožován touto podzemní vodou. 

i) Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní 

polohový a výškový systém 

Pozemek je již vyty�en a vymezen oplocením. Objekt bude vyty�en dle situace 

p�iložené v projektové dokumentaci a bude vyty�eno geodetem. První bod PB1 je 

poklop kanaliza�ní šachty a druhý bod PB2 je bod PPBP 2160 roh restaurace na ulici 

Františka Van�ury na parcele �íslo 5328. 
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j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Stavba polyfunk�ního domu je �ešena jako jeden celek. Další �ásti budou 

prostor pro komunální odpad, vodovodní p�ípojka, p�ípojka plynu, p�ípojka silového 

vedení, p�ípojka smíšené kanalizace, zpevn�né plochy, nezpevn�né plochy vegetace. 

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 minimalizaci 

V pr�b�hu stavby budou dodrženy požadavky a zásady na minimalizaci dopadu 

p�i výstavb� na okolí, tedy co se tý�e hluku, prašnosti, vytíženosti komunikace a svozu 

odpad�. Nebezpe�ný prostor p�i vzniku požáru nezasahuje na žádný sousední objekt. 

Prostor zasahuje pouze do ve�ejného prostoru. 

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

Stavba bude muset být provád�na oprávn�nou osobou. Tuto osobu si zvolí 

investor. P�i provád�ní prací musí být dbáno na zdraví a bezpe�nost pracovník� a 

ochranu zdraví dle p�edpis� nap�. vyhlášky �. 591/2006 Sb. O bezpe�nosti zdraví p�i 

práci na staveništi a na�ízení �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovišti s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Objekt je navržen na obvyklé zatížení vyskytující se v objektech bytových dom�

a daných provoz�. Systém je navržen ze ztraceného bedn�ní. Tlouš�ky a dimenze 

prvk� jsou ur�eny dle podklad� výrobce. Stavba je ztužena železobetonovými v�nci 

v úrovni strop�, které vytvá�í spolup�sobení svislé a vodorovné konstrukce. Vše bude 

provád�no v souladu s projektovou dokumentací a požadavky výrobce, aby bylo 

dosaženo p�edpokládané navržené únosnosti. 
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Stavba byla navržena, aby nedocházelo p�i jejím b�žném užívání k z�ícení 

stavby nebo její �ásti, vyššího stupn� nep�ípustného p�etvo�ení, poškození jiných �ástí 

stavby nebo technických za�ízení nebo instalovaného vybavení v d�sledku v�tšího 

p�etvo�ení nosné konstrukce a k poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní 

p�í�in�. 

3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 

Požární bezpe�ností se podrobn�ji zabývá Zpráva požární bezpe�nosti, která je 

sou�ástí projektové dokumentace. 

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

Konstrukce byly posouzeny z hlediska požární odolnosti a vyhov�ly všem 

požadavk�m kladených na budovy typu OB2. 

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

Objekt je rozd�len na 27 požárních úsek�, které jsou odd�leny požárn� d�lícími 

konstrukcemi a uzáv�rami p�íslušné odolnosti. Uzáv�ry vedoucí do CHÚC musí být 

opa�eny samozavíra�em. Obvodové st�ny jsou brány jako protipožární a zamezují 

ší�ení ohn� krom� výplní otvor�, které jsou ho�lavé, a dojde k porušení zasklení 

v druhé fázi požáru.  

c) Omezení ší�ení požáru na sousední stavbu 

Byly ov��eny odstupové vzdálenosti objektu a nebezpe�ný prostor od vlivu 

sálání nezasahuje na okolní pozemky nebo stavby. 

d) Umožn�ní evakuace osob a zví�at 

Evakuace bude umožn�na pomocí nechrán�ných a jedné chrán�né únikové 

cesty, které vyhovují p�edpis�m kladených normou. 



27 

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

P�ístup voz� bude umožn�n místní komunikací ší�ky 6,1 m. Nástupní plocha 

nemusí být navržena. V obytné �ásti jsou navrženy vnit�ní hydranty. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 

PROST�EDÍ 

Popelnice budou umíst�ny u západního rohu budovy na kraji parkovišt�. Bude 

zde vydlážd�né místo pro jejich umíst�ní. Místo je vyzna�eno na výkrese situace. 

Odpad bude odvážen službou provozující svoz odpadu v oblasti. 

V objektu jsou navrženy v obytné �ásti vždy odd�lená WC od koupelen. Každý 

byt je vybaven jedním WC, koupelnou, která se skládá z vany, sprchy, pra�ky a 

umyvadla. Wellnes centrum je vybaveno jednou sprchou, WC a pra�kami v p�ilehlém 

skladu. V kancelá�i je navrženo WC s umývátkem. 

Osv�tlení je �ešeno pomocí oken, tedy p�irozen�, a pomocí osv�tlení ve v�tšin�

objektu. Plocha oken je dosta�ující. Garáže, chodba v 1NP, kuchy�ky, WC ve wellness 

centru a šatna, poté komory a chodby na patrech a hygienické místnosti v bytech 

budou osv�tleny pouze um�le.  

Vytáp�ní a oh�ev vody bude zajišt�n bytovými stanicemi, které budou p�edávat 

teplo p�ipravené dv�ma plynovými kotli umíst�nými v technické místnosti. Spaliny 

budou odvedeny nad objekt prost�ednictvím externího t�ívrstvého nerezového komínu 

Schiedel Kerastar popsaného v p�edchozí kapitole. 

Pro výstavbu objektu byly zvoleny materiály, které neohrožují obyvatele domu a 

nejsou pro n� nijak škodlivé. Všechny stavební materiály a technologie jsou 

certifikované.  

Stavba je odizolována pomocí dvou asfaltových pás� Glastek 40 Mineral, které 

zajiš�ují bezpe�nost p�ed pr�nikem radonu z p�dního prostoru a zadržují vnikání vody 
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do objektu. Dále je objekt zateplen a vyhovuje všem p�edpis�m a požadavk�m, tím by 

m�lo být eliminováno vznik plísní. 

5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ 

Objekt byl navržen dle platných norem a p�edpis�, proto by nem�lo vzniknout 

žádné nebezpe�í �i ohrožení obyvatel objektu. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby eliminovaly co nejvíce ší�ení hluku. Vše 

odpovídá požadavk�m 	SN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách. 

