
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

POLYFUNKČNÍ DŮM 
MULTIFUNCTIONAL HOUSE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. PAVEL ŠIMEK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADIM KOLÁŘ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezen�ní formou 
studia 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Pracovišt� Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. Pavel Šimek 

Název Polyfunk�ní d�m 

Vedoucí diplomové práce Ing. Radim Kolá�, Ph.D. 

Datum zadání 
diplomové práce 

31. 3. 2013 

Datum odevzdání 
diplomové práce 

17. 1. 2014 

V Brn� dne 31. 3. 2013 

     .............................................           ...................................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
D�kan Fakulty stavební VUT 



  

Podklady a literatura 

Studie dispozi�ního �ešení stavby, katalogy a odborná literatura, Zákon �. 350/2012, kterým 
se m�ní zákon �. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), 

Stavební zákon �. 183/2006 Sb., Vyhláška �. 499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb., Vyhláška 
398/2009 Sb., platné �SN, sm�rnice d�kana �. 19/2011 a dodatky  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební �ásti k provedení novostavby polyfunk�ního 
domu. 
Cíl práce: vy�ešení dispozice pro daný ú�el, návrh vhodné konstruk�ní soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace v�etn� textové �ásti a p�íloh podle pokyn�
vedoucího práce. Textová i výkresová �ást bude zpracována s využitím výpo�etní techniky. 
Výkresy budou opat�eny jednotným popisovým polem a k obhajob� budou p�edloženy 
složené do desek z tvrdého papíru potažených �erným plátnem s p�edepsaným popisem se 
zlatým písmem. Díl�í složky formátu A4 budou opat�eny popisovým polem s uvedením 
seznamu p�íloh na vnit�ní stran� složky. 
Požadované výstupy dle uvedené Sm�rnice: 
Textová �ást VŠKP bude obsahovat krom� ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
nám�tu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – bod F -
Technická zpráva dle vyhlášky �. 499/2006 Sb.) a položku j) Záv�r (zhodnocení obsahu 
VŠKP, soulad se zadáním, zm�ny oproti p�vodní studii). 
P�íloha textové �ásti VŠKP v p�ípad�, že diplomovou práci tvo�í konstruktivní projekt, bude 
povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, p�dorysy 
�ešených podlaží, konstrukce zast�ešení, svislé �ezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílc�
pop�. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah ur�í 
vedoucí práce), zprávu požární bezpe�nosti, stavebn� fyzikální posouzení stavebních 
konstrukcí v�etn� zadané specializované �ásti. O zpracování specializované �ásti bude 
rozhodnuto vedoucím DP v pr�b�hu práce studenta na zadaném tématu.  

P�edepsané p�ílohy 

  

.............................................      

Ing. Radim Kolá�, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce 



Abstrakt�
Diplomová práce je �ešena jako kompletní dokumentace polyfunk�ního domu. Polyfunk�ní 
d�m je situován v obci Nová Paka a funk�n� je navržen jako restaurace, garáže a 8 bytových 
jednotek. Zastav�ná plocha objektu je  
886,95 m2. Objekt je zast�ešen plochou st�echou. Nosná konstrukce je navržena  
z prefabrikovaného železobetonového skeletu. Výpl�ové zdivo je z keramických tvarovek 
Porotherm. D�m je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Diplomová práce 
obsahuje statické a dispozi�ní �ešení, požární bezpe�nost, úsporu energie a bezpe�nost p�i 
užívání. Výkresy byly zpracovány v softwaru ur�eném k projektování - ArchiCAD. �
�

Klí�ová slova�
Diplomová práce, Polyfunk�ní d�m, prefabrikovaný železobetonový skelet, plochá st�echa, 
keramické tvarovky Porotherm, zateplovací systém ETICS, restaurace, garáže, bytové 
jednotky, požární bezpe�nost, zastav�ná plocha �
�

�

�

Abstract�
Master´s thesis is designed as a complete documentation of a multifunctional house. The 
multifunctional house is located in the town Nová Paka and functionally designed as a 
restaurant, garages and 8 flats. Built-up area is 886.95 square meters. The building is covered 
with a flat roof. The supporting structure is designed prefabricated reinforced concrete frame. 
Infill walls are made of clay blocks Porotherm. The house is insulated contact system ETICS. 
The thesis contains a static layout, fire safety, energy saving and safety in use. Drawings were 
processed with software for design - ArchiCAD.  
�

Keywords�
Master´s thesis, The multifunctional house, precast reinforced concrete frame, flat roof, clay 
blocks Porotherm, insulation systems ETICS, restaurant, garages, apartments, fire safety, 
building area  
��



Bibliografická citace V�KP

Bc. Pavel Šimek Polyfunk�ní d�m. Brno, 2014. 204 s., 39 s. p�íl. Diplomová práce. Vysoké 
u�ení technické v Brn�, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. 
Radim Kolá�, Ph.D.. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení:
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatn� a že jsem uvedl(a) všechny 
použité informa�ní zdroje. 
  
  
  
V Brn� dne 16.1.2014  
  
  
  
                                                             ��������������������� 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. Pavel Šimek  



Obsah diplomové práce: 

1. Úvod 

2. Vlastní text práce 

a. Pr�vodní zpráva 

b. Souhrnná technická zpráva 

c. technická zpráva 

3. Záv�r 

4. Seznam použitých zdroj�

5. Seznam použitých zkratek a symbol�

6. Seznam p�íloh  



Úvod: 

Diplomová práce je �ešena jako kompletní dokumentace polyfunk�ního domu. 

Polyfunk�ní d�m je situován v obci Nová Paka a funk�n� je navržen jako restaurace, 

garáže a 8 bytových jednotek. Zastav�ná plocha objektu je 886,95 m2. Objekt je 

zast�ešen plochou st�echou. Nosná konstrukce je navržena z prefabrikovaného 

železobetonového skeletu. Výpl�ové zdivo je z keramických tvarovek Porotherm. D�m 

je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Diplomová práce obsahuje 

statické a dispozi�ní �ešení, požární bezpe�nost, tepeln� technické �ešení a bezpe�nost 

p�i užívání. Výkresy byly zpracovány v softwaru ur�eném k projektování - ArchiCAD. 

Diplomová práce obsahuje situa�ní výkresy, architektonicko-stavební �ešení, 

stavebn� konstruk�ní �ešení, požárn� bezpe�nostní �ešení, tepeln� technické posouzení 

konstrukcí a specializovanou �ást zam��enou na výpo�et základové patky. 
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A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby 

Polyfunk�ní d�m 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla 

pozemk�) 

 ul. Stanislava Suchardy, 509 01, Nová Paka, k. ú.: Nová Paka , p. �.: 30/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

Ji�í Zaplatílek, Nová Paka, ul. Smetanova 69. 

  

b) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající)   

Milan Vencl, Obis spol. s r.o., I�O: 60933682, Nová Paka, P�ibyslavská 200 

c) obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická 

osoba) 

Není uveden 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I�, bylo-li 

p�id�leno, adresa sídla  

Bc.  Pavel Šimek, I�O: 321654987, Vidochov 1, 509 01, Nová Paka 

b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo 
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�eskou komorou autorizovaných in�enýr� a technik� �inných ve výstavb�, 

s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace 

Bc. Pavel Šimek, �KAIT: 456789123, SP00 – pozemní stavby 

c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace 

v�etn� �ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

�eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných 

in�enýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad�

specializací jejich autorizace 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení: Bc. Pavel Šimek 

D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení: Bc. Pavel Šimek 

D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení: Bc. Pavel Šimek 

A.2 Seznam vstupních podklad�

�

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejich� základ� byla 

stavba povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení) 

Stavba byla povolena na základ� stavebního povolení rozhodnutím M�Ú v Nové 

Pace – Odbor stavebního �ádu. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejím� 

základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

Podkladem pro vyhotovení PD bylo zadání diplomové práce. PD byla vyhotovena 

na základ� dokumentace pro stavební povolení. 

c) další podklady 

Podklady stavebního a katastrálního ú�adu v Nové Pace.  

Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity:

• katastrální snímek parcely �. 30/1, k. ú. Nová Paka 

• Územn� analytické podklady 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území

Dot�ený pozemek na par. �. 30/1 v k. ú. Nová Paka se nachází v centru m�sta Nová 

Paka. Pozemek je v sou�asné dob� zpevn�ná plocha recyklovaným asfaltem sloužící 

k parkování osobních automobil�. Pozemek je ve vlastnictví M�Ú Nová Paka, které 

bude sou�asn� investorem stavby.  

Projektová dokumentace �eší novostavbu Polyfunk�ního domu na pozemku parc. �. 

30/1 v majetku investora M�Ú Nová Paka a souvisejících p�ístupových komunikací na 

pozemku parc. �. 4102/1 také v majetku investora. Objekt neovlivní sousední budovy a 

nebude zasahovat na cizí pozemky. 

