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Abstrakt  

Jedná sa o návrh samostatne stojaceho objektu polyfunkčného domu s jedným podzemným 
a tromi nadzemnými podlažiami. Objekt je rozdelený na dve časti a to bytovú a 
administratívnu časť. Obe časti sú na sebe nezávislé. V prvom podzemnom podlaží sa 
nachádza hromadná garáž a príslušenstvo pre obe časti objektu. Prvé nadzemné podlažie je 
prevažne tvorené administratívnou časťou polyfunkčného domu. V druhom a treťom 
nadzemnom podlaží sa nachádzajú byty, vždy po tri byty na jedno poschodie. V druhom 
nadzemnom podlaží sú navrhnuté byty pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
Konštrukčný systém objektu je murovaný doplnený o monolitické konštrukcie. 
Polyfunkčný dom je zastrešený plochou jednoplášťovou strechou.  

  
Klí čová slova 
Polyfunkčný objekt, administratívna časť, bytová časť, hromadná garáž, murivo 
porotherm, monolitické konštrukcie, vegetačná plochá strecha , samostatné vstupy, byty 
pre osoby s obmedzením pohybu  

 

  
Abstract 

It is a design of stand alone Poly-Functional Building with one basement and three storeys. 
The building is divided into two parts. The housing and administrative part. Both parts are 
independent of each other. The first underground floor is a mass garage and accessories for 
both parts of the building. The first floor is mostly made up of the administrative part of 
the multipurpose building. In the second and third floor are apartments, each for three 
apartments per floor. In the second floor there are apartments for people with limited 
mobility. The structural system of the building is made by porotherm and monolithic 
structure. Multifunctional building is covered with single layer flat roof.  
  
Keywords 

Poly-Functional Building, administrative part, apartment part underground mass garage, 
porotherm walls, monolithic structures, vegetation flat roof , separate entrances, apartments 
for people with limited mobility  
… 
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 Úvod 

 Diplomová práca mala názov „ Polyfunkčný dom“. Zadaním diplomovej práce bolo 

spracovať stavebnú časť projektovú dokumentáciu k prevedeniu novostavby polyfunkčného 

objektu o minimálne 3 nadzemných podlažiach s čiastočným alebo celkovým podpivničením. 

Polyfunkčný objekt mal byť situovaný v intravilánu obce.  Ďalšou požiadavkou diplomovej práce 

bolo vyriešiť dielčiu časť projektu v rámci špecializácie v oblasti statiky a TZB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vlastný text práce 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
Architektonické a stavebnotechnické riešenie 

 
Názov stavby:  Novostavba polyfunkčného domu v Brne, parc.č. 426/2, 426/4, 
426/5,  
   k.ú. Stránice, Brno  
Miesto stavby: Brno 
Stavebný úrad: Brno  
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  Ing. Mário Triolade, Třída generála Píky 9, 612 00 Brno 
Spracovateľ:  Bc. Barbora Mičudová , Legionárska 660/47, 911 01 Trenčín 
 
a) Účel objektu 
 Predmetom riešenia je novostavba polyfunkčného domu v Brne. Jedná sa 
o samostatne stojacu 4 podlažnú budovu s 1 podzemným a 3 nadzemnými podlažiami. 
Polyfunkčný objekt bude slúžiť na administratívne účely 1.NP a bývanie 2.NP, 3.NP. 
 
b) Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia vegetačných 
úprav okolia objektu, vrátane riešenia prístupu n užívania objektu osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie 

 Polyfunkčný objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci objekt s dvoma 
oddelenými prevádzkami. Objekt je situovaný v intraviláne obce v mestskej časti Brno-
Stránice na ulici Lerchova v tesnej blízkosti mestského parku Kravia hora. Stavba je 
založená v mierne svažitom teréne, na parcelách číslo 426/2, 426/4, 426/5, nadmorská 
výška ±0,000 je približne 290,35 m.n m Bpv. Objekt je 4 podlažný s 1 podzemným 
podlažím, murovaný, doplnený o monolitické časti.  

Objekt je svojím dispozičným riešením rozdelený na 2 samostatné prevádzky, 
z ktorých každá má vlastný vstup do objektu. Vstup do objektu je riešený z medzi podesty 
medzi 1.PP a 1.NP. V podzemnom podlaží je riešené technické zázemie obytného domu 
a administratívy, taktiež hromadné garáže určené na parkovanie jak obyvateľov bytovej 
časti domu, tak zamestnancov administratívnej časti objektu. Prvé nadzemné podlažie je 
z prevažnej časti tvorené kanceláriami a zázemím administratívnej časti polyfunkčného 
domu, s predpokladom zamestnania 17 osôb. Využitie zasadacej miestnosti sa predpokladá 
len na využívanie zamestnancami administratívnej časti. Taktiež sa tu nachádza zázemie 
obytnej časti. Druhé nadzemné podlažie je určené na bývanie pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, nachádzajú sa tu 3 obytné bunky, typ bytu 2+1. Predpokladá sa 
najviac 6 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu na celé podlažie. V treťom nadzemnom 
podlaží sú navrhnuté 3 samostatné obytné bunky typu 4+KK určené pre bývanie mladých 
rodín, predpokladom je v každom byte 4 osoby, na celé podlažie 12 osôb. Obe časti domu 
majú navrhnutý výťah.  
 Pozemok je rovinatý s miernym sklonom v smere komunikácie. Výškové rozdiely 
budú vyrovnané zemnými prácami. Polyfunkčný dom rešpektuje podmienky pre využitie 
územia a je situovaný tak, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu prevádzky v danej 
lokalite.  
 Príjazd na pozemok je riešený z verejnej komunikácie, kedy každá prevádzka má 
samostatný príjazd tvorený cestou s asfaltovým povrchom. Pozemok je oplotený len zo 



severnej, južnej a východnej strany objektu, zo západnej strany je  pozemok otvorený pre 
ľahší prístup aut aj peších. 

