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Abstrakt  
  
Ve své diplomové práci jsem navrhovala novostavbu polyfunkčního objektu. Bude 
nacházet ve městě Znojmě na parcele číslo 2092/18. Objekt je navržen ze systému Heluz a 
má čtyři nadzemní podlaží a plochou střechu. První patro budou sloužit k pronájmu – 
kadeřnictví, kavárna a manikúra, následující tři patra budou sloužit k bydlení - na každém 
patře budou 2 byty velikosti 4+1 a jeden byt 4+kk. U objektu je navrženo parkoviště pro 
uživatele bytů i parkoviště pro zákazníky. 
 
Abstract 
 
In this master´s thesis I propose a new built multifunctional building. It will be located in 
Znojmo on plot No. 2092/18. The building is designed according to the Heluz system and 
has four main storeys and flat roof. The first floor will be rented to businesses – a hair 
salon, a cafe, a nail salon, the other three floors will be used for housing - on each floor 
there will be two flats 4+1 and one flat 4+kk. The design includes designated parking for 
residents and customers near builting.  
  
  
Klí čová slova 
 
Novostavba polyfunkčního objektu, systém Heluz, nadzemní podlaží, plochá střecha, 
parkoviště, pronájem, byt. 
 
Keywords 
 
New bulit multifunctional building, Heluz system, main storeys, flat roof, parking, rent, 
flat.    
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ÚVOD: 
 
 Cílem mé diplomové práce bylo řešení novostavby polyfunkčního objektu ve 
Znojmě. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. První nadzemní podlaží bude 
sloužit k pronájmu – kadeřnictví, kavárna, manikúra. Druhou část tohoto podlaží budou 
tvořit sklepní prostory pro uživatele bytů. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží se 
bude nacházet 9 bytů – v každém patře dva byty velikosti 4+1 a jeden byt velikost 4+kk. U 
domu je navrženo parkoviště pro uživatele bytů i parkoviště pro zákazníky. 
 Dispozice byla řešena s ohledem na dostatečné proslunění a pohodu obytných 
místností.  
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1)  Identifikační údaje 
 
1.1  Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby  

 
Polyfunkční objekt ve Znojmě 

 

b) Místo stavby  

 

Adresa:   Jarošova 1340/13, 669 02 Znojmo 

Katastrální území: Znojmo 

Parcelní číslo:   2092/18 

 

1.2  Údaje o stavebníkovi 
 

IKON s r.o., Pražská 33/640, 669 02 Znojmo, www.ikon.cz, ikon@gmail.com 
 
1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

 Bc. Aneta Šabatková, Příční 359, 671 82 Dobšice, IČO 123 456 789, 

saban@centrum.cz 

 
2)  Seznam vstupních podkladů 
 

Regulační podmínky: 

Z obecně závazné vyhlášky č. 5/2000 o závazných částech územního plánu města 
Znojma vyplývají následující regulativy: 

 

Přípustné a obvyklé jsou plochy pro bydlení, veřejnou i soukromou zeleň, parkování, 
technické vybavení, integrované zařízení - sídla firem včetně nerušících provozoven, které 
nepřesahují rámec a význam daného území - maloobchod do 200 m2 prodejní plochy, 
stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení. V nově 
budovaných lokalitách polyfunkčního využití území je možné zvýšením hranice velikosti 
prodejní plochy maloobchodních zařízení až 1500 m2 za podmínky zachování 60% plochy 
pro funkci bydlení, a dále je zde možné umístit ubytovací zařízení hotelového typu. 
Podmínkou je zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace či podkladu.  

Podmínečně přípustné  jsou činnosti a zařízení místní správy, výrobních a nevýrobních 
služeb a drobné řemeslné, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti a děje. 
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Nepřípustné jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a 
pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení. 

 

Výchozí podklady:  
 
Architektonická studie  
Snímek z katastrální mapy a další mapové podklady 
Zaměření stávajícího stavu  
Průzkumné práce – zejména:  geologický a hydrogeologický průzkum 

zaměření pozemku 
      stavebně – technické průzkumy  

radonový průzkum 
 
Průběžné konzultace s některými dotčenými orgány státní správy a dotčenými 
organizacemi, správci sítí 

 

Provedené průzkumy: 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Vzhledem k jednoduchým základovým 
podmínkám stavby byly použity výsledky průzkumu v okolí. Únosnost základové půdy je  
200 MPa. Poloha jednotlivých inženýrských sítí byla převzata od jejich správců. Napojení 
infrastruktury bude provedeno do stávajících hlavních větví.  