Objekt bude napojen na místní komunikaci na ul. Stanislava Suchardy a ul. 

Kotíkova, parc. �. 4102/1 a 4103/1, ob� v k. ú. Nová Paka. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památkové 

rezervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území) 

Parcely se nacházejí na území ozna�eném jako UAN III - území, na n�mž nebyl 

dosud rozpoznán a pozitivn� prokázán výskyt archeologických nález�. 

V blízkosti se nachází �í�ka Rokytka, stavba však bude postavena v dostate�né 

vzdálenosti a výšce od �í�ky. 

Pozemek se nenachází v CHKO. 

�ádná další omezení ani opat�ení nejsou známa. 

c) odtokové pom�ry 

Deš�ové vody budou �áste�n� vsakovány na pozemku pomocí vsakovacích box�, 

�ást bude svedena do kanaliza�ní sít�

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

M�sto Nová Paka v sou�asné dob� disponuje územním plánem ze dne 2. 3. 20011. 

Navrhovaná novostavba Polyfunk�ního domu spl�uje požadavky ÚPD m�sta Nové 

Paky a je v souladu s plánovanou výstavbou na tomto území. Kapacity sou�asných 

inženýrských sítí jsou pro výstavbu vyhovující.  
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad�

s regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 

s povolením stavby a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu 

v u�ívání stavby údaje o jejím souladu s územn� plánovací dokumentací 

Dokumentace je vypracována v souladu s územním rozhodnutím vydaném M�Ú 

v Nové Pace. 

f) údaje o dodr�ení obecných po�adavk� na vyu�ití území 

Navrhovaná novostavba spl�uje vyhl. �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území. 

g) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�

Navrhovaná novostavba spl�uje požadavky dot�ených orgán�: 

• M�Ú Nová Paka - odbor životního prost�edí z hlediska zák.�. 86/2002 Sb., 

o ochran� ovzduší, zák. �. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhl. �. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady  atd. 

• M�Ú Nová Paka - odbor dopravy 

• Hasi�ský záchranný sbor Královehradeckého kraje z hlediska zák. �. 133/1985 

Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nejsou známy. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Nejsou známy. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Pozemek par. �. 30/1, k. ú. Nová Paka 

- druh pozemku: ostatní plocha 

- zp�sob využití: parkovací plocha 

- vým�ra:  1 627,94 m2
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- vlastník:   M�Ú Nová Paka 

- zp�sob ochrany: není evidován 

- omezení:  nejsou evidována 

Pozemek par. �. 4102/2, k. ú. Nová Paka 

- druh pozemku: ostatní plocha 

- zp�sob využití: silnice 

- vým�ra:  506 m2

- vlastník:   M�Ú Nová Paka 

- zp�sob ochrany: není evidován 

- omezení:  nejsou evidována 

Pozemek par. �. 53/1, k. ú. Nová Paka 

- druh pozemku: ostatní plocha 

- zp�sob využití: manipula�ní plocha 

- vým�ra:  13 m2

- vlastník:   �SD 

- zp�sob ochrany: není evidován 

- omezení:  nejsou evidována 

Pozemek par. �. 27/1, k. ú. Nová Paka 

- druh pozemku: ostatní plocha 

- zp�sob využití: chodník 

- vým�ra:  356 m2

- vlastník:   M�Ú Nová Paka 

- zp�sob ochrany: není evidován 

- omezení:  nejsou evidována 
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A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby

Jedná se o novostavbu. 

b) ú�el u�ívání stavby 

Objekt Polyfunk�ního domu bude využíván jako restaurace s vlastní kuchyní, 

garážování osobních automobil� a trvalému ubytování osob. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 

apod.) 

Nejsou známy. 

e) údaje o dodr�ení technických po�adavk� na stavby a obecných technických 

po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb 

Navrhovaná úprava objektu bude stavba s b�žnými nároky na výstavbu.   

Navrhovaná novostavba spl�uje obecné požadavky na výstavbu dle vyhl. 

�. 268/2009 Sb., technické požadavky na výstavbu. 

Projektová dokumentace dále zohled�uje vyhl. �. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání. Všechny ve�ejn�

p�ístupné prostory budou �ešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

f) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán� a po�adavk� vyplývajících 

z jiných právních p�edpis�

Navrhovaná stavba spl�uje požadavky dot�ených orgán�: 

- Krajská hygienická stanice z hlediska zák. �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného 

zdraví; NV �. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví p�i práci; atd. 
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g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nejsou známy. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, u�itná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et u�ivatel� / 

pracovník� apod.) 

• zastav�ná plocha 

 objekt:   886,95 m2 

 zpevn�né plochy: 740,99 m2 (bez p�íjezdové komunikace) 

 celkem:  1 627,94 m2 

• obestav�ný prostor: 11 175,57 m3

• po�et poschodí: 3 (3 nadzemní podlaží) 

• po�et strávník� 80 

• po�et l�žek:  40 

• po�et byt�:  8 

• po�et park. stání: 18 

• p�edpokládaný max. po�et uživatel�:  

- ubytovací jednotky:  40 osob 

- restaurace:   80 osob 

2 zam�stnanci 

- kuchyn�:   5 zam�stnanc�

      celkem  127 osob 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 

s deš�ovou vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpad� a emisí, 

t�ída energetické náro�nosti budov apod.) 

Na daný objekt nejsou kladeny požadavky na spln�ní energetické náro�nosti budovy. 

S odpady ze stavební �innosti a následného užívání stavby bude nakládáno zp�sobem 

co nejšetrn�jším k ochran� p�írody – tzn. t�íd�ní odpad� dle zák.�. 185/2001 Sb., novely 

zák.�. 31/2011 Sb., vyhl.�. 381/2001 Sb. a novely vyhl.�. 154/2010 Sb. 
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Deš�ová voda bude svedena do vsakovacích box� na pozemku. 

Z provozu stavby bude vznikat odpad z p�ípravy jídel. P�edevším organické zbytky a 

obalové materiály, které budou skladovány na ur�eném míst�. Tyto odpady budou 

pravideln� vyváženy. Dále domovní sm�sný odpad bude skladován v popelnicích. 50 m 

od objektu jsou kontejnery na papír, sklo a plasty.

Dle vyhlášky �. 120/2011 Sb. je p�edpokládaná ro�ní spot�eba studené vody ur�ena: 

Ubytování: 40 osob × 35 m3 = 1 400 m3

Restaurace: 80 * 8 + 80 + 30 * 7 = 930 m3

celkem: 2 330 m3/rok 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 

etapy) 

P�edpokládaný termín zahájení výstavby: duben 2014 

P�edpokládaný termín ukon�ení výstavby: listopad 2016 

P�edpokládaný postup výstavby: 

1. etapa � Objekt SVP 

a) p�íprava staveništ�  

b) p�eložky inženýrských sítí a p�ípojky 

c) zemní práce 

d) základové konstrukce 

e) hrubá stavba - nosné konstrukce 

f) hrubá stavba - ostatní konstrukce 

g) dokon�ovací a montážní práce 

h) kompletace 

2. etapa � Zpevn�né plochy 

a) zemní práce 

b) zpevn�né komunikace 

k) orienta�ní náklady stavby 

72 284 000 K�
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A.5 �len�ní stavby na objekty a technologická za�ízení 

Novostavba Polyfunk�ního domu p�edstavuje stavební objekty: 

 SO 01 - polyfunk�ní d�m 

 SO 02 - zpevn�né plochy 

 SO 03 - vodovodní p�ípojka 

 SO 04 - kanaliza�ní p�ípojka 

 SO 05 - plynovodní p�ípojka 

 SO 06 - p�ípojka elektrické energie 

 SO 07 - p�ípojka horkovodu
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Dot�ený pozemek - par. �. 30/1, k. ú. Nová Paka. Projektová dokumentace �eší 

novostavbu Polyfunk�ního domu a p�ilehlých zpevn�ných ploch. Stavební pozemek 

zpevn�ný recyklovaným asfaltem a leží v rovin�. 

V sou�asné dob� je pozemek využíván pro parkování osobních automobil�. Pozemek 

je ve vlastnictví M�Ú Nová Paka, který bude také investorem 

Pozemek se nachází v centru m�sta Nová Paka. Objekt Polyfunk�ního domu bude 

napojen zpevn�nými plochami na místní komunikaci ul. Stanislava Suchardy parc. �. 

4102/1, v k. ú. Nová Paka. 

Staveništ� je pro navrhovanou výstavbu vhodné a dostate�n� prostorné. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

V rámci pr�zkum� bylo provád�no m��ení radonu s výsledkem �nízký�. V PD 

nejsou navrhována protiradonová opat�ení krom� HI základ�. Objekt je založen na 

základových patkách. Pro jejich návrh bylo použito IGP provád�ného, který uvádí 

základovou zeminu dostate�n� únosnou. 

Zájmové území pat�í do geologického regionu kvartér �eského masivu a Karpat se 

strukturami sub horizontáln� uložených nezpevn�ných neogenních a mladších 

sediment�.  