Celý objekt je riešený s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie podľa vyhl. 398/2009 Sb. Výškový rozdiel vonkajšieho okolitého terénu je 
max 20 mm s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 
c) kapacity, úžitkové plochy, obostavané priestory, zastavané plochy, orientácia, osvetlenie 
a oslnenie 
 
 Zastavaná plocha:  601,26 m2 
 Obostavaný priestor:  6404,4 m3 
 Spevnené plochy:   1130,10 m2 
 Počet podlaží:   4, 1.PP + 3.NP 

Úžitná plocha jednotlivých častí: byt 4+KK ( byt č.4, 5) 125,7 m2 
      byt 4+KK ( byt č.6) 134,6 m2 

      byt 2+1 ( byt č 1, 2) 125,7 m2 
      byt 2+1 ( byt č. 3) 134,5 m2 
   celková plocha bytov v polyfunkčnom dome: 771,8 m2 
   celková plocha administratívnej časti:   466,6 m2 
 Plocha skladovacích a nebytových priestorov:  
   - plocha nebytových priestorov:  176,5 m2 

   - plocha sklad. priest. admin. časti: 57,6 m2 
   - plocha hromadnej garáže:  325,64 m2 
  
 Stavebný pozemok je oplotený, sú tam dve existujúce staršie nevyužívané 
skladovacie budovy, ktoré budú pred začatím stavby zbúrané, tak ako aj stávajúce 
oplotenie. Trvalé porasty sa na pozemku nenachádzajú. Pozemok je rovinatý s miernym 
sklonom v smere komunikácie. Orientácia pozemku je sever- juh, hlavné priečelie budovy 
je orientované na západ.  
 Osvetlenie obytných miestností je v súlade s ČSN 73 0580 a v súlade so zákonnými 
požiadavkami na preslnenie budov, ktoré udáva Vyhláška 268/2009 Sb. O technických 
požiadavkách na stavby. Stavba nezhorší podmienky preslnenia okolitých parciel. 
Orientácia polyfunkčného domu viz. výkresová časť PD. 
 Kapacity všetkých miestností spĺňajú požiadavky na minimálne plochy podľa 
normy ČSN 73 4301. Ďalej objekt spĺňa požiadavky uvedené vo Vyhláške 501/2006 Sb. 
pre obecné požiadavky na využívanie stavieb.  
 
d) technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na užívanie 
objektu a jeho požadovanú životnosť 
 
 Polyfunkčný dom je navrhnutý ako 4 podlažný s jedným podzemným a tromi 
nadzemnými podlažiami. Je murovaný, doplnený o monolitické konštrukcie. Konštrukčné 
riešenie objektu a skladby konštrukcií viz. výkresová časť PD. 
 
1-ZEMNÉ PRÁCE 
 Hydrogeologickým prieskumom bolo zistené, že sa jedná o náročnú stavbu 
s jednoduchými základovými  pomermi, ktorá spĺňa podmienky 2. geotechnickej kategórie. 
Pri výpočtoch sa vychádzalo z tabuľkových hodnôt výpočtovej únosnosti podložia  200 
kPa a následne bolo na vypočítane základové konštrukcie stanovené sadanie, ktoré je nutné 



posudzovať pri 2. geotechnickej kategórii. Hladina podzemnej vody bola stanovená 
v hĺbke 7,5 m pod terénom. Zo staveniska bude odvezená ornica v hrúbke 500 mm. 
Následne budú prevedené výkopové práce. Základová špára musí byť pod úrovňou 
stávajúceho terénu. Keď sa budú prevádzať základy musí byť základová špára suchá 
a rovná. Predpokladá sa zakladanie na štrkových vankúšoch z dôvodu sadania objektu. 
V časti projektovaného suterénu bude výkopová jama do hĺbky -3,5 m pod úrovňou ± 
0,000. V nepodpovničenej časti bude základová špára v hĺbke – 1,825 m pod úrovňou ± 
0,000. Zemné práce ďalej predstavujú výkopy pre základové pásy pod obvodové 
a vnútorné nosné steny a výkopy pre pätky pod železobetónovými stĺpmi. Spojenie výkopu 
podpivničenej a nepodpivničenej časti bude odstupňovaním výkopu o šírke 1 schodu 500 
mm a výške približne 620 mm( lícuje s odstupňovaním základov). Po prevedení základov 
budú dokopané ryhy pre drenážne trubky a zrovnaný terén pod zámkovú dlažbu do hĺbky -
1,925 m pod ± 0,000. Vzhľadom na zeminu podložia je nutné konzultovať uhol a spôsob 
paženia výkopu s geológom. 
 Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe dostupných podkladov. 
Konečné úpravy sa však musia doriešiť podľa skutočnosti na stavbe  
 
