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Abstrakt v �eském a anglickém jazyce 

 

Diplomová práce „Polyfunk�ní objekt“ je zpracována ve form� projektové dokumentace. 

Navržený objekt je umíst�n nedaleko �eky Svitavy. Nosná konstrukce je v 1.PP tvo�ena 

z bednících tvarovek Best a ostatní patra ze systému Ytong. Stropní konstrukci tvo�í 

železobetonová deska. Na objektu je navržena plochá st�echa. Celý objekt bude zateplen na 

požadované hodnoty. Fasádu tvo�í v 1.NP prov�trávaná fasáda Novabrick a v dalších patrech 

fasádní omítka Cemix. Objekt má t�i nadzemní podlaží a je �áste�n� podsklepený. Objekt 

obsahuje rehabilita�ní centrum, obchod a t�i byty. Výkresy jsou zpracovány v programu CAD. 

 

Master thesis „Multifunctional Building“ is composed in the form of project documentation. 

Designed building is situated close to the Svitava river. The supporting structure in the 

basement is designed from shutter shaped pieces Best and the other storages from the system 

Ytong. The armoured concreted slab is designed for the ceilings. The roof is drawn as 

platform. The whole building will be insulated for recommended values. The facade in the 

first storage is designed as ventilated Novabrick and in the other storeys the facade will be 

from plaster Cemix. The building has three storages and partly basement. The building 

consists of centre for rehabilitation, shop and three flats. The drawings are compiled in CAD 

program.  

 

Klí�ová slova v �eském a anglickém jazyce 

 

Diplomová práce  - Master´s thesis 

Polyfunk�ní objekt  - Multifunctional Building 

Plochá st�echa   - platform  

Železobetonová deska - armoured concreted slab 

Rehabilita�ní centrum - Centre for rehabilitation  

Prov�trávaná fasáda  - ventilated facade 
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ÚVOD: 

Diplomová práce �eší novostavbu polyfunk�ního objektu s rehabilita�ním centrem, obchodem 
s pom�ckami pro osoby s omezenou schopností pohybu, dv�ma byty pro osobu s omezenou 
schopností pohybu a byt pro majitele centra. Objekt je navržen jako zd�ný s dv�ma 
nadzemními podlažími a jedním podzemním. U objektu budou vytvo�eny parkovací plochy a 
malý park s lavi�kami. 

 

VLASTNÍ TEXT PRÁCE: 

a) IDENTIFIKACE STAVBY 
STAVEBNÍK :  JINDRICH ROHR, BOHUSLAVICE 79, 549 06 
BOHUSLAVICE NAD METUJÍ 
 
PROJEKTANT:  BC. MICHAL MAJSNIAR, NA SIBIRI 203, 549 54 POLICE 
NAD METUJÍ 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: 
POLYFUNKCNÍ OBJEKT JE NAVRŽEN V JIŽNÍ CÁSTI MESTA BRNA, 

V MESTSKÉ CÁSTI BRNO-CERNOVICE. V LOKALITE S OKOLNÍ PRUMYSLOVOU 
ZÁSTAVBOU A ZÁSTAVBOU OBCANSKÉHO VYBAVENÍ, KTEROU TVORÍ 
PSYCHIATRICKÁ LÉCEBNA. PRÍSTUP NA POZEMEK BUDE VYBUDOVÁN ZE 
ZÁPADNÍ STRANY Z MÍSTNÍ VEREJNÉ KOMUNIKACE. POZEMEK JE MÍRNE 
SVAŽITÝ A STOUPÁ K VÝCHODNÍ STRANE. 
OBJEKT JE Z CÁSTI PODSKLEPEN A MÁ TRI NADZEMNÍ PODLAŽÍ, KTERÉ 
SPOJUJÍ JAK SCHODIŠTE, TAK I VÝTAHY. STAVBA JE REŠENA Z VETŠÍ CÁSTI 
JAKO BEZBARIÉROVÁ V SOULADU S VYHLÁŠKOU C. 398/2009 SB. V OBJEKTU 
SE NACHÁZÍ REHABILITACNÍ CENTRUM, OBCHOD S POTREBAMI PRO OSOBY 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU, DÁLE DVA BYTY PRO OSOBU NA 
VOZÍCKU A BYT PRO MAJITELE CELÉHO OBJEKTU. 
NOSNÉ ZDIVO PODSKLEPENÉ CÁSTI TVORÍ BEDNÍCÍ TVAROVKY BEST TL. 
300MM A NADZEMNÍCH PODLAŽÍ JE VYBUDOVÁNO Z PRESNÝCH TVÁRNIC 
YTONG P4-550 NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU YTONG JAKO ZDIVO 
OBVODOVÉ A JAKO NOSNÉ VNITRNÍ ZDIVO JSOU POUŽITY VÁPENOPÍSKOVÉ 
TVÁRNICE YTONG SILKA SI12-1800 TL. 300MM NA ZDÍCÍ MALTU SILKA. PRÍCKY 
V 1.PP JSOU VYZDENY Z PRESNÝCH PRÍCKOVEK YTONG P2-500 NA 



TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU YTONG A V OSTATNÍCH PODLAŽÍCH JSOU 
DELÍCÍ KONSTRUKCE TVORENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH PRÍCEK FIRMY 
KNAUF TL. 125MM VÍCE VIZ VÝPIS SKLADEB. STROPNÍ KONSTRUKCE TVORÍ 
ŽELEZOBETONOVÉ DESKY TL. 200MM. 
BUDOVA BUDE DOPLNENA O PRÍSLUŠNÉ PRÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
SPOLU SE ZPEVNENÝMI PLOCHAMI PRO PARKOVÁNÍ, ZÁSOBOVÁNÍ A 
PRÍSTUPOVOU KOMUNIKACI. 
 
OBJEKT BUDE VYUŽÍVÁN JAKO: 
 

OBJEKT BUDE SLOUŽIT JAKO REHABILITACNÍ CENTRUM S OBCHODEM A 
BYTY. 

 

ZÁJMOVÁ NOVOSTAVBA POLYFUNK�NÍHO OBJEKTU BUDE 
REALIZOVÁNA NA MÍRN� SVAŽITÉM POZEMKU STOUPAJÍCÍM K VÝCHODNÍ 
STRAN�. JEDNÁ SE O PARCELU �. 2159/1 V MAJETKU STÁTU – 
ZEM�D�LSKÉHO P�DNÍHO FONDU. NA TÉTO PARCELE DOJDE K VYTY�ENÍ 
NOVÉ HRANICE POZEMKU, O PLOŠE 13 525M2, A ZAKRESLENÍ DO KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ. V SOU�ASNÉ DOB� JE PARCELA ZAPSÁNA V KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ JAKO ORNÁ P�DA. PO REALIZOVÁNÍ SAMOTNÉ STAVBY 
DOJDE K P�EVEDENÍ POZEMKU I OBJEKTU DO RUKOU INVESTORA. 

 
B) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV�NOSTI ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 

Soupis majetkoprávních vztah�: 

Parcela �íslo 2159/1 

Vlastnické právo 
Jméno/název   Adresa    Podíl 
�eská republika 

Právo hospoda�ení s majetkem státu 
Jméno/název   Adresa    Podíl 
Psychiatrická lé�ebna  Hl�skova 1123/2, Brno, 
    �ernovice, 618 32 

 
Tabulka majetkoprávních vztah�: 

VZTAHY P.�. 
VÝM�RA 

[m2] VLASTNÍK DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 
DOT�ENÝ 

P. 2159/1 31027 �eská republika Orná p�da 
SOUSEDNÍ 

P. 2162/1 753 �eská republika Ostatní komunikace 



SOUSEDNÍ 
P. 2159/2 2835 Statutární m�sto Brno Orná p�da 

SOUSEDNÍ 
P. 655/1 422776 Statutární m�sto Brno Ostatní komunikace 

             
a) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 
Údaje o provedených pr�zkumech: 

Pr�zkumy provedené na pozemku provád�la firma GEOS Brno, Akademika RNDr. 
Vratislav Minol, Talichova 12, 623 00 Brno. Byl proveden p�edb�žný a podrobný 
geologický pr�zkum a to 8 sond do hloubky 15 metr�. Bylo zjišt�no, že zemina je od 
hloubky 4,6m dostate�n� únosná Rdt=0,40MPa, proto je nepodsklepená �ást oddilatována a 
založena do této zeminy za pomocí pilot. Dále byl proveden pr�zkum pro stanovení 
radonového rizika pozemku, kde bylo zjišt�no nízké riziko radonu. Podrobn�jší informace 
viz.  dokumentace o provedených pr�zkumech firmy GEOS Brno. 
 
Údaje o napojení na dopravní a technikou infrastrukturu: 

Pozemek bude p�ístupný ze stávající p�ilehlé komunikace (silnice III. t�ídy �.43, ulice 
Charbulova) orientované na západ k uvedenému pozemku. Tato komunikace je ve 
vlastnictví Statutárního m�sta Brna, Kounicova 67,601 67 Brno. Objekt bude dále napojen 
na rozvodovou sí	 NN, na plynovod, na ve�ejný vodovodní �ád, jednotnou a deš	ovou 
kanalizaci. 

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

 
Ochrana životního prost�edí – veškeré práce spojené s výstavbou a pozd�ji 

s využíváním stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prost�edí. Všechny odpady a 
skládky za�ízení staveništ� budou zlikvidovány stavební firmou STAVOS Brno, a.s. Tak 
nedojde k zne�ist�ní životního prost�edí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a 
shledal stavbu jako zp�sobilou. 

Vodohospodá�ská správa – staveništ� je ve vzdálenosti cca 630m od �eky Svitavy. 
Obecní ú�ad �ásti Brno-�ernovice, shledal stavbu jako zp�sobilou a neohrožující �eku 
Svitavu z hlediska zne�išt�ní. 

Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozd�jšího užívání nebude ohrožovat 
ovzduší. 

Ochrana les� �R – na daných parcelách se lesy nevyskytují, a proto krajský ú�ad JMK 
v Brn� shledal stavbu za zp�sobilou. 

Ochrana zem�d�lského p�dního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
orná p�da. 



Ochrana proti ohni – objekt je chrán�n proti ohni protipožárními opat�eními, což je 
�ešeno podrobn�ji v Požární zpráv�. Hasi�ský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
v Brn�, shledal takto chrán�ný objekt zp�sobilý. 

Policie �R, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy 
zp�sobilou. 

Památková pé�e – stavba se nachází v lokalit� památkov� chrán�né, proto bylo nutné 
návrh konzultovat na památká�ích (pro tento projekt tuto funkci zastoupil vedoucí 
diplomové práce a vše bylo konzultováno s ním). Stavba byla odborem památkové pé�e 
(vedoucím DP) shledána za zp�sobilou. 

 
c) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

 

Navržené projektové �ešení spl
uje podmínky vyhlášky �.268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, o obecných technických požadavcích na výstavbu ve zn�ní 
vyhlášky �.491/2006 Sb., vyhlášky �.501/2006 Sb. a vyhlášky �.502/2006 Sb. A vyhlášku 
�.398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání 
staveb. 

 

d) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu a územního rozhodnutí 
 

Stavba bude provedena na základ� vydání územního rozhodnutí místním m�stským 
ú�adem. Veškeré podmínky regula�ního plánu a územního rozhodnutí byly spln�ny. 
 

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

Stavba bude pro svou realizaci vyžadovat odstran�ní zelen�. Elektrickou p�ípojku NN, 
zajiš	uje správce distribu�ní sít� �EZ Distribuce a.s. 
 