Jelikož se stavba nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, stavba nevyžaduje 
realizaci speciálních protiradonových opatření. 
 
3)  Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území  
 
 Pozemek bude využit k výstavbě dvou polyfunkčních objektů. Předmětem řešení bude 
pouze jeden polyfunkční objekt, který bude sloužit k bydlení, v 1NP se budou nacházet 
prostory využívané jako kadeřnictví, kavárna a manikúra.  

Je zde zastoupeno jak hromadné, tak individuální bydlení. Terén je mírně svažitý. 
Pozemek je situován ve městě Znojmě na parcele č. 2092/18 o výměře 5 646 m2.  
V bezprostředním okolí jsou místní obslužné komunikace z litého asfaltu a pěší 

komunikace ze zámkové dlažby, kromě těchto ploch se zde nacházejí zatravněné plochy 
se vzrostlými stromy a keři. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
 

Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvlášť 
chráněném území nebo v záplavovém území.  
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c) Údaje o odtokových poměrech  
 

Pozemek je velký a na většině plochy je mírně svažitý, obsahuje množství travnatých 
ploch, které umožňují vsakování dešťových vod. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem městské části.  
 
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, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územně plánovací dokumentací 

 
 Navržená stavba je v souladu s územním rozhodnutím městské části. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
 
 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 
g) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
  

Požadavky dotčených orgánů týkajících se území jsou splněny. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
 

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
 
Parcela:   2092/18 
Katastrální území:  Znojmo 
Celková výměra:  5 646 m2 

Obestavěný prostor:  13 094,4 m2 
Zastavěná plocha:  992 m2 

Procento zastavění:  17,58 % 
Zpevněná plocha:   3 840 m2 

Zatravněná plocha:   1 806 m2 
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4)  Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
 
 Jedná se o novostavbu. 
 
b) Účel užívání stavby  
 
 Polyfunkční objekt – 1NP (kadeřnictví, kavárna, manikúra), 2NP-4NP byty 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Trvalá stavba. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
 
 Stavba není památkově chráněná. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
  

Jsou splněny technické požadavky na stavby. Pronajaté prostory kadeřnictví, kavárny 
a manikúry jsou přístupné bezbariérovým způsobem. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů  
 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby jsou splněny. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby  
 

Objekt bude řešen jako čtyř podlažní. Polovina prvního patra bude sloužit k pronájmu 
prostoru pro kadeřnictví (66,88 m2), kavárnu (101,46 m2) a manikúru (43,14 m2), ve druhé 
polovině se bude nacházet 9 sklepů pro uživatele bytů, technická místnost a kočárkárna.  

Na každém podlaží (2NP – 4NP) budou 3 byty – 2x byt 4+1 (133,19 m2), 1x byt 
4+kk (124,95 m2).  Na společné chodbě se bude nacházet osobní výtah Schindler 3 100 o 
velikosti kabiny 1 100 x 1 400 x 2 135 mm. 
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i) Základní bilance stavby  
 
1 byt: 
Spotřeba vody:  150 l/osobu.den 
Množství odpadních vod: 600 l/den 
Roční spotřeba:   220 m3/rok 
 
Odpady při běžném užívání: 
 

150 101  Papírové a lepenkové obaly    Kat. O 
150 102  Plastové obaly      Kat. O 
200 121  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   Kat. N 
200 201  Biologický odpad     Kat. O 
200 301  Směsný komunální odpad    Kat. O 
 
Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 

k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 
popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 
 
 
j) Základní předpoklady výstavby  
 
Předpokládané zahájení stavby:   04/2014 
Předpokládané ukončení stavby:   11/2014 
 
 
5)  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Na pozemku se budou nacházet dva polyfunkční objekty, z nichž každý tvoří 
samostatný objekt. Technická a technologická zařízení se zde nevyskytují. 
 
 

 

 

 

Ve Znojmě dne:  6. 12. 2013    Vypracovala: Bc. Aneta Šabatková 
        

 
 
Podpis:  
 
 
………………………………… 
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1.   Popis území stavby 
 
c) Charakteristika stavebního pozemku 

 
Výběr této lokality byl založen na základě územního plánu města, dále pro svou 

polohu. Staveniště se nachází v území určeném k rozvoji bydlení. 
 Pozemek bude využit k výstavbě polyfunkčního objektu, který bude sloužit k bydlení, 
v 1NP se budou nacházet prostory využívané jako kadeřnictví, kavárna a manikúra.  