Všechny instalace, které by mohly vyvolávat hluk, budou odizolovány. V podlaze je 

navržena kro�ejová izolace Isover Rigifloor 4000 o tlouš�ce 40 mm. Podlaha je navíc 

odizolována od st�n pásky Isover NN/P. Schodiš�ový prostor a výtah je odizolován od 

okolních konstrukcí pásky Etafoam a založeny na schodiš�ových nosnících uložených 

to Izobloku Bronze. Plastové výpln� otvor� s dvojitým zasklením také spl�uje 

normativní požadavky. V blízkosti objektu není žádné za�ízení, které by vyvolávalo 

nadm�rný hluk a muselo být speciáln� �ešeno opat�ení na jeho tlumení. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Požadavky na energetickou náro�nost budovy jsou spln�ny. Budova byla 

za�azena do skupiny C dle �ešení v programu Energie 2011. Všechny výpo�ty a 

vyhodnocení jsou sou�ástí projektové dokumentace Tepeln� technické posouzení. 
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8. �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

�ešení bezbariérového užívání stavby bylo provedeno dle vyhl. 369/2001 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání je navrženo pouze 

v provozní �ásti tedy v �ásti wellness centra a kancelá�í. Je navržena rampa ve sklonu 

1:16, s ší�kou 1500 mm, a zábradlím s madly ve výškách 900 a 750 mm. Na parkovišti 

bude jedno místo vyhrazeno jedno parkovací místo pro invalidy. Další užívání nebylo 

požadavkem investora a tedy i sou�ástí projektové dokumentace.  

9. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VN�JŠÍHO PROST�EDÍ 

P�i pr�zkumu pozemku a na základ� zjišt�ných fakt ze sond a dat z okolí nebyly 

zjišt�ny žádné škodlivé vlivy, které by stavbu mohly v pr�b�hu životnosti narušovat 

nebo ohrožovat. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Projekt ne�ešil žádná speciální �ešení z hlediska ochrany obyvatelstva, protože 

nebyl vnesen žádný speciální požadavek, proto byl projekt �ešen b�žným zp�sobem. 
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11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

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

Zpevn�né plochy budou klon�ny sm�rem od objektu ve sklonu 2% do 

odvod�ovacího kanálku. Kv�li nepropustné zemin� bude vybudováno po obvod�

budovy drenážní systém, kdy bude položena drenážní trubka do žlábku z prostého 

betonu ve sklonu 0,5% a budou z�ízeny �istící šachty o pr�m�ru 400 mm. Voda bude 

svedena do odpadního potrubí ze svod� pro deš�ovou vodu a dále pak do kanalizace. 

Odpadní a deš�ová voda bude odvád�na do jednotné ve�ejné kanaliza�ní sít�

prost�ednictvím p�ípojky. 

Deš�ová voda ze st�echy bude svedena dv�ma vtoky do deš�ové kanalizace, 

na kterou se bude napojovat až mimo objekt. Splašková odpadní voda bude svedena 

v�traným odpadním potrubím, která jsou umíst�na v instala�ních šachtách v každém 

byt�, tedy 3 šachty na objekt. Potrubí bude ústit 500 mm nad rovinu st�echy. Potrubí je 

z polypropylenu – PP HT. Odpadní potrubí pouze od umyvadel nemusí být v�trána. 

Každé potrubí musí mít �istící tvarovku umíst�nou 1 m nad podlahou. Potrubí bude po 

1,5 m kotveno objímkou. Splaškové svodné potrubí bude z materiálu PVC-KG. P�ed 

objektem bude z�ízena revizní šachta betonová s pr�m�rem 1000 mm a zakryta 

litinovým poklopem. 

b) Zásoba vodou 

Objekt bude napojen na ve�ejný vodovod pomocí nov� z�ízené p�ípojky. Žádné 

další zdroje nejsou p�edpokládány. P�ed objektem bude z�ízena vodom�rná šachta 

plastová s rozm�ry 1,2x0,9 m. 

Voda bude rozvedena po objektu p�evážn� pomocí instala�ních šachet, odkud 

poté bude vedena do byt�. P�ed každým odbo�ovacím ramenem do bytu bude 

instalován vodom�r. Teplá voda bude dodávána prost�ednictvím bytové stanice, která 

bude obstarávat oh�ev vody na požadovanou teplotu.  
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c) Zásoba energiemi 

Objekt bude napojen na ve�ejnou sí� nízkého nap�tí pomocí nov� z�ízené 

p�ípojky. Sk�í� silového vedení s elektrom�rem bude z�ízena v nice na fasád� budovy. 

D�m bude dále napojen na nízkotlakou plynovodní sí� pomocí nov� z�ízené p�ípojky a 

na fasád� domu bude z�ízen hlavní uzáv�r plynu HUP, který bude �ádn� a viditeln�

ozna�en. Plyn bude využíván k p�íprav� teplé vody v kotlích v technické místnosti a 

poté dále rozveden do byt� instala�ními šachtami. 

d) �ešení dopravy 

Objekt bude napojen na místní obousm�rnou komunikaci ší�ky 6,1 m. Vedle 

objektu bude z�ízeno parkovišt� napojené také na tuto komunikaci. Z komunikace bude 

�ešen vjezd do garáží. Další parkovišt� pro zákazníky je ve vzdálenosti 35 m od 

objektu.   

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

Kolem budovy na severovýchodní stran� bude zpevn�ná plocha vytvo�ená 

zámkovou dlažbou. Na severozápadní stran� bude vybudováno asfaltové parkovišt� a 

na jihozápadní stran� pak vjezd do garáží. Zbývající �ást pozemku kolem budovy bude 

zatravn�na. Kolem budovy bude do vzdálenosti 600 mm nasypán ka�írek z d�vodu 

zmenšení ost�iku st�n. 

f) Elektrické komunikace 

Objekt bude p�ipojen optickým kabelem k internetové síti a kabelové televizi. 
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12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 

ZA�ÍZENÍ 

V objektu se nenachází žádná výrobní ani nevýrobní technologická za�ízení. 