 
 
 
 
 

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

 

Termín zahájení výstavby: kv�ten 2013 
 
Jaro 2013: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 
Léto 2013: Hrubá stavba 
Jaro 2014: Dokon�ovací práce 
Léto 2014: Kone�né terénní úpravy 



Termín ukon�ení výstavby: �íjen 2014 
 

g) Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby a údaje o podlahové ploše budovy 
 

Náklady na stavbu budou známy v rámci precizace �ešení v následujícím stupni 
p�ípravy stavby, na základ� jednoduché kalkulace je možné uvažovat s �ástkou na realizaci 
objektu ve výši 67 473 720 K� v�etn� DPH. 

Obestav�ný prostor                                                                                       11 175 m3 

 

Zastav�ná plocha:          960,89 m2 

 
Po�et podlaží celkem                4 

1) Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení  
 

a)  Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného stavu 
konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zón� 
 

Staveništ� se nachází na pozemku s parcelním �íslem 2159/1 v katastrálním území Brno 
�ernovice 611263. Celková rozloha pozemku �iní 31 027 m2, tento pozemek budou vyty�eny 
nové hranice pozemku, o ploše 13 525m2, a zakreslení do katastru nemovitostí Po realizování 
samotné stavby dojde k p�evedení pozemku i objektu do rukou m�sta Brna. Sousední parcely 
jsou: 2162/1, 2159/2 a 655/1 . V sou�asné dob� je parcela zapsána v katastru nemovitostí jako 
orná p�da. Terén na staveništi je mírn� svažitý a stoupá k východní stran�. Pozemek není 
v zátopovém ani poddolovaném území a nehrozí zde sesuvy. 

 

0,000 m objektu SO - 01 Polyfunk�ní d�m je + 236,380 m n. m.  

 
b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících 

 
Umíst�ní objektu na p�edm�tné parcele respektuje urbanistický koncept zástavby daného 

území. 
Stavba se nachází v lokalit� památkov� chrán�né, proto bylo nutné návrh konzultovat na 

památká�ích (pro tento projekt tuto funkci zastoupil vedoucí diplomové práce a vše bylo 
konzultováno s ním). Po konzultaci byla stavba schválena a navržena tak, aby nenarušovala 
okolní zástavbu. 

 
Z architektonického hlediska je stavba polyfunk�ního domu t�ípodlažní s �áste�ným 

podsklepením. Zast�ešení tvo�í ploché st�echy. 
 
Objekt je rozd�len na t�i �ásti, �ást rehabilita�ního centra, �ást obsahující dva byty pro 

osobu s omezenou schopností pohybu a poslední �ást je prodejna a p�j�ovna pom�cek pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. 



 
Hlavní vstupy do objekt� jsou v 1.NP. Je zde vstup do rehabilita�ního centra, vstup do 

chodby vedoucí k byt�m a vstup do obchodu. 
 
Dispozice celého objektu je patrná z p�dorys� výkresové �ásti a je taktéž popsána 

v technické zpráv�. 
 
 
 
 

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

 
1) Pozemní stavební objekty 

 
SO – 01 Pozemní stavební objekty 

Základy podsklepené �ásti budou provedeny jako monolitické základové pasy z prostého 
betonu C 16/20-XC1. Nepodsklepená �ást je tvo�ena monolitickými železobetonovými 
pasy, tvo�ící nosný rošt nad pilotami z betonu C 20/25 s výztuží B500. Provád�ní pilot o 
pr�m�ru 0,63m bude provád�t specializovaná firma TopGeo. Podkladní deska tlouš	ky 
150 mm je vyztužená kari sítí Ø 5mm, 100x100mm. Budova je z hlediska základových 
pom�r� oddilatována v míst� v�tší nepodsklepené �ásti. Dilatace je ší�ky 50mm. Ve 
spodní stavb� je vložena tepelná izolace ISOVE EPS PERIMETR od výšky -4,950m do 
+0,400m a od této výšky použita izolace ROCKWOOL Fastrock LL. Dilata�ní spáry 
budou v podlaze p�ekryty hliníkovými dilata�ními profily SCHÜTER®-DILEX-BTS a ve 
st�nách a tropech bude použit dilata�ní spoj BLANKE® do mazaniny. Ve st�eše bude 
použit dilata�ní provazec Cordon Neodyl. Obvodové a vnit�ní zdivo tl. 300mm tvo�í 
v podsklepené �ástí bednící tvarovky firmy BEST, s p�eklady GARPET GGP tl. 70mm. 
V nadzemních podlažích tvo�í obvodové zdivo p�esné tvárnice YTONG P4-550 na 
tenkovrstvou zdící maltu YTONG s p�eklady YTONG PSF IV a vnit�ní nosné zdivo tvo�í 
vápenopískové tvárnice YTONG SILKA SI12-1800 tl. 300mm na zdící maltu SILKA s 
p�eklady YTONG PSF IV. Nosné sloupy dle statiky z železobetonových monolitických 
konstrukcí (viz legendy materiálu na jednotlivých výkresech). Veškeré obvodové 
konstrukce budou spl
ovat požadavky �SN 73 0540-2 na min. tepelný odpor. V celém 
objektu budou provedeny omítky firmy CEMIX a to tak, aby si dlouhodob� zachovaly 
p�íznivé vlastnosti silikátových materiál� (prodyšnost). P�i provád�ní zdiva je nutno 
dodržet �SN 73 2310 Provád�ní zd�ných konstrukcí a technologická pravidla provád�ní 
systému YTONG. Obvodové konstrukce jsou zatepleny pomocí ROCKWOOL Fastrock 
LL tlouš	ky 200mm. U soklu a pod úrovní terénu je to ISOVER STYNODUR 2800C tl. 
2x80mm. P�í�ky v 1.PP jsou vybudovány z p�esných p�í�kovek YTONG P2-500 na zdící 
tenkovrstvou maltu YTONG s p�eklady YTONG PSF III. Výpis p�eklad� je pro každé 
podlaží stanoven ve výkrese jednotlivých podlaží. P�i provád�ní zdiva je nutno dodržet 
�SN 73 2310 Provád�ní zd�ných konstrukcí a technologická pravidla provád�ní systému 
YTONG. D�lící konstrukce v ostatních podlaží jsou tvo�eny ze sádrokartonu firmy 



KNAUF, p�í�ky jsou tl. 125mm. Více viz výpis skladeb. P�i provád�ní t�chto d�lících 
konstrukcí budou dodržovány pravidla provád�ní systému KNAUF. Stropy jsou tvo�eny 
z monolitických železobetonových desek tl. 200mm z betonu C30/37 a oceli B500 – 
10 505(R). Jsou zde provedeny pr�vlaky ší�ky 300mm a v�nce dle statika. Výpis t�chto 
prvk� je proveden v jednotlivých výkresech stropních konstrukcí. Nosnou konstrukci 
st�echy a teras tvo�í železobetonová monolitická deska tl. 200mm. Nosnou konstrukci 
balkonu tvo�í železobetonová deska tl. 16mm. Podrobn�jší výkresy desek budou 
provedeny v realiza�ní dokumentaci. Skladby st�ech teras a balkonu viz výpis skladeb. 
Povrchy st�n uvnit� objektu budou opat�eny omítkami CEMIX (spojovací m�stek CEMIX 
221, jádrová omítka leh�ená CEMIX 032 a vnit�ní štuk jemný CEMIX 033j) nebo 
keramickými obklady. Na vn�jší líc tepelné izolace se nanese lepidlo, na které bude 
provedna silikátová penetrace CEMIX Penetrace ST. Na tu se nanese silikátová rýhovaná 
omítka CEMIX TBR a fasádní barva CEMIX FTB silikátová barevná 2112. V míst� 
prvního nadzemního podlaží je použit fasádní obklad NOVABRICK THERM 
z k�emi�itanu hlinitého na hliníkovém roštu. Vnit�ní keramické obklady budou lepeny na 
lepidlo CEMIX FLEX. Budou opat�eny okrajovými a rohovými lištami. P�estup mezi 
podlahou a obkladem bude zatmelen silikonem. Podhledy jsou použity pouze v 1.PP, 
1.NP a 2.NP. Druh podhledu dle výpisu místností v jednotlivých výkresech p�dorys�. 
Jsou zde navrženy dva druhy podhled�. Podhled ze sádrokartonových desek KNAUF, 
zav�šených na záv�sných lanech a p�ipevn�ny do hliníkových rošt� z CD profil�. Je zde 
nutné postupovat dle montážní p�íru�ky firmy KNAUF. Druhý druh podhledu je podhled 
z minerálních desek RIGIPS OWA na záv�sných prvcích a hliníkovém roštu.  Bude zde 
postupováno dle montážních p�íru�ek firmy RIGIPS. V objektu jsou použity komínová 
t�lesa, tvo�ená systémem Schiedel – ABSOLUT 18L18. Dilatace komínové vložky 
z minerální desky ROCKWOOL tl. 10mm. Vytáp�ní objektu je �ešeno plynovými kotli. 
Okna – v objektu jsou navržena plastová okna firmy Schüco CORONA SI 82 s trojsklem 
s izola�ní vložkou vypln�né argonem, Ug=0,5W/(m2K) a Uf=0,9 W/(m2K). Barva na 
stran� interiéru je odstín bíle a na stran� exteriéru odstín šedé RAL 7035. Dále jsou tu 
použity dv� výkladní okna s hliníkovým rámem Schüco AWS 75 SI s bezpe�nostním 
dvojsklem, Ug=1,1 W/(m2K) a Uf=1,0 W/(m2K). Dve�e – jako halvní vstupní dve�e jsou 
navrženy dve�e TRIDO s povrchovou úpravou odstín šedé RAL 7035, Ug=1,0 W/(m2K) a 
Uf=1,72 W/(m2K). vrata pro zásobování TRIDO EVO klasik Ug=1,5 W/(m2K) a dve�e pro 
zam�stnance HORMANN T30 H3D UD=1,9W/(m2K). Vnit�ní dve�e SAPELI 
s obložkovou nebo rámovou zárubní. Více viz výpis oken a dve�í. 

2) Inženýrské stavební objekty 
 
Komunikace a zpevn�né plochy: 

SO – 02 MALÝ PARK S LAVI�KAMA 
Plocha parku bude dlážd�na betonovou dlažbou BEST – KARO a tato plocha bude 

odvodn�na do okolních zatravn�ných ploch. 
SO – 03 KOMUNIKACE, ZPEVN�NÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 
 Tyto plochy jsou rovn�ž dlážd�ny betonovou dlažbou BEST – KARO a odvodn�ny 

pomocí odvod
ovacích kanálk� do reten�ní nádrže a odtud je voda vedena do deš	ové 



kanalizace. Co se tý�e odvodn�ní okapových chodník�, ty jsou vyspádovány do okolních 
zatravn�ných ploch a tudíš i do nich odvodn�ny. 

 
SO – 04 OPLOCENÍ POZEMKU OD HLAVNÍ KOMUNIKACE 
Oplocení pozemku u hlavní komunikace je tvo�eno z betonových blok� – plot ze 

straceného bedn�ní o výšce 1700mm a tlouš	ce 400mm. 
 
SO – 05 OPLOCENÍ ZBÝVAJÍCÍ �ÁSTI POZEMKU 
Zbývající �ást pozemku je oplocena pomocí ocelových sloupk� zabetonovaných do zemn� 

a pletiva. 
 
 
 
SO – 06 P�ÍPOJKA NA JEDNOTNOU KANALIZACI 
 

 Kanaliza�ní p�ípojka bude tvo�ena z PVC (KG) DN 150 do revizní šachty a z ní do 
hlavní p�ípojky která je tv�ena z betonu DN 400 pomocí betonové kanalizace s DN 150. 
 



 
 
SO 07 – P�ÍPOJKA NA DEŠ	OVOU KANALIZACI 
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Deš	ová p�ípojka bude tvo�ena z PVC (KG) DN 150 do reten�ní nádrže od firmy BEST 
(navržené dle �SN 9010) a z ní do hlavní p�ípojky která je tv�ena z betonu DN 300 pomocí 
betonové kanalizace s DN 150. 