2 – ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
 Pod obvodové a nosné vnútorné steny sú navrhnuté základové pásy železobetónové 
do vykopaných rýh do hĺbky -2,925m pod úroveň ± 0,000 pre nepodpivničenú časť a do 
hĺbky -4,160 pod úroveň ± 0,000 pre podpivničenú časť. Pod stĺpy sú navrhnuté 
železobetónové pätky s výkopom do hĺbky – 5,01 m pod úroveň ± 0,000. Šírka 
základových pásov je v podpivničenej časti šírky 1000 mm pre obvodové steny a 1600 mm 
pre základy pod vnútorné steny v suteréne. V nepodpivničenej časti je šírka základov 450 
mm. Pod stĺpy sú navrhnuté pätky s pôdorysným rozmerom 3500x3500 mm. Výška 
základov je v podpivničenej časti 650 mm, v nepodpivničenej časti 1,0 m do nezámrznej 
hĺbky. Výška základovej patky je 1, 75 m  Základová doska je v celej ploche vystužená 
KARI sieťou KH 20 150x150x6 mm. Základové konštrukcie sú z betónu C 25/30. 

Výťahová šachta bude založená na železobetónovej doske hr. 350 mm a bude 
v zníženej úrovni vzhľadom na okolité základové konštrukcie. Dno výťahovej šachty je -
4,460 m pod ± 0,000.  
Na základové pasy bude prevedená celoplošne podkladná základová železobetónová doska 
hr. 150 mm, ktorá bude vystužená kari sieťou KH 20 150x150x6mm.  Základová doska 
bude prevedená na strkopieskový podsyp hr. 250 mm. Na tejto doske bude uložená 
hydroizolácia proti vode a radonu, ktorá bude vytiahnutá min. 300 mm nad upravený terén.  

Spôsob zakladanie objektu je vzhľadom na zložitejšie základové pomery nutné 
konzultovať s geotechnikom, ktorý určí najvhodnejší spôsob zakladania na daný pozemok. 

Prestupy základovými konštrukciami, ich poloha a umiestnenie je uvedené vo 
výkresovej časti – viz. výkres základy. Presné rozmery prestupov určí špecialista TZB. 
 
3 – ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 V nadzemnej časti sú na murovanie stien použité keramické tvarovky 
POROTHERM. V suteréne sú na obvodové steny použité debniace tvarovky BTB. 
Vnútorné nosné steny v podzemnom podlaží sú z tvárnic POROTHERM. 
 Obvodové a vnútorné steny v nadzemných podlažiach polyfunkčného domu sú 
hrúbky 300 mm murované z tehál POROTHERM 30 SYM AKU na maltu cementovú 
M10. Maltou je vyplnená aj kapsa medzi tvarovkami na zlepšenie akustických vlastností 
celej konštrukcie. V suteréne sú obvodové steny z BTB 50/30/24 vyplnené betónom, 
vystužené výstužou a výstuž na spevnenie je použitá aj v rohoch a  ložných špárach. (triedu 
betónu a druh výstuže určí statik).  



 Stĺpy 300x300 mm v suteréne sú zo železobetónu, kde je použitý betón C 35/45 
a výstuž určí statik. Stĺpy podopierajú železobetónové prievlaky šírka 300 mm a výška 
700mm aj s hrúbkou stropnej dosky. Presné rozmery, výstuž a betón určí statik.  
 Obvodové murivo vo vstupných častiach je ukončené železobetónovým vencom. 
Triedu betónu a výstuž určí statik.  
 Zateplenie objektu je pomocou kontaktného zateplovacieho systému od firmy 
WEBER z izolačných dosiek z minerálnej vlny FRONTROCK MAX E od výrobcu 
ROCKWOOL. Zateplenie je navrhnuté hrúbky 120 mm. V sokolovej časti je zateplenie 
prevedené pomocou izolačných dosiek EPS perimeter o hrúbke 80mm. Tepelne technické 
vlastnosti zvislých konštrukcií vyhovujú z hľadiska normy na požadované hodnoty.(viz. 
výpočet jednotlivých konštrukcií prevedený v programe TEPLO viz. príloha). 
 
4 – NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 Vnútorné zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z keramických tvárnic 
POROTHERM 11,5 P+D na maltu MVC.   
 Predsteny budú realizované pomocou sadrokartonových dosiek hr 12,5 mm 
osadených na oceľových CW profiloch. Umiestnenie a výška predstien viz. výkresová časť 
PD. 
 Ľahká nenosná stena v druhom a treťom podlaží, ktorá tvorí vstupnú časť do bytu č. 
3, resp. č. 6 je prevedená zo sádrokartonových dosiek vyššej pevnosti s ohľadom aj na 
akustickú stránku, stena je vyplnená potrebnou izoláciou. Hrúbka steny je 250 mm.  

Podhľady budú realizované zo sádrokartónových dosiek, kedy budú použité 2 
dosky hr. 15mm jedna protipožiarna a druhá akustická.  SDK dosky sú zavesené na 
oceľovom rošte.v hygienickým priestoroch budú použité dosky s impregnáciou proti 
vlhkosti. 
 
