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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního 

domu. Objekt je navržen na parcele v Benešově ulici, v Kutné Hoře. Návrh domu respektuje 

územní plán obce a zároveň dotváří stávající zástavbu. Objekt má jedno podzemní a čtyři 

nadzemní podlaží, poslední nadzemní podlaží je půda. V objektu je podzemní garáž, dva 

obchody a šest bytových jednotek. Objekt je navržen z konstrukčního systému Porotherm.  

  

Klíčová slova 
Polyfunkční dům, podzemní garáž, obchody, bytové jednotky.  

  

  

  

Abstract 
The master´s thesis is focused on the preparation and design of project documentation of the 

multi-functional building. The building is designed on land in Beneš street in Kutná Hora. 

The concept of the building respects the territorial plan of the city and complements the 

existing buildings. The building has one underground and four floors, the last floor is the attic. 

There is an underground garage, two stores and six flats. The building is designed from 

construction system Porotherm.  

  

Keywords 
Multi-functional building, underground garage, stores, flats.  
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ÚVOD 
 
Diplomová práce je zpracovávána jako projektová dokumentace novostavby 
polyfunkčního domu v Kutné Hoře. Toto téma bylo vybráno po konzultaci s vedoucím 
doc. Ing. Milanem Vlčkem, CSc. Výběr typu objektu byl ovlivněn umístěním stavební 
parcely a typu okolní zástavby.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
a) Identifikační údaje: 

 
název stavby:  Polyfunkční dům v Kutné Hoře 
místo stavby:   parcely č. 2136/4 a 2149/1, Kutná Hora 
investor:   Kutnohorská stavební, Hlouška 145, 284 01, Kutná Hora 
projektant:   Bc. Petr Hanzel, 17.listopadu 113, 284 01, Kutná Hora 
vypracoval:   Bc. Petr Hanzel, 17.listopadu 113, 284 01, Kutná Hora 
datum:   01/2013 
 
základní charakteristika stavby:  stavba pro bydlení 
stupeň dokumentace:   projekt prováděcí dokumentace 
 

b) Údaje o dosavadním využití území, pozemku a o majetkoprávních 
vztazích: 

 
Stavební pozemek se nachází ve stávající zástavbě, která je tvořena rodinnými a  
bytovými domy, administrativní budovou. Pozemek se nachází v Benešově ulici, ve 
městě  Kutná Hora, na parcelách č. 2136/4 a 2149/1. Pozemek je dopravně napojen 
na stávající komunikaci, vedoucí Benešovou ulicí. Pozemek není využíván a je ve 
vlastnictví investora – viz přílohy dokladová část. 

 
c) Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu: 
 
Byl proveden polohopis a výškopis stavebního pozemku, měření pronikání radonu a 
jeho dceřiných produktů z podloží. Stavební pozemek je dobře přístupný z místní 
komunikace, inženýrské sítě jsou v blízkosti pozemku investora a budoucího 
polyfunkčního domu. Napojení na dopravní infrastrukturu bude pomocí příjezdové 
cesty a sjezdu na stávající komunikaci, vedoucí Benešovou ulicí. 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Vyjádření DOSS jsou a postupně budou do PD zapracovány. 
 

- dotčené pozemky stavbou: 

 

parcela: 2136/4 
výměra: 1128 m2 

vlastnické právo: Kutnohorská stavební, Hlouška 145, 284 01, Kutná Hora 
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parcela: 2149/1 
výměra: 1545 m2 

vlastnické právo: Kutnohorská stavební, Hlouška 145, 284 01, Kutná Hora 
 

- sousední pozemky: 

 

parcela: 2131 
vlastnické právo: Melecha Miroslav, Benešova 483/27, 284 01, Kutná Hora 
 
parcela: 2132 
vlastnické právo: Bouwfonds ČR, Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 
 
parcela: 2149/12 
vlastnické právo: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora 
 
parcela: 3857/1 
vlastnické právo: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu – dle platných 
ČSN a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
územní informace: 

 
Regulační podmínky, obsažené v územně plánovací dokumentaci města Kutná Hora 
včetně závazných vyhlášek, jsou v PD dodrženy. Polyfunkční dům není jednoduchou 
stavbou (SZ č. 183/2006 Sb. §104), je umístěn v zastavěném území se známými 
podmínkami a vztahy. 
Stavební objekty budou povolovány ve stavebním řízení – stavební povolení. 
Navržené řešení je v souladu s územně plánovací dokumentací města Kutná Hora, 
obecnými požadavky na výstavbu a stavebním zákonem. 
 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření: 

 
Žádné věcné a časové vazby nejsou u této stavby evidovány. 
Před zahájením stavebních prací se musí nechat vytyčit veškeré inženýrské sítě, 
které se nachází na parcelách č. 2136/4 a 2149/1 a v jejich blízkosti. Tyto sítě se 
následně porovnají s PD. Odchylky od PD budou evidovány. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
 
předpokládané zahájení stavby:  03/2013 
předpokládané dokončení stavby: 12/2013 
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 
 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové 
ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách 
bytových a nebytových: 

 
zastavěná plocha:   637,5 m2 

užitná plocha:   1912,62 m2 

vymezení staveb. pozemku: 2673 m2 

zpevněné plochy:   673,6 m2 

zelené plochy:   1361,9 m2 

 
počet bytů:    6 
 
předpokládaná cena stavby: cca 12 000 000 Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 
 

a) Zhodnocení staveniště, zhodnocení stávajících konstrukcí, památková 
ochrana: 

 
Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu na parcelách č. 
2136/4 a 2149/1 v Benešově ulici, v k.ú. Kutná Hora. Umístění navrhované stavby na 
stavebním pozemku respektuje stavební zákon a vyhlášku Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 137/1998 Sb. O obecně technických požadavcích na výstavbu – územně 
technické požadavky na stavby a jejich umísťování (vyhl. č. 137/1998 Sb. §4) a 
vzájemné odstupy staveb (vyhl. č. 137/1998 Sb. §8) – minimální vzdálenost domů 
mezi sebou a od hranice pozemků. Na daných parcelách č. 2136/4 a 2149/1 je 
navržen objekt polyfunkčního domu včetně doplňkových objektů a přípojek IS. 
Urbanistické řešení vychází ze schválené územně plánovací dokumentace a 
umístění stávajících objektů v území. 
Stavební pozemek se nachází ve stávající zástavbě rodinných a bytových domů a 
administrativního objektu. Pozemek má nepravidelný lichoběžníkový tvar, pozemek 
bude napojen na stávající místní komunikaci. Pozemek má rovinatý charakter. 
Památková ochrana se na pozemku nevyskytuje. 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pozemků s ní 
souvisejících: 