 
SO – 08 VODOVODNÍ P�ÍPOJKA 
  
Objekt bude napojen pomocí dvou p�ípojek, jedna bude vést do Kotelny rehabilita�ního 
centra a druhá do kotelny pro zbývající �ást objektu. 
Pro bytovou �ást bude �ešena vodovodní p�ípojka PE – DN 50 a pro rehabilita�ní �ást PE – 
DN 100. Ob� jsou napojeny na trasu vodovodu – Litina DN 200 na ulici Charbulova.  
V objektu jsou navrženy rozvody z plastového materiálu PP-R izolované trubicemi 
z p�n�ného polyetylénu. Vnit�ní požární zabezpe�ení hydranty dle požární zprávy není 
pot�eba. 
Teplá voda bude p�ipravována v zásobníkových oh�íva�ích TUV umíst�ných v 1.PP. 
Rozvod vody je navržen z polypropylenového materiálu PN 16. Potrubí bude opat�eno 
tepelnou izolací. Po provedení montážních prací bude potrubí prohlédnuto a tlakov� 
odzkoušeno. P�ed zahájením provozu se potrubí 3xpropláchne a desinfikuje. 

 

 

�
��	-�:
7
��0

��� �:�4�����+����%�*��*����������%�*+%� �&"��*�����*�&�� +��� ���(�)$(��$�-���0��������'���"�67�6

��4������#����*�����*�&�� +��� ������.&�� �&�

6�6J ��� 8/� &�
8�1

�
�	-T��:��0

��� �:�4�����+����%�*��*����������%�*+%� �&"��*�����*�&�� +��� ���(�)$(��$�-���0��������'���"�67�6

��4������#����*�����*�&�� +��� ������.&�� �&�

T�4����#%�%�������#�������%��'K ����"�(��*�����*�&�� +��� ���(�)$(��$������.&�� �&���������'���"�67��

61�6� ��� 8/� &�
8611

I+K5����$�'��� %���� �&��/ 1�7 H

����������	��������	����� �	!������"#

�0�� ��'"������#/������'�&��+

:���+��%��/�'"���/�� �#��

>ED=�=>U�:PB:D�PV MBA8=><DU�>ED=�V��:����

1�7

�
��	-�:
7
��0��-1�7

7
���1�6�

7
���1�7

7
�H�1��

7
���1�6�

7
�J�1�7

7
�H�1�7

7
�660�

�=FAD�:PB:D�P

�

L"���/�+"#����/�'$ 1�6� �

I+K5����$�'��� %�������/ 1�� �

8/ !���*������&���# 1�6� J

I+K5����$�'��� %����)�(����'���*����" 1�7 H

I+K5����$�'��� %�����+"�������+*�/��� 1�7 66

'0�� �� �&�'%�%��#�$�#/��

>ED=�=>U�:PB:D�PV MBA8=><DU�>ED=�V��:���� I=�F<8<DAO�I=�F:ID8=ID<�T �=FAD�:PB:D�P

�
�	-T��:��0�6�1�7�H�1���1�7�H�6�1�7�2�1�7�1�6��6��1���1�6�7�1�2�1�7��1�6�1���J�1�7�6�7�

I+K5����$�'��� %�����+"�������+*�/��� 1�7 1�2 �1

I+K5����$�'��� %���� �&��/ 1�7 6 2

8/ !���*������&���# 1�6� 1�7 6�

L%����/����� ������'���+K5����$�'��� %� 1�6 1�� 7

:���+��%��/�� �#�� 1�7 6 H

I+K5����$�'��� %����)�(����'���*����" 1�7 1�� H

I+K5����$�'��� %�������/�4��.#�'�.�(�)$(��$ 1�� 6 J

>*�����*�����%��
86� 1�7 6 7



SO 09 – P�ÍPOJKA NÍZKÉHO NAP�TÍ 
 

Zásobování el. energií 

V dané lokalit� je realizován rozvod kabelovým vedením. V dané lokalit� je realizován 
distribu�ní rozvod kabelovým vedením. Tímto vedením je napojena stávající pojistková 
p�ípojková sk�í
 na fasád�. Ze sk�ín� bude kabelem CYKY  4Bx35 mm2 napojen 
elektrom�rový rozvad�� RE1. V rozvad��i RE1 bude osazeno m��ení spot�eby el. energie 
provozovatele distribu�ní soustavy. V podružných rozvad��ích bude podružné m��ení 
spot�eby el. energie nájemc�. 

Osv�tlení 

Hlavní osv�tlení v prodejn�, ordinacích a �ekárnách je navrženo svítidly zá�ivkovými 
s clonící m�ížkou. Chodby, pokoje, sociální za�ízení bude osv�tleno kompaktními zá�ivkami. 
Pro osv�tlení sklad� jsou použita svítidla pr�myslová zá�ivková. 

Hromosvod 

Na st�eše objektu bude realizována jímací soustava. Jímací vedení bude tvo�eno drátem ∅ 8 
mm na podp�rách. K jímací soustav� budou p�ipojeny všechny kovové �ásti vy�nívající nad 
st�echu. Na jímacím vedení a na svodech bude využito typových materiál�. Spole�ná 
uzem
ovací soustava bude tvo�ena páskem FeZn 30 / 4 mm uloženým ve výkopu.  

 
SO – 10 P�ÍPOJKA NA PLYNOVOD NTL 
 

Polyfunk�ní d�m bude napojen novou p�ípojkou plynu  PE – DN 20, která je napojena na 
trasu v plynovodu na ulici Charbulova. V objektu jsou navrženy rozvody plynu. Potrubí je 
navrženo z plastového materiálu PE.  

 
SO – 11 PLOCHA PRO KOMUNIKA�NÍ ODPAD 
 
Tato plocha bude vydlážd�na pomocí zámkové dlažby BEST – KARA a odvodn�na 
pomocí odvod
ovacích kanálku do reten�ní nádrže. 
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Objekt bude komunika�n� napojen na místní komunikaci Charbulova p�íjezdovou cestou. U 
objektu jsou navržená parkovišt�. Cesty a parkovišt� budou mít vydlážd�ny z betonové dlažby 
BEST - KARO. Splaškové vody budou z objektu odvedeny do jednotné kanalizace a deš	ové 
vody budou z objektu a zpevn�ných ploch odvád�ny novou kanalizací do deš	ového 
kanaliza�ního �ádu. Dále budou provedeny p�ípojky vody na obecní vodovod a p�ípojka NN a 
p�ípojka na plynovod. 

 
 



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

P�íjezd k objektu je zajišt�n ze stávající místní komunikace. Venkovní zpevn�né plochy a 
p�ístupové cesty budou dlážd�ny betonovou dlažbou. Stavba není umíst�na v poddolovaném 
ani sesuvném území. 

V polyfunk�ním  domu budou realizovány tyto prostory : viz. technická zpráva 

Výpo�et po�tu parkovacích míst byl proveden dle normy �SN 73 6110: 

Byli zde navrženy 3 parkovací stání pro t�i byty (2 byty pro osobu s omezenou schopností 
pohybu, proto jsou dv� parkovací stání navrženy pro tyto osoby). T�i parkovací stání pro 
zam�stnance rehabilitace a jedno pro obchod. (budou zde pracovat osoby s trvalým bydlišt�m 
v Brn�, proto není pot�eba více míst, budou se dopravovat ve�ejnou dopravou). Dále jsou tu 
navrženy parkovací místa pro návšt�vníky obchodu a rehabilitace – 8 parkovacích míst z toho 
jedno pro osobu s omezenou schopností pohybu.   

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

 

Vzhledem k charakteru stavby - nejedná se o výrobní nebo zem�d�lský objekt - se 
nep�edpokládá produkce škodlivin pr�myslového charakteru zdraví a životu nebezpe�ných. 
Stavba nebude nijak negativn� p�sobit na životní prost�edí. P�i výstavb� budou použity 
ekologicky nezávadné materiály. Proti radioaktivnímu radonu bude objekt chránit 
hydroizola�ní pás DEHTOCHEMA SKLODEK 40 special mineral tl. 2x4mm, která je 
natavena k podkladu. Vliv stavebních prací na životní prost�edí je minimální. B�hem 
provád�ní stavebn�-montážních prací budou vznikat následující odpady, které budou p�edány 
k likvidaci. Hlu�né �innosti nebudou provád�ny v �ase klidu.  

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

 
Jelikož se jedná o objekt ve�ejn� p�ístupný, je nutno postupovat v �ešení bezbariérovosti 
stavby polyfunk�ního domu v souladu s ustanovením vyhlášky �.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy do objekt� pro 
imobilní bude z jižní strany �ešen bezbariérov� rampou se sklonem 6% délky 2,5 m.. V 
objektu jsou dále pak navrženy 2 výtahy dle výše zmín�ných vyhlášek a dv� schodišt� �ešené 
rovn�ž pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

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

dokumentace 
 

Pr�zkumy provedené na pozemku provád�la firma GEOS Brno, Akademika RNDr. 
Vratislav Minol, Talichova 12, 623 00 Brno. Byl proveden p�edb�žný a podrobný 
geologický pr�zkum a to 8 sond do hloubky 15 metr�. Bylo zjišt�no, že zemina je od 
hloubky 4,6m dostate�n� únosná Rdt=0,40MPa, proto je nepodsklepená �ást oddilatována a 



založena do této zeminy za pomocí pilot. Dále byl proveden pr�zkum pro stanovení 
radonového rizika pozemku, kde bylo zjišt�no nízké riziko radonu. Podrobn�jší informace 
viz dokumentace o provedených pr�zkumech firmy GEOS Brno. 
 

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

P�ed zahájením projek�ních prací bylo provedeno výškopisné a polohopisné zam��ení 
pozemku. Zam��ení bylo provedeno v JTSK a v sys. BPV. Vyty�ovací údaje jsou sou�ástí 
situace stavby. 

0,000 m objektu SO - 01 Polyfunk�ní d�m je + 236,380 m n. m.  

 

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

� SO-01  POLYFUNK�NÍ D�M 
� SO-02  MALÝ PARK S LAVI�KAMA 
� SO-03  KOMUNIKACE, ZPEVN�NÉ PLOCHY A PARKOVACÍ PLOCHY 
� SO-04  OPLOCENÍ POZEMKU ZE STRACENÉHO BEDN�NÍ 
� SO-05  OPLOCENÍ POZEMKU Z PLETIVA 
� SO-06  P�ÍPOJKA NAJEDNOTNOU KANALIZACI 
� SO-07  P�ÍPOJKA NA DEŠ�OVOU KANALIZACI 
� SO-08  VODOVODNÁ P�ÍPOJKA 
� SO-09  P�ÍPOJKA NÍZKÉHO NAP�TÍ 
� SO-10  P�ÍOJKA NA PLYNOVOD NTL 
� SO-11  PLOCHA PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními ú�inky 

provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Realizace a provoz stavby neovlivní negativn� okolí ani provoz okolních objekt�. 

Zabezpe�ení stavebních prací 

Generální dodavatel stavby zajistí bezpe�né oplocení areálu staveništ� a provede taková 
opat�ení, aby chodci nemohli být ohroženi stavební �inností. Materiál pro výstavbu bude 
skladován na stavebním pozemku. 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není uveden v �ásti F. 

Základní požadavky na BOZP ur�uje Na�ízení vlády � 591/2006 Sb. ,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi“, Na�ízení 
vlády � 101/2005 Sb. ,,O podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí“, 
Zákon � 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 



v pracovn�právních vztazích a vyhláška 362/2005Sb.: Požadavky na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništi s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby pat�í: 

a) vybavení všech pracovník� základními osobními ochrannými pom�ckami – Ochranné 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 

b) evidence všech pracovník�, kte�í se na stavb� vyskytují – �as p�íchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, které 
budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní zp�sobilosti pracovník�. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni p�i školení. 