Staveništ� je možné ve smyslu �SN EN 1997-1 hodnotit jako vhodné.  

Projektovaný objekt �adíme dle �SN EN 1997-1 do konstrukcí 2. geotechnické 

kategorie. 

Ochranu základové spáry je nutné zajiš�ovat ve smyslu �SN EN 1997-1. Zeminy 

p�icházející v úvahu pro výkopové práce pat�í v�tšinou do t�ídy rozpojitelnosti R3 dle 

�SN 73 6133.   

V celém prostoru staveništ� se nevyskytuje podzemní voda, která by ovliv�ovala 

stavební práce. V pr�b�hu provád�ní zemních prací je možné, že se do stavební jámy 

stáhne srážková voda, ale ta se díky propustnému podloží vsákne do nižších vrstev. 
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c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

V blízkosti objektu se nacházejí ochranná pásma nízkotlakého plynovodního potrubí, 

horkovodu, vodovodu a sd�lovacího kabelu.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dle mapového podkladu �eské geologické služby (www.geology.cz) je v míst�

výstavby nízký radonový index a nejedná se o poddolované území �i území se 

svahovými nestabilitami. Záplavová �eka je v dané lokalit� Rokytka. Objekt však neleží 

v záplavové zon�. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pom�ry v území 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o výrobní objekt, nep�edpokládá se zásadní vliv na 

okolní stavby. Objekt se nachází v centru m�sta, tudíž musí spl�ovat požadavky na 

úrove� hluku. Provoz restaurace je tedy omezen do 22 hodiny. Objekt svou výškou 

nikterak nep�evyšuje okolní zástavbu, tedy nestíní okolní objekty 

Po dobu výstavby bude okolí stavby negativn� zatíženo hlukem ze stavebních stroj�

a ná�adí. Práce na stavb� nebudou provád�ny v no�ních hodinách. Stavební práce budou 

probíhat v denní dob� od 7 do 17 hodiny. 

Negativní ú�inky (prašnost) na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora 

minimalizovány opat�eními (kropením prašných povrch� a �išt�ním komunikace 

v p�ípad� jejího zne�išt�ní stavebními stroji apod.). Staveništ� bude po dobu výstavby 

ohrazeno oplocením výšky 2 m a bude zabrán�no vstupu nepovolaných osob. 

Objekt se nenachází v pásmu vodních zdroj� nebo lé�ivých pramen�. 

f) po�adavky na sanace, demolice, kácení d�evin 

P�ed zapo�etím zemních prací bude provedeno vyt�žení recyklovaného asfaltu do 

hloubky 0,5 m. Pozemek byl dosud využíván jako parkovací plocha pro osobní 

automobily. 

 Na pozemku nejsou žádné ke�e �i d�eviny. Po dokon�ení stavby budou nezpevn�né 

plochy osety travním semenem. Ke�e �i stromy se zde vysazovat nebudou 
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g) po�adavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 

pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

Nejedná se o pozemek chrán�ný p�dním fondem 

h) územn� technické podmínky (zejména mo�nost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Komunika�n� bude navrhovaný objekt Polyfunk�ního domu napojen na stávající 

ve�ejnou místní komunikaci a to vjezdovou a výjezdovou asfaltovou obslužnou 

komunikací pro zásobování a vjezdem do garáží. Obslužná komunikace bude 

jednosm�rná, proto zde bude zbudováno dopravní zna�ení. Dále bude vybudována 

p�ístupová komunikace pro p�ší užívaná pro vstup do restaurace a k bytovým 

jednotkám.  

Napojení na místní komunikaci bude �ešeno dle požadavk� odboru dopravy 

stavebního ú�adu v Nové Pace a �SD Hradec Králové. Samostatný výkres dopravní 

situace a dopravní �ešení není sou�ástí této PD. 

Objekt bude napojen novými p�ípojkami na stávající inženýrské sít� (vodovod, el. 

vedení, plynovod, kanalizaci, horkovod) v blízkosti pozemku.  

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Pro plánovanou výstavbu nejsou známy žádné v�cné ani �asové vazby, omezující její 

realizaci. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Ú�el u�ívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Projektová dokumentace �eší novostavbu Polyfunk�ního domu a zpevn�ných ploch 

v Nové Pace. Pozemky ur�ené k výstavb� se nacházejí v centru m�sta. 

Objekt Polyfunk�ního domu bude využíván jako restaurace s vlastní kuchyní, 

garážování osobních automobil� a trvalému ubytování osob. 

• po�et poschodí: 3 (3 nadzemní podlaží) 

• po�et l�žek:  40 
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• po�et byt�:  8 

• p�edpokládaný max. po�et uživatel�:  

- ubytovací jednotky:  40 osob 

- restaurace:   80 osob 

    2 zam�stnanc�

- kuchyn�:   5 zam�stnanci    

     celkem  127 osob 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus � územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

Z urbanistického hlediska je stavba za�len�na do okolní zástavby jako dominantní 

objekt. Který ale svou výškou nikterak nep�evyšuje okolní zástavbu. Objekt je lad�n do 

sv�tle oranžové barvy jako okolní zástavba. 

Novostavba je umíst�na v centru m�sta v návaznosti na polohu m�stské vybavenosti 

v Nové Pace v jeho docházkové vzdálenosti. Pozemek jev sou�asnosti využíván jako 

parkovací plocha pro osobní automobily. Povrch je zpevn�n pouze asfaltovým 

recyklátem. Proto je pozemek vhodný pro výstavbu objektu 

Polyfunk�ní d�m bude orientován obytnými místnostmi k východu, jihu a západu. 

P�ilehlé komunikace nejsou p�íliš vytížené, takže obyvatelé budou jen minimáln�

obt�žováni hlukem z ulice. Stavba bude napojena na ul. Stanislava Suchardy a 

Kotíkova. Stavba je umíst�na na rovin� se t�emi nadzemními podlažími. St�echa je 

navržena jako plochá s atikou, odvodn�na uvnit� dispozice. 

b) architektonické �ešení � kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 

�ešení 

Architektonické �ešení stavby je kubického charakteru. V prostorovém �len�ní 

stavby je kladen d�raz na jednoduché pravoúhlé tvary. 1NP objektu má tvar písmene 

�L�, výb�žek ve 2NP  a ustoupení podlaží ve 2 NP vytvá�í dv� terasy, tzn., že p�dorys 

2NP je obdélníkový. 3NP je obdélníkového p�dorysu se 4 zapušt�nými lodžiemi 
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St�echa je �ešena jako plochá s atikou po celém obvod� odvodn�na uvnit� dispozice. 

Nad výtahovou šachtou je st�echa �ešena jako plochá s atikou ze 3 stran a odvodn�na do 

podokapního žlabu. Krytina je tvo�ena vysokohustotní polyetylenovou folií. 

Fasáda objektu je �len�na do dvou struktur. Základní plocha je tvo�ena šlecht�nou 

zatíranou silikonovou omítkou oranžové barvy sv�tlého odstínu a ve spodní �ásti t�chto 

ploch je pás 400 mm z marmolitu hn�dé barvy. Druhá struktura je tvo�ena sloupy 

nat�enými šedou barvou a mezery mezi nimi jsou vypln�ny nerezovou m�íží. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

�

Celkové provozní �ešení je rozd�leno do 2 samostatn� odd�lených celk�. Prvním 

celkem je provoz restaurace s vlastní kuchyní. Druhý provozní celek je dále d�len na 

ubytovací �ást a garážování osobních automobil�. Ubytovací �ást je ur�ena k trvalému 

ubytování osob. V nov� budovaném objektu nejsou navrženy žádné výrobní 

technologie.  

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby 

Objekt je dle vyhlášky �. 398/2009 �ešen ve všech �ástech p�ístupných ve�ejnosti 

jako bezbariérový, jedná se zejména o �ást restaurace. Vstup do objektu je pro osoby 

s omezenou schopností pohybu �ešen p�es 1NP. Všechny komunikace jsou �ešeny tak, 

aby byl maximální výškový rozdíl 20 mm. Všechny dve�e do spole�ných a ve�ejných 

prostor jsou o min. pr�chozí ší�ce 900 mm a jsou vybaveny madly. 

Bytové jednotky nejsou �ešeny jako bezbariérové.  

P�i dlážd�ní zpevn�ných ploch budou aplikovány bezpe�nostní a varovné prvky 

(nap�. prvky varovných pás�, snížený obrubník apod.). 

Bezbariérov� jsou �ešena 2 parkovací stání v t�sné blízkosti objektu. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i u�ívání stavby 

�

Bezpe�nost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a jejím 

uvedením do provozu. V rámci výroby musí být uživatelem stavby stanoveny interní 

bezpe�nostní p�edpisy. 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení 

Z hlediska urbanistického je umíst�ní navrhované stavby Polyfunk�ního domu 

vhodné, nebo� se budova snaží za�lenit do stávající zástavby, nenarušit ji a respektovat 

stávající zástavbu. Výhodou je také dostate�ná velikost parcely. Objekt nebude 

narušovat okolní zástavbu. 

