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Abstrakt 
Diplomová práce „Polyfunkční dům“.  
Práce řeší realizační projekt polyfunkčního domu v Jihlavě. Objekt je umístěn na okraji 
Jihlavy v rozvíjející se části Horní Kosov. Pozemek je mírně svažitý od západu na východ a 
navazuje na ulici Buková. Jedná se o objekt s šesti nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Podzemní podlaží je monolitické železobetonové a slouží jako hromadné garáže. 
Nadzemní podlaží jsou zděná z keramických tvárnic se zateplením. V prvním nadzemním 
podlaží jsou umístěny čtyři komerční prostory a hlavní vstup do bytové části objektu. V 
druhém až šestém nadzemním podlaží je 17 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk s terasami a 
balkony. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Vytápění 
jednotlivých částí domu bude zajištěno pomocí ústředního vytápění. Každý byt, komerční 
prostor i společné prostory mají vlastní plynový kotel. Polyfunkční dům je napojen na místní 
komunikaci – ulici Buková – novým sjezdem. V rámci polyfunkčního domu v podzemním 
podlaží je navrženo 20 parkovacích míst a dále je na pozemku navrženo dalších 14 
venkovních parkovacích míst. 
  
Klíčová slova 
Polyfunkční dům, realizační projekt, nadzemní podlaží, podzemní podlaží, monolitický, 
železobetonový, zděný, plochá střecha, ústřední topení, komerční prostory, plynový kotel, 
místní komunikace, parkovací místo, ČSN, vyhlášky ČR, technické podklady, projektová 
dokumentace, technická zpráva, požární zpráva, tepelně-technické posouzení, průkaz 
energetické náročnosti budovy, tepelný tok  
  
  
  
Abstract 
Diploma Thesis „Polyfunctional building“. 
The work deals implementation project of polyfunctional building in Jihlava. Object is 
situated on Jihlava suburb in emerging part called „Horní Kosov“. Land is gently sloping 
from west to east. It continues for Buková street. The building has six floors and a basement. 
The basement is made from monolithic reinforced concrete. It is used as garages. Floors are 
made of ceramic bricks with isolation . First floor contains four commercial premises and 
main entry for housing part. Seventeen flats are situated from second to sixth floor. Sizes of 
apartments are 1+kitchen corner to 4+kitchen corner with terraces and balcony. Roofing is 
solved with simple flat roof. Heating will be ensured with central heating. Every apartment, 
commercial premises, shared premises are going to have it’s own gas boiler. Polyfunctional 
building is connected on a local road – Buková street, which is connected to new 
communication. Within multifunctional building twenty parking slots is designed at the 
basement. Next fourteen parking slots is designed outside. 
  
Keywords 
Polyfunctional building, implementation project, floor, basement, monolithic, reinforced 
concrete, brick, flat roof, central heating, commercial premises, gas boiler, local road, parking 
slot, ČSN, Decree of the Czech Republic, technical documents, technical report, fire report, 
thermo-technical assessment, certificate of energy performance of buildings, heat flux  
… 
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Úvod 

 

Jako diplomovou práci jsem si vybral vypracování realizačního projektu objektu 

polyfunkčního domu s podzemní hromadnou garáží. Tento typ objektu jsem zvolil, 

protože mě velmi zajímá bytová výstavba a to jak z hlediska technického, tak i 

z hlediska architektonického. Řešená polyfunkční stavba v sobě bude navíc 

kombinovat různé druhy využití prostoru a to funkci parkovaní, komerční a bytovou. 

Objekt bude umístěn v rozvíjející se čtvrti Horní Kosov v Jihlavě. 
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  A.1 Identifikační údaje 
  A.2 Seznam vstupních podkladů 
  A.3 Údaje o území 
  A.4 Údaje o stavbě 
  A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Novostavba polyfunkčního domu s podzemními hromadnými garážemi. 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Stavba se nachází v obci Jihlava v části Horní Kosov , v kraji Vysočina. Pozemky ve 
vlastnictví investora se nachází v katastrálním území Horní Kosov, Jihlava a jsou to: 
 
Původně: 1303/18 – orná půda 
Nově po oddělení: 1303/18I – orná půda (vyňato ze zemědělského půdního fondu) 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Není řešeno v této PD. 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
Bc. Ondřej Holub, Jiřího z Poděbrad 9, 58601 Jihlava 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 
Bc. Ondřej Holub 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
Architektonicko - stavební část - Bc. Ondřej Holub 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

Základní podkladem pro vyhotovení projektu pro realizaci stavby byl projekt pro 
stavební povolení. Dále jako podklad sloužily podklady budoucích uživatelů a požadavky 
předané investorem akce v průběhu zpracovávání projektové dokumentace. 
 V rámci projektových prací byli zpracovány protiradonová a hydrogeologické 
průzkumy staveniště a jejich závěry a doporučení byli začleněny do projektu. 
 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 



Předmětem projektu je výstavba polyfunkčního domu s přilehlým okolím, což je výstavba 
komunikace, chodníků, parkování, úprava terénu, atd. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Objekt ani pozemek nespadá do žádné ochranné zóny, území ani rezervace. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Dešťové vody z objektu budou odvedeny pomocí oddílné dešťové kanalizace do 
kanalizačního řádu města Jihlavy. Splaškové vody z objektu budou odvedeny pomocí oddílné 
splaškové kanalizace do kanalizačního řádu města Jihlavy. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Na tuto akci bylo vydáno závazné stanovisko Městským úřadem Jihlava, odbor výstavby a 
životního prostředí, v srpnu 2012. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Projekt pro realizaci stavby je v souladu, neboť vychází z předložené studie, na kterou bylo 
vydáno závazné stanovisko v srpnu 2012. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Veškeré nové stavby na pozemku splňují obecné požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Údaje dotčených orgánů známé v průběhu zpracování projektu pro stavební povolení byly 
splněny, případné požadavky vyplývající z průběhu podání projektu byly již zohledněny a 
zapracovány do dokumentace pro stavební povolení a jsou dodrženy i v této úrovni PD. 
 
h) seznam výjimek a úlevových  řešení 
Na danou akci nebyly vydány žádné výjimky a úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Je nutné provést přípojky inženýrských sítí a připojení na městskou pozemní komunikaci.  
 