Celé staveništ� bude oploceno 1,8m vysokým plotem a zajišt�no proti neoprávn�nému 
vniknutí nepovolaných osob. 

2)  Mechanická odolnost a stabilita 

Pr�kaz statickým  výpo�tem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící 
v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo za následek 

a) Z�ícení stavby nebo její �ásti 
b) V�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 
c) Poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného vybavení 

v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce 
d) Poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

Objekt je navržen jako zd�ný ze systému YTONG a suterén z bednících tvarovek BEST, 
stropním konstrukce je železobetonová monolitická deska, projektant dodržel všechny zásady 
návrhu udávané výrobcem a statikem. Není tedy nutný další statický výpo�et. Všechyn 
monolitické železobetonové prvky byli navrženy a posouženy statikem. 

 

3) Požární bezpe�nost 

 

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

Navržené stavební konstrukce budou spl
ovat §5 vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

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

Objekt bude dle §3 vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb rozd�len na požární úseky. 

c) Omezení ší�ení požáru na sousední stavbu 



Umíst�ní stavby je v souladu s §2 vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb. 

 

 

d) Umožn�ní evakuace osob a zví�at  

Evakua�ní plán budovy je zhotoven podle §10 vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

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

K budov� je zajišt�n bezpe�ný p�ístup pro umožn�ní bezpe�ného zásahu požárních 
jednotek. 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Vzhledem k charakteru stavby - nejedná se o výrobní nebo zem�d�lský objekt - se 
nep�edpokládá produkce škodlivin pr�myslového charakteru zdraví a životu nebezpe�ných. 
Stavba nebude nijak negativn� p�sobit na životní prost�edí. P�i výstavb� budou použity 
ekologicky nezávadné materiály. Proti radioaktivnímu radonu bude objekt chránit 
hydroizola�ní pás DEHTOCHEMA SKLODEK 40 special mineral tl. 2x4mm, která je 
natavena k podkladu. Všechny požadavky hygienických norem a legislativy jsou konstrukcí 
objektu a použitými materiály spln�ny. B�hem výstavby budou dodržovány požadavky na 
bezpe�nost práce stanovené vyhl. �. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb..Ochrana životního prost�edí 

 

5) Bezpe�nost p�i užívání 
 

Veškerá za�ízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí být 
�ádn� seznámen s funkcí, provozem a údržbou za�ízení. P�i obsluze elektrického za�ízení musí 
obsluhující dbát p�íslušných návod� a instrukcí a místních provozních p�edpis� k jeho 
používání, jakož i na to, aby za�ízení nebylo nadm�rn� p�et�žováno nebo jinak poškozováno. 
Elektrická za�ízení, pop�ípad� elektrické p�edm�ty, musí být p�ed uvedením do provozu 
vybaveny bezpe�nostními tabulkami a nápisy p�edepsanými pro tato za�ízení p�íslušnými 
za�izovacími, p�edm�tovými normami a Na�ízením vlády �. 11/2002 ve zn�ní 119/2002 Sb. a 
405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�. 

 

6) Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce jsou navrhnuté tak, aby splnily požadavky �SN 730532 akustika – 
ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk�. Vnit�ní 
prost�edí domu je p�ed negativním vlivem hluku chrán�no konstrukcí plášt� budovy. Není 



užito protihlukové ochrany. Hlu�né �innosti nebudou provád�ny v �ase klidu. V objektu 
nebudou p�ístroje, které produkují nadm�rný hluk. 

 

 

 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

a) Spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích ukazatel� 
podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov 
 
Objekt Polyfunk�ního domu je projektován v souladu s platnou �SN 730540. Tepelné 
vlastnosti skladeb stavebních konstrukcí se pohybují v oblasti „doporu�ených hodnot“. Viz 
výpis skladeb a tepeln� technický posudek. 

 
b) Stanovení celkové energetické spot�eby stavby. 

Viz tepeln� technický posudek. 
 
 

8) �ešení p�ístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Objekt bude �ešen jako bezbariérový a p�ístup k n�mu bude v souladu s vyhláškou 
�.398/2009 Sb. 
 
 

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

Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní 
pásma apod. 

Žádné limity využití území, ochranná pásma vztahující se k životnímu prost�edí nejsou 
známy: 

- stavba se nenachází v záplavovém území 
- sesuvy p�dy v blízkém okolí nebyly zjišt�ny 
- poddolování parcely nebylo zjišt�no 
- seismicita není zjišt�na 
- p�edpokládá se nízký radonový index  

 
Mohla by se akorát vyskytovat podzemní tlaková voda, z tohoto d�vodu je ve spodní 

stavb� navržen hydroizola�ní pás DEHTOCHEMA SKLODEK 40 special mineral tl. 2x4mm. 

10) Ochrana obyvatelstva 
 

Spln�ní základních požadavk� na situování a stavební �ešení  stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 



Základní požadavky na situování a stavební �ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 
jsou spln�ny. 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

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

Splašková kanalizace bude napojena na ve�ejnou kanalizaci. Deš	ová kanalizace p�jde 
p�es reten�ní nádrž do deš	ové kanalizace. Více viz SO-06 a SO-07. 

b) Zásobování vodou 

Studená voda bude p�ivedena z vodovodního �ádu novou p�ípojkou vody.  V objektu jsou 
navrženy rozvody vody. Více viz SO-08. 

c) Zásobování energiemi 

Elektrická energie bude odebírána z nové p�ípojky NN. Více viz SO-09. 

d) �ešení dopravy 

P�íjezd k objektu bude ze stávající místní komunikace, která je ve vlastnictví Statutárního 
m�sta Brna. 

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

Zpevn�né plochy budou vydlážd�ny betonovou dlažbou BEST – KARA. Zbytek 
nezastav�ného pozemku bude zatravn�n a osazen n�kolika  stromy a bude využíván jako 
zahrada a malý park s lavi�kami, který bude také vdlážd�n betonovou dlažbou BEST – 
KARA. 

f) Elektronické komunikace 

Polyfunk�ní d�m bude dle pot�eb uživatel� napojen na ve�ejnou internetovou sí	 a satelitní 
televizní p�íjem. 

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují) 

 
a) ú�el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického za�ízení 
b) popis technologie výroby 
c) údaje o po�tu pracovník� 
d) údaje o spot�eb� energií 
e) bilance surovin, materiál� a odpad� 
f) vodní hospodá�ství 
g) �ešení technologické dopravy 
h) ochrana životního a pracovního prost�edí 

 



Technologický provozní soubor PS 01 – vzduchotechnika: 

Místnosti rehabilita�ního centra budou v�trány nucen�, hlavn� sociální za�ízení a místnosti 
bez venkovních oken. V�trání je navrženo s nuceným odvodem pomocí potrubních nebo 
nást�nných ventilátor� a p�ívodem infiltrací z p�ilehlých v�traných prostor. Odvodní potrubí 
je zaúst�no do potrubních stoupa�ek vedených ve svislých konstrukcích. Stoupa�ky jsou 
ukon�eny výfukovou hlavicí nad st�ešní konstrukcí. Pro vzduchotechnickou jednotku je 
navržena místnost v 1.PP. viz výkres 1.PP.  
Tato jednotka bude navržena specialistou na rehabilita�ní centra (hlavn� z d�vodu 
vodolé�ebného za�ízení), proto zde nejsou popsány bližší informace o této jednotce. 

Za�ízení není škodlivé a je v souladu s p�edpisy. 
 

Technologický provozní soubor PS 02 – výtah v rehabilita�ní �ásti: 

V rehabilita�ní �ásti je navržen trak�ní výtah bez strojovny od firmy FREE-VOTOlift typ VI.  
Tento výtah spojuje 1.PP, 1.NP a 2.NP rehabilita�ního centra. Nosnost tohoto výtahu je 
1250kg, kapacita 16 osob. Rozm�ry kabiny výtahu jsou 1,2x2,3m a sv�tlá výška �iní 2,1m. 
rychlost výtahu je 1,0m/s s p�íkonem 12,5kW. Za�ízení není škodlivé a je v souladu 
s p�edpisy. 
  
 

 
Technologický provozní soubor PS 03 – výtah v bytové �ásti: 

V této �ásti je navržen trak�ní výtah bez strojovny od firmy FREE-VOTOlift typ V.  
Tento výtah spojuje 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP bytové �ásti. Nosnost tohoto výtahu je 1000kg, 
kapacita 13 osob. Rozm�ry kabiny výtahu jsou 1,1x2,1m a sv�tlá výška �iní 2,1m. rychlost 
výtahu je 1,0m/s s p�íkonem 9,5kW. Za�ízení není škodlivé a je v souladu s p�edpisy. 

Z�ízení obou výtah� budou provád�t školení technici firmy VOTO (Výtahy VOTO Plze
 s. r. 
o., Jate�ní 10, 301 00 Plze
). 

a) Ú�EL OBJEKTU 

 

 Ú�el objektu 

 Obsahem projektové dokumentace je projekt pro stavební povolení na polyfunk�ní objekt 
v Brn�, �ást Brno-�ernovice, na parcele �íslo 2159/1 (orná p�da). Budova je navržená jako t�ípodlažní 
s �áste�ným podsklepením a plochou st�echou. Tento objekt bude sloužit z �ásti jako rehabilita�ní 
centrum, dále bude obsahovat obchod s pot�ebami pro osoby s omezenou schopností pohybu, dva byty 
pro osoby na invalidním vozí�ku a byt pro majitele celého objektu. 

 

 Zastav�ná plocha 

 Zastav�ná plocha objektem je 960,89 m2 

 

 Obestav�ný prostor 



 Obestav�ný prostor objektu je 11 175 m3 

 

 

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK�NÍHO, DIPOZI�NÍHO A 
VÝTVARNÉHO �EŠENÍ A �EŠENÍ VEGETA�NÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 
V�ETN� �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SHCOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

 Architektonické �ešení: 

 

 Objekt obsahuje t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží s plochou st�echou. Jelikož pozemek, 
na kterém je objekt navržen, se nachází na památkov� chrán�ném území, byl celý návrh 
architektonického �ešení konzultován na památká�ích (tuto funkci zastoupil vedoucí diplomové práce).
  

 Vlastní dispozi�ní �ešení se odvíjí od požadavku investora a inspirace z navštívených 
rehabilita�ních za�ízení. 

 

 Funk�ní �ešení: 

 

 Vzhledem k podstat� využití objektu, již je rehabilita�ní centrum, obchod s pom�ckami pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, dvou byt� pro osoby s omezenou schopností pohybu a bytu pro 
majitele celého centra, jsou jednotlivé funkce, provozy a místnosti seskupeny a navrženy tak, že na 
sebe aditivn� navazují a vždy je hlavní funkce podporována funkcemi obslužnými. 

 

 Dispozi�ní �ešení: 

 

 1.PP 

 První podzemní podlaží je rozd�leno na dv� �ásti. Jedna �ást pat�í rehabilita�nímu centru a 
druhá �ást slouží hlavn� pro bytovou �ást.  

�ást rehabilitace: do podsklepené �ásti se dostaneme po schodišti nebo výtahem. Z tohoto 
prostoru je p�ístup do hlavního skladu pot�eb rehabilitace, dílny správce a do dalších dvou chodeb. 
Jedná se o chodbu severní a západní. V západní chodb� se nacházejí vstupy do místnosti se 
zásobníkem vody pro vany ve vodolé�b�, kotelny, která slouží pouze pro �ást rehabilitace. Dále je 
z této chodby p�ístup do prádelny, která je propojena se sušárnou. Z obou t�chto místností se 
dostaneme do již zmín�né severní chodby, ze které je p�ístup do technické místnosti vzduchotechniky, 



skladu �istého prádla, technické místnosti výtahu a p�edsín�, kde se nacházejí dve�e do úklidové 
místnosti a na toaletu. 