V Brn� v listopadu 2012      Bc. Jakub H�lka 
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a) Ú�el objektu 

Tato dokumentace �eší novostavbu polyfunk�ního domu v obci Krom��íž na 

parcele �. 5329. Obytná �ást obsahuje 8 byt�, z nichž 7 je 3+1 a jeden 5+1 s terasou. 

V prvním nadzemním podlaží je navržen prostor pro wellness centrum s kade�nictvím, 

pedikúrou, manikúrou a místem pro masáže, druhý prostor je navržen jako kancelá�ský 

prostor. V budov� je umíst�no 7 garáží a u objektu bude z�ízeno parkovišt� s kapacitou 

6 parkovacích míst a jedním pro invalidy. 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a 

výtvarného �ešení a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, 

v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavba je navržena dle urbanistických plán� a požadavk� daných obcí 

Krom��íž a spl�uje všechny tyto požadavky. Objekt bude umíst�n na pozemku tak, aby 

spl�oval odstupové vzdálenosti a aby požárn� nebezpe�ná oblast vzniklá sáláním 

tepla p�i požáru nezasahovala na sousední soukromé pozemky. P�íslušné vzdálenosti 

jsou �ešeny v projektové dokumentaci.  

Prostor p�ed objektem bude v budoucnu vydlážd�n zámkovou dlažbou 

kladenou do pískového lože. Na severozápadní �ásti bude z�ízeno parkovišt� se 

stáním pro 6 osobních aut obyvatel domu a jedno místo pro invalidy. Zbylá parkovací 

místa pro provozy v prvním nadzemním podlaží budovy budou vzdálena 35 m od 

objektu. Vstup do obytné �ásti bude hlavním vstupem ze severovýchodní strany a 

vedlejším vstupem od parkovišt� ze severozápadní strany. Vstup do kade�nictví a 

kancelá�e bude ze severovýchodní strany. K wellness centru bude náležet navíc vchod 

do skladu z jihovýchodní strany. Vjezd do garáží bude z místní obousm�rné 

komunikace ší�ky 6,1 m. Prostor pro uložení komunálního odpadu bude u parkovišt�.  

Dispozice je �ešena dle p�ání a požadavk� investora a dle platných p�edpis� a 

norem. Objekt je navržen jako �ty�podlažní, nepodsklepený. V prvním nadzemním 
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podlaží jsou navrženy 2 provozy. První provoz je v severní �ásti objektu, jedná se o 

kancelá�, do které je p�ístup p�es místnost pro sekretá�ku. Vstup do provozu je ze 

severovýchodní strany. Dále sem pat�í chodbi�ka spojující kuchy�ku a WC s kancelá�í. 

Druhým �ešeným provozem je  wellness centrum. Nachází se v jižní �ásti podlaží a 

vstup je ze severovýchodní strany. Vstupem se dostaneme do kade�nictví spole�n�

s manikúrou a vstupem do místnosti pro pedikúru. Z kade�nictví se m�žeme dostat do 

místnosti pro masáže se sprchou a dále pak do skladu. Dále je kade�nictví spojeno 

s chodbou propojující kuchy�ku, WC a šatnu pro personál. Do obytné �ásti se 

dostáváme hlavním vstupem, za kterým následuje zádve�í, odkud se lze dostat do 

kolárny, schodiš�ového prostoru, odkud vede chodba do technické místnosti a 

ko�árkárny. V objektu je dále 7 garáží pro obyvatele domu. Vchod do garáží je 

z chodby, na které se nachází také plechové kóje pro skladování. Do dalších podlaží 

se lze dostat prost�ednictvím schodišt� nebo výtahu. Druhé až �tvrté nadzemní podlaží 

je obytné. Ve 2NP a 3NP jsou umíst�ny 3 byty 3+1. Každý byt je složen z chodby, 

ložnice, d�tského pokoje, obývacího pokoje, kuchyn�, koupelny a WC. Na každém 

podlaží jsou ke každému bytu po jedné komo�e, umíst�né na chodb� p�ed bytem. 

V posledním podlaží je byt 3+1 a druhý byt 5+kk, který je složen z ložnice, 2 d�tských 

pokoj�, pracovny, obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelnou, WC a koupelna, 

Sou�ástí bytu je venkovní terasa. 

Objekt bude �ešen konstruk�ním systémem ztraceného bedn�ní Velox, podélný 

konstruk�ní systém se ztužujícím jádrem. Okna a dve�e jsou plastová, zasklená 

dvojsklem a opat�ené vnit�ními bílými žaluziemi. Sokl bude proveden do výšky 600 mm 

nad terénem soklovou omítkou. Kolem objektu bude ka�írek, zámková dlažba a asfalt 

na parkovišti a p�ístupu do garáží. St�echa je �ešena jako plochá zaizolována pomocí 

asfaltového pásu. Na terase bude kamenná dlažba. Okapy budou tvo�eny 

z pozinkovaného plechu. Parapety budou z pozinkovaného plechu. 

�ešení bezbariérového užívání stavby bylo provedeno dle vyhl. 369/2001 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání je navrženo pouze 

v provozní �ásti tedy v �ásti wellness centra a kancelá�í. Je navržena rampa ve sklonu 

1:16, s ší�kou 1500 mm, a zábradlím s madly ve výškách 900 a 750 mm. Na parkovišti 

bude jedno místo vyhrazeno jedno parkovací místo pro invalidy. Další užívání nebylo 

požadavkem investora a tedy i sou�ástí projektové dokumentace.  
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né 

plochy, orientace, osv�tlení a oslun�ní 

Celková podlahová plocha:   1455,42 m2

Podlahová plocha 1NP:   375,19 m2

Podlahová plocha 2NP:   373,26 m2

Podlahová plocha 3NP:   373,26 m2

Podlahová plocha 4NP:   333,71 m2

Celková plocha pozemku:   1144 m2

Zastav�ná plocha pozemku:   246 m2

Procento zastav�ní:    22% 

Zpevn�né plochy pozemku:   606 m2

Po�et bytových jednotek:   8 

Dispozi�ní �ešení obytné �ásti bylo voleno tak, aby bylo dodrženo hygienické 

minimum osv�tlení minimáln� 1/3 podlahové plochy obytných místností. Ve 2NP a 3NP 

je po 3 bytech na každém podlaží. Jeden má jednu st�nu orientovanou na jihozápad a 

jihovýchod. Druhý byt má své st�ny orientovanou na jihozápad a severozápad. 