Architektonické �ešení objektu zvoleno skládáním jednoduchých kvádrových 

segment�. Celkový vzhled je jednoduchý v ploše a v míst� garáží je rozhozen m�ížemi a 

p�iznanými sloupy. 

P�dorys 1NP je ve tvaru písmene �L�. 2NP je ustoupeno o výb�žek a o jedno pole 

skeletu, tím jsou vytvo�eny 2 terasy. 2NP má poté tvar obdélníku. 3NP kopíruje tvar 

2NP. Celkem má tedy objekt 3 nadzemní podlaží. St�echa je plochá s atikami po celém 

obvod� a odvodn�ná uvnit� dispozice s krytinou z vysokohustotní polyetylenové folie. 

Objekt má celkem 3 patra o celkové výšce 15,100 m. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Stavební konstrukce je tvo�ená montovaným �B skeletem na základových patkách. 

Nenosné d�lící konstrukce jsou tvo�eny SDK p�í�kami a p�í�kami Porotherm. Výpl�ové 

zdivo je tvo�eno keramickými tvárnicemi Porotherm. Celý objekt je zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem. Šachta výtahu je provedena z tvarovek ztraceného 

bedn�ní. 

Stropy jsou �ešeny z p�edpjatých panel� spirol. Strop nad výtahovou šachtou je �ešen 

jako �B monolitická deska. 

Založení objektu je �ešeno na prefabrikovaných �B kalichových patkách. Výtahová 

šachta a ztužující jádro jsou založeny na základových monolitických pasech. Jako 

hydroizola�ní vrstva spodní stavby je použit asfaltový pás. 

Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena panely spirol. Na panelech je položena 

parozábrana a vrstva desek z minerální vlny ve spádu a na nich je hydroizola�ní vrstva 

vysokohustotní polyetylenové folie.  

Jednotlivá podlaží jsou propojena monolitickými schodišti. Druhým spojovacím 

prvkem je výtah, který bude �ešen subdodávkou. 



~ 8 ~ 
�

Objekt je zateplen tepelnou izolací z fasádního polystyrenu s grafitem a �ásti ve 

styku s terénem XPS. St�echa je zateplena minerální vatou. Okna jsou plastová a vn�jší 

dve�e jsou d�ev�ná s izola�ními trojskly. 

P�dorysné rozm�ry objektu jsou 42,8 m x 24,55 m. Výška objektu je 15,100 m a 

úrove� upraveného terénu je -0,250 m. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Novostavba Polyfunk�ního domu je v PD navržena dle platných �SN, EN a zásad 

výstavby pozemních staveb a inženýrských objekt� tak, aby zatížení na n� 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�. 

Stavební práce budou provád�ny odbornou firmou. Pro stavbu byl vypracován 

statický posudek založení stavby a nosné konstrukce, na základ� vyhodnocení IGP, 

zpracovaný autorizovaným statikem v oboru statika a dynamika staveb a je �ešen 

v rámci samostatného projektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

�

a) technické �ešení 

V objektu nebudou umíst�na žádná za�ízení výrobního charakteru.  

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

Tento projekt ne�eší. 

B.2.8 Po�árn� bezpe�nostní �ešení 

Tato �ást je �ešena v samostatné p�íloze projektové dokumentace.  

Složka D 1.3. - Požárn� bezpe�nostní �ešení. 
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B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení  

• Obvodová st�na   U=0,17 Wm-2K-1  UN=0,30 Wm-2K-1

• St�echa    U=0,15 Wm-2K-1  UN=0,24 Wm-2K-1

• Podlaha    U=0,37 Wm-2K-1  UN=0,45 Wm-2K-1

• Okna    U=1,00 Wm-2K-1  UN=1,50 Wm-2K-1

Podrobn�ji p�íloha Stavební fyzika. 

b) energetická náro�nost stavby 

Ro�ní spot�eba tepla pro vytáp�ní                 91,24  kW/rok 

Ro�ní spot�eba tepla pro oh�ev teplé vody     � kW/rok 

Celková ro�ní spot�eba tepla     91,24  kW/rok 

c) posouzení vyu�ití alternativních zdroj� energií 

Tento projekt ne�eší. 

  

B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a 

komunální prost�edí 

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 

odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

Novostavba Polyfunk�ního domu je navržena tak, aby pro daný provoz zajiš�ovala 

spln�ní hygienických požadavk� jak z hlediska v�trání, vytáp�ní, zásobování vodou a 

osv�tlení. Restaurace je v�trána vzduchotechnikou. Všechny místnosti obytných prostor 

jsou p�irozen� v�trány okny. Sociální za�ízení bude v�tráno odtahem. 

P�i výkonu pracovní �innosti nejsou kladeny zvláštní požadavky na osv�tlení. Pro 

zam�stnance je p�ístupná denní místnost. Um�lé osv�tlení všech ploch bude zajišt�no.  

Obytné prostory spl�ují podmínky vyhl. �. 137/1998 Sb. pro denní osv�tlení, p�ímé 

v�trání a dostate�né vytáp�ní s možností regulace. Okna obytných místností jsou

orientována tak, aby bylo co možná nejvíce zamezeno vzájemnému stín�ní. 



~ 10 ~ 
�

Objekt bude v zimním období vytáp�n deskovými otopnými t�lesy (v koupelnách 

v žeb�íkovém provedení). Zdroj tepla je horkovodní vým�ník pro oh�ev teplé vody a 

vytáp�ní objektu. 

Do všech pot�ebných místností je zajišt�n p�ívod pitné vody z nov� budované 

vodovodní p�ípojky objektu. 

U objektu bude vybudován prostor pro ukládání komunálního odpadu. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí stavby. Vzhledem k dob� provozu 

restaurace do 22 hodiny nebude obt�žovat okolí nadm�rným hlukem, prašností �i 

vibracemi. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podlo�í 

Dle mapového podkladu �eské geologické služby (www.geology.cz) je v míst�

výstavby nízký radonový index a nejedná se o poddolované území �i území se 

svahovými nestabilitami. 

Jako ochrana objektu p�ed p�ípadným radonem z podloží je navržen hydroizola�ní pás 

spodní stavby z asfaltového pásu. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

Tento projekt ne�eší. 

c) ochrana p�ed technickou seismicitou 

Objekt Polyfunk�ního domu se nachází v seizmické oblasti s referen�ním zrychlením 

základové p�dy agR = 0,06 ~ 0,08 g. Jedná se o oblast s možným výskytem p�ípad� malé 

seismicity. Vzhledem ke konstruk�nímu �ešení objektu a jeho velikosti nehrozí p�i 

p�edpokládaném stupni seismické aktivity v oblasti z�ícení objektu.  

d) ochrana p�ed hlukem 

Vnit�ní prostory Polyfunk�ního domu jsou chrán�ny p�ed hlukem svými obvodovými 

konstrukcemi. Pro odd�lení jednotlivých byt� slouží keramické tvarovky Porotherm 

AKU  
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300 mm (Rw=54 dB). Další úpravou p�i ochran� proti hluku je zvukopohltivý zav�šený 

podhled a akustické p�edst�ny. 

P�i návrhu byly respektovány následující obecn� platné �eské normy, p�edpisy a 

hygienické p�edpisy:  

• zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

• vyhl. �. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, 

• na�ízení vlády �.178/2001, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví

zam�stnanc� p�i práci ve zn�ní pozd�jších p�edpis� dle na�ízení vlády �. 

523/2002 Sb. a zm�n� na�ízení vlády �. 441/2004 Sb. 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich p�sobení na 

okolní zástavbu nep�ekro�í hodnoty stanovené hygienickými p�edpisy. Ve vnit�ním 

prost�edí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle na�ízení vlády 

�. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací a dále 

zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví.  

P�ed škodlivými hlukovými vlivy vn�jšího prost�edí je objekt chrán�n svými 

obvodovými konstrukcemi.  

e) protipovod�ová opat�ení 

Objekt se nenachází v povod�ovém pásmu. 

B.3 P�IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu v blízkosti pozemku.  

Vodovod: Napojení je provedeno na vodovodní �ad v severním rohu parcely na ul. 

Kotíkova p�ípojným potrubím p�es vodom�rnou šachtu do objektu.  

Kanalizace: Objekt bude na kanalizaci napojen p�ípojkou p�es revizní šachtu 

v jihozápadní �ásti pozemku. Odtud budou splašky samospádem 

odvád�ny do �istírny odpadních vod. 

 Deš�ová voda bude svedena do vsakovacích box� na pozemku 

Plynovod: P�ipojovací místo st�edotlakého plynovodu na parcele bude umíst�no v 

severní �ásti pozemku a vedeno p�e HUP do 1NP. 
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Vedení NN: V blízkosti objektu se nachází zemní vedení NN, na které bude budova 

napojena zemním kabelem v míst� ve�ejné komunikace p�es 

elektrom�rovou sk�í� do elektrorozvodné sk�ín� v 1NP v technické 

místnosti. Každý byt bude mít sv�j vlastní elektrom�r. 