5 – VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 Stropné konštrukcie sú navrhnuté monolitické z betónu C 25/30 a výstuže B 500 
(10 505 R) , presné umiestnenie a druh výstuže viz. predbežný statický výpočet. Konečné 
vystuženie je nutné konzultovať so statikom. Stropné dosky sú riešené ako spojité po 
celom pôdoryse bez votknutia v nosných stenách. Stropná konštrukcia má hrúbku 200 mm. 
Svetlé rozpätie jednotlivých polí je 6000 a 5250 mm. Stropné konštrukcie nad vstupnými 
časťami objektu sú navrhnuté z monolitických  dosiek hrúbky 200 mm. Kde je svetlé 
rozpätie 3000 a 5250 mm.  
 Pri realizácii stropnej konštrukcie musia byť vynechané prestupy na vedenie 
inštalácií, ktoré sa po realizácií vnútorných sieti dodatočne zabetónujú betónom C 25/35.  
Miesta prestupov a otvorov v konštrukciách viz výkresová časť PD. Pri prevádzaní stropov 
bude vynechaný aj priestor na schodiskovú konštrukciu. 
 Preklady a prievlaky nad otvormi v obvodových nosných a vnútorných nosných 
stenách sú v nadzemných podlažiach zo systému POROTHERM, pri svetlej šírke otvoru 
väčšej ako 3500 mm sú preklady navrhnuté ako monolitické. V podzemnom podlaží sú nad 
otvormi vo vnútorných nosných stenách použité preklady systému POROTHERM, a nad 
stĺpmi sú monolitické spojité prievlaky. V obvodových stenách v suteréne sú nad otvormi 
použité prefarbikované preklady od firmy PREFA. Preklad nad garážovými vrátami je 
monolitický.  
 V nenosných zvislých konštrukciách sú pri použití obložkových zárubní navrhnuté 
preklady POROTHERM 11,5. Presný výpis a umiestnenie prekladov je uvedený vo 
výkresovej časti.  
6 - SCHODISKO 
 Schodisko je v polyfunkčnom dome železobetónové, doskové. Vstup do objektu je 
v oboch prevádzkach polyfunkčného domu z medzipodesty medzi 1.PP a 1.NP. V 



administratívnej časti ja schodisko 2-ramenné, v obytnej časti je medzi 1.PP a 1.NP 
navrhnuté 2-ramenné schodisko, vo vyšších podlažiach je navrhnuté 3-ramenné schodisko.  
Šírka ramien je 1500 mm. Zrkadlo medzi ramenami je tvorené výťahom s rozmerom 
kabíny 1,1x1,4 m, ktorý slúži prednostne na dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Výťah zastavuje aj na vstupnej medzipodeste. Zábradlie schodiska je nerezové 
výšky 1,0m opatrené dreveným madlom. Schodisko je opatrené základom. Oddelenie 
schodiska, výťahu od ostatných okolitých konštrukcií je prevedené pružne aby bola 
zabezpečená eliminácia nežiaducich otrasov a vibrácií.  
Návrh schodísk j jednotlivých častiach:   

- v administratívnej časti – 11x152,27x310 mm – 2 ramenné 
   - v obytnej časti - 1.PP - 1.NP – 10x167,5x310 mm – 2 ramenné 
         - 1.NP- 2.NP – 8x162,08x310 mm – 3 ramenné 
     - 2.NP – 3.NP – 7x164,29x310 mm – 3 ramenné 
7 – VÝŤAH 
 V priestore schodiska bude umiestnený výťah. Steny výťahovej šachty budú z 
monolitického  železobetónu hr. 200 mm. V strope výťahovej šachty budú umiestnené š 
montážne okna pre kotvenie výťahu. Na základe výberu dodávateľa stavby bude výťah 
upresnený. Musí však slúžiť k preprave minimálne 3 osôb a musí spĺňať vyhlášku 49/2006 
Sb. o minimálnych rozmeroch kabíny 1100x1400x2150 a musí mať samočinné posuvné 
dvere. Pri výbere výťahu dodávateľom stavby musí byť splnená aj vyhláška č. 398/2009 
Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb.  
Súčasťou kabíny bude obojsmerné dorozumievacie zariadenie najviac 1000 mm nad 
podlahou, sklopné sedadlo vo výške 500 mm nad podlahou a v dosahu ovládacích prvkov. 
Ovládacie prvky výťahu budú umiestnené vo výške od 800 do 1200 mm  a vo vzdialenosti 
400 mm od čelnej alebo zadnej steny kabíny. Podlaha na spoločných priestoroch v bytovej 
časti a na chodbách v administratívnej časti je navrhnutá s proti sklzným povrchom. Dvere 
kabíny sú automatické, teleskopické stranou zosuvné. Výťah bude mať zastávku v každom 
nadzemnom podlaži a v medzipodeste medzi 1.PP a 1.NP ktorá nadväzuje na vstupnú časť.   
 
8 – STREŠNÁ KONŠTRUKCIA 
 Strecha je plochá, jednoplášťová, nepochôdzna s výškou atiky min 150 mm nad 
vrchnú hranu skladby strešnej konštrukcie. Je tvorená monolitickými stropnými doskami, 
na ktorých je potrebná penetrácia a parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu 
s hliníkovou vložkou. Skladba ( S1, S2, S3 ) vždy príslušnej časti strechy viz. príloha. 
Sklon jednotlivých strešných rovín je vždy 2°. Konštrukcia strechy je v troch úrovniach. 
Najnižšia strecha, ktorá kryje obe vstupné časti objektu je vo výške +2,095 m, vyššia 
strecha je vo výške + 4,560 m. Obe strechy sú navrhnuté ako vegetačné s extenzívnou 
zeleňou, skladba strechy viz. príloha. Najvyššia strecha, ktorá kryje podstatnú časť 
polyfunkčného domu s rozlohou 437,4 m2 je vo výške + 11,510 mm, táto strecha je 
nepochôdzna s vrchnou vrstvou z kačírku. Atika je železobetónová hrúbky 200mm. Pri 
nižších strechách je navrhnutá s výškou 550 mm, pri vyššej streche až 700 mm. Na 
odvodnenie strešných plôch sú použité strešné vpuste DN 100 a DN 150 v prípade 
vegetačných striech je použitá aj nerezová zápachová uzávera. Strešné vpuste sú 
dvojstupňové vyhrievané prvky. Odvodnenie je pomocou plastových zvislých zvodov do 
dažďovej kanalizácie. Oplechovanie atiky je poplastovaným plechom hr. 0,6 mm. 
Najvyššia strecha je prístupná strešným  výlezom z 3.NP, na zabezpečenie osôb proti pádu 
pri opravách striech je navrhnutý na najvyššej streche zabezpečovací systém proti pádu viz 
výkresová časť PD. Nižšie úrovne striech sú priamo prístupné z terénu použitím rebríka. 
9 – KOMÍN   