Poslední byt je �ešen p�es celou ší�ku objektu z d�vodu dodržení oslun�ní, tedy má 

st�ny orientovány na severovýchod, severozápad a oslun�nou st�nu na jihozápad. Na 

jihozápad zde byl orientován d�tský pokoj a obývací pokoj. 

v 1NP jsou umíst�ny dva provozy wellness centrum a kancelá�. St�ny 

kancelá�e jsou orientovány na severozápad a severovýchod, st�ny wellness centra 

poté na severovýchod a jihovýchod. 
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d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve 

vazb� na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

I) Zemní práce 

Na pozemku by se dle podklad� a informací investora nem�ly nacházet žádné 

inženýrské sít�, které by musely být vyzna�eny. 

Nejprve bude provedena skrývka horní vrstvy do hloubky 300 mm. Jedná se o 

zeminu hlinito-jílovitou. Poté budou vyhloubeny základové pasy do hloubky 1,2 m pod 

úrove� budoucího upraveného terénu kv�li promrzání základ�. Hloubení bude 

provedeno strojn�, posledních 10-20 mm bude do�išt�no ru�n�. Zemina bude 

odvážena na nejbližší skládku u obce N�t�ice. Rozm�ry pas� jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci. Po betonáži a dostate�ném proschnutí základu bude 

vyhloubena rýha ší�ky 600 mm podél základ� obvodových st�n pro realizaci drenáže. 

Mez i základové pasy bude použit pískový podsyp frakce 0-2 mm hutn�ný na 0,25 

MPa. V míst� výtahu bude vyhloubena obdélníková jáma o rozm�rech  

P�i pracích je pot�eba dodržovat ustanovení o ochran� základové spáry proti 

klimatickým vliv�m, aby nedošlo k zhoršení fyzikáln� mechanických vlastností zeminy, 

na které byl projekt a základy nadimenzovány. Hladina spodní vody byla zjišt�na 

v hloubce 4,5 m pod povrchem, tedy v dostate�né hloubce. 

Po dokon�ení zemních prací budou probíhat dokon�ovací práce kolem 

dokon�ené stavby. Zasypání drenáže ka�írkem a realizace obvodových ploch.  

II) Základové konstrukce 

Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu 

C16/20.Rozm�ry základových pas� jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Stavba je 

nepodsklepená. Základové pasy budou do hloubky 1,2 m pod budoucím upraveným 

terénem. Bude použito bedn�ní asi 300 mm výšky z vnit�ní strany obvodových st�n a 

na vnit�ní nosné st�ny. Po zatvrdnutí základových pas� bude odkopána a provedena 

drenáž, tedy vybetonována drážka pro uložení drenáže se sklonem 0,5%. Mezi pasy 

bude zhutn�n pískový podsyp frakce 0-2 mm a zhutn�n na 0,25 MPa do výšky 150 mm 

pod úrovní výšky pas�. Základové pasy budou zatepleny pomocí EPS 200 Perimetr 

s drenážní úpravou tl. 75 mm. Základy budou provedeny v místech dle projektové 
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dokumentace, tedy v místech pod nosnými obvodovými a i vnit�ními st�nami, pod 

schodišt�m. V základech budou provedeny otvory pro vedení inženýrských sítí, 

rozm�ry a poloha jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

P�ed betonáží desky budou na základový pás výtahu vyzd�na st�na ze 

ztraceného bedn�ní, tvarovek BTB 50/15/24, které budou podepírat betonovou desku. 

Podkladní betonová deska je navržena v tlouš�ce 150 mm. Bude vyztužena kari 

sítí s oky 150/150 mm drátem o pr�m�ru 6 mm. Pod p�í�kami bude kari sí� zdvojena 

na vzdálenost ší�ky p�í�ky. 

P�ed betonáží pas� se do výkopu položí zemnící železo-zinkový pásek.   

III) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce nosné konstrukce budou provedeny ztraceným bedn�ním 

v systému Velox. Obvodové st�ny budou tlouš�ky 400 mm. St�na bude zhotovena 

vlitím betonu mezi bedn�ní složené z desek Velox. Na vn�jší stran� bude deska Velox 

WS-EPS o tlouš�ce št�pkocementové desky 35 mm s tepelnou izolací EPS 70 o 

tlouš�ce 180 mm. Na vnit�ní stran� bude umíst�na št�pkocementová deska Velox WS 

o tlouš�ce 35 mm. Desky budou vkládány do ocelových jednostranných, použitých u 

základ�, a oboustranných spon umíst�ných po 250 mm. Nosná �ást bude tvo�ena 

betonovým jádrem, beton t�ídy C16/20, o tlouš�ce 150 mm vyztužené st�novým 

nosníkem Velox umíst�ným svisle vždy po 2 m. V místech balkon� budou použity Iso-

nosníky Bronze z d�vodu p�erušení tepelného mostu. 

Vnit�ní nosné zdivo bude tvo�eno deskami Velox WS tlouš�ky 35 mm 

osazených do ocelových spon a nosná �ást bude tvo�ena betonem t�ídy C16/20 

tlouš�ky 180 mm, která bude vyztuženým st�novým nosníkem Velox po 2 m. 

Vnit�ní p�í�ky jsou projektovány jako sádrokartonové. Budou použity p�í�ky 

firmy Knauf. Budou použity p�í�ky typu W11. V kuchyních byt� budou použity instala�ní 

p�í�ky, na rozhraní úsek� budou použity p�í�ky s požadovanou požární odolností 

garantovanou výrobcem, v koupelnách, WC, místnosti pro masáže a garážích budou 

p�í�ky oplášt�ny zelenou sádrokartonovou deskou, která je vhodná do prostor s vyšší 

vlhkostí. 
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Výtahová šachta bude provedena z železobetonu. Železobetonová st�na bude 

provedena v tlouš�ce 250 mm. Bude použit beton C16/20 a ocel skupiny R 10 505. 

St�na bude zhotovena po provedení hydroizolace. 

P�i konstrukcích budou dodrženy všechny technologické postupy a p�estávky. 