 
Urbanistické řešení: 

Předkládaná projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu, který má 
čtyři nadzemní podlaží (4.NP je půda) a suterén. Objekt má šest bytových jednotek, 
společné prostory, podzemní garáž v suterénu a v 1.NP jsou dva obchody. Vjezd a 
přístup na pozemek je z jižní strany pozemku. Vjezd a vstup je zabezpečen 
zpevněnými plochami. Hlavní vstup do objektu a vstupy do obchodů jsou situovány 
v jižní části objektu, vstupy navazují na přístupový chodník. Vjezd do podzemní 
garáže je umístěn na severní straně, s návazností na místní komunikaci. Objekt 
polyfunkčního domu je situován v jižní části stavebního pozemku (viz. situace, výkres 
č.1). 
 
Architektonické řešení: 

Navržený polyfunkční dům má v podzemním podlaží obdélníkový půdorys, 
v nadzemních podlažích má půdorys tvaru U. Příjezd a vstupy do objektu jsou 
z obecní komunikace z jižní strany. V objektu je navržena podzemní garáž, navržená 
pro 10 osobních automobilů, z toho jedno parkovací místo je řešeno pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Další parkovací místa jsou na venkovním parkovišti, 
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které má kapacitu pro 7 osobních automobilů, z toho jedno je řešeno pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. 
Zastřešení domu bude pomocí valbové střechy se střešní krytinou Bramac, 
tmavohnědé barvy, pod úhlem 25°. Fasáda bude kombinací šedé a hnědočervené 
silikátové omítky Baumit, v oblasti soklu bude provedena hnědošedá mosaiková 
omítka Baumit. Okna i dveře budou dřevěné, tmavohnědé barvy. 
Příjezdové komunikace a vnější parkoviště bude asfaltové, chodníky budou řešeny 
z betonové zámkové dlažby. Polyfunkční dům bude postaven z cihelných tvárnic 
systému Porotherm. 
 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch: 

 
Novostavba polyfunkčního domu je řešena jako podsklepená stavba, založena na 
základových patkách a pasech z prostého betonu C20/25. 
Hlavní nosný systém je stěnový, v suterénu doplněn o sloupy – obvodové a vnitřní 
nosné zdivo je řešeno systémem Porotherm, sloupy v suterénu jsou železobetonové. 
Příčky jsou zhotoveny z příčkovek Porotherm, na půdě jsou příčky a podhledy 
zhotoveny ze sádrokartonového systému Rigips. V suterénu jsou zhotoveny 
podhledy ze systému Rigips, konkrétně ze sádrovláknitých desek Rigidur. 
Stropní konstrukce je ze systému Porotherm, z keramických vložek Miako a 
keramobetonových nosníků POT. 
Střecha je řešena jako valbová s vikýřem – krov je klasická tesařská konstrukce 
z dřevěných trámů. Střešní krytina je navržena z betonových tašek Bramac. 
Okna jsou dřevěná, zasklená izolačním trojsklem. Venkovní vchodové i vnitřní dveře 
jsou dřevěné. Garážová vrata jsou sekční. 
Okolo objektu bude vytvořen okapový chodníček z praného říčního kameniva. 
Příjezdové komunikace a vnější parkoviště bude asfaltové, chodníky budou řešeny 
z betonové zámkové dlažby. 
Technické vybavení objektu bude odpovídat nárokům na řešení staveb daného typu. 
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Napojení pozemku na dopravní systém je řešen pomocí dvou sjezdů z místní 
komunikace. Venkovní parkoviště je volně parkoviště, sjezd do podzemní garáže je 
opatřen závorou na dálkové ovládání. V návaznosti na místní komunikaci jsou řešeny 
komunikace na pozemku. 
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svážném území: 

 
Vjezd na pozemek je řešen z místní komunikace. 
Nová přípojka vodovodu, včetně vodoměru, je napojena na stávající vodovodní řád, 
připojený na investorův pozemek. 
Splaškové a dešťové vody budou odváděny pomocí jednotné kanalizace. Nová 
kanalizační přípojka bude napojena na veřejný kanalizační řád a revizní šachtu 
přípojky, která je přivedena na pozemek. 
Dle projednání s ČEZ Distribuce a.s. bude silové připojení polyfunkčního domu 
provedeno ze stávajícího rozvaděče (stávající elektroměr na hranici pozemku). 
Přívod plynu do objektu bude z plynové přípojky ze stávající rozvodné sítě. 
 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
 
Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Sejmutá ornice 
bude využita k terénním úpravám na investorově pozemku. 
Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují dobrou hodnotou tepelného odporu. 
Toto řešení přispívá ke snižování spotřeby tepla, což minimalizuje negativní vliv 
stavby na zhoršování životního prostředí. 
Zvýšení frekvence dopravy, mimo realizaci stavby, se nepředpokládá. Dešťové vody 
jsou řešeny na pozemku investora – nesmí ovlivňovat sousední pozemky ani 
komunikace. Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu s platnými 
zákony o odpadech. Komunální odpad bude odkládán do nádoby k tomu určené, 
umístěné na hranici pozemku (na vyhrazeném místě). 
Vytápění objektu je řešeno pomocí dvou ústředních plynových kotlů, které budou 
umístěny v kotelně. 
Po skončení stavebních prací bude provedena výsadba nové zeleně. Výsadba 
trvalých porostů musí být umístěna mimo ochranná pásma podzemních vod. 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací: 