Je zde zastoupeno jak hromadné, tak individuální bydlení. Terén je mírně svažitý. 
Pozemek je situován ve městě Znojmě na parcele č. 2092/18 o výměře 5 646 m2.  
V bezprostředním okolí jsou místní obslužné komunikace z litého asfaltu a pěší 

komunikace ze zámkové dlažby, kromě těchto ploch se zde nacházejí zatravněné plochy 
se vzrostlými stromy a keři. Vedle objektu bude zřízeno dětské hřiště. 

 
 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

V rámci projektové přípravy stavby byly provedeny tyto průzkumy: 

1) Prohlídka staveniště projektantem 

2) Geodetické zaměření pozemku 

3) Radonový průzkum 

 V rámci projektové přípravy stavby byla provedena prohlídka staveniště a orientační 
zaměření stavebního pozemku a přilehlého okolí. Při prohlídce a předběžných stavebních 
průzkumech nebyly zjištěny závady či překážky bránící realizaci stavební akce. 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden - byly použity výsledky průzkumu v okolí.  

Únosnost základové půdy je 200 MPa. Poloha jednotlivých inženýrských sítí byla 
převzata od jejich správců.  

Jelikož se stavba nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, stavba nevyžaduje 
realizaci speciálních protiradonových opatření. 

 

e) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Na pozemcích sousedících s objektem se nacházejí inženýrské sítě, které nebudou 
stavbou dotčeny, stejně jako se nebude pracovat v ochranném pásmu stávajících vzrostlých 
stromů. 
 
 
f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Pozemek stavby neleží v záplavovém území řeky Dyje. 
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g) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

 
Nepředpokládá se negativní vliv na okolí a již vůbec není předpokládáno překročení 

povolených limitů dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (se změnami: 
254/2001 Sb.,…, 333/2012 Sb.). Znečištění ovzduší z dopravy je řešeno v rámci zákona č. 
201/2012 Sb. O ochraně ovzduší a související předpisy. 
 
 
h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice, kácení dřevin. 

 
 
i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

 
 
j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v rámci řešení PD bez 
změn. Pro uživatele domu, je za domem zřízeno parkoviště pro 16 osobních 
automobilů. Pro zákazníky parkoviště o 7 místech zboku objektu a stání podél hlavní 
silnice. 

 
 
k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 
 

 
2.   Celkový popis stavby 

 
2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu, která bude sloužit k bydlení ve 2NP – 
4NP 

a v 1NP se budou nacházet prostory využívané jako kadeřnictví (66,88 m2), kavárna  
(101,46 m2) a manikúra (43,14 m2), 9 sklepů pro uživatele bytů, technická místnost a 
kočárkárna. 

Na každém podlaží (2NP – 4NP) budou 3 byty – 2x byt 4+1 (133,19 m2), 1x byt 
4+kk (124,95 m2).  Na společné chodbě se bude nacházet osobní výtah Schindler 3 100 o 
velikosti kabiny 1 100 x 1 400 x 2 135 mm.    
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2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

 Z obecně závazné vyhlášky č. 5/2000 o závazných částech územního plánu města 
Znojma vyplývají následující regulativy: 

Přípustné a obvyklé jsou plochy pro bydlení, veřejnou i soukromou zeleň, parkování, 
technické vybavení, integrované zařízení - sídla firem včetně nerušících provozoven, které 
nepřesahují rámec a význam daného území - maloobchod do 200 m2 prodejní plochy, 
stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení. V nově 
budovaných lokalitách polyfunkčního využití území je možné zvýšením hranice velikosti 
prodejní plochy maloobchodních zařízení až 1500 m2 za podmínky zachování 60% plochy 
pro funkci bydlení, a dále je zde možné umístit ubytovací zařízení hotelového typu. 
Podmínkou je zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace či podkladu.  

Podmínečně přípustné  jsou činnosti a zařízení místní správy, výrobních a nevýrobních 
služeb a drobné řemeslné, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti a děje. 
 