Bude dodrženo správné skladování materiál� a budou respektovány p�edpisy výrobce. 

Bude dodržen systém a vazby dané výrobcem. Všechna ustanovení a p�edpisy budou 

dodrženy z d�vod� správného statického, tepeln� technického a zvukov� izola�ního 

fungování stavby a jejich �ástí. 

IV) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce bude �ešena jako monolitická železobetonová. Bude 

vytvo�en žebírkový strop pomocí ztraceného bedn�ní ze stropních nosník� vytvo�ených 

ze št�pkocementových desek. Žebírka budou tlouš�ky 120 mm a výšky 325 mm, 

v úsecích u balkon� budou použity žebírka výšky 145 mm. Strop bude z betonu t�ídy 

C16/20, žebírka budou vyztužena pomocí prostorových nosník� firmy Velox vyrobené 

z ocele t�ídy R 10 505. V míst� prostup� budou provedeny vým�ny pomocí pr�vlak�. 

V místech balkon� bude vytvo�ena železobetonová deska výšky 200 mm pro ukotvení 

Iso-nosníku. 

Balkóny jsou konstruovány jako konzolové konstrukce a �ešeny pomocí Iso-

nosníku Bronze z d�vodu p�erušení tepelného mostu. Konzola bude maximáln� 2 m 

vyložena. Bude provedena z železobetonové desky tl. 220 mm a vyztužené 

betoná�skou ocelí R 10 505 navazující na konstrukci Iso-nosníku. Na jejím konci bude 

vybetonována železobetonová obruba. 

Celý strop bude ztužen železobetonovým v�ncem, vytvo�ený vložením 

navázané betoná�ské výztuže do bedn�ní a zalité betonem.  

P�eklady v obvodových a vnit�ních nosných budou �ešeny jako železobetonové 

monolitické. Budou vytvo�eny vložením pásku ze št�pkocementové desky tlouš�ky 50 

mm, �ímž se vytvo�í nadpraží, na který bude položen prostorový nosník a vše 

zmonolitn�no betonem p�i provád�ní st�ny. Výztuže by m�la, dle výrobce, p�esahovat 

otvor o minimáln� 150 mm na každé stran�.  
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V) St�ešní konstrukce 

St�ešní konstrukce je navržena jako plochá st�echa. St�echa je jednopláš�ová, 

odvodn�na do vnit�ních vtok�, sklon je vytvo�en pomocí spádových klín� z tepelné 

izolace. Nosná konstrukce je tvo�ena stropní konstrukcí nad 4NP vytvo�enou 

z žebírkového železobetonového stropu. Na konstrukci bude po zatvrdnutí a vyschnutí 

aplikován penetra�ní nát�r Dekprimer na bázi asfaltu a poté bodov� natavena 

parozábrana, z d�vodu vytvo�ení expanzní vrstvy, z asfaltového pásu s hliníkovou 

vložkou Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm. Na parozábranu budou položeny desky tepelné 

izolace tvo�ené Izopol EPS 200 S Stabil tl. 90 mm, které budou aplikovány ve 2 

vrstvách, další vrstva bude vždy posunuta o p�l desky. Sklon st�echy je stanoven na 

2% vytvo�en ze spádových klín� v ploše a na spojnici vtok� z rozhán�cích klín�. První 

hydroizola�ní asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral bude voln� položen a 

mechanicky p�ikotven p�es izolaci do nosné konstrukce pomocí teleskopických kotev 

R45 SFS Intec  a šrouby TIT-6,3x150. Druhý hydroizola�ní pás Elastek 40 Special 

Dekor bude plnoplošn� nataven. P�esahy všech typ� asfaltových pás� budou 

minimáln� 100 mm – 150 mm. 

VI) Schodišt�

V objektu se nachází jedno schodišt� spojující všechna nadzemní podlaží. 

Schodišt� bude monolitické tvo�ené železobetonovými deskami s nadbetonovanými 

stupni. Desky budou podep�eny pomocí schodiš�ových nosník�, které budou uloženy 

v Izoblocích od firmy Bronze. Schodišt� je navrženo ší�ky 1100 mm, podporované po 

jedné stran� madlem ve výšce 900 mm. Schodišt� je navrženo jako dvouramenné 

s mezipodestou ší�ky 1200 mm a hlavní podestou ší�ky 1700 mm. Každé rameno má 9 

stup�� s výškou 178,89 mezi 1NP a 2NP a 172,78 mm a ší�kou 270 mm. Schodišt�

bude obloženo keramickými dlaždicemi Bigtile Hall Grey lepenými do lepidla Mapei 

Keraflex. Celé schodišt� bude odizolováno pomocí pásku Etafoam tl. 10 mm. U 

p�echodu dlažby na sokl bude použit dilata�ní rohový prvek Blanke Cornex. Ze spodní 

strany bude použita ukon�ovací rohová lišta Blanke ochranná lišta. Roh bude vypln�n 

pružným silikonovým tmelem. 



41 

VII) Komín 

Komínové t�leso je navrženo jako nerezový t�ívrstvý komín. Komín bude 

extern� veden po fasád� do výšky 1 m nad úrove� atiky. Je zvolen komín Kerastar od 

firmy Schiedel o pr�m�ru 250 mm, s tlouš�kou tepelné izolace 60 mm. Vn�jší pláš� je 

z ušlechtilé oceli o síle 0,4 mm. Vložka je z jakostní keramiky a tepelná izolace 

z minerálního vlákna. Komín bude založen pomocí konzoly, na které bude �istící prvek. 

T�leso bude kotveno každé 4 m pomocí l�žka a každých 8 m pomocí l�žka 

vyneseného konzolou. Poslední kotevní l�žko bude u okraje atiky. Prvky budou 

spojovány sponami zajišt�nými šrouby a spoj bude vypln�n tmelem Schiedel Rapid. 

Komín bude ukon�en krycí hlavou s protideš�ovým krytem. Komín bude ústit do 

technické místnosti, která bude odv�trána. 

VIII) Podlahy 

V objektu se nachází 13 skladeb. V prvním nadzemním podlaží jsou skladby 

bez teplené izolace. Nachází se ve vstupu do budovy, p�íslušenství byt� a garážích. 