�ást bytová: do této �ásti vede op�t schodišt� a výtah. Z t�chto komunika�ních prostor se 
dostaneme do chodby, ve které se nacházejí vstupy do technické místnosti výtahu, kotelny pro 
bytovou �ást a obchod a do t�í sklepních prostor (pro každý byt jeden). 

 

 1.NP 

 Toto nadzemní podlaží je rozd�leno do t�í �ástí. Hlavní vstupy do všech t�í je umíst�n 
na jihovýchodní �ásti objektu. První �ást je rovn�ž �ást rehabilitace, druhá �ást je navržena jako hlavní 
vstup ke schodišti do obytných prostor a t�etí �ást obsahuje obchod pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. 

�ást rehabilitace: Po vstupu do objektu se nacházíme v zádve�í rehabilita�ního centra, kde 
jsou umíst�ny dve�e, vedoucí do hlavní �ekárny a recepce. Vstup do hlavní ordinace a 
endokrinologické ordinace je práv� z této �ekárny. Ob� ordinace jsou vzájemn� propojeny. Dále se 
z �ekárny dostaneme do chodby, kde je navržena úklidová místnost a kde jsou umíst�ny prostory 
(schodišt� a výtah) vedoucí do jiných podlaží. Dále odtud je vstup do �ekárny na lymfodrenáže, kde se 
nachází p�edsí
 se záchodem pro personál a vstup do ordinace s lymfodrenážemi, kde sou�ástí této 
ordinace je i šatna a sprcha pro osobu s omezenou schopností pohybu a pro osobu bez pohybových 
omezení. Z hlavní chodby (kde se nacházejí již zmín�né komunika�ní prostory) se dostaneme do 
chodby, kde se nachází zádve�í a vstup pro zam�stnance, koutek s automaty na ob�erstvení, vstupy na 
toalety pro pány a dámy a vchod do �ásti vodolé�by. V této �ásti se nachází ordinace, šatny a sprchy 
pro muže, ženy a osobu na vozíku, hlavní sál kde jsou instalovány masážní vany, dále toalety pro 
muže a ženy a úklidová místnost pro vodolé�bu. V ordinaci lymfodrenáží a vodolé�b� jsou 
instalovány shozy na špinavé prádlo vedoucí do 1.PP do prádelny.  

�ást hlavního vstupu k byt�m: Zde se nachází op�t zádve�í, po projití zádve�ím se nacházíme 
v chodb� kde je navržena ko�árkárna a komunika�ní prostory (schodišt� a výtah) vedoucí do ostatních 
podlaží. 

�ást s obchodem: Jedná se o prodejnu a p�j�ovnu pom�cek, pro osobu s omezenou schopností 
pohybu. Obchod obsahuje rovn�ž zádve�í, prodejnu, úklidovou místnost a sklad, do t�chto dvou 
místností se dostaneme p�es chodbu, do které je vstup z prodejny. Dále se z prodejny dostaneme do 
chodby, kde se nachází vstupy do šatny, zde je navržena i místnost se sprchou, dále se z této chodby 
dostaneme do dvou chodeb, kde v jedné je vstup pro zam�stnance a v druhé je vstup pro zásobování a 
tato chodba ústí i do skladu prodejny. 

 Všechny t�i zádve�í u hlavních vstup� jsou vzájemn� propojeny, z d�vodu možnosti zap�j�ení 
vozí�k� z prodejny rehabilita�nímu centru, a aby návšt�vníci nemuseli chodit exteriérem. 

 

  2.NP 

 Druhé nadzemní podlaží je rovn�ž rozd�leno na dv� �ásti. První �ást je poslední patro 
rehabilita�ního centra a druhá �ást obsahující byt pro osobu s omezenou schopností pohybu. 



 �ást rehabilitace: Po vstupu do druhého nadzemního patra po schodišti �i výtahem, se 
nacházíme na hlavní chodb�, odkud je p�ístup do skladu, �ekárny magnetické rezonance, �ekárny 
neurologie a chodby, kde jsou navrženy toalety pro muže a ženy, úklidová místnost a zázemí pro 
personál. Z �ekárny magnetické rezonance je vstup do ordinace magnetické rezonance a do t�locvi�ny. 
T�locvi�na a ordinace jsou vzájemn� propojeny. V �ekárn� neurologie je navržena toaleta s p�edsíní 
pro personál a vstup do ordinace neurologie. Zázemí pro personál obsahuje chodbu odkud je p�ístup 
do šaten pro uklíze�ky, toaletu a sprcha pro personál, dále denní místnost, kuchy
 s jídelnou, odkud je 
vstup na terasu. 

 �ást byt pro osobu s omezenou schopností pohybu: Do tohoto bytu se dostaneme z chodby, 
kde je navržen výtah a schodišt�. Po vstupu do bytu se nacházíme v v p�edsíni, kde je odstavná plocha 
pro vozík používaný v exteriéru a vozík používaný v byt�. Z této p�edsín� se dostaneme do chodby 
odkud je p�ístup do kuchyn� s jídelnou a obývacím pokojem, do komory, koupelny, na toaletu, do 
ložnice, jejíž sou�ástí je šatna, a do d�tského pokoje, který obsahuje rovn�ž vlastní šatnu. Z kuchyn� 
s jídelnou a obývacím pokojem je bezbariérový vstup na balkon. Byt je navržen dle vyhlášky �. 
398/2009 Sb. pro osobu s omezenou schopností pohybu. 

 

3.NP 

 Ve t�etím nadzemním podlaží se nacházejí dva byty. První byt je totožný s bytem v 2.NP, 
který je navržen dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. pro osobu s omezenou schopností pohybu. Druhý byt je 
ur�en pro majitele objektu. Po vstupu do tohoto bytu se nacházíme v p�edsíni, kde je navržena 
komora. V p�edsíni se nacházejí dve�e vedoucí na chodbu bytu. Z chodby je vstup do pracovny, 
d�tského pokoje, do koupelny, ložnice, která obsahuje vlastní šatnu a vstup na balkon, dále se 
z chodby dostaneme na toaletu a do kuchyn� s jídelnou a obývacím pokojem. V této místnosti se 
nachází spíž a vstupy na terasu a do zimní zahrady. Terasa a zimní zahrada jsou vzájemn� propojeny. 

 

 Výtvarné �ešení: 

 

 Na objektu jsou ve vyvážené kombinaci užity kvalitní a hodnotné materiály. Vlastní obvodové 
st�ny nadzemních podlaží jsou provedeny pomocí p�esných tvárnic YTONG P4-550 na tenkovrstvou 
zdící maltu YTONG. První nadzemní podlaží je z exteriéru obloženo fasádním obkladem 
NOVABRICK THERM z k�emi�itanu hlinitého barvy pískové. Fasáda druhého a t�etího nadzemního 
podlaží bude povrchov� upraveno fasádní tenkovrstvou silikonovou omítkou CEMIX COOL 
s rýhovanou strukturou. Je zde ud�lán ozdobný pruh v odstínu tmav� zelené CEMIX 2112, nad tímto 
pruhem je použit odstín bíle CEMIX 2015 a pod pruhem je odstín sv�tle zelené CEMIX 2113. 
Všechny výpln� otvor� jsou navrženy plastové s venkovní úpravou šedá RAL 7035, výlohy obchodu 
jsou hliníkové s venkovní úpravou taktéž šedou RAL 7035. Na terasách a balkonech bude použito 
zábradlí JAP s nerezovou konstrukcí a d�ev�ným madlem v odstínu mahagonu s úpravou do exteriéru. 
Všechny klempí�ské prvky jsou z m�d�ného plechu a plastové v barv� hn�dé. 

 

 �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu v�etn� �ešení p�ístupu: 



 

 P�ístup do objektu, parkovací plochy a malý park s lavi�kami jsou ze zpevn�ných ploch 
tvo�ených betonovou dlažbou BEST – KARO. Všechny p�ístupy jsou �ešeny pro osobu s omezenou 
schopností pohybu. Ostatní plochy jsou zatravn�ny a jsou zde vysázené stromy, ke�e a okrasné 
kv�tiny. 

 

 Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu: 

 

 V podstat� celý objekt je �ešen v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, krom� sklepní �ásti rehabilitace, místností, kam má p�ístup pouze personál 
rehabilitace a prodejny a bytu pro majitele celého centra. 

 

 Orientace objektu: 

 

 Objekt je navržen na volném prostranství, hlavní vstup objektu a tedy i hlavní fasáda je 
orientována sm�rem na jihovýchodní stranu. 

 

c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV�NÉ PROSTORY, 
ZASTAV�NÉ PLOCHY ORIENTACE, OSV�TLENÍ A OSLUN�NÍ 

Objekt by m�l sloužit jako rehabilita�ní centrum, obchod s pot�ebami pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, dvou byt� pro osoby s omezenou schopností pohybu a bytu pro majitele objektu.  

 

M�rné údaje objektu 

 

� Zastav�ná plocha 960,89 m2 

� Obestav�ný prostor 11 175,00 m3 

 

� Podlahová plocha sklepní �ásti rehabilita�ního centra 329,37 m2 

� Podlahová plocha sklepní �ásti bytové �ásti 149,04 m2 

� Podlahová plocha �ásti rehabilitace v 1.NP 528,98 m2 

� Podlahová plocha �ásti prodejna v 1.NP 211,70 m2 

� Podlahová plocha pro bytovou �ást v 1.NP 51,16 m2 

� Podlahová plocha �ásti rehabilitace v 2.NP 509,09 m2 

� Podlahová plocha kom. prostor pro byty 2NP 36,56 m2 



� Podlahová plocha bytu pro os. s omez. schop. poh. 2NP 197,56 m2 

� Podlahová plocha kom. prostor pro byty 3NP 36,56 m2 

� Podlahová plocha bytu pro os. s omez. schop. poh. 3NP 197,56 m2 

� Podlahová plocha bytu pro majitele objektu 3.NP 304,03 m2 
 

� Podlahová plocha objektu celkem 2535,70m2 

 

Orientace objektu, osv�tlení a oslun�ní: 

 

 Novostavba polyfunk�ního domu je orientována hlavním vstupem na jihovýchod. Na tuto 
sv�tovou stranu jsou orientovány v 1.NP hlavní ordinace, �ekárna, prodejna, v 2. NP to jsou místnosti 
t�locvi�na, magnetická rezonance a v byt� kuchy
 s jídelnou a obývacím pokojem s balkonem. 
V 3.NP je to rovn�ž kuchy
 s jídelnou obývacím pokojem a balkonem z jednoho bytu a z druhého je 
to p�edsí
, pracovna, d�tský pokoj, ložnice s šatnou a balkon. Na jihozápadní stranu jsou orientovány 
místnosti: v 1.NP hlavní ordinace, ordinace endokrinologie, �ekárna lymfodrenáže, ordinace 
lymfodrenáže, místnost vodolé�by s masážními vanami, toalety ve vodolé�b� a úklidová místnost 
vodolé�by. Ve 2. NP to jsou t�locvi�na, �ekárna neurologie, ordinace neurologie, denní místnost 
rehabilitace kuchy
 a jídelna denní místnosti pro zam�stnance. Ve 3. NP ložnice, kuchy
 s jídelnou a 
obývacím pokojem a zimní zahrada. Na severozápadní stranu jsou orientovány místnosti: v 1.NP 
místnost vodolé�by s masážními vanami, sprchy a šatny ve vodolé�b� pro muže, ordinace vodolé�by, 
sklad prodejny a chodba pro zásobování. V 2. NP kuchy
 s jídelnou denní místnosti, chodba denní 
místnosti, šatny pro uklíze�ky, d�tský pokoj se šatnou a ložnice. Ve 3. NP to jsou zimní zahrada, spíž, 
kuchy
 s jídelnou a obývacím pokojem, koupelna, d�tský pokoj s šatnou a ložnice. Na zbývající 
severovýchodní stranu jsou orientovány místnosti: v 1NP ordinace vodolé�by, toalety pro ženy, vstup 
pro zam�stnance rehabilitace, vstup pro zásobování prodejny a pro zam�stnance v prodejn�, prodejna a 
sprcha pro zam�stnance v prodejn�. V 2.NP to jsou šatna pro uklíze�ky, toaleta denní místnosti a 
sprcha, v �ásti s bytem to je ložnice a šatna, komora a kuchy
 s jídelnou a obývacím pokojem. Ve 3. 
NP to jsou místnosti ložnice se šatnou, komora a kuchy
 s jídelnou a obývacím pokojem. Všechny 
pobytové místnosti mají dostate�n� velké prosklené plochy (okna a dve�e), takže jejich oslun�ní je 
vyhovující.  