Dále není řešeno v této PD (specialisti). 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Pozemky sousedící s pozemky ve vlastnictví investora dle katastru nemovitostí: 
1303/18I – orná půda (vyňato ze zemědělského půdního fondu) 
1303/18II – orná půda (zemědělský půdní fond) 
1303/18III – orná půda (zemědělský půdní fond) 
 
Pozemky sousedící s pozemky ve vlastnictví města Jihlava dle katastru nemovitostí: 
693/1 – ostatní plocha (pozemní komunikace – ulice Buková) 
693/2 – ostatní plocha (pozemní komunikace – ulice Buková) 
1303/14 – orná půda (zemědělský půdní fond) 



1303/24 – orná půda (zemědělský půdní fond) 
5710/1 – orná půda (zemědělský půdní fond) 
5710/41 – orná půda (zemědělský půdní fond) 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novstavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Nový objekt bude využíván hlavně pro účely bydlení, dále pro účely obchodu a parkování 
(pouze pro potřeby obchodů a bydlení). 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Jedná se o novostavbu, která není chráněná.  
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady dle vyhlášky 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby.  
Nový objekt bude umožňovat přístup osobami s omezenou schopností pohybu z jiho-západu 
vjezdem pro zásobování. Objekt je vybaven výtahem umožňujícím dopravu osob na 
invalidním vozíku. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Návrhy respektuje požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro tento objekt nejsou řešeny žádné výjimky a ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha objektu činí 464,30 m2, celkem vč. podzemních garáží 652,00 m2. 
Obestavěný prostor objektu je 9812,70m3. 
 
V objektu se nachází celkem 4 komerční prostory o užitných plochách: 
Komerční prostor A – 84,74 m2 
Komerční prostor B – 61,94 m2 
Komerční prostor C – 60,67 m2 
Komerční prostor D – 84,74 m2 
 
 
Dále je v objektu celkem 17 bytů (1+kk – 4+kk) o užitných plochách (plocha bytu(plocha 
balkonu, terasy): 



1+kk – 2 byty o velikostech: 38,42m2 (9,81m2), 38,42m2 (11,72m2) 
 
2+kk – 6 bytů o velikostech: 52,08m2 (7,12m2), 52,02m2 (7,12m2), 58,04m2 (8,04m2), 
58,02m2 (8,04m2), 61,00m2 (8,04m2), 65,23m2 (14,80m2) 
 
3+kk – 5 bytů o velikostech: 73,41m2 (7,79m2), 73,53m2 (7,79m2), 73,41m2 (8,75m2), 
73,53m2 (8,75m2), 75,15m2 (7,72m2) 
 
4+kk – 4 byty o velikostech: 103,10m2 (29,50m2), 109,38m2 (14,54m2), 112,10m2 (22,50m2), 
109,34 m2 (27,12m2) 
 
V podzemních garážích je navrženo celkem 20+2 parkovacích stání, dále 14 parkovacích stání 
je navrženo jako venkovní u hlavní kominikace. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 
Není řešeno v této PD (specialisti). 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Z hlediska postupu prací se předpokládá nejprve s vyhloubením stavební jámy pro podzemní 
garáže, dále výstavbou podzemní garáží včetně vybudování inženýrských sítí (přípojek), 
následuje výstavba nadzemní části objektu a nakonec venkovní úpravy. Dokončení stavby se 
předpokládá na jaro 2015. 
 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na výstavbu objektu vč. venkovních úprav byly odhadnuty na cca 35-40 
milionů korun. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
- pozemní (stavební objekt) – SO 01 
 
Dále není řešeno v této PD (specialisti). 
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B Souhrnná technická zpráva 
                
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 Obsah : 
  a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
 
V rámci dodavatelských prací je podmínkou zpracování dílenské dokumentace ocelové 
konstrukce haly včetně všech doplňujících a lemujících prvků pro prosklené plochy a výplně 
otvorů, dále bude součástí výrobní dokumentace všech prvků PVS. 
Po dokončení stavby bude stavebnímu úřadu a investorovi předána dokumentace skutečného 
provedení stavby. 
 
b) Požadavky na zpracování plánu BOZP při práce na staveništi 
 
Před zahájením stavby musí mít investor dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištěného koordinátora 
bezpečnosti práce. Povinnosti koordinátora stanoví NV č. 591/2006 Sb. Zahájení prací a 
koordinátora musí objednatel ohlásit regionálnímu inspektorátu bezpečnosti práce 8 dní před 
zahájením stavebních prací. Investor musí mít vypracovaný koordinační plán BOZP 
koordinátorem. Plán BOZP musí obsahovat všechny údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán musí být 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Bližší požadavky a náležitosti upravuje NV č. 
591/2006 Sb.  
Zhotovitelé při uspořádání staveniště a vlastní stavbě dbají, aby byly dodrženy následující 
požadavky: 
NV č. 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
Vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., BOZP, pracovněprávní vztahy, poskyt. služeb 
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
NV č. 591/2006 Sb., minimální požadavky na BOZP na staveništích 
NV č. 592/2006 Sb., akreditace, zkoušky z odborné způsobilosti 
NV č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci 
NV č. 362/2005 Sb., pracoviště s nebezpečím pádu z výšky do hloubky 
NV č. 378/2001 Sb., bezpečný provoz, používání strojů a nářadí 
NV č. 168/2002 Sb., provoz a údržba opravy vozidel 
NV č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a signály 
NV č. 494/2001 Sb., evidence pracovních úrazů 
NV č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP, mycí, čisticí dezinfekce 
NV č. 21/2003 Sb., technické požadavky na OOP 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., požadavky na zajištění BOZP a technické zařízení 
Vyhláška č. 50/1978 Sb., odborná způsobilost v elektrotechnice § 3 
Zákon č. 379/2005 Sb., o alkoholizmu a toxikomanii 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
 
c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných a 
bezpečnostních pásmech jiných budov 
 
Práce nebudou probíhat v ochranných pásmech jiných budov. V rámci stavby je třeba 
respektovat ochranná pásma vzrostlých stromů v blízkosti stavby či stavbou dotčených. Dále 
je třeba respektovat požadavky jednotlivých správců sítí při práci v blízkosti jejich vedení. 
 