 Komín na odvod spalín od kotla je navrhnutý od firmy SCHIEDEL – SCHIEDEL 
ABSOLUT 360x360 mm . Pri jeho realizácií musia byť dodržané montážne pokyny od 
výrobcu. Dilatácia komína od objektu je pomocou minerálnej vaty hr.  50 mm.  
 Dymovod s priemerom 150 mm na odvedenie spalín od kondenzačného kotla 
administratívnej časti vedie z technickej miestnosti, cez vstupnú časť na najnižiu strechu, 
vyvedenie dymovodu je 600 mm nad strechu. V prípade potreby je možné namiesto 
dymovodu na odvod použiť taktiež komín SCHIEDEL ABSOLUT.   
 
10 – PODLAHY 
 V 1.PP je nášľapná vrstva podlahy tvorená liatou priemyselnou podlahou. 
Podkladom je nivelačný náter, ktorý je prevedený na základovú penetračným náterom 
ošetrenú dosku. V nadzemných podlažiach sú nášľapné vrstvy podláh tvorené keramickou 
dlažbou a drevenými vlysmi. Dlažba je navrhnutá ako protišmyková vzhľadom na osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu. Keramická dlažba je v spoločných priestoroch 
obytného domu, vstupných častiach oboch prevádzok hygienických miestnostiach a pri 
kuchynských linkách. Lodžie majú nášľapnú vrstvu z betónovej protišmykovej 
a mrazuvzdornej dlažby na podložkách. V obytných miestnostiach sú použité drevené 
lamely, podlahy sú tu navrhnuté ako plávajúce, kedy je na oddelenie konštrukcie steny 
a podlahy použitá kročajová izolácia. Skladby jednotlivých podláh sú uvedené vo 
výkresovej časti. Pri realizácii musia byť dodržané montážne predpisy a technologické 
procesy dodávateľov materiálov a požiadavky jednotlivých profesií.  
 Vonkajšie spevnené plochy sú prevedené z asfaltu a zámkovej dlažby. Odvodnenie 
asfaltových plôch je cez lapač ropných látok do kanalizačnej siete. Skladby konštrukcií sú 
uvedené vo výkresovej časti. Zámková dlažba bude prevedená špecializovanou firmou. 
 
11 – TEPELNÁ IZOLÁCIA 
 Zateplenie objektu je riešené pomocou kontaktného zateplovacieho systému od 
firmy WEBER z izolačných dosiek z minerálnej vlny od firmy ROCKWOOL 
FRONTROCK MAX E o hr. kontaktného zateplenia 120 mm. V soklovej časti je 
zateplenie prevedené pomocou dosiek z EPS PERIETER o hr. 80 mm. Kontaktný 
zateplovací systém je dodaný ako certifikovaný systém – difúzne otvorený. Povrchovú 
úpravu tvorí akrylátová tenkovrstvá omietka, na sokel je použitá dekoratívna omietka -  
MARMOLIT. 
Podlahy na zemine sú zateplené pomocou Isover EPS PERIMETER hr. 50 mm. Podlaha 
v garáži nie je zateplená, vzhľadom na to, že garáž je nevykurovaná. Zateplenie spodnej 
časti stavby je potom prevedené v podlahe v 1. NP kde je použitá minerálna vlna hr. 100 
mm. Lodžia je v skladbe podlahy zateplená pomocou EPS spádových klínov min. hr. 40 
mm a pomocou polyisokyanurátu o hr. 120 mm. Zateplenie strechy je pomocou EPS 
spáových klínov pri vegetačnej streche min. hr. 60 mm a pri streche s vrchnou vrstvou 
z kačírku min. 20 mm, vo vegetačnej streche je ďalej izolácia doplnená 160 mm EPS 
PERIMETER a pri streche s kačírkom 200 mm tepelnej izolácie z EPS 150 S. 
Do podláh vo vnútri budovy sú použité izolácie z minerálnej vlny hr. 40 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD. 
 
12 – IZOLÁCIE PROTI VODE 
 Izolácie proti zemnej vode a vlhkosti a taktiež protiradonová izolácia je navrhnutá 
z asfaltových pásov, kde sú použité asfaltové pásy typu Hydrobit a Foalbit 2x4 mm. Táto 
izolácia bude vytiahnutá min. 300 mm nad upravený terén. Pri stopoch je navrhnutá 
parozábrana z asfaltového pásu typu Glastek mineral hr. 4 mm. V strešnej konštrukcii je 
okrem parozábrany navrhnutá ako hlavná izolácia fólia ľahkého typu  od firmy dektrade 



hr. 1,5 mm, ktorá je z oboch strán chránená geotextíliou hr. 2 mm, presnejšie skladby 
konštrukcií viz. výkresová časť.   
 V hygienických priestoroch pod dlažbou a obkladom bude prevedená stierková 
hydroizolácia Izomalt HHS. 
  