Nepřípustné jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a 
pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení. 
 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Objekt bude řešen jako čtyř podlažní, polovina prvního patra bude sloužit 
k pronájmu prostoru pro kadeřnictví, kavárnu a manikúru, ve druhé polovině se budou 
nacházet sklepy pro uživatele bytů, technická místnost a kočárkárna.  
 Architektonický vzhled byl navržen tak, aby nenarušil okolní zástavbu. 
 Návrh objektu byl prováděn s ohledem na světové strany a s co největším využitím 
slunečního světla. Na severovýchodní straně se nachází vstup do objektu pro uživatele 
bytů, na jihozápadní straně se nachází vstup do kavárny, na západní straně vstup do 
kadeřnictví a na východní straně vstup do prostoru manikúry. 
Byty 4+1 jsou orientovány na S, SV, SZ, Z a SV, V, JV, J, byty 4+kk jsou orientovány na 
JV. Ve všech obytných místnostech je dostatečné proslunění a prosvětlení. 
 
 
2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 V objektu nebude provozována žádná výroba, prostory k pronájmu budou sloužit 
jako kadeřnictví, kavárna a manikúra. 
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2.4   Bezbariérové užívání stavby 
 
 Byty nejsou realizovány tak, aby vyhovovaly bezbariérovým požadavkům. Prostory 
kadeřnictví, kavárny a manikúry tyto požadavky splňují. 
Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, § 4: 
 
(1)  Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky 

v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, 
snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a 
jejich míjení s ostatními chodci.  

 
(5)  Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 
 
 
2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Na balkonech je navržena 
protiskluzná, mrazuvzdorná dlažba.  

Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel a zřizovatel objektu. 
 
 
2.6   Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
 
1) Zemní práce 
 
 Únosnost základové půdy je 0,200 MPa. Budou provedeny výkopové práce 
základových konstrukcí. Základová spára musí být pod úrovní stávajícího rostlého terénu. 
Dále budou provedeny výkopy stavebních jam a výkopy rýh pro provedení betonových 
základových pasů pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami – viz. Výkres základů.  

Zemina bude uskladněna na pozemku a následně použita pro terénní úpravy.  
 
2) Základové konstrukce 
 

Terén na pozemku je mírně svažitý. Základové konstrukce jsou navrženy jako 
betonové monolitické základové pásy s vloženou kari sítí do vykopaných rýh – obvodové 
stěny do hloubky -1,650 mm a vnitřní nosné stěny do hloubky -1,400 mm – viz. Výkres 
základů.  

Bude dodržena nezámrzná hloubka objektu, která je 800 mm. Základové 
konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 (vyztužené kari sítí). 

Základovými konstrukcemi budou procházet přípojky vnitřních rozvodů. 
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3) Svislé nosné konstrukce 
 
Nosné obvodové zdivo: HELUZ P15, tl. 400 mm 247 x 400 x 249 mm 
Vnitřní nosné zdivo:  HELUZ AKU, tl. 300 mm 247 x 300 x 238 mm 
Vnitřní nosné zdivo:  HELUZ AKU, tl 200 mm 375 x 200 x 238 mm 
 
-  vyzděno na vápenocementovou maltu tl. 10 mm 
 
Pod obvodovými stěnami (nad základem): BTB 40/40/24 (P+D) 400 x 400 x 240 mm 
 

Obvodová stěna bude kontaktně zateplena uceleným systémem Baumit EPS-F,  
tl. 120 mm, v místě obkladu bude tl. 100 mm. 

Soklová část bude opatřena izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu 
ISOVER Prime 30 100 tl. 100 mm do výšky 300 mm nad terénem. 
 
4) Svislé nenosné konstrukce  
 
Příčka HELUZ AKU, tl. 115 mm  375 x 115 x 238 mm 
Příčka HELUZ, tl. 140 mm   487 x 140 x 249 mm 
 
-  vyzděno na vápenocementovou maltu tl. 10 mm 
 
Příčková stěna ze sádrokartonu systému Knauf RED, tl. 2 x 12,5 mm, osazena na CW 
profily, vyplněna minerální vlnou, tl. 50 mm 
 
5) Vodorovné konstrukce  
 
Stropní konstrukce – ŽB deska: beton C20/25, ocel B500, krytí výztuže 25 mm – viz. 

Výkres stropu 
Železobetonový věnec – monolitický ŽB věnec 240 x 250 mm, monolitický ŽB věnec  

   300 x 250 mm, beton C20/25 
Překlady – viz. Výrobce – keramické překlady HELUZ 
 
6) Schodiště 
 
 Schodiště je dvouramenné železobetonové. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonová monolitická deska tl. 120 mm. Schodiště je tvořeno 18 stupni. Schodiště 
bude vetknuto do stropní konstrukce.  