 
Díky typu stavby, která je polyfunkčním domem s byty určenými k trvalému bydlení, 
dle vyhl. č. 369/2011 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, je zde nutno 
zajistit bezbariérový přístup do vstupního prostoru. Z tohoto požadavku vyplývá 
řešení celého vstupního prostoru do objektu, který je členěn tak, že přístup do 
objektu a přístup na parkovací plochu je bezbariérovou cestou. Celý vstupní prostor 
bude proveden z velkoformátové dlažby, s povrchem opatřeným protiskluzovou 
úpravou. 
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Vstupní dveře do obchodů a vstupní dveře do objektu jsou šíře 900 mm, stejné šíře 
jsou i dveře na hlavních domovních chodbách a vstupní dveře do jednotlivých bytů. 
Součástí vnitřní garáže je i jedno parkovací stání, splňující parametry stání pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. Na venkovním parkovišti je taktéž 
navrženo jedno parkovací stání, které je uzpůsobeno pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace: 

 
Na pozemku investora bude provedeno měření radonu. Před zahájením stavby se 
provedou ostatní měření (geotechnické atd.). Předpokládají se standardní 
hydrogeologické podmínky, v případě zjištění nepříznivých podmínek bude 
projektová dokumentace upravena. 
 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém: 

 
Stavba polyfunkčního domu bude vytyčena (odbornou osobou) dle celkové situace 
stavby. 
 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory: 

 
SO 01  Polyfunkční dům 
SO 02  Prostor pro uložení komunálního odpadu 
SO 03  Parkoviště 
SO 04  Sjezd do podzemní garáže 
SO 05  Opěrná zeď 
SO 06  Přípojka smíšené kanalizace 
SO 07  Přípojka vodovodu 
SO 08  Přípojka plynovodu STL 
SO 09  Přípojka vedení NN 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace: 

 
V rámci realizace vlastní stavby nedojde k zásahu do sousedních pozemků ani 
staveb jiných vlastníků. Veškerá stavební činnost bude prováděna na vlastním 
pozemku. V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku či 
prašnosti vůči okolí, ale toto mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby. 
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Při provádění veškerých prací bude dbáno na minimalizaci negativních účinků 
spojených s touto výstavbou. 
 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
 
Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a 
bude dbáno na bezpečnost práce a technických zařízení. 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala základní požadavky na 
bezpečnost a užitné vlastnosti staveb – mechanická odolnost a stabilita, požární 
bezpečnost, ochrana zdraví, životního prostředí, proti hluku atd. Stavba je řešena 
tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena při výstavbě a při užívání, nemohly 
způsobit náhlé nebo postupné zřícení, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
snížení mechanické odolnosti, nebo které by vedlo ke snížení trvanlivosti stavby. 
Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy podle vyhl. č. 591/2006 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu stavby a užívání 
nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 
3. Požární bezpečnost: 

 
a) zachování únosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

- požární odolnost konstrukcí je navržena dle Požárně bezpečnostního řešení 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

- požární konstrukce a uzávěry, které zabraňují šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) omezení šíření požáru na sousední stavby 

- sousední stavby jsou mimo požárně nebezpečný prostor 
d) umožnění evakuace osob a zvířat 

- ze stavby je umožněna bezpečná evakuace osob a zvířat 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

- stavba z hlediska příjezdu a přístupu umožňuje zásah HSZ 
Více viz samostatná příloha  Požárně bezpečnostní řešení. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
Novostavba polyfunkčního domu je navržena v souladu s hygienickými předpisy a 
obecnými technickými požadavky platnými pro objekty s uvedeným účelem užívání. 
 

5. Bezpečnost při užívání: 
 
Stavba splňuje podmínky pro bezpečnost při užívání. 
 

6. Ochrana proti hluku: 
 
Ochrana proti hluku bude zabezpečena použitím výrobků s požadovanou zvukovou 
neprůzvučností. Objekt bude zhotoven z konstrukcí ze systému Porotherm, které 
vykazují dobré zvukově izolační vlastnosti. Obvodová konstrukce Porotherm 40 P+D 
mají Rw = 48 dB (bez zateplení a povrchových úprav). Mezi bytové příčky jsou 
tvořeny z akustických tvárnic Porotherm 25 AKU P+D, které dosahují Rw = 55 dB. 
Výtahová šachta bude tvořena taktéž těmito akustickými příčkami. 
Stropy Porotherm budou opatřeny zvukovou a tepelnou izolací, tvořenou podlahovým 
polystyrénem EPS 100 S Stabil tl. 60 mm. 
Schodišťová ramena a podesty budou od ostatních konstrukcí zvukově odizolovány 
tlumícími podestovými bloky a dilatací. 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov, splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

- viz příloha - Energetický průkaz 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

- celková energetická spotřeba viz Bilance spotřeb TZB, Energetický průkaz 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace: 

 
Díky typu stavby, která je polyfunkčním domem s byty určenými k trvalému bydlení, 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, je zde nutno 
zajistit bezbariérový přístup do vstupního prostoru. Z tohoto požadavku vyplývá 
řešení celého vstupního prostoru do objektu, který je členěn tak, že přístup do 
objektu a přístup na parkovací plochu je bezbariérovou cestou. Celý vstupní prostor 
bude proveden z velkoformátové dlažby, s povrchem opatřeným protiskluzovou 
úpravou. 
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Vstupní dveře do obchodů a vstupní dveře do objektu jsou šíře 900 mm, stejné šíře 
jsou i dveře na hlavních domovních chodbách a vstupní dveře do jednotlivých bytů. 
Součástí vnitřní garáže je i jedno parkovací stání, splňující parametry stání pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. Na venkovním parkovišti je taktéž 
navrženo jedno parkovací stání, které je uzpůsobeno pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
V 1.NP se nachází byt, který je svojí dispozicí a vybavením upraven pro užívání osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí, např. klimatickými vlivy (vítr, déšť, sluneční 
záření, mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku ^ 
Budou použity klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti. 
 

10. Ochrana obyvatel: 
 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva – dle charakteru provozu – nepožaduje se. 
 