 



 
d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 
prací na něm 
 
Nejsou žádné zvláštní podmínky ani požadavky. 
 
e) Ochrana životního prostření při výstavbě 
 
V blízkosti řešeného objektu se nevyskytují vzrostlé stromy, které by mohly být v kolizi se 
stavebními pracemi. Nachází se zde pouze travní porost. Po provedení a dokončení všech 
stavebních úprav bude celý pozemek terénně upraven a ozeleněn. 
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Charakteristika objektu 
 
 Objekt je umístěn na pozemku číslo 1303/18I. Tento pozemek se nachází v okrajové 
části Jihlavy s názvem Horní Kosov, je mírně svažitý od západu na východ a navazuje na ulici 
Buková. Návrh je v souladu s územním plánem města Jihlava. 
 Polyfunkční dům je navržen s 1 podzemním podlažím a 6 nadzemními podlažími. 
Poslední 4 podlaží jsou ustupující. Zastřešení je řešeno plochou střechou. V 1. podzemním 
podlaží bude řešeno kryté parkování. V 1. nadzemním podlaží jsou umístěny komerční 
prostory a vchod do bytové části objektu. Ve 2. – 6. nadzemním podlaží jsou navrženy byty. 
Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic se zateplením, tomu odpovídá i 
materiálové řešení. Ustupující podlaží je řešeno dřevěným obkladem. Stěny jsou řešeny v 
zateplovacím systému v kombinaci s probarvenou minerální omítkou a keramickým 
obkladem. 
 
Dispoziční řešení 
 První podzemní podlaží je řešeno jako podzemní parkoviště, dále se zde nacházejí 
sklepní kóje a technická místnost. Vjezd je situován z východu. Od 1. podzemního podlaží až 
po poslední 6. nadzemní podlaží je řešeno komunikační jádro se schodištěm a výtahem, dále 
jsou v této části situovány komory pro jednotlivé byty. Na komunikační prostor navazují 
společné předsíně, z kterých jsou přístupné jednotlivé byty. 
 V 1. nadzemním podlaží jsou umístěny 4 komerční prostory s vlastním hygienickým 
zázemím. Vchody do těchto komerčních prostor je z venkovního prostoru. Dále je zde hlavní 
vstup do bytové části domu s kočárkárnou. 
 Byt 1+kk je dispozičně řešen vstupem ze společné chodby do předsíně bytu, z té je 
přístupná koupelna a obývací pokoj s kuchyňskou linkou.  
 U bytu 2+kk typ1 je hlavní vstup ze společné chodby do předsíně. Z ní je vstup do 
WC, dále do šatny a do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou. Z šatny je přístupná ložnice a 
koupelna. 
 U bytu 2+kk typ2 je hlavní vstup ze společné chodby do předsíně. Z ní je vstup do 
WC, komory, dále do šatny a do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou. Z šatny je přístupná 
ložnice a koupelna. 
 U bytu 3+kk je hlavní vstup ze společné chodby do předsíně. Z ní je vstup do WC, 
dále do šatny a do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou. Z šatny je přístupná ložnice, dětský 
pokoj a koupelna. 
 U bytu 4+kk typ1 je hlavní vstup ze společné chodby do předsíně. Z ní je vstup do 
WC, koupelny dále do 2 šaten a do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou. Z šatny 1 je 
přístupná ložnice a koupelna a z šatny 2 jsou přístupné 2 dětské pokoje a koupelna. 
 U bytu 4+kk typ2 je hlavní vstup ze společné chodby do předsíně. Z ní je vstup do 
WC, komory dále do šatny a do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou. Z šatny je přístupná 
ložnice, 2 pokoje a koupelna. Z jednoho pokoje je ještě přístupná koupelna. 
 
Kapacity 
 V objektu se nachází celkem 4 komerční prostory o užitných plochách: 
Komerční prostor A – 84,74 m2 
Komerční prostor B – 61,94 m2 
Komerční prostor C – 60,67 m2 
Komerční prostor D – 84,74 m2 
 



Dále je v objektu celkem 17 bytů (1+kk – 4+kk) o užitných plochách (plocha bytu(plocha 
balkonu, terasy): 
1+kk – 2 byty o velikostech: 38,42m2 (9,81m2), 38,42m2 (11,72m2) 
 
2+kk – 6 bytů o velikostech: 52,08m2 (7,12m2), 52,02m2 (7,12m2), 58,04m2 (8,04m2), 
58,02m2 (8,04m2), 61,00m2 (8,04m2), 65,23m2 (14,80m2) 
 
3+kk – 5 bytů o velikostech: 73,41m2 (7,79m2), 73,53m2 (7,79m2), 73,41m2 (8,75m2), 
73,53m2 (8,75m2), 75,15m2 (7,72m2) 
 
4+kk – 4 byty o velikostech: 103,10m2 (29,50m2), 109,38m2 (14,54m2), 112,10m2 
(22,50m2), 109,34 m2 (27,12m2) 
 
V podzemních garážích je navrženo celkem 20+2 parkovacích stání, dále 14 parkovacích stání 
je navrženo jako venkovní u hlavní komunikace.  
 
 
Zemní práce 
 

V místě usazení polyfunkčního domu bude provedeno sejmutí ornice v síle 200mm. 
Dále bude vyhlobena stavební jáma pro podzemní hromadné garáže a stavební výkopy pro 
základové konstrukce. Také dojde k urovnání terénu v okolí objektu, vytvoření rampy pro 
výjezd z podzemních garáží, vytvoření venkovních stání a celková úprava v rámci venkovní 
úprav. 