Horkovod: Objekt bude p�ipojen na horkovodní potrubí v jihozápadní �ásti objektu. 

P�ípojka bude vedena do technické místnosti z ul. Stanislava Suchardy. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod:  délka p�ípojky 4,8 m 

   DN 80 

Kanalizace:  délka p�ípojky 11,8 m 

   DN 200 

Plynovod:  délka p�ípojky 5,2 m 

   DN 40 

Vedení NN:  délka p�ípojky 16,2 m

   nap�tí 3 x 230/400 V 

    Horkovod:  délka p�ípojky 15 m 

   DN 100 

B.4 DOPRAVNÍ �E�ENÍ 

a) popis dopravního �ešení 

Na pozemek parc. �. 30/1, k. ú. Nová Paka bude navazovat nov� budovaná zpevn�ná 

plocha a to komunikace pro vstup do objektu a p�íjezdová komunikace do garáže a 

zásobovací komunikace. 

Navržená p�ístupová komunikace pro p�ší je dlážd�ná zámkovou betonovou dlažbou 

o sklonu 3% v délce 8 m. P�íjezdová komunikace ke garáži ší�ky 5 m je asfaltová, 

ur�ená pro pojezd vozidel skupin 1a (osobní) a 1b (lehká užitková). Komunikace pro 

zásobování ší�ky 3 m je také asfaltová. 
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b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Komunika�ní napojení navrhované stavby je �ešeno výše zmín�nými nov�

budovanými komunikacemi a to na místní komunikaci, ulice Stanislava Suchardy a 

Kotíkova. Jedná se o k�ižovatku s p�edností zprava bez dopravního zna�ení. 

c) doprava v klidu 

Parkování pro obyvatele je vy�ešeno dle �SN 73 6056 a to v garážích v 1NP 

s kapacitou 14 stání a dopln�na kapacita 2 parkovacími stání vn� objektu u p�íjezdové 

komunikace. Parkování pro hosty restaurace s kapacitou 20 stání je navrženo v nov�

budovaném objektu patrových garáží p�es ulici. Parkování pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orentace jsou parkovací stání vyhrazena p�ed vstupem do objektu. 

Dle �SN 73 6110 je po�et odstavných a parkovacích stání stanoven na 16 + 20 + 2 

z toho jsou 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

d) p�ší a cyklistické stezky 

Tento projekt ne�eší. 

B.5 �E�ENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Vyt�žená zemina bude ze zemních prací bude uložena na deponii a dále použita pro 

teréní úpravy kolem objektu. 

Kone�né terénní úpravy budou v co nejv�tší mí�e respektovat a kopírovat stávající 

sklon terénu, aby došlo k v�rohodnému za�len�ní objektu do situace. 

Kolem objektu bude vytvo�en okapový chodník z betonových dlaždic v ší�ce 0,5 m.  

b) pou�ité vegeta�ní prvky 

Pozemek není v sou�asnosti osazen žádnou vegetací. Po dokon�ení terénních úprav 

bude pozemek oset travním semínkem. Ke�e ani stromy se zde vysazovat nebudou. 

  

c) biotechnická opat�ení 

Tento projekt ne�eší. 
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B.6 POPIS VLIV� STAVBY NA �IVOTNÍ PROST�EDÍ A 

JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na �ivotní prost�edí � ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

Po dobu provád�ní stavebních prací bude okolí objektu negativn� zatíženo hlukem ze 

stavebních stroj� a ná�adí. Práce na stavb� nebudou provád�ny v no�ních hodinách. 

Negativní ú�inky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu stavebníka 

minimalizovány opat�eními (kropení vodou a �išt�ní komunikace v p�ípadn� zne�išt�ní 

stavebními stroji apod.). 

S odpady ze stavební �innosti bude nakládáno zp�sobem co nejšetrn�jším k ochran�

p�írody – tzn. t�íd�ní odpad� dle zák. �. 185/2001 Sb., novely zák. �. 31/2011 Sb., vyhl. 

�. 381/2001 Sb. a novely vyhl. �. 154/2010 Sb. Odpady z provozu objektu vznikají, 

zejména biologické zbytky potravin, obaly a komunální odpad. Výstavba a stavební 

úpravy nezvyšují celkový vliv stavby na životní prost�edí. 

P�i provozu objektu nebude okolí zatíženo hlukem. Provoz p�edpokládá mírné 

navýšení množství ne�istot (odér�) v ovzduší a to provozem kuchyn�. Toto navýšení 

nemá výrazn�jší vliv na celkovou �istotu ovzduší v dané lokalit�. 

Objekt se nenachází v pásmu vodních zdroj� nebo lé�ivých pramen�. Nebezpe�ní 

zne�išt�ní vodních zdroj� zde nehrozí. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných 

strom�, ochrana rostlin a �ivo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajin�

Stavba se nachází v centru m�sta, kde nebyl zjišt�n výskyt vzácných rostlin �i 

živo�ich�.  

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Tento projekt ne�eší. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska 

EIA 

Na daný objekt se nevztahují požadavky a stanoviska �ízení EIA. 



~ 15 ~ 
�

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�

Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpe�nostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Spln�ní základních po�adavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva 

Stavba nevykazuje škodlivé ú�inky, p�ed kterými by muselo být chrán�no 

obyvatelstvo. Vzhledem k charakteru a situování stavby není nutné �ešení stavby 

z hlediska ochrany obyvatelstva.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Staveništ� bude na el. energii a vodovod napojeno z nov� budovaných 

p�ípojek objektu p�es samostatný elektrom�r a vodom�r. 

P�edpokládané pot�eby vody a elektrické energie v pr�b�hu výstavby není v tomto 

projektu �ešeno. 

b) odvodn�ní staveništ�

Staveništ� bude odvodn�no do nov� vybudované kanaliza�ní p�ípojky a odtud do 

ve�ejné kanalizace v Nové Pace. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

P�ístup a p�íjezd na staveništ� je umožn�n z místní komunikace a dále po 

staveništních plochách na pozemku parc. �. 30/1 v k. ú. Nová Paka. 

Staveništ� bude na el. energii a vodovod napojeno z nov� budovaných p�ípojek a 

odvodn�no p�es novou kanaliza�ní p�ípojku do ve�ejné kanalizace v Nové Pace. 
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d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu provád�ní stavebních prací bude okolí objektu negativn� zatíženo hlukem ze 

stavebních stroj� a ná�adí. Práce na stavb� nebudou provád�ny v no�ních hodinách, 

pouze ve dne a to vždy v dob� od 7 do 17 hodin.  

Negativní ú�inky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu stavebníka 

minimalizovány opat�eními (kropením prašných povrch� a �išt�ním komunikace 

v p�ípad� jejího zne�išt�ní stavebními stroji apod.). 

Staveništ� bude po celou dobu výstavby oploceno drát�ným plotem výšky 2 m a 

vstup na staveništ� pouze p�es bránu u vjezdu na pozemek. P�i z�izování nových 

p�ípojek ve�ejné sít� budou všechny výkopy zabezpe�eny proti sesuvu a pádu osob. 

Další vliv stavby související s jejím provozem na okolní pozemky a stavby se 

nep�edpokládá.  

e) ochrana okolí staveništ� a po�adavky na související sanace, demolice, kácení 

d�evin 

Ve�ejné zájmy nebudou za�ízením staveništ� ohroženy. P�i výstavb� bude omezen 

provoz na místní komunikaci ul. Stanislava Suchardy p�im��enými prost�edky. �ešení 

omezení provozu po dobu výstavby zajiš�uje provozovatel objektu (M�Ú Nová Paka). 

Dojde-li p�i výstavb� objektu k nep�edvídatelným nález�m kulturn� cenných 

p�edm�t� nebo chrán�ných �ástí p�írody anebo k archeologickým nález�m, je stavebník 

povinen neprodlen� oznámit nález stavebnímu ú�adu a orgánu státní památkové pé�e 

nebo orgánu ochrany p�írody a zárove� u�init opat�ení nezbytná k tomu, aby nález 

nebyl poškozen nebo zni�ením, a práce v míst� nálezu p�erušit.  

P�ed zahájením zemních prací dojde k vyt�žení recyklovaného asfaltového povrchu o 

mocnosti 0,5 m. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

Na volné ploše parcely �. 30/1, k. ú. Nová Paka bude vy�len�n prostor pro 

uskladn�ní materiál� nepodléhajících pov�trnostním vliv�m za jejich sou�asného 

zabezpe�ení proti nep�íznivým ú�ink�m dešt�. Pro uskladn�ní materiálu podléhajícího 

pov�trnostním vliv�m, ná�adí a vybavení bude vybudován p�echodný skladový 

uzamykatelný objekt ze skladových kontejner�. Dále bude na staveništi umíst�no 

zázemí pro personál (šatna, umývárna, kancelá�).  
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g) maximální produkovaná mno�ství a druhy odpad� a emisí p�i  výstavb�, 

jejich likvidace 

S odpady ze stavební �innosti a následného užívání stavby bude nakládáno zp�sobem 

co nejšetrn�jším k ochran� p�írody - tzn. t�íd�ní odpad� dle zák. �. 185/2001 Sb., novely 

zák. �. 31/2011 Sb., vyhl. �. 381/2001 Sb. a novely vyhl. �. 154/2010 Sb. 