Chodby a p�íslušenství mají podlahu složenou z keramické dlažby Bigtile Hall Grey 

lepenou na lepidlo Mapei Keraflex o tl. 5 mm. Roznášecí vrstva je z anhydritu 020 

tlouš�ky 60 mm, který je p�ed lepením napenetrován penetrací Mapei Primer G. 

V garážích roznášecí vrstva tvo�ena betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí s oky 

150/150 s drátem pr�m�ru 6 mm o tl. mazaniny 75 mm. Na mazaninu bude aplikován 

vod�odolný nát�r Detecha Izoban v n�kolika vrstvách. 

V prostorech kancelá�e a wellness centra bude podlaha s tepelnou izolací 

Izopol EPS 150 S Stabil tl. 120 mm. Izolace bude odd�lena od betonu PE stavební fólií 

Bachl. Roznášecí vrstva bude Anhydrit 020 tl. 60 mm. Nášlapná vrstva bude p�írodní 

linoleum Artoleum Striato s upravenými spoji pomocí sva�ovací š��ry Marmoweld MC, 

které bude p�ilepeno lepidlem Ultrabond ECO 520. P�ed lepením bude povrch 

nepenetrován nát�rem Mapei Primer G. V koupelnách, WC, skladu bude nášlapná 

vrstva tvo�ena keramickou dlažbou Bigtile Rocca lepenou lepidlem Mapei Primer G. 

Roznášecí vrstva napenetrována nát�rem Knauf Flächendicht. V koupeln�, WC a 

skladu v míst� kolem pra�ek bude použita navíc hydroizola�ní nát�r Knauf 

Flächendicht. U p�echodu dlažby na svislý obklad st�ny bude použit dilata�ní rohový 

prvek Blanke Cornex. 
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V bytech bude podlaha tvo�ena dubovými vlysy lepenými lepidlem Ultrabond 

ECO 520. Roznášecí vrstva Anhydrit 020 tl. 40 mm bude po vyschnutí napenetrována 

pomocí Mapei Primer G. Roznášecí vrstva bude izolována od kro�ejové izolace PE fólií 

Bachl. Kro�ejová izolace bude Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm, odd�leno u st�n 

pásky Isover N/PP tl. 10 mm. Vše uloženo na stropní konstrukci. V koupeln� a WC 

bude použita keramická dlažba lepená do lepidla Mapei Keraflex a s hydroizolací 

Knauf Flächendricht. U p�echodu dlažby na svislý obklad st�ny bude použit dilata�ní 

rohový prvek Blanke Cornex. 

Na chodbách bude dlažba Bigtile Hall Grey lepená do lepidla Mapei Keraflex tl. 

5 mm. U p�echodu dlažby na sokl bude použit dilata�ní rohový prvek Blanke Cornex. 

Jako spárovací hmota bude použita Siko Flex S-Line. Lišty budou d�ev�né 

dubové, u dlažeb keramické. 

IX) Podhledy 

Podhled bude vytvo�en pouze v garážích z d�vodu tepleného odizolování 

obytné �ásti od prostor� garáží. Je navržen sádrokartonový podhled od firmy Knauf 

D112. Podhled bude složen z 2 sádrokartonových �ervených desek Knauf Red tl. 2x15 

upevn�ných na rošt ve dvou úrovních, které jsou uchyceny pomocí záv�s� Nonius ke 

stropní konstrukci. Na rošty bude uložena teplená izolace tvo�ená deskami na bázi skla 

Knauf Insulation TP115 tlouš�ky 100 mm ve dvou vrstvách po 50 mm. Celý podhled 

bude vykazovat odolnost EI 45. 

X) Povrchové úpravy 

V interiéru jsou z d�vodu požární bezpe�nosti navrženy omítky tl. 20 mm. 

Skladba omítek byla zvolena dle doporu�ení výrobce Velox. Vnit�ní omítka se skládá 

z vápenocementové jádrové omítky Salith MKT nanášené nadvakrát v celkové tl. 17 

mm a vápenocementové štukové omítky Salith MHF-P3 o tlouš�ce 3 mm. Vn�jší 

omítka je tvo�ena vápenocementovou jádrovou omítkou Salith MKT nanášené 

nadvakrát v celkové tl. 17 mm, která bude po vyschnutí nepenetrována penetra�ním 

nát�rem Salith GM a ušlechtilou rýhovanou barvenou omítkou Salith MRP tl. 3 mm. 

V míst� soklu bude do výšky 600 mm nahrazen Salith MRP vodoodpudivou, 

paropropustnou soklovou omítkou Baumit Mozaiktop tl. 3 mm. Na balkón bude použit 

pouze Salith MRP tl. 3 mm. 
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Sádrokartonové p�í�ky nebudou dále v ploše upravovány. Budou upraveny 

pouze spoje pomocí p�elepením pásky a zatmelením. Zatmelení bude po vyschnutí 

p�ebroušeno. P�í�ka bude poté již jen opat�ena zvolenou malbou. 

XI) Výpln� otvor�

Výpln� otvor� budou barvy bílé. Okna budou plastová, sedmikomorová od firmy 

Vekra typ Design. Sou�initel prostupu tepla rámu je Uf = 1,1 W/m2.K. Zasklení bude 

dvojsklo se sou�initelem prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2.K. Ráme�ek je použit plastový 

TGI-W. Okna budou ukotvena pomocí p�ichytávacího prvku, kdy do okna bude pouze 

zaklapnuta jedna strana kotevního upev�ovacího pásku, pásky budou po 300 mm. 

Druhá strana upev�ovacího pásku bude p�ikotvena pomocí dvou samo�ezných vrut�

do konstrukce. U oken bude použit podkladní profil výšky 30 mm. Spára bude vypln�na 

PUR p�nou. Na vnit�ní stran� bude spára p�elepena parot�snící páskou Hasoft a 

vn�jší pomocí difúzní pásky Hasoft. Vnit�ní parapet bude d�ev�ný a vn�jší 

z pozinkovaného plechu. Dve�e budou plastové, p�tikomorové, zasklené dvojsklem. 

Zasklení bude u vstupních dve�í za�ínat nejníže 400 mm nad terénem z d�vodu 

zabrán�ní porušení skla.  