 Um�lé osv�tlení je �ešeno p�evážn� elektrickými zdroji ve svítidlech r�zných typ� podle 
ú�elu a pot�eby osv�tlovaných prostor. Intenzita um�lého osv�tlení jednotlivých prostor bude 
odpovídat hygienickým požadavk�m - sv�teln� technický návrh respektuje podmínky dle �SN 36 
0452. Viz Souhrnná technická zprava. 

 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ OBJETKU, JEHO UD
VEDN�NÍ 
VE VAZB� NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

Nosná konstrukce stavby: 

 



 Svislé konstrukce nadzemních podlaží budou realizovány systémem YTONG a podzemních 
podlaží z bednících tvarovek BEST. Konstrukce schodišt� dvouramenného je tvo�eno 
monolitickou železobetonovou deskou tl. 100mm, s nadbetovanými stupni. Nosné vodorovné 
konstrukce budou tvo�eny z monolitických železobetonových desek tl. 200mm. Vnit�ní konstrukce 
výtahové šachty bude z prefabrikovaných železobetonových desek 200mm a st�n tl. 150mm¨, ty 
jsou navrženy dle výrobce výtahu FREE-VOTOlift. Nosnou konstrukci ploché st�echy tvo�í 
rovn�ž železobetonová monolitická deska tl. 200mm. Jako svislé prvky jsou zde použity i 
železobetonové sloupy o rozm�ru 300x300mm. 

 

 Materiály použité v nosných konstrukcích: 

 

 Monolitické železobetonové konstrukce beton C30/37 a ocel B500 – 10 505(R) 

 Základová monolitické pasy pod podsklepenou �ástí beton prostý C16/20 

 Základové monolitické pasy fungující jako rošt nad pilotami z železobetonu beton  

C20/25 a výztuž B500 – 10 505(R) 

  

 Podmínky pro realizaci: 

 

 P�edkládaná dokumentace statické �ásti projektu bude zpracována dodavatelskou firmou 
v rozsahu nutném pro realizaci stavby. Nosné konstrukce a založení jsou navrženy v souladu s 
platnými �SN, resp. evropskými normami �SN EN, �SN P ENV. P�i realizaci stavby je nutno 
dodržovat všechny platné normy a p�edpisy. 

 

 Obvodové a vnit�ní konstrukce: 

 

 Obvodové a vnit�ní zdivo tl. 300mm tvo�í v podsklepené �ástí bednící tvarovky firmy BEST, 
s p�eklady GARPET GGP tl. 70mm. V nadzemních podlažích tvo�í obvodové zdivo p�esné 
tvárnice YTONG P4-550 na tenkovrstvou zdící maltu YTONG a vnit�ní nosné zdivo 
vápenopískové tvárnice YTONG SILKA SI12-1800 tl. 300mm na zdící maltu SILKA, p�eklady 
nad zdivem firmy YTONG tvo�í YTONG PSF IV.  

 Nosné sloupy dle statiky z železobetonových monolitických konstrukcí (viz legendy materiálu 
na jednotlivých výkresech)    

 Veškeré obvodové konstrukce budou spl
ovat požadavky �SN 73 0540-2 na min. tepelný 
odpor. 



 V celém objektu budou provedeny omítky firmy CEMIX a to tak, aby si dlouhodob� zachovali 
p�íznivé vlastnosti silikátových materiál� (prodyšnost) 

 P�i provád�ní zdiva je nutno dodržet �SN 73 2310 Provád�ní zd�ných konstrukcí a 
technologická pravidla provád�ní systému YTONG. 

 Obvodové konstrukce jsou zatepleny pomocí ROCKWOOL Fastrock LL tlouš	ky 200mm. U 
soklu  a pod úrovní terénu je to ISOVER STYNODUR 2800C tl. 2x80mm. Vice viz výpis skladeb. 

 

 Vodorovné nosné konstrukce: 

 

 Stropy jsou tvo�eny z monolitických železobetonových desek tl. 200mm z betonu C30/37 a 
oceli B500 – 10 505(R). Jsou zde provedeny pr�vlaky ší�ky 300mm a v�nce dle statika. Výpis t�chto 
prvk� je proveden v jednotlivých výkresech stropních konstrukcí. 

 

 Spojovací konstrukce – schodišt� a výtahy: 

 

 Propojení jednotlivých podlaží je pomocí monolitických železobetonových dvouramenných 
schodiš	, které tvo�í deska tl. 100mm s nadbetonovanými stupni. Mezipodesty jsou tvo�eny pomocí 
monolitických železobetonových desek tl. 150mm. Nosnou konstrukci tvo�í železobetonový trám 
300x300mm uložených do okolních nosních st�n. 

 Jsou zde navrženy dv� totožné schodišt�, jedno spojuje v rehabilita�ní �ásti 1.PP až 2.NP a 
v �ásti s byty 1.PP až 3.NP. 

 Podrobn�jší výkresy schodišt� budou provedeny v realiza�ní dokumentaci. 

  

 Jsou zde navrženy dva výtahy, v rehabilita�ní �ásti je to trak�ní výtah bez strojovny FREE-
VOTOlift typ VI spojující rovn�ž 1.PP až 2.NP. A v s byty je to trak�ní výtah bez strojovny FREE-
VOTOlift typ V. spojující 1PP. až 3.NP.  

 Ve výtahové šacht� je instalován žeb�ík a osv�tlení šachty. Šachta je odv�trána dv�ma otvoru 
u stropu šachty s DN 150mm viz výkresová dokumentace. Výtahová šachta je tvo�ena 
prefabrikovaných železobetonových st�n tl. 150mm, strop z prefabrikované železobetonové desky tl. 
150mm a podlaha také z prefabrikované železobetonové desky tl. 200mm. Tyto konstrukce jsou 
navrženy statikem výrobce výtahu. Šachta je oddilatována od konstrukcí objektu ve spodní �ásti až po 
podlahu prvního nadzemního podlaží v pruhem u v�nce 2. NP a v�nce a stropu nad t�etímm 
nadzemním podlažím vybroizolací SYLOMER 2x25mm – navrženou dle výrobce a v ostatních 
místech dilatace je vložena akustická izolace z minerální plsti ISOVER ORSTECH 110 - �=110kg/m3. 
Instalaci výtahu budou provád�t specializovaní technici firmy VOTO s.r.o. 

 Dilata�ní spára bude v podlaze p�ekryta hliníkovými dilata�ními profily SCHÜTER®-DILEX-
BTS a ve st�nách a tropech bude použit dilata�ní spoj BLANKE® do mazaniny. 



Na výrobce výtahu byl podán požadavek na návrh akustického generátoru a automatického 
spína�e pro výtah, v p�ípad� požáru, �i vypnutí elektrického proudu, který bude umíst�n v technické 
místnoti výtahu. Toto platí pro oba navržené výtahy. 

 

 

 Konstrukce st�echy: 

 

 Nosnou konstrukci st�echy a teras tvo�í železobetonová monolitická deska tl. 200mm. Nosnou 
konstrukci balkonu tvo�í železobetonová deska tl. 160mm. Podrobn�jší výkresy desek budou 
provedeny v realiza�ní dokumentaci. Skladby st�ech teras a balkonu viz výpis skladeb. 

 

 

 

 

 Klempí�ské konstrukce: 

 

 Všechny klempí�ské výrobky st�ešních a odvod
ovacích prvk� budou provedeny z m�d�ného 
plechu tl. 06mm. Klempí�ské výrobky budou provedeny dle �SN73 3610. Více viz výpis 
klempí�ských prvk�.  

 

 Vnit�ní d�lící konstrukce: 

 

 P�í�ky v 1.PP jsou vybudovány z p�esných p�í�kovek YTONG P2-500 na zdící tenkovrstvou 
maltu YTONG s p�eklady YTONG PSF III. Výpis p�eklad� je pro každé podlaží stanoven ve 
výkrese jednotlivých podlaží. 

 P�i provád�ní zdiva je nutno dodržet �SN 73 2310 Provád�ní zd�ných konstrukcí a 
technologická pravidla provád�ní systému YTONG. 

 D�lící konstrukce v ostatních podlaží jsou tvo�eny ze sádrokartonu firmy KNAUF, p�í�ky jsou 
tl. 125mm. Více viz výpis skladeb. 

 P�i provád�ní t�chto d�lících konstrukcí budou dodržovány pravidla provád�ní systému 
KNAUF. 

 

Základy: 



  

 Základové pom�ry 

 Zájmová parcela je v mírném svahu stoupajícím k východní stran�. Nenachází se v povod
ové 
oblasti ani v poddolovaném území a nehrozí zde sesuvy. 

  

Na pozemku, kde bude objekt realizován, byly provedeny pr�zkumy firmou GEOS Brno, 
Akademika RNDr. Vratislav Minol, Talichova 12, 623 00 Brno. Byl proveden p�edb�žný a podrobný 
geologický pr�zkum a to 8 sond do hloubky 15 metr�. Bylo zjišt�no, že zemina je dostate�n� únosná 
až od hloubky 4,6m G2GP – št�rk pís�itý ulehlý, Ø 5-15cm s Rdt=0,40 Mpa. Dále byl proveden 
pr�zkum pro stanovení radonového rizika pozemku, kde bylo zjišt�no nízké riziko radonu. 
Podrobn�jší informace viz dokumentace o provedených pr�zkumech firmy GEOS Brno. Dle 
zjišt�ných základových pom�r� byla navržena konstrukce základ�. Po provedení výkop� bude odebrán 
vzorek a ov��ena únosnost zeminy, pop�ípad� bude p�epo�ítána a znovu navržena konstrukce základ�. 

  

 

Konstrukce základ� 

Základy podsklepené �ásti budou provedeny jako monolitické základové pasy z prostého 
betonu C 16/20-XC1. Nepodsklepená �ást je tvo�ena monolitickými železobetonovými pasy, tvo�ící 
nosný rošt nad pilotami z betonu C 20/25 s výztuží B500. Provád�ní pilot o pr�m�ru 0,63m bude 
provád�t specializovaná firma TopGeo. 

Více viz výkres základ�. 

 

Dilatace budovy: 

 

Budova je z hlediska základových pom�r� oddilatována v míst� v�tší nepodsklepené �ásti. 
Dilatace je ší�ky 50mm. Ve spodní stavb� je vložena tepelná izolace ISOVE EPS PERIMETR od 
výšky -4,950m do +0,400m a od této výšky použita izolace ROCKWOOL Fastrock LL. Dilata�ní 
spáry budou v podlaze p�ekryty hliníkovými dilata�ními profily SCHÜTER®-DILEX-BTS a ve 
st�nách a tropech bude použit dilata�ní spoj BLANKE® do mazaniny. Ve st�eše bude použit dilata�ní 
provazec Cordon Neodyl. 