V řešeném území byl proveden hydrogeologický a radonový průzkum v roce 2012.  
Radonový index byl vyhodnocen jako střední riziko. Radonový index stavebního 

pozemku byl hodnocen podle výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a 
podle posouzení plynopropustnosti základové půdy. Měření a vyhodnocení výsledků bylo 
provedeno podle výše uvedeného metodického pokynu v souladu s podmínkami zákona 
č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a 
o změně a dplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., 
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona 320/2002 Sb.. 

Při zakládání objektů se nepředpokládá s výskytem hladiny spodní vody.  
 
 
Základové konstrukce 
 

Základové konstrukce jsou navrženy jako kombinace základových ŽB a betonových 
pasů v některých případech tvořených jako ŽB opěrná stěna, tedy svázaných s ŽB stěnou a 
ŽB patek. Obvodové a vnitřní stěny jsou uloženy na základových pasech a vnitřní sloupy jsou 
uloženy na ŽB patkách. 

Základové pasy z prostého betonu jsou navrženy v šířce 450mm a 900mm, základové 
ŽB pasy svázané s ŽB stěnou tvořící „opěrnou stěnu“ jsou navrženy v šířkách 1100 mm a 
1200mm. Základové monolitické ŽB patky mají rozměr 2000x2000mm a 1700x2100mm 
s podbetonováním prostým betonem tloušťky 100mm. 

Základová deska nad těmito základy je provedena jako betonová deska tl.150mm 
z prostého betonu vyztužená sítí při spodním líci Ø Sz6/150 mm. Na základovou desku bude 
provedena hydroizolace a zateplení deskami z pěnového polystyrenu Perimetr pro izolování 



podzemních částí budov a základů nechráněné izolací proti vodě, dále jako tepelná izolace 
průmyslových podlah s vysokým zatížením tl. 70mm a 80mm. 
Okolo objektu bude provedeno drenážní potrubí, které bude zaústěno do dešťové kanalizace. 
 
 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu  
 
Radonové riziko 

V řešeném území byl proveden radonový průzkum v roce 2012. Radonový index byl 
vyhodnocen jako střední riziko. Radonový index stavebního pozemku byl hodnocen podle 
výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a podle posouzení 
plynopropustnosti základové půdy. Měření a vyhodnocení výsledků bylo provedeno podle 
výše uvedeného metodického pokynu v souladu s podmínkami zákona č.18/1997 Sb., o 
mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
dplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 
132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona 320/2002 Sb.. 

Pro toto riziko byl stanoven příslušný hydroizolační materiál. Projekt předpokládá s 
provedením hydroizolací z materiálu Vedag Vedasprint Mineral. Jedná se o hydroizolace 
z elastomerbitumenových pásů vyztužených polyesterovou nosnou vložkou bude provedena 
na betonovou podkladní desku. Hydroizolační pás s ohybem za studena -25˚C a s tepelnou 
stálostí +110˚C bude plnoplošně nataven na podklad, tloušťka pásu 4,0mm. Tento 
hydroizolační materiál splňuje požadavky na střední radonové riziko provedením v jedné 
vrstvě. 
 
Hydroizolace spodní stavby 

V řešeném území byl proveden hydrogeologický průzkum v roce 2012. Při zakládání 
objektů se nepředpokládá s výskytem hladiny spodní vody.  

Pro toto riziko byl stanoven příslušný hydroizolační materiál. Projekt předpokládá s 
provedením hydroizolací z materiálu Vedag Vedasprint Mineral. Jedná se o hydroizolace 
z elastomerbitumenových pásů vyztužených polyesterovou nosnou vložkou bude provedena 
na betonovou podkladní desku. Hydroizolační pás s ohybem za studena -25˚C a s tepelnou 
stálostí +110˚C bude plnoplošně nataven na podklad, tloušťka pásu 4,0mm. Tento 
hydroizolační materiál splňuje požadavky na střední radonové riziko provedením v jedné 
vrstvě. 

 
 

Svislé konstrukce 
 
Obvodové zdivo  
 

Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D. Velikost 
zdících bloků je 247x444x238mm. Zdivo bude zděno na perlitovou maltu Porotherm TM s 
dodržením všech technologických pravidel a postupů stanovených výrobcem systému. Zdivo 
bude z interiérové strany omítnuté univerzální omítkou ze systému výrobce zdiva v tloušťce 
10mm. 

Celý objekt bude dodatečně tepelně izolován v systému kontaktního zateplování dle 
ETICS. Jako tepelně izolační materiál horní stavby budou požity desky z kolmých 
minerálních vláken Isover NF tloušťky 80,mm 100mm a 200mm pro podzemní stavbu je 
použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu Styrotrade Perimetr pro izolování podzemních 



částí budov a základů nechráněné izolací proti vodě, dále jako tepelná izolace průmyslových 
podlah s vysokým zatížením tloušťky 80 mm a 100 mm. 

 
Vnitřní nosné zdivo 
 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic 24 P+D - 372x240x238mm, 24 
AKU P+D 372x240x238mm, 30 P+D 247x300x238mm, 30 AKU P+D 247x300x238mm. 
Zdivo bude zděno na maltu Porotherm s dodržením všech technologických pravidel a postupů 
stanovených výrobcem systému. Zdivo bude omítnuté univerzální omítkou ze systému 
výrobce zdiva v tloušťce 10mm a případně obložené keramickým obkladem. 

Veškeré prostupy do nosného zdiva budou provedeny při zdění těchto 
konstrukcí, dodatečné vysekání těchto prostupů je nepřípustné! 
 
Vnitřní zděné příčky 
 

Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 11,5 P+D 
497x115x238mm a Porotherm 8 P+D 497x80x238mm. Zdivo bude zděno na maltu Porotherm  
s dodržením všech technologických pravidel a postupů stanovených výrobcem systému. 
Zdivo bude omítnuté univerzální omítkou ze systému výrobce zdiva v tloušťce 10mm a 
případně obložené keramickým obkladem. 