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né smrkové v barv� dubu. Dve�e budou ší�ek 800 mm 

a 700 mm. Zárubn� d�ev�né obložkové v bytech a kancelá�i a ve wellness centru. 

Zbývající obložky budou ocelové dle projektové dokumentace a výpisu prvk�. Dve�e 

s kolárny a z chodeb do schodiš�ového prostoru budou opat�eny samozavíra�em a 

budou protipožární. 

Vrata do garáže budou plechová, s v�tracími otvory na vrchní a spodní stran�. 

Barvy �erné. 

XII) Izolace 

Tepelná izolace obvodové st�ny bude integrovaná v bedn�ní. Jedná se o EPS 

70 tl. 180 mm dodávanou firmou Velox s bedn�ním. V míst� balkon� bude použit Iso-

nosník Bronze. Terasa a st�echa budou izolovány tepelnou izolací od firmy Izopol EPS 

200 S Stabil kotvenou do podkladu pomocí teleskopických kotev. Desky kladeny 

s posunutím o p�l desky ve 2 vrstvách. Základy budou odizolovány deskami EPS 

Perimetr tl. 75 mm, které budou p�itíženy ka�írkem a chrán�ny geotextílií.  
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Izolace podlahy na terénu bude použito desek Izopol EPS 150 S Stabil ve 

wellness centru a kancelá�i. Kro�ejová izolace bude tl. 40 mm deskami Isover EPS 

Rigifloor 4000. Podlahy budou odizolovány od st�n pásky Isover N/PP tl. 10 mm a lišty 

pomocí pružné pryžové pásky. V míst� vstupu do bytu bude prostor také odizolován 

pásky v míst� prahu vstupních dve�í. Schodiš�ový prostor spole�n� s výtahovou 

šachtou budou odizolovány Etafoamem tl. 10 mm a schodiš�ové nosníky vloženy do 

izobloku Bronze. 

Odizolování prostor� od hlu�ných prostor bude provedeno p�í�kami Knauf, do 

kterých bude vložena vláknitá izolace Knauf Insulation dle projektové dokumentace. 

Hydroizolace základ� budou ze dvou asfaltových modifikovaných SBS pás�

typu S Elastek 40 Special Mineral tl. 2x4 mm. Asfaltové pásy budou plnoplošn�

nataveny na podklad betonové desky, která bude nepenetrována asfaltovým 

penetra�ním nát�rem Dekprimer. P�esahy pás� na spojích budou minimáln� 100 mm. 

Napojení svislé a vodorovné izolace bude �ešeno pomocí zp�tného spoje. Nejprve 

bude provedena hydroizolace vodorovná a zatažena až k pat� základu. Na tyto pásy 

bude natavena svislá hydroizolace. V míst� výtahu bude natavena na ze� vytvo�enou 

ze ztraceného bedn�ní, která slouží k podep�ení betonové podkladní desky a 

konstrukce pro natavení asfaltového pásu. Pás bude vytažen minimáln� 300 mm nad 

upravený terén. 

Parozábrana na st�ešní konstrukci a terase bude z asfaltového modifikovaného 

pásu SBS typu S s hliníkovou vložkou Glastek 40 Al Mineral, bodov� nataven na 

nepenetrovaný podklad asfaltovým nát�rem Dekprimer. Hydroizolace st�echy bude 

tvo�ena dv�ma hydroizola�ními pásy. První hydroizola�ní pás Glastek 40 Special 

Mineral bude ukotven ve spojích pomocí teleskopických kotev a p�es tepelnou izolaci 

do betonu, pr�nik šroubu min. 25 mm. P�esahy budou min. 150 mm. Ve spojích 

nataveno. Druhý hydroizola�ní pás Elastek 40 Special Dekor bude plnoplošn� nataven 

na první pás a nataven v p�esazích min. 100 mm. 

V koupelnách a WC bude použit hydroizola�ní nát�r aplikován ve 3 vrstvách 

Knauf Flächendicht. 

Spára vzniklá instalací výplní otvor� bude izolována PUR p�nou a vše ut�sn�no 

z vnit�ní strany parot�snící páskou Hasoft a z vn�jší strany difúzní páskou Hasoft. 
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XIII) Zpevn�né plochy 

Prostor kolem objektu budou tvo�it p�evážn� zpevn�né plochy. Chodník bude 

tvo�en ze zámkové dlažby Best Beaton 165x200x60 mm. Spáry budou zasypány 

k�emi�itým pískem frakce 0,2 mm. Kladecí vrstva je z drceného kameniva fr. 4 – 8 mm, 

výškov� nadsadit o 5 – 8 mm, tl. 30 mm, dále nosná vrstva drceného kameniva frakce 

8 – 16 mm hutn�na na 0,25 MPa tl. 50 mm, a drcené kamenivo fr. 16 – 32 mm hutn�no 

na 0,25 MPa tl. 50 mm. Dlažba provád�na ve spádu 2% od budovy.  

Parkovišt� a vjezd do garáží bude asfaltový. Složeno z asfaltobetonu 

st�edn�zrného tl. 60 mm, asfaltobetonu hrubozrnného tl. 30 mm, obalované kamenivo 

asfaltem tl. 60 mm, kamenivo frakce 0 – 22 mm tl. 50 mm, št�rk frakce 32 – 63 mm tl. 

100 mm a št�rkodr� frakce 0 – 63 mm tl. 150 mm. Podklad bude zhutn�n na 60 MPa. 

XIV) Výrobky truhlá�ské, záme�nické, klempí�ské a další 

Truhlá�ské výrobky: 

Sou�ástí této kapitoly jsou obložky zmín�né v kapitole Výpln� otvor� a vnit�ní 

dve�e. Podrobn�jší informace jsou v projektové dokumentaci Výpis truhlá�ských 

výrobk�. 

Záme�nické: 

Sou�ástí této kapitoly jsou ocelové zárubn� zmín�né v kapitole Výpln� otvor�. 

Dále sem pat�í zábradlí schodišt� a venkovní zábradlí na terase a balkonech. 

Podrobn�jší informace jsou v projektové dokumentaci Výpis záme�nických výrobk�. 