11. Inženýrské stavby: 
 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

- řešeno napojením na jednotnou kanalizaci 
b) zásobování vodou 

- řešeno napojením na veřejný vodovod, včetně nové vodoměrné šachty 
c) zásobování energiemi 

- nová přípojka silnoproudu je řešena ze stávajícího pilíře na hranici pozemku 
d) řešení dopravy 

- nově řešené vjezdy z místní komunikace 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

- na pozemku bude provedena skrývka ornice, ornice bude dále využita při 
úpravě pozemku, bude vysazena nová zeleň 

f) elektronické komunikace 

- není požadováno 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 
 

a) účel, funkce, kapacita, hlavní technické parametry technologického zařízení 

- v objektu se nevyskytují žádné technologické zařízení kromě TZB 
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b) popis technologie výroby 

- v objektu se nevyskytují žádné technologické zařízení 
c) údaje o počtu pracovníků 

- v objektu se nevyskytují žádní pracovníci 
d) údaje o spotřebě energií 

- viz Energetický průkaz 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

- vzniká pouze běžný komunální odpad 
f) vodní hospodářství 

- nevyskytuje se 
g) řešení technologické dopravy 

- nevyskytují se 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 

- stavba polyfunkčního domu nemá negativná vliv na životní prostředí, stavba 
nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně 
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C. SITUACE STAVBY 
 
Řešeno v samostatné části, viz výkres č. 1 Situace M1:200. 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

a) Stanoviska dotčených orgánů si zajistí stavebník. 
b) Stavba vyhovuje energetické náročnosti budovy podle zákona č. 406/2000 Sb. 

O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

1. Technická zpráva: 
 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy, 
oplocení, deponie, příjezdy a odstupy: 

 
Staveniště je řešeno na pozemku investora, na stávajících manipulačních plochách. 
Pozemek investora bude oplocen pomocí mobilního oplocení a bude zabezpečen. 
Přístup na staveniště bude zabezpečen pomocí nově vybudovaného vjezdu na 
pozemek. Deponie ornice a skládky výkopů budou řešeny na pozemku. 
 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 
 
Sítě technické infrastruktury vedou podél stavebního pozemku a se stavbou 
nekolidují. 
 

c) Napojení na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště: 
 
Napojení na zdroj vody v průběhu stavby bude řešeno pomocí přípojky na veřejný 
vodovod. Silnoproud bude napojen na stávající elektroměrný pilíř. 
 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, úpravy pro 
TP: 

 
Řešeno v rámci bezpečnostních opatření při výstavbě (viz příloha B odst. 1 část 1) – 
staveniště je oploceno, bez možnosti vstupu nepovolaných osob. Při realizaci výkopů 
pro přípojky technické infrastruktury budou tyto výkopy řádně označeny a 
zabezpečeny. 
 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů: 

 
Stavba nebude a nesmí mít negativní vliv na veřejné zájmy, stavební práce budou 
probíhat v pracovní době (7:00 – 18:00), stavba nesmí zatěžovat své okolí 
nadměrným hlukem, prachem a dalšími negativními účinky. 
 

f) Řešení zařízení staveniště, včetně využití stávajících a nových objektů: 
 
Zařízení staveniště je řešeno na pozemku investora, v mobilní staveništní buňce, kde 
je i sociální a hygienické zázemí pro pracovníky. Dále jsou na staveništi řešeny 
plochy pro manipulaci, skladování a parkování. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadují ohlášení: 
 
Nevyskytují se. 
 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti na staveništi a při práci: 

 
Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a 
bude dbáno na bezpečnost práce a technických zařízení. 
Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy podle vyhl. č. 591/2006 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí ani na životní prostředí. 
 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 
 
předpokládané zahájení stavby:  03/2013 
předpokládané dokončení stavby: 12/2013 
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 
 

k) Plán kontrolních prohlídek stavby: 
 
Stavební úřad při kontrolních prohlídkách stavby zjišťuje dle §133: 

- Dodržení rozhodnutí nebo opatření týkající se pozemku nebo stavby. 
- Zda je stavba prováděna technicky správně, ze schválených materiálů, 

výrobků a konstrukcí. 
- Stavebně-technický stav stavby, zda není ohrožován život, zdraví, bezpečnost 

osob nebo životního prostředí. 
- Zda není provozem stavby obtěžováno okolí, jsou prováděny předepsané 

zkoušky, je veden stavební deník nebo záznamy. 
- Zda stavebník plní povinnosti dle §152 (nahlásit termín zahájení, dodavatele 

stavby, umístit štítek o povolení stavby, ověřenou dokumentaci, hlásit fáze 
stavby, umožnit kontrolní prohlídky stavby a hlásit závady na stavbě). 

- Zda je stavba užívána k povolenému účelu. 
- Zda je řádně prováděna údržba stavby. 
- Zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby. 
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Plán kontrolních prohlídek stavby: 

Ohlásí stavebnímu úřadu generální dodavatel stavby (odborný stavební dozor). 
Kontrola prostorového vytyčení stavby dle projektové dokumentace – předpoklad 
03/2013. 
Kontrola základové spáry a hladiny podzemní vody – předpoklad 04/2013. 
Kontrola provádění hrubé stavby v průběhu realizace – rozměry, výška, materiály, 
konstrukce, technologie, bezpečnost na stavbě, vliv stavby na okolí a životní 
prostředí – předpoklad 09/2013. 
Kontrola stavby před dokončením – po ukončení hrubé stavby – účel stavby, vybrané 
detaily stavby (vodotěsné, parotěsné, tepelné izolace před zakrytím), údržba – 
předpoklad 11/2013. 
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F. DOKUMANTACE STAVBY 
 
OBSAH: 

1. Technická zpráva – pozemní (stavební) objekty 
2. Technická zpráva – inženýrské objekty 
3. Výkresová část: 

1. Situace     1:200 
2. Výkres tvaru základů   1:50 
3. Půdorys 1S    1:50 
4. Půdorys 1NP    1:50 
5. Půdorys 2NP    1:50 
6. Půdorys 3NP    1:50 
7. Řez A-A     1:50 
8. Půdorys a řez krovu   1:50 
9. Sestava prvků stropu 1S  1:50 
10. Sestava prvků stropu 1NP  1:50 
11. Pohledy 1    1:100 
12. Pohledy 2    1:100 
13. Detail 1     1:5 
14. Detail 2     1:5 
15. Detail 3     1:5 
16. Detail 4     1:5 
17. Detail 5     1:5 
18. Detail 6     1:5 
19. Výpisy skladeb a prvků 
20. Výpočty 
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1. Pozemní (stavební) objekty – SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 
 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 