Dále je vnitřní nenosné zdivo je navrženo z plynosilikátových blokových tvárnic 
Ytong P2-500. Velikost zdících bloků je 599x150x249mm. Zdivo bude zděno na 
tenkovrstvou maltu s dodržením všech technologických pravidel a postupů stanovených 
výrobcem systému. Zdivo bude omítnuté univerzální omítkou ze systému výrobce zdiva v 
tloušťce 10mm a případně obložené keramickým obkladem. 
 
Vnitřní sádrokartonové příčky a přizdívky 
 

V prostorech vedení instalací, koupelen a samostatného WC jsou navrženy předstěny, 
ty jsou řešeny jako montované sádrokartonové konstrukce. Všechny tyto konstrukce jsou 
dvojitě opláštěné sádrokartonovými impregnovanými deskami tl. 12,5mm. Všechny 
sádrokartonové montované konstrukce jsou převážně provedeny až ke stropu popř. do výšky 
1200mm. Napojení těchto sádrokartonových konstrukcí na zděné konstrukce bude provedeno 
s přiznanou spárou a s použitím ukončovacích profilů. Sádrokartonové konstrukce provádět 
přesně dle pokynů a technologických pravidel výrobce. 
 
Komínová tělesa 
 

V tomto objektu jsou navrženy 4 komíny od 1. nadzemního podlaží nad střechu. Jako 
komínové těleso je navržen systém Schiedel Multi o rozměrech 480/480mm a průměru�
průduchu 250mm. Tento systém slouží pro spotřebiče s uzavřený spalovacím procesem, kde 
komín zabezpečuje jak odvod, tak i přívod spalovacího vzduchu. Také tento typ umožňuje 
připojení více spotřebičů v jednom podlaží. 

Nad střechou je komín proveden jako prefabrikovaný komínový plášť. V případě 2 
komínů, které končí na střeše nad 6.nadzemním podlažím je toto ukončení finální. V případě 
2 komínů, které končí na střeše nad 5. nadzemním podlažím jsou tyto komíny nad 
prefabrikovaným komínovým pláštěm opatřeny komínovým nástavcem Schiedel ICS25, 
z důvodu přilehlého 6. nadzemní podlaží. 
 
Vodorovné konstrukce 



 
Skládané keramobetonové stropy 
 

Navrhované vodorovné konstrukce nad částí 1. nadzemního podlaží - 6. nadzemního 
podlaží jsou tvořeny keramobetonovým skládaným stropem. Strop je tvořený cihelnými 
vložkami s podélným děrováním a keramobetonovými nosníky vyztuženými svařovanou 
prostorovou výztuží. Cihelné vložky jsou výšky 80, 190, 230mm a celková výška stropu po 
zmonolitnění betonem je 250 a 290mm (ve většině). Ke zmonolitnění je použito betonu tř. 
C25/30 XC1. 

Před ukládáním stropních prvků se provede rozmístění jednoduchých podpěr 
(dřevěných nebo univerzálních ocelových) s roznášecími hranoly, které je nutno zavětrovat, 
podložit a vyklínovat. Vzdálenost svislých podpěr je max. 1500 mm. Stropní nosníky se uloží 
před podpůrné montážní trámy na nosné konstrukce a mezi nosníky se začnou pokládat 
cihelné tvarovky. Do obvodových a nosných stěn se zavazuje věncová výztuž. 

Vestavěné bednění stěn i stropů se postupně zalévá betonovou směsí, včetně 
konečného vybetonování 60 mm betonové desky nad cihelnými tvarovkami.  

Betonové konstrukce provádět dle ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových 
konstrukcí. 
 
Železobetonové monolitické stropy, balkony 
 

Vodorovné konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové nad částí 1. 
podzemního podlaží. Strop je proveden o tloušťce 250mm. Dále jsou ŽB stropem provedena 
místa, která nešla řešit vyskládáním v Porotherm systému a místa dobetonávek. 

Balkóny jsou také provedeny jako monolitické železobetonové s využitím ISO 
nosníků Schöck Isocorb pro přerušení tepelného mostu. Jsou navrženy se spodní a čelní 
stranou provedenou jako pohledový beton. 
 
Navrhované schodiště 
 

Schodiště propojující jednotlivá podlaží je navrženo jako pravoúhlé pravotočivé 
dvojramenné. Schodiště je provedeno jako monolitické železobetonové. Jsou navrženy se 
spodní stranou provedenou jako pohledový beton. 
 
 
Střešní konstrukce a skladby střech 
 
Nosná konstrukce jednoplášťové nepochozí střechy a pochozích teras 
 
Viz. – vodorovné konstrukce 
 
Plochá jednoplášťová nepochozí střecha  

 
Skladba ploché nepochozí střechy navržená na betonové konstrukci. Na strop je 

nanesena penetrační emulze Vedag BV-extra, na tu je provedena parotěsná vrstva- 
elastomerbitumenový parotěsný natavovací pás Vedagard Al-V4E tl.4,0mm. Poté je 
provedena izolace z EPS100S – spádových klínů v minimální tloušťce 30 mm, Spád je 1%. 
Na spádové klíny je provedena druhá vrstva tepelné izolace z desek EPS100S - tl. 180mm. Na 
tepelnou izolaci je položena geotextilie a poté mechanicky kotvená hydroizolační folie pro 
mechanicky kotvené střechy z měkčeného PVC Monarplan tl.1,5mm.  



 
Plochá jednoplášťová nepochozí střecha na výtahové šachtě 

 
Skladba ploché nepochozí střechy navržená na PZD panelech. Na strop je nanesena 

penetrační emulze Vedag BV-extra, na tu je provedena parotěsná vrstva- 
elastomerbitumenový parotěsný natavovací pás Vedagard Al-V4E tl.4,0mm. Poté je 
provedena izolace z EPS100S – spádových klínů v minimální tloušťce 30 mm, Spád je 2%. 
Na spádové klíny je provedena druhá vrstva tepelné izolace z desek EPS100S - tl. 150mm. Na 
tepelnou izolaci je položena geotextilie a poté mechanicky kotvená hydroizolační folie pro 
mechanicky kotvené střechy z měkčeného PVC Monarplan tl.1,5mm.  