�íslo  Název a druh odpadu    Místo likvidace 

17 01 01 Beton         1 

17 01 02 Cihly         1 

17 02 01 D�evo         1 

17 02 02 Sklo         1 

17 02 03 Plasty         2 

17 03 01* Asfaltové sm�si obsahující dehet     3 

17 04 05 �elezo a ocel        2 

17 04 07 Sm�sné kovy        2 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10     2 

17 06 04 Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 0601 a 17 0603  1 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem 17 08 01 1 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly   1 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03     1 

Vysv�tlivky: 1 – Skládka TDO 

  2 – Sb�rné suroviny 

  3 – Spalovna  

Veškeré tyto výše uvedené odpady musí být na stavb� b�hem výstavby skladovány 

v �ádn� ozna�ených kontejnerech, skladování a manipulace s nimi musí probíhat 

odd�len�! 

Dodavatel stavby musí mít odvoz vzniklých odpad� smluvn� zajišt�ny s vlastníky 

skládek, spaloven a sb�rných surovin. 

Za likvidaci odpadu p�i realizaci stavby odpovídá dodavatel. 

Investor p�i uzavírání smluv s dodavatelem zakotví do textu povinnost likvidovat 

odpady vzniklé p�i stavební �innosti podle platných p�edpis�. Po dobu realizace stavby 
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bude dodavatel a investor dohlížet, zda nedochází k úniku ropných produkt� ze 

stavebních mechanism�. Dojde-li k p�ípadnému úniku ropných látek do zeminy, 

dodavatel zajistí odt�žení kontaminované zeminy do nepropustné nádoby a její odvezení 

na p�íslušnou skládku nebo do spalovny. 

h) bilance zemních prací, po�adavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Zemina, vyt�žená ze stavební jámy, bude následn� použita pro terénní úpravy.  

Rozsah staveništ� je dán rozm�rem parcely par. �. 30/1, k. ú. Nová Paka, kde je 

nedostatek místa pro vznik deponie zeminy. Zemina proto bude odvážena na deponii 

vzdálenou cca. 

300 m od staveništ�, kde bude uskladn�na do provád�ní terénních úprav. P�ebyte�ná 

zemina bude ponechána na deponii. 

i) ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�

S odpady ze stavební �innosti bude nakládáno zp�sobem co nejšetrn�jším k ochran�

p�írody – tzn. t�íd�ní odpad� dle zák. �. 185/2001 Sb., novely zák. �. 31/2011 Sb., vyhl. 

�. 381/2001 Sb. a novely vyhl. �. 154/2010 Sb. 

Po dobu provád�ní stavebních prací bude okolí objektu negativn� zatíženo hlukem ze 

stavebních stroj� a ná�adí. Práce na stavb� nebudou provád�ny v no�ních hodinách. 

Negativní ú�inky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu stavebníka 

minimalizovány opat�eními (kropení prašných povrch� a �išt�ním komunikace 

v p�ípad� jejího zne�išt�ní stavebními stroji apod.). 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení 

pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných 

právních p�edpis�

Objekt Polyfunk�ního domu je navržen v souladu s platnými normami a p�edpisy. P�i 

provád�ní prací musí být tyto práce provád�ny v souladu s platnými p�edpisy na úseku 

bezpe�nosti práce a ochran� zdraví p�i práci, a to vyhl. �. 309/2006 Sb., zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, dále na�. vlády �. 101/2005 Sb., o 

budoucím provozu. Dále je nutno dodržovat na�. vlády �. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 

pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku �. 363/2005 Sb., o bezpe�nosti práce a 
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technických za�ízení p�i stavebních pracích a vyhlášku �. 591/2006 Sb., požadavky na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Bezpe�nost práce a ochrana zdraví pracovník� p�i provád�ní stavby a p�i provozu se 

�ídí stávajícími platnými obecnými bezpe�nostními p�edpisy. Dále pak musí být v 

souladu  se zák. 309/2006 Sb. a  na�. vlády �. 591/2006 Sb., o bezpe�nosti práce p�i 

provád�ní staveb, ve zn�ní novel. Dále na�. vlády �. 101/2005 Sb., o budoucím provozu, 

o požadavcích na obecn� platné  p�edpisy p�i provád�ní stavby. Dále je nutno dodržovat 

na�. vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dle na�. vlády �. 591/2006 Sb., je nutno respektovat zejména: 

- §3 Zhotovitel zajistí spln�ní požadavk� na organizaci práce a pracovní postupy 

dle p�ílohy �. 3. 

- §7 Koordinátor b�hem p�ípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitel� nebo 

osob jím pov��ených k zajišt�ní bezpe�nosti práce.  

- §8 Koordinátor b�hem realizace stavby  -  v p�ípad� výskytu mimo�ádných 

podmínek v pr�b�hu stavby ur�í dodavatel stavby p�ípadn� ve spolupráci 

s projektantem pot�ebná opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce.  

Musí být respektovány p�ílohy 1- 3 tohoto p�edpisu. 

- v rámci výstavby skeletu musí být jednotlivé sloupy zajišt�ny v dané poloze a �ádn�

zmonolitn�ny se základovou patkou. Montáž a manipulace s prvky skeletu bude 

provád�na stavebním je�ábem. Další spoje budou sva�ované, tudíž bude poloha prvk�

zajišt�na. V pr�b�hu montáže a manipulace se nesmí žádná osoba zdržovat pod 

zav�šenými b�emeny.  

Dle na�. vlády 362/2005 Sb.: 

- §3 odst. 3 - je v pr�b�hu výstavby nutno up�ednostnit kolektivní prost�edky 

ochrany pracovník� (použití zábradlí apod). V tomto p�ípad� budou použity p�i 

montáži skeletu osobní ochranné pracovní prost�edky proti pádu (lana ukotvená 

do dvou bod�  - 1 x fixní kotvící bod a 1 x bezpe�nostní vodorovný systém. Po 

montáži skeletu bude po celém obvodu zhotoveno zábradlí proti pádu osob do 

hloubky a také bude z�ízeno zajišt�ní všech prostup� stropní konstrukce. 

Dále jsou pracovníci provád�cí firmy povinni dodržovat, bezpe�nostní p�edpisy 

výrobc�, výrobc� jednotlivých za�ízení a interních pokyn� bezpe�nostního technika.  

k) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot�ených staveb 
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Úpravy staveništ� pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou 

nutné, nebo� po dobu provád�ní stavebních úprav nebude t�mto osobám p�ístupné.  

l) zásady pro dopravn� in�enýrské opat�ení 

Tento projekt ne�eší. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i  výstavb� apod.) 

Staveništ� bude po celou dobu výstavby oploceno drát�ným plotem výšky 2 m a 

vstup na staveništ� pouze p�es bránu u vjezdu na pozemek. Výkopy p�i provád�ní 

p�ípojek budou �ádn� paženy a zabezpe�eny proti pádu osob. Místo bude opat�eno 

výstražnými cedulemi pro informování osob pohybujících se v blízkosti staveništ�. 

V okolí stavby na komunikacích bude zna�eno staveništ� a snížení maximální povolené 

rychlosti na pozemní komunikaci. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

P�edpokládaný termín zahájení výstavby: duben 2014 

P�edpokládaný termín ukon�ení výstavby: listopad 2016 

P�edpokládaný postup výstavby: 

1. etapa � Objekt SVP 

a) p�íprava staveništ�  

b) p�eložky inženýrských sítí a p�ípojky 

c) zemní práce 

d) základové konstrukce 

e) hrubá stavba – nosné konstrukce 

f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 

g) dokon�ovací a montážní práce 

h) kompletace 

2. etapa � Zpevn�né plochy 

a) zemní práce 

b) zpevn�né komunikace 
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Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

Objekt Polyfunk�ního domu bude využíván jako restaurace s vlastní kuchyní, 

garážování osobních automobil� a trvalému ubytování osob. 