13–ÚPRAVY POVRCHOV 

Fasáda objektu je riešená tenkovrstvou akrylátovou omietkou s ryhovanou 
štruktúrou. 
Sokel je navrhnutý z dekoratívnej omietky MARMOLIT. Vnútorné steny sú opatrené 
omietkou MVC, POROTHERM UNIVERSAL hr.15mm. 

Pod obklady v kúpeľniach a WC bude prevedená omietka POROTHERM opatrená 
hydroizolačným náterom. Keramický obklad v hygienických miestnostiach je do výšky 
2,0m, podrobnosti obkladu určí investor. V kuchyni je obklad navrhovaný nad pracovnou 
plochou cca 0,6m vysoký.  

Podlahy sú tvorené keramickou dlažbou a drevenými lamelami. 
Drevené prvky, ktoré sa nachádzajú v exteriéri budú opatrené ochranným náterom. 
 

14-STOLÁRSKE VÝROBKY 
V polyfunkčnom dome sú v obytných a administratívnych častiach  navrhované 

drevené EURO okná farby zlatý dub zasklené priehľadným sklom. Vnútorné parapetné 
dosky sú v drevenom dezéne – zlatý dub.  

Vnútorné dvere v bytoch a administratívnej časti sú drevené osadené do 
obložkových zárubní. Farebné prevedenie zlatý dub.  
Okná a dvere – EURO drevené, izolačné trojsklo, U=0,82 W/m2K viz príloha - výpis 
stolárskych výrobkov. Okná a dvere majú pri montáži použité parotesné a paropriepustné 
pásky. V prípade neprístupných okien a okien v bezbariérových bytoch bude použitá kľuka 
pre lahší prístup.   

 
15 – KLAMPIARSKE VÝROBKY 

Vonkajšie parapetné dosky okien sú z pozinkovaného plechu hr. 0,66mm, 
R.Š.175mm 
a hnedej farby. Viz. výpis klampiarskych výrobkov. Atika je oplechovaná poplastovaným 
plechom hr. 0,66 mm. Oplechovanie výlezu na strechu je poplastovaným plechom hr. 0,66 
mm. Okapnička lodžie je taktiež z poplastovaného plechu hr. 0,66 mm. Zavetrovacia lišta, 
a prítlačný plech fóliovej izolácie sú navrhnuté z poplastovaného plechu hr. 0,66mm.  
 
16 – ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 
 Nerezové zábradlie lodžie TR Ø 60/ 3,0, výplň zábradlia je z tvrdeného skla, výška 
zábradlia je 1,1m . Nerezové zábradlie schodiska s dreveným madlom, výška 1,0m. 

Okná v suteréne sú hliníkové s plastovým vnútorným a vonkajším parapetom 
z pozinkovaného plechu. Vstupné dvere sú hliníkové, zasklené priehľadným izolačným 3 
sklom. Dvere sú do výšky min. 400 mm opatrené proti poškodeniu od nárazu invalidným 
vozíkom.  Vo vstupných častiach objektu bude osadená čistiaca zóna – rohož. Pri vstupe 
do bytovej časti domu budú  umiestnené schránky obyvateľov. Schránky musia byť ľahko 
prístupné aj pre osoby na vozíku, aj pre človeka zabezpečujúceho domovú donášku. 
Umiestnenie schránok je min 500 mm od pevnej prekážky ( steny) a vo výške min 600 
a max 2000 mm.  

Vetracie otvory v suteréne sú prekryté pomocou nerezovej vetracej mriežky. 
Na zabezpečenie proti vniknutiu nežiaducich osôb do objektu sú na oknách 

v podzemnom podlaží použité nerezové mreže. 
17 – ZDRAVOTECHNIKA A OHREV TEPLEJ VODY 



Zdravotechnika, ohrev teplej vody, napojenie zdroja vody a spôsob likvidácie 
odpadných a splaškových vôd je tiež riešený v tomto projekte. Pre zásobovanie vodou 
bude vybudovaná nová vodovodná prípojka, ktorá bude napojená na verejný rád 
v Lerchovej ulici. Vodomerná zostava bude umiestnená vo vodomernej šachte na západnej 
strane objektu pre obe prevádzkové časti objektu na hranici pozemku. Rozvody vody sú 
vedené plastovým potrubím EKOPLASTIK až k zariaďovacím predmetom. Ako zdroj na 
ohrev teplej vody je navrhnutý závesný kondenzačný kotol THERM 17 KDZ, ktorý je 
napojený na zásobník teplej vody. Kotol je umiestnený v technickej miestnosti č. 0113, 
0105. Každá časť objektu má svoju technickú miestnosť s plynovým kotlom a ohrievačom 
teplej vody. 
 
18 - VYKUROVANIE 

Vykurovanie je zaistené závesným plynovým kotlom THERM 17 KDZ . 
vykurovacie 
telesá sú navrhnuté oceľové doskové radiátory, v kúpeľniach rebríkové radiátory. Komín 
SCHIEDEL ABSOLUT. 
 
19 – ELEKRTOINŠTALÁCIE 

Prípojka NN je pomocou káblových rozvodov a končí v skrini na južnej  hranici 
Pozemku, pre obe časti objektu. Vnútorné rozvody elektrickej siete sú zásuvkové a 
svetelné napojené na rozvádzače. Navrhnuté sú káble CYKY, vedenie elektroinštalácií je 
v podhľadoch. 