 
Plochá jednoplášťová pochozí střecha na terasách 

 
Skladba ploché pochozí střechy navržená na betonové konstrukci. Na strop je 

nanesena penetrační emulze Vedag BV-extra, na tu je provedena parotěsná vrstva- 
elastomerbitumenový parotěsný natavovací pás Vedagard Al-V4E tl.4,0mm. Poté je 
provedena izolace z Styrotrade Styrotherm plus 150 – spádových klínů v minimální tloušťce 
100 mm, Spád je 1%. Na spádové klíny je provedena druhá vrstva tepelné izolace z desek 
XPS - tl. 90mm. Na tepelnou izolaci je položena geotextilie a poté hydroizolační folie pro z 
měkčeného PVC Monarplan tl.1,5mm. Nakonec ještě separační geotextilie a na ní se již 
položí betonová dlažba tloušťky 35mm na plastové terče, pod terče položit řezy folie 
z důvodu protlačení. 

 
Plochá jednoplášťová pojízdná střecha na 1. podzemním podlaží 

 
Skladba ploché pojízdné střechy navržená na betonové konstrukci. Na strop je 

nanesena penetrační asfaltový penetrační nátěr, na tu je proveden nátěr horkého asfaltu. Dále 
jsou do horkého asfaltu položeny tepelně izolační klíny z pěnového skla s minimální 
tloušťkou 180mm, spád je 1%. Následně bude provedeno zatření horního povrchu desek 
pomocí horkého asfaltu. Dále bude položen podkladní elastomerbitumenový pás Vedatop SU 
a vrchní elastomerbitumenový pás Vedasprint mineral. Nakonec separační geotextilie, 
pískové lože tl.50mm stabilizovaný cementem a jako povrchová vrstva betonová dlažba tl. 
80mm. 

 
Technické a konstrukční detaily provádět dle technologických pokynů výrobce, 

technické vlastnosti polystyrenu vycházejí z klasifikace jeho vlastností dle ČSN EN 
13163. Fyzikální vlastnosti extrudovaného polystyrenu jsou dány dle normy ČSN EN 
13164. 
 
 
Povrchové úpravy 
 
Vnější fasáda s kontaktním zateplovacím systémem – minerální tenkovrstvá omítka 
 

Na části obvodového zdiva bude proveden systém kontaktního zateplení fasády. Jako 
tepelně izolační vrstva budou použity minerální fasádní desky tl. 100 a 200mm s kolmým 
vláknem Isover NF. Ty budou celoplošně nalepeny a kotveny plastovými terčovými 
hmoždinkami k podkladu. 

Na tuto vrstvu bude poté aplikována minerální omítková stěrka určená pro minerální 
zateplovací systémy, celoplošně vyztužená sklotextilní síťovinou nanášená nerezovým 



hladítkem v tloušťce vrstvy min. 2mm. Po zavadnutí, vyhlazení povrchu a dodržení 
technologické přestávky 7 dní bude aplikován univerzální základní nátěr pro následné 
nanesení fasádních povrchových úprav. Jako povrchová úprava bude provedena průmyslově 
vyráběná hotová jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na bázi disperzního pojiva pro 
kontaktní zateplovací systémy. Omítka je navržena od firmy BASF, barevný odstín bílá, 
S2010 Y40R. Omítka bude provedena dle požadavku výrobce omítky. 

 
Vnější fasáda s kontaktním zateplovacím systémem – keramický obklad 
 

Na části obvodového zdiva bude proveden systém kontaktního zateplení fasády. Jako 
tepelně izolační vrstva budou použity minerální fasádní desky tl. 100 a 200mm s kolmým 
vláknem Isover NF. Ty budou celoplošně nalepeny a kotveny plastovými terčovými 
hmoždinkami k podkladu. 

Na tuto vrstvu bude poté aplikována minerální omítková stěrka určená pro minerální 
zateplovací systémy, celoplošně vyztužená 2x sklotextilní síťovinou nanášená nerezovým 
hladítkem v tloušťce vrstvy min. 2 mm. Po zavadnutí, vyhlazení povrchu a dodržení 
technologické přestávky 7 dní bude aplikován univerzální základní nátěr pro následné 
nanesení fasádních povrchových úprav. Jako povrchová úprava bude proveden obklad 
Coverlam na bázi syntetického laminátu s keramickými příměsemi určený ke kontaktnímu 
lepení  tloušťky 3,5 mm v barevném odstínu hnědá (nutno upřesnit). Lepení a spárování 
obkladu bude provedeno lepidlem pro venkovní prostředí dle požadavku dodavatele 
obkladových pásků, barva spárovací hmoty bílá. (nutno upřesnit) 
 
Vnější fasáda s kontaktním zateplovacím systémem – dřevěný obklad 
 

Na části obvodového zdiva bude proveden systém kontaktního zateplení fasády. Jako 
tepelně izolační vrstva budou použity minerální fasádní desky tl. 80 mm s kolmým vláknem 
Isover NF popř. Isover UNI. Ty budou kotveny plastovými terčovými hmoždinkami k 
podkladu. Ještě před provedením zateplovacího systému budou do nosné konstrukce 
přikotveny pomocí ocelových L profilů dřevěné latě 60/40mm s vnější úrovní 100mm od 
keramických tvarovek. Na zateplení provést parotěsnou a pojistně-hydroizolační membránu 
Tyvek Dupont. Jako finální vrstva bude proveden dřevěný obklad Thermwood 
z propařovaných prken UTV 19x140mm kotvených do dřevěný latí. Dřevěný obklad bude 
napuštěn penetračním a přilnavým finálním nátěrem Owatrol Aquadecks v barvě teak (nutno 
upřesnit). 
 
Vnitřní povrchové úpravy 
 
Vnitřní omítky na zděné konstrukce 

Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů budou provedeny po provedení elektrických 
rozvodů, instalačních drážek a jejich zaplnění vhodným materiálem. Podkladní vrstva kterou 
je povrch keramické zdící tvárnice, nebo stropních panelů bude nejprve upravena aplikováním 
buď ručně nebo strojně nanášené průmyslově vyráběné suché omítkové směsi – cementového 
postřiku. 