• zastav�ná plocha 

 objekt:   886,95 m2 

 zpevn�né plochy: 740,99 m2 (bez p�íjezdové komunikace) 

 celkem:  1 627,94 m2 

• obestav�ný prostor: 11 175,57 m3

• po�et poschodí: 3 (3 nadzemní podlaží) 

• po�et strávník� 80 

• po�et l�žek:  40 

• po�et byt�:  8 

• po�et park. stání: 18 

• p�edpokládaný max. po�et uživatel�:  

- ubytovací jednotky:  40 osob 

- restaurace:   80 osob 

2 zam�stnanci 

- kuchyn�:   5 zam�stnanc�

      celkem  127 osob 

Objekt bude rozd�len na 4 funk�ní �ásti. �ást restaurace v 1 NP s p�ístupem 

návšt�vník�. Druhá �ást bude kuchyn� s p�ístupem pouze pro personál. T�etí celek 

budou garáže pro obyvatele domu. �tvrtý celek budou tvo�it obytné bu�ky jednotlivých 

byt� ve 2NP a 3 NP. 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, bezbariérové u�ívání 

stavby 

Architektonické �ešení stavby je kubického charakteru. V prostorovém �len�ní 

stavby je kladen d�raz na jednoduché pravoúhlé tvary. 1NP objektu má tvar písmene 

�L�, výb�žek ve 2NP  a ustoupení podlaží ve 2 NP vytvá�í dv� terasy, tzn., že p�dorys 

2NP je obdélníkový. 3NP je obdélníkového p�dorysu se 4 zapušt�nými lodžiemi 
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St�echa je �ešena jako plochá s atikou po celém obvod� odvodn�na uvnit� dispozice. 

Nad výtahovou šachtou je st�echa �ešena jako plochá s atikou ze 3 stran a odvodn�na do 

podokapního žlabu. Krytina je tvo�ena vysokohustotní polyetylenovou folií. 

Fasáda objektu je �len�na do dvou struktur. Základní plocha je tvo�ena šlecht�nou 

zatíranou silikonovou omítkou oranžové barvy sv�tlého odstínu a ve spodní �ásti t�chto 

ploch je pás 400 mm z marmolitu hn�dé barvy. Druhá struktura je tvo�ena sloupy 

nat�enými šedou barvou a mezery mezi nimi jsou vypln�ny nerezovou m�íží. 

Výškové úrovn� mezi jednotlivými patry se p�ekonávají schodišti nebo výtahem. 

Dispozi�n� je 1NP d�len na restauraci, kuchy� a garáž. Restaurace je dále d�lena na 

zádve�í a bar. Celek kuchyn� se skládá z kuchyn�, p�ípraven (masa, ovoce a zeleniny), 

sklad� (suchý, ovoce a zelenina, denní, odpadky a sklad baru), kancelá�e, denní 

místnosti, šaten a wc ( personál, hosté a invalidé) a úklidová místnost. V prostoru garáže 

je technická místnost a prostor pro ukládání domovního odpadu a je napojena na prostor 

schodišt� a výtahové šachty. Ve 2NP a 3NP se nacházejí obytné jednotky a skladovací 

koje byt�. Každá bytová jednotka je složena z kuchyn� s jídelnou, obývacím pokojem, 2 

pokoji, ložnicí, koupelnou, wc, spíží, skladem a chodbou. každý byt má také terasu nebo 

lodžii. 

Objekt je dle vyhlášky �. 398/2009 �ešen ve všech �ástech p�ístupných ve�ejnosti 

jako bezbariérový, jedná se zejména o �ást restaurace. Vstup do objektu je pro osoby 

s omezenou schopností pohybu �ešen p�es 1NP. Všechny komunikace jsou �ešeny tak, 

aby byl maximální výškový rozdíl 20 mm. Všechny dve�e do spole�ných a ve�ejných 

prostor jsou o min. pr�chozí ší�ce 900 mm a jsou vybaveny madly. 

Bytové jednotky nejsou �ešeny jako bezbariérové.  

P�i dlážd�ní zpevn�ných ploch budou aplikovány bezpe�nostní a varovné prvky 

(nap�. prvky varovných pás�, snížený obrubník apod.). 

Bezbariérov� jsou �ešena 2 parkovací stání v t�sné blízkosti objektu. 

Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Tento projekt ne�eší. 
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Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 

Výkopy a násypy 

Výkopy pro nové základové patky a pasy budou provedeny v rozsahu dle výkresové 

�ásti PD.  

P�ed provád�ním výkopových prací je pot�eba vyty�it stávající inženýrské sít�, ov��it 

jejich hloubky uložení pomocí sondy a p�i provád�ní výkopových prací je pot�eba dbát 

na to, aby nebyly porušeny. 

P�i hloubení stavebních jam a rýh pro základové konstrukce se doporu�uje dbát, aby 

nedošlo k porušení základové spáry stroji, klimatickými �initeli apod.  

Ochranu základové spáry je nutné zajiš�ovat ve smyslu �SN EN 1997-1. Zeminy 

p�icházející v úvahu pro výkopové práce pat�í v�tšinou do t�ídy rozpojitelnosti R3 dle 

�SN 73 6133.   

V celém prostoru staveništ� se nevyskytuje podzemní voda, která by ovliv�ovala 

stavební práce. V pr�b�hu provád�ní zemních prací je možné, že se do stavební jámy 

stáhne srážková voda, ale ta se díky propustnému podloží vsákne do nižších vrstev. 

Výkopy budou b�hem výstavby odvodn�ny do nov� vybudované kanaliza�ní 

p�ípojky. 

Do základové spáry bude uloženo zemn�ní hromosvodu. 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce novostavby budou provedeny jako prefabrikované �B 

kalichové patky a monolitické betonové pásy. Do vyhloubené jámy pro základové patky 

bude v místech jednotlivých patek provedena podkladní vrstva z hubeného betonu o 

tlouš�ce 100 mm a rozší�ena o 100 mm na každou stranu patky. Základové pasy budou 

vylity do stavebních rýh a i zde bude provedena podkladní vrstva betonu. V místech 

výpl�ového zdiva budou osazeny základové trámy pro vynášení obvodového plášt�. nad 

nimi bude vylita monolitická deska podkladního betonu vyztužená karisítí.  

Svislé konstrukce a p�eklady 

Nosná konstrukce polyfunk�ního domu bude �ešena jako montovaný �B skelet o 3 

nadzemních podlaží. Ztužující jádro je �B monolitické. Výtahová šachta je zhotovena 

z tvarovek ztraceného bedn�ní 250 mm.  

Výpl�ové zdivo bylo zvoleno keramické tvárnice Porotherm P+D 36,5 na TI maltu. 

P�í�ky byly zvoleny ze SDK tl. 125 mm a p�í�ky Porotherm P+D 14. Konstrukce 
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odd�lující jednotlivé požární úseky (byty, restaurace a kuchy�) jsou zvoleny Porothem 

AKU 30 

P�eklady jsou použity Porotherm KP 7, kde jednotlivé skladby jsou popsány v PD 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvo�ena p�edpjatými panely spirol tl. 200 mm uloženými do 

pr�vlaku s ozubem. Soudržnost jednotlivých rám� je provedena podélnými ztužidly. 

Konstrukce st�echy nad 3NP je tvo�ena panely spirol. Konstrukce st�echy nad prostorem 

schodišt� a výtahové šachty je vytvo�ena monolitickou �B deskou tl. 200 mm 

Schodiš�ové konstrukce 

Schodišt� je vytvo�eno jako �B monolitické vetknuté do ztužujícího jádra a sou�asn�

dilatováno od výtahové šachty. V 1NP je schodišt� 3 ramenné ve tvaru písmene U a ve 

2NP a 3NP už jen 2 ramenné ve tvaru písmene L. 

V prostoru schodišt� bude umíst�no madlo ve výšce 1,000 m. 

Komíny 

Komíny se v objektu nevyskytují z d�vodu vytáp�ní horkovodním vým�níkem. 

P�ípadné odv�trání prostor bude �ešeno odtahovým potrubím na st�echu objektu. 

Konstrukce tesa�ské 

Tesa�ské konstrukce se v objektu nevyskytují 

Krytiny 

St�ešní krytina byla zvolena jako vysokohustotní polyetylenová folie Junifol o 

tlouš�ce 2 mm s plošnou hmotností v�tší jak 940 kg/m3. 

Izolace proti vod�

Podkladní betonová deska bude nat�ena penetra�ním nát�rem a na ni bude 

plnoplošn� nataven asfaltový pás Bitagit s hliníkovou nosnou vložkou. Tato izolace 

bude p�etažena na svislou konstrukci základového trámu a p�es ni bude nataven další 

asfaltový pás od spodní hrany základového trámu až 300 mm nad úrove� upraveného 

terénu. 
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Parozábrana ve skladb� st�ešních konstrukcích je tvo�ena taktéž asfaltovým pásem 

Bitagit bodov� nataveným na napenetrovanou konstrukci stropu. 

St�ešní krytina byla zvolena jako vysokohustotní polyetylenová folie Junifol o 

tlouš�ce  

2 mm s plošnou hmotností v�tší jak 940 kg/m3. 

Izolace tepelné a akustické 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s fasádního 

polystyrenu s p�ídavkem grafitu o tl. 150 mm. Spodní �ást fasády bude zateplena 

extrudovaným polystyrenem tl. 150 mm na úrove� spodní hrany základového trámu. 

V míst� garáží je strop zateplen deskami minerální vlny Rockwool tl. 200 mm. 