Hromozvod a uzemnenie stavby tvorí pohlcujúcu sústavu vedením a tyčovým 
hromozvodom. 
 
20 – PLYNOINŠTALÁCIE 

Plynová prípojka NTL ja vedená od verejného poskytovateľa na západnú  hranicu 
pozemku. Na hranici pozemku je osadený HUP s plynomerom. Vedenie plynu bude 
pokračovať vnútornou prípojkou na vnútorné rozvody plynu v polyfunkčnom dome. Každá 
prevádzková časť ma svoju plynovú prípojku a rozvody.  
 
21 – OPLOTENIE 

Oplotenie severnej  hranice pozemku je z plotových tvárnic DITON s výplňou 
zvislých drevených lakovaných lát. Výška plotu je cca 1,7m. plot je založený na betónový 
základ z betónu C12/15. Oplotenie z východnej a južnej strany je navrhnuté z plotu z 
drôtu. Zo západnej strany pozemok nie je oplotený. Ostatné oplotenie je riešené 
individuálne.  

 
 

22 – SPEVNENÉ PLOCHY 
 Rozsah vonkajších úprav a spevnených plôch bude spresnený v dobe pred 
uzatvorením  zmluvy s dodávateľom  stavby. Predpokladá sa realizácia okapového 
chodníka 
Šírky 500 mm okolo celého polyfunkčného domu. Vstupné časti do objektu sú navrhnuté 
zo zámkovej dlažby. Pojazdné plochy a parkovacie miesta sú z vrchnou vrstvou z asfaltu.   
 
e) Tepelne -technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov 
 

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetickej náročnosti budov stanovuje požiadavky 
na 



hodnotenie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Všetky konštrukcie a 
výplne otvorov sú na objekte volené tak, aby vyhovovali požiadavkám normy ČSN 73 
0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Požiadavky. Výpočet bol prevedený podľa ČSN 06 
0210, kde sa výpočtová vonkajšia teplota uvažovala - 15°C, výpočtová vnútorná teplota 
pre hromadnú garáž 5°C, pre temperované priestory 16°C, izby 21°C a kúpeľne 24°C. 
Výpočet je priložený vo výkresovej časti PD. Požiadavky na minimálne hodnoty tepelne 
technických vlastností materiálov a výplní garantované dodávateľmi sú dodržané. 
 
f) Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky inžiniersko-geologického a 
hydrogeologického prieskumu 
 

Na parcele sa hydrogeologickým prieskumom zistilo, že sa jedná o náročnú stavbu 
s jednoduchými základovými pomermi. Pri výpočtoch sa vychádzalo z tabuľkových 
hodnôt výpočtovej únosnosti podložia 200 kPa. Ustálená hladina podzemnej vody sa 
nenachádza 7,5m pod úrovňou terénu. Základové konštrukcie sú navrhnuté z betónu 
C25/30, v podpivničenej časti sú výšky 0,65m a v nepodpivničenej časti sú prevedené do 
nemrznúcej hĺbky min 1,0m. Riešenie základových konštrukcií viz. výkres základov v PD. 

 
g) vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie a riešenie prípadných negatívnych 
účinkov 
 

Výstavbou objektu nebude dotknuté žiadne chránené územie alebo iný objekt 
ochrany 
prírody alebo pamiatkovej starostlivosti taktiež sa neohrozia vedľajšie stavby, ani ich 
pozemky. 

Po skončení výstavby sa začne so sadovou úpravou okolia projektovaného 
polyfunkčného domu.  

Pri výstavbe môže dôjsť k miernemu zvýšeniu prašnosti a hluku. Počas výstavby 
bude stavba oplotená, čistením vozidiel pred vjazdom na cestu bude zamedzené jej 
znečisteniu. 
Realizácia a prevádzka polyfunkčného domu určeného na bývanie a administratívnu 
činnosť nemá výrazný negatívny dopad na životné prostredie, nakoľko z projektovanej 
stavby nevznikajú emisie škodlivín, ktoré by ohrozovali životné prostredie. Nedochádza 
ani k výraznému vzniku znečisťujúcich tuhých a plynných látok ani iných škodlivín a preto 
nie je potrebné túto stavbu posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie . 
Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požiadavkách na stavby, príslušné normy a bezpečnostné predpisy. 
Všetky odpady zo stavby objektu budú likvidované legitímne a kontrolovaným spôsobom 
podľa požiadaviek zákona č. 188/2001 Sb. Zmiešaný stavebný odpad a odpad z búracích 
prác 
zaradený v katalógu ako N bude patrične roztriedený na jednotlivé zložky a zatriedený 
pomocou katalógu odpadov. Odpady budú odvážané a likvidované mimo stavenisko. V 
priebehu užívania stavby je likvidácia odpadu zabezpečená verejným poskytovateľom. Na 
pozemku je vyčlenené miesto na kontajner pre komunálny odpad jak pre obytnú tak pre 
administratívnu časť objektu. Likvidácia splaškových vôd je pomocou kanalizačného 
potrubia napojeného na verejnú kanalizačnú sieť. 
 