Na cementový postřik bude aplikována minerální vápenocementová malta, malta bude 
natažena nerezovým hladítkem na tl. 10mm u nových konstrukcí. Natažení proběhne ve dvou 
vrstvách způsobem „čerstvé do čerstvého“ Po mírném zavadnutí lze povrch vyhladit vhodným 
hladítkem, před nanášením povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka 10 
dní. 



Finální povrchová úprava bude provedena vnitřním disperzním nátěrem na minerální 
podklady a sádrokarton. Jedná se o organicky pojený, bílý matný interiérový nátěr s vysokou 
kryvostí, zkoušený dle EN 13 300. 

 
Vnitřní povrchová úprava sádrokartonových  konstrukcí 
 
 Navrhované sádrokartonové podhledy a předstěny budou upraveny systémem tmelení 
dle předepsané technologie dodavatele sádrokartonového systému. Tmelení a úprava povrchu 
sádrokartonových desek bude provedena ve stupni jakosti Q2 – standardní úprava. 

Finální povrchová úprava bude provedena vnitřním disperzním nátěrem na minerální 
podklady a sádrokarton. Jedná se o organicky pojený, bílý matný interiérový nátěr s vysokou 
kryvostí, zkoušený dle EN 13 300. 
 
Vnitřní povrchová úprava pohledového betonu 
 
Povrchy řešené jako pohledový beton bez povrchové úpravy. 
 
Vnitřní obklady 

 
V místnostech se zvýšenými vlhkostními nároky na stěny budou aplikovány 

keramické obklady ze slinutých glazovaných dlaždic o rozměrech dle investora. Obklady 
budou provedeny do výšky dle výkresové dokumentace (koupelny, WC, komory do výšky 
2150mm a za kuchyňskou linkou od výšky 850 – 1550mm). 

Konkrétní druh a vzhled obkladů bude upřesněn projektantem a investorem při 
realizaci v rámci autorského dozoru dle konkrétních předložených vzorků. 
 
Konstrukce podhledů 
 

Povrchová úprava stropních konstrukcí na několika místech je řešena systémem 
zavěšených sádrokartonových podhledů. Ty jsou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 
12,5mm, které jsou kotveny na ocelové profily provedené v jedné výškové úrovni.. Ty jsou 
poté kotveny ke stropní konstrukci nebo ke stěnám.  

 
Podlahy 
 

V podzemním podlažích bude skladba tloušťky 150 mm tvořena pěnovým 
polystyrenem Perimetr, betonovou mazaninou a jako povrchová úprava bude provedeno 
zušlechtění povrchu vsypem Panbex.  

Nad stropem 1. podzemního podlaží budou provedeny podlahy v tloušťce 150 mm, 
v ostatních podlažích pak 100 mm a na schodišti a mezipodestě je keramická dlažba lepená 
přímo na ŽB konstrukci. Na venkovních balkonech a terasách budou provedeny dlažby na 
podložkách, přičemž spodní podkladní vrstvy budou provedeny ve spádu a horní dlažba bude 
vodorovná. Dlažba na podložkách bude provedena tak, aby z venkovní strany dobíhala až 
k rámům dveří. Pod dlažbou na podložkách bude použit polystyren s pevností v tlaku 200 
kPa. Detailní skladby viz. Tabulka podlah. 

 
 
Ostatní konstrukce a prvky PSV 
 
Okna a dveře venkovní 



 
Jako výplně otvorů jsou navržena plastová okna/dveře Progress - Rehau Geneo 

z šestikomorových profilů se stavební hloubkou 86mm, zasklení je provedeno izolačním 
trojsklem – Nirotec. Zasklení je se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m2K a rám je se 
součinitelem prostupu tepla Uf = 0,69 W/m2K. Vnitřní parapety v bytech budou dřevotřískové 
s dřevěnou dýhou Dřevodekor buk např. Kronospan. V případě oken ve společných 
prostorách bude parapet plastový. Vnější parapety z poplastovaného plechu Lindab, v barvě 
imitace hliníku. 

Součástí dodávky oken je i systém těsnění. Dále budou v některých případech součástí 
viz. PSV vnitřní interiérové horizontální žaluzie v barevném provedení hliník – nutno upřesnit 
dle konkrétních vzorků. Ovládání žaluzií bude ruční.  
 

Vstupní plastové dveře do bytové i do komerčních prostor splňují vyhlášku 
MMR číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
Vnitřní dveře 
  

Vnitřní dveřní výplně v jednotlivých bytech budou provedeny z dveří Sapeli – Lotos. 
Provedení plné/prosklené, dýha v dekoru Wenge. Vstupní dveře do bytů budou provedeny 
z dveří Sapeli - Tenga, dýha v dekoru Wenge. Dveře ve společných prostorech jsou 
provedeny z dveří Sapeli – Elegant. Provedení plné, CPL v šedé barvě/javor. Prosklené dveře 
ve společných prostorech jsou provedeny jako hliníkové s dvojsklem Schüco AWS/ADS 
50.NI. 

Zárubně v jednotlivých bytech budou obložkové Sapeli - Obtus v barvě dveří. Kování 
dveří bude z bílého kovu systém klika/klika. Vstupní dveře do bytů mají ocelové zárubně 
v barvě bílé. Kování dveří bude z bílého kovu systém klika/koule. Ostatní zárubně v rámci 
společných prostor jsou také ocelové v bílé barvě. 

Dveře budou bez prahů v případě stejných povrchů podlahy nebo s přechodovými 
lištami v případě rozdílných podlahových povrchů. Pouze v případě vstupu do bytů jsou dveře 
opatřeny dřevěným prahem v barvě dveří. 
 
Výplně s předepsanou požární odolností 
 

Dle požárně bezpečnostního řešení musí být požárně odolné dveře všechny, které ústí 
do CHÚC – komunikačního a schodišťového prostoru. 
Konkrétní požadavky na tyto otvory jsou patrné z tabulek prvků PSV a ze zprávy PBŘ. 
 