Tepelná a akustická izolace podlah je provedena z Minerálních desek Rockwool 

Steprock HD v 1NP o tl. 100 mm a ve 2NP a 3NP o tl. 40 mm. 

Tepelná izolace st�echy je provedena z minerálních desek Rockwool Dachrock tl. 

250 mm a spádovými klíny Rockfall 3%. 

Akustické izolace SDK p�í�ek a akustických p�edst�n  jsou zhotoveny z minerální 

vlny Rockwool Multirock o tl. 65 mm. 

Úpravy povrch�, podlahy 

Podlaha v provozní �ásti restaurace byla zvolena jako keramická dlažba. V garáži je 

zvolen beton ošet�ený disperzním nát�rem na beton. v obytné �ásti domu byly zvoleny 2 

typy nášlapných vrstev a to keramická dlažba a laminátovými lamelami. Stupn�

schodišt� budou obloženy keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou. 

Povrchy st�n budou upraveny v p�ípad� zd�ných p�í�ek štukovou omítkou s malbou, 

v p�ípad� SDK p�í�ek sádrovou st�rkou a malbou. V prostorách kuchyn� a skladovacích 

prostor a sociálních za�ízení bude každá místnost obložena keramickým obkladem do 

výšky 2,250 m. V obytných bu�kách budou sociální za�ízení obložena do výšky 2,000 

m keramickým obkladem. 

Stropy budou zakryty zav�šenými akustickými podhledy Rigips. Výškové úrovn�

podhled� jsou uvedeny v PD. 
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Konstrukce plastové 

Okna budou provedena jako plastová s izola�ním trojsklem Ug = 0,7 W/m2K, 

dvouk�ídlá, otevíravá, skláp�cí nebo jejich kombinace. Povrchová úprava bude v imitaci 

d�eva hn�dé barvy. Balkonové dve�e budou �ešeny stejným principem jako okna 

Všechny plastové prvky jsou popsány v p�íloze Specifikace. 

Konstrukce truhlá�ské 

Vchodové dve�e budou d�ev�né s rámovou zárubní. Dve�ní panel bude �len�n dle 

p�ání investora a vyln�n izola�ním bezpe�nostním dvojsklem Ug = 1,1 W/m2K 

Vnit�ní dve�e v celém objektu budou d�ev�ná jednok�ídlová, otevíravá s plnou výplní 

a osazena do obložkových zárubní. 

Vnit�ní parapety budou d�evot�ískové s povrchovou úpravou lamino. 

Všechny truhlá�ské prvky jsou popsány v p�íloze Specifikace. 

Konstrukce záme�nické 

Na lodžiích bude osazeno nerezové zábradlí, prostor garáže bude oplášt�n nerezovou 

m�íží a na st�eše bude osazen nerezový žeb�ík. 

Konstrukce klempí�ské 

Veškeré klempí�ské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu. Popis 

jednotlivých konstrukcí v p�íloze Specifikace 

Dla�by, obklady 

Dlažby budou položeny ve všech prostorech restaurace a v místech sociálních 

za�ízení byt�. Schodišt� bude obloženo dlažbou s protiskluzovou úpravou. V místech, 

kde na dlažbu nenavazuje obklad, bude proveden sokl z polovi�ních keramických 

dlaždic 

V prostorách kuchyn� a skladovacích prostor a sociálních za�ízení bude každá 

místnost obložena keramickým obkladem do výšky 2,250 m. V obytných bu�kách 

budou sociální za�ízení obložena do výšky 2,000 m keramickým obkladem. 

Nát�ry 

Nát�r podlahy v garáži bude proveden disperzní barvou na beton 
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Malby 

Omítky vnit�ních st�n z keramických tvarovek budou opat�eny jádrovou omítkou a 

štukovou omítkou, která bude následn� nat�ena malbou.  

Na SDK desky bude provedena sádrová st�rka a ta bude nat�ena malbou. 

Bezpe�nost p�i u�ívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

Bezpe�nost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a jejím 

uvedením do provozu. V rámci výroby musí být uživatelem stavby stanoveny interní 

bezpe�nostní p�edpisy. 

Stavební fyzika � tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace � 

popis �ešení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed negativními 

ú�inky vn�jšího prost�edí 

Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavk�m na 

sou�initele prostupu tepla obvodových konstrukcí, požadavky na osv�tlení a akustiku. 

Výpo�ty z programu Teplo na sou�initele prostupu tepla jsou doloženy v p�íloze E 

Stavební fyzika. Všechny obytné místnosti jsou navrženy tak, aby byly dostate�n�

osv�tleny denním sv�tlem, v p�ípad� pot�eby zastín�ní budou v oknech namontovány 

vnit�ní žaluzie. Akustické požadavky jsou vy�ešeny v rámci prostor� mezi restaurací a 

byty, kde je spln�n požadavek R´w = 57 dB. Dále jsou spln�ny požadavky kro�ejové 

nepr�zvu�nosti strop� L´nw = 53 dB. A požadavek mezi jednotlivými byty, kde je také 

spln�n požadavek R´w = 53 dB 

P�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí bude stavba chrán�na svými obvodovými 

konstrukcemi. 

Po�adavky na po�ární ochranu konstrukcí 

Viz p�íloha D 1.3. Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

Údaje o po�adované jakosti navr�ených materiál� a o po�adované jakosti 

provedení 

Použité stavební materiály a provedení stavby by m�ly spl�ovat obecnou certifikaci 

výrobk� a práce ve stavebnictví. 
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Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních po�adavk� na provád�ní 

a jakost navr�ených konstrukcí 

V rámci navrhovaného objektu se jedná o tradi�ní technologické postupy bez 

zvláštních požadavk� na provád�ní a jakost navržených konstrukcí. 

Po�adavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem stavby � obsah 

a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  

Dokumentace zajiš�ovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu

pot�ebném pro provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle zam��ení 

stavební p�ipravenosti pro jednotlivé prvky (okna, dve�e, ocelové konstrukce apod.) na 

míst� stavby.  

Dokumentace pro provád�ní stavby není výrobní dokumentací. 

Stanovení po�adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 

kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou po�adovány nad rámec povinných � 

stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami 

Hutn�ní p�i zásypu zakrývaných konstrukcí bude provád�no po vrstvách 200 mm 

Výpis pou�itých norem  

• �SN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� stavební 

�ásti 

• �SN 73 0532+Z1 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

    akustických vlastností stavebních výrobk� – Požadavky 

• �SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – �ást 2: Požadavky 

• �SN 73 0580-1 Denní osv�tlení budov – �ást 1: Základní požadavky 

• �SN 73 3610   Navrhování klempí�ských výrobk�



Záv�r:  

Diplomová práce byla zpracována jako provád�cí dokumentace stavby 

polyfunk�ního domu dle zadání. Byly zpracovány situa�ní výkresy,  

architektonicko-stavební �ešení a konstruk�ní �ešení. Dále byl vyhotoven posudek 

z hlediska požární bezpe�nosti stavby a tepeln� technické posouzení stavebních 

konstrukcí. Jako textová �ást práce byly použity pr�vodní, souhrnné a technické zprávy. 



Seznam pou�itých zdroj�: 

�SN 73 4301: Obytné budovy 

�SN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres�

�SN 73 0540: Tepelná ochrana budov 

�SN 73 0802: Požární bezpe�nost staveb – nevýrobní objekty 

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

Vyhláška MMR �.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška MMR �.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška MF �.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška MMR �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

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

�SN ISO 13822 (73 0038): Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení exist. 

konstrukcí 

�SN EN ISO 13788:2002 (730544) Tepeln� vlhkostní chování stavebních dílc� a 

stavebních prvk� - Vnit�ní povrchová teplota pro vylou�ení kritické povrchové vlhkosti 

a kondenzace 

uvnit� konstrukce -Výpo�tové metody 

www.wienerberger.cz 

www.rigips.cz 

www.juta.cz 

www.rockwool.cz 

www.cemix.cz 

www.presbeton.cz 

www.dehtochema.cz 

www.sika.cz 

www.rako.cz 

www.vekra.cz 

www.styrotrade.cz 



Seznam pou�itých zkratek a symbol�: 

nap�. – nap�íklad 

ø – pr�m�r 

PD – polyfunk�ní d�m 

�B – železobeton 

tl. – tlouš�ka 

NP – nadzemní podlaží 

�. – �íslo 

hl. – hlavní 

Sb. - sbírky 

tzn. - to znamená 

m n. m. – metr� nad mo�em 

par. �. – parcelní �íslo 

odst. - odstavec 

k. ú. - katastrální území 



Seznam p�íloh: 

Složka B - Studijní a p�ípravné práce 

Složka C - Situa�ní výkresy 

Složka D 1.1. - Architektonicko-stavební �ešení 

Složka D 1.2. - Stavebn� konstruk�ní �ešení 

Složka D 1.3. - Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Složka E - Stavební fyzika 

P�íloha - Specializovaná �ást BZK 