Klempí�ské: 

Pat�í sem venkovní parapetní plechy tl. 0,55 mm, svody z terasy a okapy, dále 

oplechování atiky a prvky na st�eše, které jsou sou�ástí projektové dokumentace Výpis 

klempí�ských výrobk� a také Výkres st�echy.  
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e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvor�

Navrhovaná budova a její konstrukce byly navrženy tak, aby spl�ovaly nároky 

na tyto druhy konstrukcí dle normy 	SN 730540 Tepelná technika budov. Celý objekt 

je klasifikován do kategorie C, tedy úsporný. Všechny výpo�ty, výsledky a posouzení 

jsou sou�ástí této projektové dokumentace ve zpráv� tepeln� technického posouzení. 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického pr�zkumu 

Pozemek byl p�ed realizací dokumentace �ádn� prohlídnut a byl proveden 

radonový pr�zkum. Geologické pom�ry byly provedeny z odkop� a z informací 

provedených sond v okolí. Pozemek byl za�len�n do oblasti s nízkým radonovým 

indexem. Návrh tedy nebude muset obsahovat n�jaká zvláštní �ešení a opat�ení a 

bude posta�ující odizolování pomocí dvou asfaltových pás� Glastek 40 Mineral. 

Hladina spodní vody byla zjišt�na v hloubce 4,5 m pod terénem pozemku. Objekt tak 

nebude ohrožován touto podzemní vodou. 

Na základ� t�chto dat bylo navrženo založení na základových pasech pod 

nosnými st�nami. Minimální hloubka založení dle druhu zeminy bude 1,2 m pod 

upraveným terénem, tedy do nezámrzné hloubky pro danou zeminu. Kv�li málo 

propustnému charakteru zeminy je navržena kolem objektu drenážní systém pro odvod 

vody od základ�. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení 

p�ípadných negativních ú�ink�

Navržený objekt nebude mít vliv na životní prost�edí. V pr�b�hu stavby m�že 

dojít k menšímu narušení životních podmínek v okolí stavby, tedy možnost zvýšení 

hluku, prašnost a zne�išt�ní. Zhotovitel by tedy m�l dbát všech p�edpis�, aby bylo 
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zabrán�no v�tších dopad� na životní prost�edí okolí stavby a eliminoval již zmín�né 

zvýšení zhoršení životního prost�edím minimum. Dále bude povinen neskladovat nic 

v �ástech mimo stavbu �i v prostorách pro tyto ú�ely ur�ené. Navíc bude �ádn� t�ídit 

odpad dle vyhlášky a p�edpis�. P�i výskytu nebezpe�ného odpadu bude povinen za�ídit 

jeho odstran�ní firmou na tuto práci specializovanou. 

Popelnice budou umíst�ny u jihozápadní strany budovy na vyhrazeném míst�. 

Prostor je navržen na dostatek popelnic pro možnost zavedení t�íd�ného odpadu, který 

je již dlouho v této �ásti obce provozován.  Místo je vyzna�eno na výkrese situace. 

h) Dopravní �ešení 

Pozemek bude dopravn� napojen na místní obousm�rnou komunikaci ší�ky 6,1 

m na parcele 2762/95. Kolem budovy bude vybudována zpevn�ná plocha na 

severovýchod�, provedena ze zámkové dlažby, která bude napojena na stávající 

chodník na parcele �íslo 2762/16. Bude z�ízen asfaltový výjezd z garáží na jihozápadní 

stran� a spojen s místní komunikací. Vedle objektu na severozápadní stran� bude 

z�ízeno parkovišt�, které bude napojeno na místní komunikaci.  

V objektu je navíc navrženo 7 garáží pro obyvatele objektu. Dále bude možno 

využívat parkovišt� vzdálené asi 35 m od hlavního vstupu do budovy. 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, 

protiradonová opat�ení 

P�i pr�zkumu pozemku a na základ� zjišt�ných fakt ze sond a dat z okolí nebyly 

zjišt�ny žádné škodlivé vlivy, které by stavbu mohly v pr�b�hu životnosti narušovat 

nebo ohrožovat. Kolem objektu bude z�ízena drenáž z d�vodu odvedení vody od 

základ�, protože objekt je založen v málo propustné zemin�. Dle radonového indexu 

byl pozemek za�len�n do skupiny s nízkým radonovým indexem. Stavba je 

odizolována pomocí dvou asfaltových pás� Elastek 40 Special Mineral, který zajiš�uje 

bezpe�nost p�ed únikem radonu z p�dního prostoru. Opat�ení je dosta�ující. 
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j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Stavba bude muset být provád�na oprávn�nou osobou nebo musí být zajišt�n 

alespo� stavební dozor. Tuto osobu si zvolí investor. P�i provád�ní prací musí být 

dbáno na zdraví a bezpe�nost pracovník� a ochranu zdraví dle p�edpis� nap�. vyhl. �. 

591/2006 Sb. O bezpe�nosti zdraví p�i práci na staveništi a na�ízení �. 362/2005 Sb. O 

bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 

s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V Brn� v listopadu 2012      Bc. Jakub H�lka 
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ZÁV�R 

Tato diplomová práce obsahuje návrh a �ešení daného polyfunk�ního domu. V 

dispozici byla co nejvíce dodržena orientace místností ke sv�tovým stranám. Bylo 

navrženo 7 t�ípokojových byt� a jeden prostorn�jší, který by m�l uspokojit vyšší 

požadavky zájemc� s terasou. V objektu se nachází wellness centrum pro uspokojení 

obyvatel okolí. �ešení dispozice bylo �ešeno v rámci studií. Dále byly vypracovány 

výkresy na úrovni provád�cí dokumentace. Práce také  obsahuje provedené výpo�ty 

z oblasti stavební fyziky, na jejichž základ� byla upravena konstrukce a další výpo�ty 

potvrzují správnost navržení. Dále bylo provedeno posouzení z hlediska požární 

bezpe�nosti a jeho zabudování do �ešení objektu. Sou�ástí je také výpo�et 

železobetonových prvk� z oblasti betonových konstrukcí. 

Práce se dotýká pouze n�kolika oblastí pot�ebné pro komplexní návrh a �ešení 

takovéhoto objektu jako je nap�íklad oblast technologie za�ízení budov �i v�tší statické 

posouzení konstrukcí nebo také i podrobn�jší návrh ceny objektu.  

�
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