h) dopravné riešenie 
 



Okolo parcely z jednej strany vedie príjazdová komunikácia. Vjazd na parcelu bude 
riešený pre každú prevádzkovú časť objektu samostatne cestou 6,0 m širokou s asfaltovým 
povrchom, prístup peších na pozemok bude po chodníkoch s  nášľapnou vrstvou z asfaltu 
a zámkovej dlažby. Do hromadnej garáže vedie príjazdová rampa z príjazdovej cesty 
administratívnej časti. Oplotenie pozemku od príjazdovej komunikácie nie je počas 
užívania realizované. Presné napojenie prístupových komunikácií na miestnu komunikáciu, 
riešenie samotného parkovania na pozemku a dopravné značky stanoví špecialista. 

 
i) ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, protiradonové 
opatrenia 
 

Po meraniach je potrebné bližšie sa zaoberať ochranou proti radonu, keďže územie 
leží v oblasti so stredným  rizikom výskytu radonu. Agresívna spodná voda sa 
nepredpokladá. V minulosti sa na danej lokalite nerobila banská ťažba, poddolovanie 
územia sa môže celkom vylúčiť. 
Realizáciou stavby polyfunkčného domu vzniknú nové ochranné pásma : 
- ochranné pásmo prípojky plynu 5 m 
- ochranné pásmo prípojky NN linky 1m 
- ochranné pásmo kanalizačnej prípojky 1m 
 
j) dodržanie obecných požiadaviek na výstavbu 
 

Vyhotovený projekt odpovedá obsahovo požiadavkám zadania. Bol navrhnutý 
polyfunkčný dom s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, ktorý je situovaný 
v intraviláne obce Brno. Objekt je rozdelený na dve samostatné časti, každá časť ma svoj 
vlastný vstup a zázemie. Konštrukčný systém je obojsmerný a prevedený murovaným 
systémom doplneným o monolitické konštrukcie. Dispozičné riešenie bolo najskôr 
prevedené formou štúdie, následne došlo k zmenám s ohľadom na výhodnejšie 
prevádzkové riešenie objektu. Zväčšenie vstupných častí, schodísk, zmena v dispozičnom 
riešení administratívnej časti, pridanie strojovne vzduchotechniky. V projekte bolo 
zohľadnené aj dopravné riešenie a bolo navrhnuté parkovanie pre obe časti polyfunkčného 
domu. Snahou bolo vytvoriť funkčnú stavbu zodpovedajúcu súčasným požiadavkám na 
výstavbu.  
 
k) Seznam použitých zdrojů: 

 

Zákony:  

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Zákon č. 93/2004 Sb - o posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon č. 309/2006 Sb - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zákon 133/1998sb. o požární ochraně 

 

Vyhlášky: 

 

Vyhl. č.499/2006 sb. o dokumentaci staveb 

Vyhl.  č. 135/2001 Sb. - o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 



Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění zákona 

č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb. a zákona č. 379/2009. 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů ve znění zákona č. 76/2006 Sb. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 

515/2006 Sb. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 

269/2009 Sb. 

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Při pracích ve výškách s nebezpečím pádu 

Normy: 

 

ČSN 73 0420 – přesnost vytyčování stavebních objetků 

ČSN 73 2310 – provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2400 – provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 3050 – zemní práce 

ČSN 73 3130 – truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3150 – tesařské práce stavební 

ČSN 73 3305 – ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 733610 – klempířské práce stavební 

ČSN73 4130 – schodiště a šikmě rampy 

ČSN 73 4201 – navrhování komínů a kouřovodů 

ČSN 73 4210 – provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 74 4505 – podlahy. Společná ustanovení 

ČSN 73 0540 – tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov – základní požadavky 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

ČSN 730810 PBS: požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 730810 PBS: požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

ČSN 06 0210 – výpočet tepelných ztrát budov 

 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (v revizi) 

ČSN  73 6660  Vnitřní vodovody + změna 1, změna Z2 a změna Z3 



ČSN EN 806-1 až 4 (73 6660, 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě  

ČSN  75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů 

 

ČSN EN 1990 ,,Eurokod: Zásady navrhování konstrukcí“ 

ČSN EN 1991 ,,Eurokod 1: Zatížení konstrukcí“ 

 

Literatura: 

- Nauka o pozemních stavbách : Ing. Jarmila Klimešová 
- Pozemní stavitelství III.: Ing. Libor Matějka, CSc. 
- Nauka o budovách II , Sportovní budovy : Ing. Arch. Luboš Eliáš 

 

www.stránky: 

 

www.wienerberger.cz 

www.mmr.cz 

www.stomix.cz 

www.isover.cz 

www.tzb-info.cz 

www.dektrade.cz/ 

www.nahlizenidokn.cuzk.cz  

www.portal.gov.cz/portal/obcan/ 

www.prefa.cz/ 

www.cembrit.cz/fasady/ 

www.kingspan.cz/ 

www.topwet.cz 

www.cad-detail.cz 

www.geofond.cz 

www.rigips.cz 

www.prefa.cz 

www.knauf.cz 

l) Zoznam použitých skratiek a symbolov 

NP – nadzemné podlažie 

Kce – konštrukcie 

ŽB – železobetón 

TI – tepelná izoláca 

HI – hydroizolácia 

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – extrudovaný polystyrén 

PUR – polyuretan 

PE – polyetylen 

P+D – pero a drážka 

PTH – porotherm 

R.Š. – rozvinutá šírka 

KERAM. – keramická dlažba 

PT – pôvodní terén 

UT - upravený terén 



BOZP – bezpečnosť a ochrana zdraví pri práci 

HUP – hlavní eplynu 

hr. – hrúbka 

h – výška 
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