Zámečnické prvky 
 

Zámečnické prvky a výrobky jako vnitřní madlo/zábradlí na schodišti provedeny 
z nerez profilů - madlo a v jednom případě doplněno sloupky a výplní s galvanicky 
pozinkované oceli, jedná se o trubková zábradlí s vodorovnými prvky. Venkovní zábradlí na 
terase a balkonech ve 2. nadzemním podlaží je navrženo z ocelových žárově pozinkovaných 
profilů. Na zbylých balkonech a na stěně u výjezdu z garáží je provedena kombinace 
proskleného zábradlí s madly a sloupky z galvanicky pozinkované oceli, jedná se o trubková 
zábradlí s vodorovnými prvky a prosklenou spodní částí. Venkovní prosklené přístřešky 
budou provedeny z nosných ocelových žárově pozinkovaných profilů s výplní 
z bezpečnostního čirého skla. Dále je na střeše provedena stínící konstrukce z hliníkových 
tažených lamel zakrývající výtahovou šachtu, kotvených do ŽB stěny šachty. 



 
Klempířské prvky 
 

Oplechování atik a typové klempířské prvky jako jsou okapnice, svody, žlaby a 
parapety budou provedeny z ocelového žárově pozinkovaného plechu tl.0,6mm po pasivaci 
opatřeným základním nástřikem a finální povrchovou úpravou HB polyesterem – materiál 
Lindab. Barevný odstín bude hliník.  

Kačírková lišta tvořící pohledovou vrchní hranu balkonu je z hliníku. 
Veškeré klempířské prvky provádět dle ČSN 73 3610. 

 
Ostatní prvky 
 

V hromadné garáži jsou navržena automatická sekční vrata od firmy Hörmann LPU 40 
v barvě imitace hliníku. Kuchyňské kouty včetně všech zařizovacích předmětů a venkovní 
osvětlení nejsou součástí dodávky. 

 
Venkovní úpravy 

 
Vjezd na pozemek, parkovací stání 

Na vlastním pozemku investora v rozsahu od vjezdu na pozemek až ke sjezdu do 
podzemní hromadné garáže a od vjezdu PBŘ až k objetu jsou navrženy 2 komunikace. Dále 
budou v této skladbě provedeny venkovní parkovací stání. 
 
Návrh konstrukce vjezdu: 
- bet. dlažba-Rieder forum 30/30  tl.  80 mm 
- štěrkodrť 4/8                tl.  50 mm 
- štěrkodrť 0/63 - zhutněno              tl. 200 mm 
- filtrační vrstva štěrkopísku 0/22-zhutněno  tl. 200 mm 
Celkem     tl. 530 mm 
 
Konstrukce bude provedena na pláň na 45Mpa. 
 
Chodník 

Chodník pro pěší je navržen v šířce 1,5m, chodník bude sklopen na jednu stranu pod 
0,5% a u této strany chodníku bude zapuštěný záhonový obrubník pro případný odtok 
dešťových vod do zelených ploch investora, kde dojde k pozvolnému vsakování. 
 
Návrh konstrukce chodníku: 
- bet. dlažba-Rieder forum 30/30   tl.  60 mm 
- kamenivo drcené fr. 4-8 mm              tl.  40 mm 
- štěrkodrť 0/63 - zhutněno               tl. 150 mm 
Celkem                 tl. 250 mm 
 
Asfaltová komunikace 

Na vlastním pozemku investora v rozsahu od místní komunikace k parkovacím 
místům. 
 
Návrh konstrukce vozovky: 
- asfaltobeton     tl.   50 mm 
- recyklované vrstvy stmelené cementem      tl.  50 mm 



  a asfaltovou emulzí 
- štěrkodrť-zhutněno     tl. 150 mm 
Celkem     tl. 250 mm 
 
Konstrukce bude provedena na pláň na 45Mpa. 
 
Rampa do hromadných garáží 
 Jedná se o vyhřívanou rampu od komunikace z betonové dlažby do 1. podzemního 
podlaží.  
 
Návrh konstrukce rampy: 
- betonová mazanina + vsyp Panbex + tl.  80 mm 
  + topný kabel 
- podkladný betonová deska              tl. 150 mm 
- štěrk 0/63 - zhutněno   tl. 150 mm 
Celkem     tl. 380 mm 
 
 
 
Obecné požadavky 
 

Projekt pro realizaci stavby bude dodržovat obecné požadavky na výstavbu dle 
vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění změn provedených vyhláškami č. 491/2006 Sb., a č. 
502/2006 Sb. Projekt bude respektovat všechny požadavky dotčených orgánů a účastníků 
stavebního řízení. Při provádění stavby budou dodrženy zásady vyhlášky 309/2006 Sb. O 
bezpečnosti práce. 
 



Závěr 

 

Výsledný realizační projekt se zaměřuje hlavně na stavebně-technické, tepelně-

technické, požární a v neposlední řadě i architektonické řešení objektu. Objekt byl 

navržen co možná nejefektivněji dle doporučených přísnějších hodnot a pravidel 

norem. Řešení objektu splňuje normy ČSN a vyhlášky ČR. Z hlediska 

architektonického byl objekt zpracován na základě studie, od které se téměř neliší. 

Veškerá technická a architektonická řešení jsou patrná z přiložené výkresové 

dokumentace a posudků. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

ad –   Autorský dozor 

aku –   Akustické tvarovky 

Bpv –   Balt po vyrovnání 

cca –  Cirka 

C25/30 –  Beton; charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku / 
charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku (MPa) 

EPS –   Pěnový polystyren 

fa –  Firma 

min. –  Minimálně 

max. –  Maximálně 

např. –  například 

n.m. –  nadmořská výška 

PBŘ –  Požárně bezpečnostní řešení 

P15 –  Charakteristická pevnost v tlaku fk (MPa) 

P+D –  Pero a drážka 

tep. izol. – Tepelná izolace 

TZB –  Technické zařízení staveb  

v. –  Výška (mm) 

sv. –  Světlá výška (mm) 

XPS –  Extrudovaný polysytren 

ŽB –  Železobeton 

* –  Odkaz 

Ø –  Průměr kruhu (mm) 
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