1.1.1 Technická zpráva 
 

a) Účel objektu: 
 
Novostavba polyfunkčního domu je navržena v zastavěné části města Kutná Hora, v 
Benešově ulici, mimo památkově chráněné území. 
Objekt je navržen jako pětipodlažní (jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží, 
z čehož poslední podlaží je nevyužívaná půda), je zde navrženo šest bytových 
jednotek (jedna je uzpůsobena pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace), dále jsou zde dva obchody a podzemní garáž. Mimo objekt ne nachází 
plocha na odkládání odpadu a parkoviště. 
 

b) Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení, úpravy 
okolí, včetně vegetačních, užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace: 

 
Architektonické řešení je v souladu s estetickými nároky kladenými na „současnou 
městskou architekturu“ i regulačními podmínkami dle územně-plánovací 
dokumentace. Při výběru barevného řešení fasády, zastřešení, oken a dveří bylo 
přihlíženo na barevné řešení okolní zástavby. 
Podzemní část objektu má pravidelný obdélníkový půdorys, v nadzemní části má 
objekt půdorys tvaru U. Objekt je zastřešen valbovou střechou, se sklonem 25°. Nad 
částí suterénu je plochá zelená střecha. 
Výplně otvorů (okna a dveře) jsou dřevěné, tmavě hnědé barvy. V podzemní garáži 
slouží pro vjezd garážová sekční vrata, okenní otvory budou trvale otevřeny, jako 
výplň bude použita mřížovina. 
Hlavní vstup do objektu a vstupy do obchodů jsou v 1NP, jsou řešeny jako 
bezbariérové. 
V 1S se nachází vjezd do garáží, velká část suterénu je řešena jako podzemní garáž. 
Dále se v suterénu nachází kotelna, sklad údržby a sklepní boxy, pro každou bytovou 
jednotku jeden. Přístup do 1NP je zabezpečen pomocí tříramenného schodiště nebo 
výtahu. 
V 1NP se nachází dva obchody, každá se samostatným vstupem z ulice. Dále jsou 
zde společné prostory (kolárna, kočárkárna a úklidová místnost). Jsou zde také dvě 
bytové jednotky, řešené jako 2+1, z toho jedna bytová jednotka je uzpůsobena 
užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Do 2NP se dostaneme 
pomocí tříramenného schodiště nebo výtahu. 
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Ve 2NP se nachází dvě bytové jednotky, každá řešená jako 5+1. Každá bytová 
jednotka má na společné chodbě umístěnu komoru. Do 3NP se dostaneme pomocí 
tříramenného schodiště nebo výtahu. 
Dispoziční řešení 3NP je shodné s 2NP. Do 4NP je přístup pouze po tříramenném 
schodišti. 
4NP je řešeno jako nevyužívaná půda, je zde možnost později vybudovat půdní 
vestavbu. 
Stavební pozemek je rovinatého charakteru, v rámci výstavby budou nutné jen malé 
terénní úpravy. 
Zvláštní požadavky na venkovní a sadové úpravy nejsou, po konečném dotvarování 
terénu bude plocha zatravněna a osazena keřovými a stromovými solitéry podle 
projektové dokumentace specialisty. 
Díky typu stavby, která je polyfunkčním domem s byty určenými k trvalému bydlení, 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, je zde nutno 
zajistit bezbariérový přístup do vstupního prostoru. Z tohoto požadavku vyplývá 
řešení celého vstupního prostoru do objektu, který je členěn tak, že přístup do 
objektu a přístup na parkovací plochu je bezbariérovou cestou. Celý vstupní prostor 
bude proveden z velkoformátové dlažby, s povrchem opatřeným protiskluzovou 
úpravou. 
Vstupní dveře do obchodů a vstupní dveře do objektu jsou šíře 900 mm, stejné šíře 
jsou i dveře na hlavních domovních chodbách a vstupní dveře do jednotlivých bytů. 
Součástí vnitřní garáže je i jedno parkovací stání, splňující parametry stání pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. Na venkovním parkovišti je taktéž 
navrženo jedno parkovací stání, které je uzpůsobeno pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
 

c) Kapacita, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha, 
orientace, osvětlení a oslunění. 

 
zastavěná plocha:   637,5 m2 

užitná plocha:   1912,62 m2 

vymezení staveb. pozemku: 2673 m2 

zpevněné plochy:   673,6 m2 

zelené plochy:   1361,9 m2 

 
Objekt vyhovuje požadavkům na denní osvětlení. 
 
 
 
 



                 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ                                 TECHNICKÁ ZPRÁVA  
               FAKULTA STAVEBNÍ 

    

d) Technické a konstrukční řešení objektu, včetně zdůvodnění ve vazbě na 
užití a životnost: 

 
Novostavba polyfunkčního domu je řešena jako podsklepená stavba, založena na 
základových patkách a pasech z prostého betonu C20/25. 
Hlavní nosný systém je stěnový, v suterénu doplněn o sloupy – obvodové a vnitřní 
nosné zdivo je řešeno systémem Porotherm, sloupy v suterénu jsou železobetonové. 
Příčky jsou zhotoveny z příčkovek Porotherm, na půdě jsou příčky a podhledy 
zhotoveny ze sádrokartonového systému Rigips. V suterénu jsou zhotoveny 
podhledy ze systému Rigips, konkrétně ze sádrovláknitých desek Rigidur. 
Stropní konstrukce je ze systému Porotherm, z keramických vložek Miako a 
keramobetonových nosníků POT. 
Střecha je řešena jako valbová s vikýřem – krov je klasická tesařská konstrukce 
z dřevěných trámů. Střešní krytina je navržena z betonových tašek Bramac. 
Okna jsou dřevěná, zasklená izolačním trojsklem. Venkovní vchodové i vnitřní dveře 
jsou dřevěné. Garážová vrata jsou sekční. 
Okolo objektu bude vytvořen okapový chodníček z praného říčního kameniva. 
Příjezdové komunikace a vnější parkoviště bude asfaltové, chodníky budou řešeny 
z betonové zámkové dlažby. 
Technické vybavení objektu bude odpovídat nárokům na řešení staveb daného typu. 
 