 
 Komíny: 

 

 V objektu jsou použity komínová t�lesa, tvo�ená systémem Schiedel – ABSOLUT 18L18. 
Dilatace komínové vložky z minerální desky ROCKWOOL tl. 10mm. Vytáp�ní objektu je �ešeno 
plynovými kotli.   



 

Podlahy: 

 

 Podlahy jsou navrženy s pochozí vrstvou zvolenou dle ú�elu místností. Podlahy budou 
provedeny jako plovoucí (p�evážn� t�žké). Blíže pochozí vrstva viz výpis místností v jednotlivých 
výkresech p�dorys�.  

 

Podhledy: 

 

 Podhledy jsou použity pouze v 1.PP, 1.NP a 2.NP. Druh podhledu dle výpisu místností 
v jednotlivých výkresech p�dorys�.  

 Jsou zde navrženy dva druhy podhled�. Podhled ze sádrokartonových desek KNAUF, 
zav�šených na záv�sných lanech a p�ipevn�ny do hliníkových rošt� z CD profil�. Je zde nutné 
postupovat dle montážní p�íru�ky firmy KNAUF. 

 Druhý druh podhledu je podhled z minerálních desek RIGIPS OWA na záv�sných prvcích a 
hliníkovém roštu.  Bude zde postupováno dle montážních p�íru�ek firmy RIGIPS. 

 

Obklady: 

 

 Vnit�ní keramické obklady budou lepeny na lepidlo CEMIX FLEX. Budou opat�eny 
okrajovými a rohovými lištami. P�estup mezi podlahou a obkladem bude zatmelen silikonem. 

 

Omítky a fasády: 

 

Povrchy st�n uvnit� objektu budou opat�eny omítkami CEMIX (spojovací m�stek CEMIX 
221, jádrová omítka leh�ená CEMIX 032 a vnit�ní štuk jemný CEMIX 033j) nebo keramickými 
obklady. Na vn�jší líc tepelné izolace se nanese lepidlo, na které bude provedna silikátová penetrace 
CEMIX Penetrace ST. Na tu se nanese silikátová rýhovaná omítka CEMIX TBR a fasádní barva 
CEMIX FTB silikátová barevná 2112. V míst� prvního nadzemního podlaží je použit fasádní obklad 
NOVABRICK THERM z k�emi�itanu hlinitého na hliníkovém roštu. 

 

Izolace: 

 



 Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena pomocí asfaltových modifikovaných pás� 
DEHTOCHEMA SKLODEK 40 special mineral (PEY G200 S4). Podkladní povrch bude p�ed vlastní 
pokládkou opat�en asfaltovým nát�rem. Pásy jsou celoplošn� nataveny. Izolace bude vyvedena na 
vn�jší svislé plochy obvodových st�n na výšku min. 300mm nad upravený terén. P�ed jejím položením 
se ut�sní všechny trhliny a prostupy v podkladu. Na terase tvo�í hydroizola�ní souvrství dva asfaltové 
pásy. Spodní vrstvu tvo�í modifikovaný asfaltový pás DEHTOCHEMA ELASTODEK 50 Special 
Mineral (s jemnozrnným posypem samolepící), s p�esahy 100mm kotvený p�ez tepelnou izolaci do 
nosné konstrukce. Vrchní vrstvu tvo�í sfaltový pás VEDAPROOF ® F (t3), s p�esahy 100mm plošn� 
natavený, ob� vrsvy jsou vytažené až pod oplechování atiky. V místech balkónu, záv�t�í a teras 
v prvním nadzemním podlaží, bude jako hydroizolace použita flexibilní hydroizola�ní st�rka PCI 
Seccoral® 2K. Ve st�ešní konstrukci jsou je jako parot�sná vrstva použit GLASTEK Special mineral 
s p�esahy 100mm u vtoku nataven na integrovaný asfaltovaný pás, jinak bodov� natavenou nosnou 
konstrukci. Dále je zde jako hydroizolace použit SKLODEK 40 special mineral s jemnozrnným 
posypem a mechanicky kotveno do nosné konstrukce, jako další vrstva je Elastodek 50 special dekor 
s hrubozrnným posypem, plošn� nataven.  

  

K zateplení obvodových st�n je použita tepelná izolace ROCKWOOL FASTROCK LL 
s tlouš	kou 200mm. U soklu a se stykem se zeminou je použita tepelná izolace ISOVER STYNODUR 
2800CC a stejná tepelná izolace je použita i ve st�nách v kontaktu se zeminou. V terasách je použite 
tepelná izolace PUREN ® SE-B1 tl. 2x80mm. V terase nad vytáp�nou garáží je použita tepelná 
izolace ISOVER EPS 200S tlouš	ky 160mm a jako spádová vrstva použity spádové klínce PUREN se 
spádem 2% a minimální tlouš	kou 20mm. Atika je z vn�jší strany zateplena stejnou izolací jako vn�jší 
obvodová konstrukce a z vnit�ní strany je použit tentýž materiál ROCKWOOL FASTROCK LL 
tlouš	ky 40mm. St�ešní konstrukce je zateplena ISOVER EPS 70S tl. 2x100mm. 

V dilata�ní spá�e mezi výtahovou šachtou a objektem, jak je již popsáno v �ásti  

4.7. výtah, použita akustická izolace z minerální plsti ISOVER ORSTECH 110 tl. 50mm, �=110kg/m3 
a vybroizolace SYLOMER 2x25mm, naržený dle výrobce. 

 Více viz výpis skladeb. 

 

Záme�nické výrobky: 

 

 Zábradlí na balkónech, terasách bude nerezové s d�ev�ným madlem, od firmy J.A.P. Rozm�ry 
jsou uvedeny ve výpisu záme�nických prvk�. 

 

Truhlá�ské výrobky: 

 

 Na schodišti bude provedeno d�ev�né zábradlí firmy JK plus s výplní stylu V1 a madlem stylu 
M5 a d�ev�né madlo JK plus s madlem M5. Rozm�ry jsou uvedeny ve výpisu truhlá�ských prvk�.  



 

Nát�ry a malby: 

 

 Barevné odstíny jednotlivých nát�r� budou ur�eny po konzultaci s investorem.  

 

e)  TEPELN� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVOR
 

 

 Veškeré obvodové konstrukce stavby  musejí  spl
ovat požadavky �SN 73 05 40-2 na min. 
tepelný odpor. Více popsáno v �ásti d) – Izolace a výpisu skladeb. 

 Výpln� otvor�: 

 Okna – v objektu jsou navržena plastová okna firmy Schüco CORONA SI 82 s trojsklem 
s izola�ní vložkou vypln�né argonem, Ug=0,5W/(m2K) a Uf=0,9 W/(m2K). Barva na stran� interiéru je 
odstín bíle a na stran� exteriéru odstín šedé RAL 7035. Dále jsou tu použity dv� výkladní okna 
s hliníkovým rámem Schüco AWS 75 SI s bezpe�nostním dvojsklem, Ug=1,1 W/(m2K) a Uf=1,0 
W/(m2K). 

 Dve�e – jako halvní vstupní dve�e jsou navrženy dve�e TRIDO s povrchovou úpravou odstín 
šedé RAL 7035, Ug=1,0 W/(m2K) a Uf=1,72 W/(m2K). vrata pro zásobování TRIDO EVO klasik 
Ug=1,5 W/(m2K) a dve�e pro zam�stnance HORMANN T30 H3D UD=1,9W/(m2K). Vnit�ní dve�e 
SAPELI s obložkovou nebo rámovou zárubní.  

 Více viz výpis oken a dve�í. 

  

 

f) ZP
SOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO 
PR
ZKUMU 

 

Základy: 

  

 Základové pom�ry 

 Zájmová parcela je v mírném svahu stoupajícím k východní stran�. Nenachází se v povod
ové 
oblasti ani v poddolovaném území a nehrozí zde sesuvy. 

  

Na pozemku, kde bude objekt realizován, byly provedeny pr�zkumy firmou GEOS Brno, 
Akademika RNDr. Vratislav Minol, Talichova 12, 623 00 Brno. Byl proveden p�edb�žný a podrobný 
geologický pr�zkum a to 8 sond do hloubky 15 metr�. Bylo zjišt�no, že zemina je dostate�n� únosná 



až od hloubky 4,6m G2GP – št�rk pís�itý ulehlý, Ø 5-15cm s Rdt=0,40 Mpa. Dále byl proveden 
pr�zkum pro stanovení radonového rizika pozemku, kde bylo zjišt�no nízké riziko radonu. 
Podrobn�jší informace viz dokumentace o provedených pr�zkumech firmy GEOS Brno. Dle 
zjišt�ných základových pom�r� byla navržena konstrukce základ�. Po provedení výkop� bude odebrán 
vzorek a ov��ena únosnost zeminy, pop�ípad� bude p�epo�ítána a znovu navržena konstrukce základ�. 

  

 

Konstrukce základ� 

Základy podsklepené �ásti budou provedeny jako monolitické základové pasy z prostého 
betonu C 16/20-XC1. Nepodsklepená �ást je tvo�ena monolitickými železobetonovými pasy, tvo�ící 
nosný rošt nad pilotami z betonu C 20/25 s výztuží B500. Provád�ní pilot o pr�m�ru 0,63m bude 
provád�t specializovaná firma TopGeo. 

Více viz výkres základ�. 

 

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A �EŠENÍ 
P�ÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú�INK
 

 

 Vzhledem k charakteru stavby - nejedná se o výrobní nebo zem�d�lský objekt - se 
nep�edpokládá produkce škodlivin pr�myslového charakteru zdraví a životu nebezpe�ných.  

Vnit�ní prost�edí je p�ed negativním vlivem dopravy chrán�no konstrukcí plášt� budovy a užitím 
tlumících materiál� na protihlukové izolace. Proti radioaktivnímu radonu bude nov� realizovaná �ást 
objektu chrán�na asfaltovými pásy DEHTOCHEMA SKLODEK 40 special mineral (PEY G200 S4) 
fungující zárove
 jako izolace proti zemní vlhkosti. 

 

 

 

h) DOPRAVNÍ �EŠENÍ 

 

Pozemek bude p�ístupný ze stávající p�ilehlé komunikace (silnice III. t�ídy �.43, ulice Charbulova) 
orientované na západ k uvedenému pozemku. Tato komunikace je ve vlastnictví Statutárního m�sta 
Brna, Kounicova 67,601 67 Brno. 

 P�ístup do objektu, parkovací plochy a malý park s lavi�kami jsou ze zpevn�ných ploch 
tvo�ených betonovou dlažbou BEST – KARO. Všechny p�ístupy jsou �ešeny pro osobu s omezenou 
schopností pohybu. 

 

i) OCHRANA OBJEKTU P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO 
PROST�EDÍ, PROTIRADONOVÁ OPAT�ENÍ 



Všechna ocel v železobetonových konstrukcích je chrán�na proti korozi a zemní vlhkosti 
tlouš	kou krytí betonování. 