e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí: 
 
Stavební konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540. Více viz samostatná část 
Tepelně technické posouzení. 
 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu: 

 
Objekt bude založen na základových patkách a pasech, které bude z prostého 
betonu C20/25. 
Základové podmínky i založení objektu jsou standardní, v případě zjištění 
nepříznivých podmínek bude projektová dokumentace spodní stavby upravena. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí: 
 
Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 

h) Dopravní řešení: 
 
Napojení pozemku na dopravní systém je řešen pomocí dvou sjezdů z místní 
komunikace. Venkovní parkoviště je volně parkoviště, sjezd do podzemní garáže je 
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opatřen závorou na dálkové ovládání. V návaznosti na místní komunikaci jsou řešeny 
komunikace na pozemku. 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření: 

 
Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí, např. klimatickými vlivy (vítr, déšť, sluneční 
záření, mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku ^ 
Budou použity klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti. 
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Při výstavbě jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle platného 
stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a prováděcích vyhlášek. 
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1.2 Stavebně-konstrukční část 
 

a) Popis konstrukčního systému stavby: 
 

1. Zemní páce, hrubé terénní úpravy: 
 
Objekt je před započetím zemních prací vytyčí lavičkami, na nich se zřetelně vyznačí 
výškové body, od kterých se určují všechny příslušné výšky. 
Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice cca 200-250 mm na celé ploše objektu 
a přístupových komunikací. Sejmutá ornice se uloží v místě staveniště na deponii a 
bude použita pro terénní úpravy po dokončení stavby. 
Další zemní práce zahrnují vyrovnání úrovní terénu spodní stavby a následné 
zhutnění. Dále pak výkopy rýh a jam pro základové pasy a patky, přípojky 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení). 
 

2. Základy: 
 
Základové konstrukce tvoří základové patky a pasy, které budou provedeny 
z prostého betonu C20/25. Základové patky a pasy musí být založeny v nezámrzné 
hloubce, tj. min. 800 mm. Pod obvodovými nosními stěnami jsou základové pasy o 
šířce 850 mm a hloubce 500 mm, pod vjezdem do garáže bude hloubka základu 
zvětšena na 800 mm. Pod vnitřními nosnými zdmi budou vytvořeny základové pasy o 
šířce 900 a 1050 mm a hloubce 500 mm. Pod sloupy budou vytvořeny dvoustupňové 
základové patky čtvercového tvaru o rozměrech 2300x2300 mm a hloubce 1450 mm. 
Pod výtahovou šachtou bude vytvořena deska o rozměrech 3000x2900 mm a 
hloubce 500 mm. Pod opěrnou zdí budou vytvořeny základové pasy o šířce 950 mm 
a hloubce 800 mm. Nad základovými patkami a pasy bude vytvořena deska 
z podkladního betonu o tl. 100 mm třídy C20/25. Pod základovými konstrukcemi 
bude uložen zemnící pásek (dle elektroinstalace). V základových konstrukcích je 
nutno vynechat prostupy pro přípojky inženýrských sítí. V případě odlišných 
hydrogeologických podmínek od zpracovaného průzkumu bude projektová 
dokumentace upravena. 
 

3. Izolace proti vlhkosti: 
 
Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí modifikované asfaltové pásy Skloelast 
Extra, budou položeny v jedné vrstvě na penetrační nátěr. Asfaltové pásy budou 
aplikovány jak na desku podkladního betonu, tak i na obvodové zdivo přímo 
přiléhající k zemině. Asfaltové pásy musí být vytaženy minimálně 300 mm nad 
úroveň terénu. 
Jako izolace ploché zelené střechy jsou navrženy střešní folie na bázi PVC-P Fatrafol 
818. 
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V rovině šikmé střechy je navržena pojistná hydroizolační folie a parotěsná zábrana 
(dle technických listů výrobku). 
 

4. Svislé konstrukce: 
 
Obvodové nosné zdivo tl. 400 mm je navrženo z cihelných bloků Porotherm 40 P+D, 
na zdící tepelně izolační maltu Porotherm TM. Obvodový plášť bude v celé své ploše 
kontaktně zateplen tepelně izolačními deskami z kamenné vlny Rockwool Fastrock, 
tl. 100 mm, lepený a mechanicky kotvený. U zdiva v kontaktu se zeminou bude jako 
izolant použit expandovaný polystyrén Austrotherm XPS Top, tl. 90 mm, lepený. 
Vnitřní nosné zdivo je tl. 250 mm, a je navrženo z cihelných bloků Porotherm 24 P+D 
a z cihelných bloků Porotherm 25 AKU P+D (použity jako mezi bytové akustické 
příčky a akustické zdivo výtahové šachty), na maltu vápennocementovou MVC 5,0 
MPa. V suterénu bude vnitřní nosné zdivo zatepleno tepelně izolačními deskami 
z kamenné vlny Rockwool Fastrock, tl. 80 mm, lepený a mechanicky kotvený. Příčky 
jsou navrženy z příčkovek Porotherm 14 P+D a Porotherm 11,5 P+D, na maltu 
vápennocementovou MVC 5,0. Na půdě budou zhotoveny sádrokartonové příčky ze 
systému Rigips s dvojitým záklopem a zvukovou izolací, tl. 150 mm. 
Instalační předstěny budou vyzděny z příčkovek Potoherm 17,5 P+D, na maltu 
vápennocementovou MVC 5,0. 
Komínové těleso bude provedeno typizované – systém Schiedel, typ UNI 2020 
(dvouprůduchové). Komínové těleso bude dilatačně odděleno od ostatních 
vodorovných i svislých a to min. 25 mm. Vzniklá dilatační spára mezi komínovým 
tělesem a stěnou bude zapravena přebandážováním perlinou a následně omítnuta. 
Jako dilatace mezi komínovým tělesem a stropní konstrukcí bude použita minerální 
rohož (min. 90 kg/m3) tl. 30 mm. 
 

5. Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce budou provedeny ze systému Porotherm z keramobetonových 
nosníků POT výšky 175 mm a keramickými stropními vložkami Miako 19/62,5 PTH, 
Miako 19/50 PTH, Miako 8/62,5 PTH a Miako 8/50 PTH. 
Železobetonový ztužující věnec je navržen z betonu C20/25, výztužení bude 
navrženo dle statického výpočtu. Věnec bude probíhat v úrovni stropních konstrukcí 
a pod pozednicí, u obvodových konstrukcí bude z vnější izolován věncovkou 
Porotherm V8/23,8 a polystyrenem EPS tl. 70 mm. 
Překlady nad otvory jsou navrženy ze systému Porotherm, v nosných zdech jsou 
navrženy překlady Porotherm 7, v příčkách jsou navrženy překlady Porotherm 14,5 a 
11,5. Dále budou jako překlady využity ocelové nosníky I 240 (nutno posoudit 
statikem). Více viz výpis překladů. 
Podhledy na půdě v prostoru schodiště jsou řešeny ze sádrokartonových desek 
Rigips RF 15, tl. 15 mm, zavěšených na kovové nosné konstrukci. Nad částí 
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suterénu bude proveden podhled ze sádrovláknitých desek Rigidur 15, tl. 15 mm, 
zavěšených na kovové nosné konstrukci. 
 

6. Tepelné a zvukové izolace: 
 
Obvodové konstrukce budou kontaktně zatepleny, více viz bod 4. svislé konstrukce. 
V konstrukci podlah je navržen jako tepelná a zvuková izolace podlahový polystyrén 
EPS 100 S Stabil, tloušťka viz výpis skladeb podlah. 
Plochá střecha je zateplena pomocí tuhých desek z kamenné vlny Rockwool 
Monrock Max E, tl. 140 mm a spádovými klíny Rockwool Rockfall tl. 20-115 mm. 
Šikmá střecha bude zateplena pomocí kamenné vlny Rockwool Airrock LD tl. 220 
mm (více viz výpis skladeb). 
Tepelná izolace technických instalací bude navržena ze systému Miralon. 
Dále bude užit Sylomer G25, tl. 25mm, jedná se o trvale pružný pás pro snížení 
vibrací a otřesů, který bude užit k odstranění vibrací u schodiště a výtahové šachty. 
 

7. Krov, střecha: 
 
Šikmá střecha je navržena jako valbová. Konstrukce krovu je tvořena trámy 
uložených na pozednicích a vaznicích. Jako krytina jsou navrženy betonové střešní 
tašky Bramac (více viz výkres krovu a výpis skladeb). 
Plochá střecha je navržena jako zelená, extenzivní (více viz výpis skladeb). 
 

8. Schodiště: 
 
Vnitřní schodiště je navrženo jako tříramenné železobetonové schodiště s nosnými 
šikmými deskami, vynesenými železobetonovými deskami mezipodest. Na šikmé 
desky budou dobetonovány jednotlivé schodišťové stupně. Mezipodesty budou 
uloženy do nosných zdí pomocí podestových izobloků BRONZE pro snížení přenosu 
vibrací a kročejového hluku. Konstrukce schodiště bude od ostatních konstrukcí 
dilatováno pomocí vložení Sylomeru G25. 
 

9. Úpravy povrchů, podlah: 
 
V garáži bude provedena podlaha z drátkobetonu s nanesenou polyuretanovou 
podlahovou stěrkou. Dále budou v suterénu zhotoveny podlahy z betonové mazaniny 
C20/25 s výztužnou kari sítí 150x150x4 mm a vhodnou nášlapnou vrstvou. 
V nadzemních podlažích budou zhotoveny podlahy z litého anhydritového potěru a 
vhodné nášlapné vrstvy. Na půdě budou podlahy provedeny z dvou OSB desek tl. 15 
mm. Keramické dlažby v hygienických zařízeních jsou kladeny do 
vodunepropustných tmelů a izolací (více viz výpis podlah). 
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Vnitřní omítky stěn a stropů budou hladké, zhotovené z vápennocementové omítky 
Baumit MPI 25. V koupelnách a na WC budou provedeny keramické obklady výšky 
2200 mm. V kuchyních budou provedeny obklady kuchyňských linek v pásu ve výšce 
800-1400 mm. 
Fasáda bude zhotovena z tenkovrstvé fasádní omítky Baumit SilikaTop, max. zrnitost 
1,5 mm. Oblast soklu bude provedena z tenkovrstvé fasádní omítky s organickým 
pojivem Baumit MosaikTop. 
Více viz výpisy skladeb. 
 

10. Okna, dveře: 
 
Okna jsou dřevěná, zasklená tepelně izolačním trojskem (Uw = 0,82 W/m2K). 
Barevné provedení je tmavě hnědé. Vnitřní parapety jsou plastové, tmavě hnědé 
barvy. Vnější parapety jsou z profilovaného silnostěnného materiálu RBB40, tmavě 
hnědé barvy. (Viz výpis oken). 
Venkovní vchodové dveře jsou dřevěné, tmavě hnědé barvy. 
Vnitřní dveře budou od firmy Sapeli s obložkovou zárubní, některé dveře budou 
řešeny jako zasunovací do pouzdra, barva a typ dle výběru investora. 
Více viz výpis dveří. 
 

11. Klempířské výrobky: 
 
Oplechování říms, štítů, parapetů, žlaby, svislé svody, oplechování komína atd. (viz 
výpis klempířských prvků). 
 

12. Typové a truhlářské výrobky: 
 
Kuchyňské linky budou řešeny dle projektové dokumentace interiéru. Vnitřní parapety 
jsou řešeny z plastu. Veškeré skříně jsou typové výrobky. 
 

13. Protiradonová opatření: 
 
Na pozemku investora bylo provedeno měření radonu a jeho dceřiných produktů 
z podloží. Nejsou požadována žádná zvláštní protiradonová opatření. 
 

14. Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu: 
 
Díky typu stavby, která je polyfunkčním domem s byty určenými k trvalému bydlení, 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, je zde nutno 
zajistit bezbariérový přístup do vstupního prostoru. Z tohoto požadavku vyplývá 
řešení celého vstupního prostoru do objektu, který je členěn tak, že přístup do 
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objektu a přístup na parkovací plochu je bezbariérovou cestou. Celý vstupní prostor 
bude proveden z velkoformátové dlažby, s povrchem opatřeným protiskluzovou 
úpravou. 
Vstupní dveře do obchodů a vstupní dveře do objektu jsou šíře 900 mm, stejné šíře 
jsou i dveře na hlavních domovních chodbách a vstupní dveře do jednotlivých bytů. 
Součástí vnitřní garáže je i jedno parkovací stání, splňující parametry stání pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. Na venkovním parkovišti je taktéž 
navrženo jedno parkovací stání, které je uzpůsobeno pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
 
Viz bod a) a výpisy. 
 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce: 
 
Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení: 
 zatížení sněhem: II. sněhová oblast - 1,0 kN/m2 
 zatížení větrem: III. větrná oblast – 0,45 kN/m2 
Provozní zatížení typového podlaží činí 1,5 kN/m2. 
Užitné zatížení je převzato dle účelu daných prostor. 
 

d) Neobvyklé konstrukce a detaily, technologické postupy: 
 
Jsou zpracovány ve výkresech detailů. 
 

e) Postup prací ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo sousedních 
staveb: 

 
Nevyskytují se. 
 

f) Zásady pro provádění bouracích, podchycovacích a zpevňovacích prací: 
 
Nevyskytují se. 
 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
 
Před betonáží základů bude provedena kontrola základových spár a jam. 
Před provedením sádrokartonového podhledu a záklopu bude provedena kontrola 
konstrukce krovu (z hlediska statického a ochrany proti dřevokazným houbám a 
škůdcům). 
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h) Seznam použitých zdrojů ČSN, technologických předpisů, software, 
odborná literatura: 

 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
CSN 73 4301: Obytné budovy, červen 2004 
ČSN 73 0540-1: Tepelná ochrana budov- terminologie, červen 2005 
ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov- požadavky, duben 2011 
ČSN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov- návrhové hodnoty veličin, listopad 2005 
ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov- výpočtové metody, červen 2005 
ČSN 73 0532: Akustika v budovách, únor 2010 
ČSN 73 0580: Denní osvětlení budov – základní požadavky, červenec 2007 
ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb, červenec 2004 
ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, květen 2009 
ČSN 73 0818: Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami, říjen 2002 
ČSN 73 0833: Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování, 
              září 2010 
ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, červen 2003 
Teplo 2009 
Energie 2009 
ArchiCAD 13 
 

i) Specifické požadavky na obsah dokumentace pro provádění staby: 
 
Bez specifikace (stavba jenoduchá). 
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1.3 Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby: 
 
Řešeno v samostatné části, viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 
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2. Inženýrské objekty – SO 06, SO 07, SO 08, SO 09 
 

2.1 Technická zpráva 
 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického vybavení: 
 
SO 06 – Přípojka smíšené kanalizace 
Splašková a dešťová kanalizace objektu bude napojena na veřejnou kanalizaci, viz 
výkr. č. 1 Situace. 
 
SO 07 – Přípojka vodovodu 
Přípojka vodovodu PE DN 32 mm napojená na veřejný vodovod, viz výkr. č. 1 
Situace. 
 
SO 08 – Přípojka plynovodu 
Přípojka plynu bude napojena na středotlaký plynovod, viz výkr. č. 1 Situace. 
 
SO 09 – Přípojka vedení nízkého napětí 
Předpokládá se přípojka NN 220/380 V, která bude napojená na stávající trafostanici 
vlastní kabelovou přípojkou. Před provedením přípojky bude nutné posílení 
trafostanice. Napájecí kabel bude na objektu polyfunkčního domu zaústěn do 
připojovací skříně, která bude osazena do výklenku ve zdivu. Z přípojkové skříně 
bude kabelem napojen hlavní elektroměrný rozvaděč, který bude umístěn v chodbě 
1NP. Elektrická energie, potřebná pro výstavbu, bude odebírána ze staveništního 
rozvaděče. 
 

b) Požadavky na vybavení: 
 
SO 06 – Přípojka smíšené kanalizace 
Přípojka DN 150 mm napojená na veřejnou kanalizaci, viz výkr. č. 1 Situace. 
 
SO 07 – Přípojka vodovodu 
Přípojka je z veřejného vodovodu, viz výkr. č. 1 Situace. 
 
SO 08 – Přípojka plynovodu 
Přípojka plynu napojená na středotlaký plynovod, viz výkr.č. 1 Situace. 
 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu: 
 
SO 06 – Přípojka smíšené kanalizace 
Napojení do smíšené kanalizace. 
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SO 07 – Přípojka vodovodu 
Napojení na veřejný vodovod. 
SO 08 – Přípojka plynovodu 
Napojení na středotlaký plynovod. 
 
SO 09 – Přípojka vedení nízkého napětí 
Napojení na stávající trafostanici vlastní kabelovou přípojkou. 
 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování: 
 
Přípojka splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci. V objektu 
budou provedeny hydroizolace. Stavba nebude mít vliv na povrchové ani podzemní 
vody. 
 

e) Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu: 
 
Nejsou požadovány. 
 

f) Vliv objektů a jejich užívání na životní prostředí: 
 
Objekty nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 
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ZÁVĚR 
 
V diplomové práci je zpracována projektovou dokumentace pro novostavbu 
polyfunkčního domu v Kutné Hoře. Projektová dokumentace obsahuje technickou 
zprávu, výkresy pro provedení stavby (situace, základy, půdorysy podlaží, řez 
objektu, půdorys a řez krovu, výkresy sestav prvků stropní konstrukce, pohledy, 
detaily, výpisy skladeb a prvků, výpočty), požárně bezpečnostní řešení a tepelně 
technické posouzení. 
Nejprve byla vypracována studie objektu, podle které byla dále zpracována 
projektová dokumentace. Oproti studii nebyly provedeny žádné významné změny, 
došlo pouze k malým změnám vnitřní dispozice, došlo k upřesnění a úpravám 
skladeb konstrukcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Bc. Petr Hanzel 
 
V Brně 
 
Leden 2013 
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