 

Izolace: 

 

 Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena pomocí asfaltových modifikovaných pás� 
DEHTOCHEMA SKLODEK 40 special mineral (PEY G200 S4). Podkladní povrch bude p�ed vlastní 
pokládkou opat�en asfaltovým nát�rem. Pásy jsou celoplošn� nataveny. Izolace bude vyvedena na 
vn�jší svislé plochy obvodových st�n na výšku min. 300mm nad upravený terén. P�ed jejím položením 
se ut�sní všechny trhliny a prostupy v podkladu. Na terase tvo�í hydroizola�ní souvrství dva asfaltové 
pásy. Spodní vrstvu tvo�í modifikovaný asfaltový pás DEHTOCHEMA ELASTODEK 50 Special 
Mineral (s jemnozrnným posypem samolepící), s p�esahy 100mm kotvený p�ez tepelnou izolaci do 
nosné konstrukce. Vrchní vrstvu tvo�í sfaltový pás VEDAPROOF ® F (t3), s p�esahy 100mm plošn� 
natavený, ob� vrsvy jsou vytažené až pod oplechování atiky. V místech balkónu, záv�t�í a teras 
v prvním nadzemním podlaží, bude jako hydroizolace použita flexibilní hydroizola�ní st�rka PCI 
Seccoral® 2K. Ve st�ešní konstrukci jsou je jako parot�sná vrstva použit GLASTEK Special mineral 
s p�esahy 100mm u vtoku nataven na integrovaný asfaltovaný pás, jinak bodov� natavenou nosnou 
konstrukci. Dále je zde jako hydroizolace použit SKLODEK 40 special mineral s jemnozrnným 
posypem a mechanicky kotveno do nosné konstrukce, jako další vrstva je Elastodek 50 special dekor 
s hrubozrnným posypem, plošn� nataven.  

  

K zateplení obvodových st�n je použita tepelná izolace ROCKWOOL FASTROCK LL 
s tlouš	kou 200mm. U soklu a se stykem se zeminou je použita tepelná izolace ISOVER STYNODUR 
2800CC a stejná tepelná izolace je použita i ve st�nách v kontaktu se zeminou. V terasách je použite 
tepelná izolace PUREN ® SE-B1 tl. 2x80mm. V terase nad vytáp�nou garáží je použita tepelná 
izolace ISOVER EPS 200S tlouš	ky 160mm a jako spádová vrstva použity spádové klínce PUREN se 
spádem 2% a minimální tlouš	kou 20mm. Atika je z vn�jší strany zateplena stejnou izolací jako vn�jší 
obvodová konstrukce a z vnit�ní strany je použit tentýž materiál ROCKWOOL FASTROCK LL 
tlouš	ky 40mm. St�ešní konstrukce je zateplena ISOVER EPS 70S tl. 2x100mm. 

V dilata�ní spá�e mezi výtahovou šachtou a objektem, jak je již popsáno v �ásti  

4.7. výtah, použita akustická izolace z minerální plsti ISOVER ORSTECH 110 tl. 50mm, �=110kg/m3 
a vybroizolace SYLOMER 2x25mm, naržený dle výrobce. 

 Více viz výpis skladeb 

 

 

 

 

Omítky a fasády: 



 

Povrchy st�n uvnit� objektu budou opat�eny omítkami CEMIX (spojovací m�stek CEMIX 
221, jádrová omítka leh�ená CEMIX 032 a vnit�ní štuk jemný CEMIX 033j) nebo keramickými 
obklady. Na vn�jší líc tepelné izolace se nanese lepidlo, na které bude provedna silikátová penetrace 
CEMIX Penetrace ST. Na tu se nanese silikonová rýhovaná omítka CEMIX TBR a fasádní barva 
CEMIX FTB silikátová barevná 2112. V míst� prvního nadzemního podlaží je použit fasádní obklad 
NOVABRICK THERM z k�emi�itanu hlinitého na hliníkovém roštu. 

 

Pro navržení kontaktního zateplovacího systému je nutno zvolit systém, jenž splní a výrobce doloží 
dále požadované doklady: 

- certifikát autorizované osoby o zajišt�ní shody výrobku s technickými požadavky podle 
na�ízení vlády 178/97 sb. v platném zn�ní, v�etn� specifikace složek výrobku 

- prohlášení o shod� v souladu se zákonem 22/97 sb. v platném zn�ní 
- doklad o dosažení požadavk� na vlastnosti pro kvalitativní t�ídu A podle kritérií CZB 2001- 

kritéria pro kvalitativní t�ídy VKZS, nebo potvrzení o dosažení t�chto požadavk� vystavené 
profesním sdružením CZB 

- certifikát systému jakosti podle �SN ISO �ady 9000 
- doklad nezávislé osoby o dosažení deklarovaných ukazatel� dlouhodobé životnosti, které 

požaduje projektová dokumentace 
vyjád�ení dodavatele o p�edpokladech výrobku k dodržování zákona 125/1997 Sb. o odpadech a 
zákona 157/1998 Sb. o chemických látkách a p�ípravcích 

 

j) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK
 NA VÝSTAVBU 

Veškeré požadavky dané vyhláškou 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby; 
Vyhláškou 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území; a Vyhláškou 
398/2009 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 
staveb jsou spln�ny. 

 

 

k)  POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ 

 

 Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s Požárn� bezpe�nostním 
�ešením, které je samostatnou �ástí projektu. 

 

 

l) BEZPE�NOST PRÁCE 

 



Základní požadavky na BOZP ur�uje Na�ízení vlády � 591/2006 Sb., ,,O bližších minimálních 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi“, Na�ízení vlády � 101/2005 Sb., 
,,O podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí“, Zákon � 309/2006, kterým se 
upravují požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a vyhláška 
362/2005Sb.: Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi s nebezpe�ím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 

 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby pat�í: 

c) vybavení všech pracovník� základními osobními ochrannými pom�ckami - Ochranné 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 

d) evidence všech pracovník�, kte�í se na stavb� vyskytují – �as p�íchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, které budou 
vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní 
zp�sobilosti pracovník�. 

 

Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni p�i školení. 

 Celé staveništ� bude oploceno 1,8m vysokým plotem a zajišt�no proti neoprávn�nému 
vniknutí nepovolaných osob. 

 

 

m)  VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 

-Pr�b�h výstavby bude pravideln� kontrolován v p�edem naplánovaných termínech, pop�ípad� po 
ukon�ení ucelené �ásti. 

- Provedení všech konstrukcí bude dle p�íslušných technologických p�edpis� za použití p�edepsaných 
materiál�, dopl
k� a detail�. 

- Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat 
výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 

- Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude spln�n požadavek § 156 zák. �. 183/2006 Sb. 
V platném zn�ní. Dále budou dodrženy všechny související požadavky tohoto zákona a souvisejících 
vyhlášek. 

- Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chrán�ným platnými zákony. Nesmí být bez 
p�edchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zp�ístupn�na jiným 
fyzickým nebo právnickým subjekt�m �i jinak zneužívána. 

- Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez p�edchozího písemného souhlasu autora 
modifikována nebo použita celá nebo její �ást k vytvo�ení jiné dokumentace pro stavbu. 



Záver: 
Podle zadání jsem zpracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby na 
novostavbu polyfunkcního objektu v meste Brno. Projektovou dokumentaci jsem se snažil 
vytvorit s ohledem na co nejjednodušší pracovní psotup pri provádnení, aby nedocházelo 
ke zbytecným komplikacím a problémum pri realizaci. Myslím, že se mi podarilo dobre 
zpracovat veškeré zadané body a že práce plne odpovídá ocekávání. 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�: 

�SN, EN: 

�SN 73 4301 – Obytné budovy 

�SN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

�SN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 

�SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

�SN 73 0532 – Akustika 

�SN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� stavební �ásti 

�SN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

PRÁVNÍ P�EDPISY: 

Zákon �. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

Vyhláška �. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška �. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb 

WEBOVÉ STRÁNKY: 

http://www.kkh.cz  http://www.vrata-trido.cz 

http://www.ronn.cz http://www.tzb-info.cz 

http://www.schlueter.cz http://archibaseplanet.com  

http://www.slunce-stin.cz http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://www.foamglas.cz/ http://www.rockwool.cz 

http://www.isover.cz http://www.cad-detail.cz 

https://www.dekpartner.cz http://www.kmbeta.cz 

http://www.schiedel.cz http://www.wienerberger.cz 

http://www.jkplus.cz  http://www.vekra.cz 

http://www.sapeli.cz http://www.kronospan.cz 

http://hl.blucina.net   http://www.vytahy-voto.cz  



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�: 

ŽB – železobeton 

P.�. – parcelní �íslo 

A.N. –akumula�ní nádrž 

V. J. – vsakovací jímka 

H.I. – hydroizolace 

T.I – tepelné izolace 

P.Ú. – požární úsek  

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – extrudovaný polystyrén 

KCE – konstrukce 

K. Ú. – katastrální ú�ad 

PT – p�vodní terén 

UT – upravený terén 

�
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Anotace práce Diplomová práce „Polyfunk�ní objekt“ je zpracována ve form� projektové 
dokumentace. Navržený objekt je umíst�n nedaleko �eky Svitavy. Nosná 
konstrukce je v 1.PP tvo�ena z bednících tvarovek Best a ostatní patra ze 
systému Ytong. Stropní konstrukci tvo�í železobetonová deska. Na objektu 
je navržena plochá st�echa. Celý objekt bude zateplen na požadované 
hodnoty. Fasádu tvo�í v 1.NP prov�trávaná fasáda Novabrick a v dalších 
patrech fasádní omítka Cemix. Objekt má t�i nadzemní podlaží a je �áste�n� 
podsklepený. Objekt obsahuje rehabilita�ní centrum, obchod a t�i byty. 
Výkresy jsou zpracovány v programu CAD. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

Master thesis „Multifunctional Building“ is composed in the form of project 
documentation. Designed building is situated close to the Svitava river. The 
supporting structure in the basement is designed from shutter shaped pieces 
Best and the other storages from the system Ytong. The armoured concreted 
slab is designed for the ceilings. The roof is drawn as platform. The whole 
building will be insulated for recommended values. The facade in the first 



storage is designed as ventilated Novabrick and in the other storeys the 
facade will be from plaster Cemix. The building has three storages and 
partly basement. The building consists of centre for rehabilitation, shop and 
three flats. The drawings are compiled in CAD program. 

Klí�ová slova Diplomová práce, polyfunk�ní objekt, plochá st�echa, železobetonová 
deska, rehabilita�ní centrum, prov�trávaná fasáda 
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Master´s thesis, multifunctional building, flat roof, reinforced concrete slab, 
rehabilitation center, ventilated facade 
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Abstrakt: 

Diplomová práce „Polyfunk�ní objekt“ je zpracována ve form� projektové 
dokumentace. Navržený objekt je umíst�n nedaleko �eky Svitavy. Nosná konstrukce je v 1.PP 
tvo�ena z bednících tvarovek Best a ostatní patra ze systému Ytong. Stropní konstrukci tvo�í 
železobetonová deska. Na objektu je navržena plochá st�echa. Celý objekt bude zateplen na 
požadované hodnoty. Fasádu tvo�í v 1.NP prov�trávaná fasáda Novabrick a v dalších patrech 
fasádní omítka Cemix. Objekt má t�i nadzemní podlaží a je �áste�n� podsklepený. Objekt 
obsahuje rehabilita�ní centrum, obchod a t�i byty. Výkresy jsou zpracovány v programu CAD. 
 

Abstrakt v anglickém jazyce: 
Master thesis „Multifunctional Building“ is composed in the form of project 

documentation. Designed building is situated close to the Svitava river. The supporting 
structure in the basement is designed from shutter shaped pieces Best and the other storages 
from the system Ytong. The armoured concreted slab is designed for the ceilings. The roof is 
drawn as platform. The whole building will be insulated for recommended values. The facade 
in the first storage is designed as ventilated Novabrick and in the other storeys the facade will 
be from plaster Cemix. The building has three storages and partly basement. The building 
consists of centre for rehabilitation, shop and three flats. The drawings are compiled in CAD 
program.  
 

Klí�ová slova: 
 Diplomová práce, Polyfunk�ní objekt, plochá st�echa, železobetonová deska, 
rehabilita�ní centrum, prov�trávaná fasáda 
 
Klí�ová slova v anglickém jazyce: 
 Master´s thesis, Multifunctional Building, flat roof, reinforced concrete slab, 
rehabilitation center, ventilated facade 
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