Stupně budou obloženy keramickou dlažbou. Bude opatřeno nerezovým zábradlím 
výšky 1000 mm. (viz. návrh schodiště ) 
 Schodišťová podesta je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. 
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7) Střešní konstrukce 
 
 Střecha domu je plochá jednoplášťová s min. sklonem 3 °. Na střeše jsou navrženy 
dva otoky TOPWET TWE 125 BIT S. Jako spádová vrstva je použit keramzitbeton ve 
spádu 40 – 330 mm. Povrch střechy je opatřen dvěma pásy SBS modifikovaného 
asfaltového pásu BITU-FLEX GG, tl. 4 mm. Jako parozábrana je použit BITALBIT S tl. 
3,5 mm. Zateplení střechy je provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S, tl. 240 mm.  
  
8) Podlahy 
 
 Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah. V objektu budou 
provedeny povrchy podlahy z keramické dlažby RAKO ANTIK a laminátu BALTERIO, 
ve sklepech epoxidový základní nátěr – CF 87 CERESIT. Před provedením podlah je nutné 
provést instalace dle projektu.   
 Na balkonech bude provedena mrazuvzdorná dlažba RAKO ANTIK 
s protiskluznou úpravou, která bude usazena do lepidla na podkladním betonu, v uliční 
části bude provedena betonová dlažba – Vlnka (přírodní) pokládaná na zhutněné vrstvy 
štěrku. 
 
9) Povrchové úpravy 
 

Celý objekt bude kontaktně zateplen uceleným systémem Baumit EPS-F,  
tl. 120 mm, v místě obkladu bude tl. 100 mm. 

Soklová část bude opatřena izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu 
ISOVER Prime 30 100 tl. 100 mm do výšky 300 mm nad terénem. 

Na venkovní stěny je použita vnější vápenocementová štuková omítka BAUMIT,  
tl. 3 mm. V oblasti soklu se nachází soklová omítka tl. 3 mm. Vnitřní stěny budou opatřeny 
vápenocementovou minerální jádrovou omítkou BAUMIT, tl. 10 mm a bílou vápennou 
štukovou omítkou BAUMIT, tl. 3 mm. 
 Vnitřní obklady v koupelně, na WC a kuchyni jsou keramické, na WC a koupelně 
jsou do výšky 2100 mm, v kuchyni 600 mm nad úrovní pracovní plochy. 
 Pod obklady bude provedena vápenocementová omítka opatřena hydroizolačním 
nátěrem. 
 
10) Truhlářské výrobky 
 

Okna v systému EURO – profil IV92, zasklená průhledným izolačním trojsklem. 
Vnitřní parapety jsou lakované z desek MDF v dřevěném dezénu, tl. 20 mm.  

Balkonové dveře – EURO dveře ze 3 vrstveně lepených hranolů, tl. Profilu 94 mm, 
kování značky MACO.  

Vnitřní dveře jsou osazeny do obložkových zárubní, výjimka je u vstupních dveří, 
dveří do bytů a dveří do prostor sklepů, kde je ocelové zárubeň. ( viz. truhlářské výrobky ) 
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11) Zámečnické výrobky 
 
 Výše uvedené dveře (vstupní, dveře do bytů a do prostor sklepů) jsou opatřeny 
ocelovou zárubní. Schodiště je opatřeno nerezovým zábradlím výšky 1000 mm. Balkony 
jsou opatřeny nerezovým zábradlím s výplní z mléčného skla, výšky 1 000 mm. 
 
12) Klempířské výrobky 
 
 Oplechování atiky z měděného plechu tl. 0,6 mm. Venkovní parapetní desky oken 
jsou z pozinkovaného plechu, který je opatřený antikorozním nátěrem, tl. 0,6 mm. 
 
13) Tepelné a zvukové izolace 
 

Celý objekt bude kontaktně zateplen uceleným systémem Baumit EPS-F,  
tl. 120 mm, v místě obkladu bude tl. 100 mm. 

Soklová část a základ bude opatřena izolačními deskami z extrudovaného 
polystyrenu ISOVER Prime 30 100 tl. 100 mm do výšky 300 mm nad terénem.  

V podlaze v přízemí je vložena TI EPS 100 Z tl. 130 mm. Do podlah v dalších 
patrech bude použita TI EPS ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40 mm.  

Ve sklepech je dále zateplen strop minerální vlnou ISOVER UNI tl. 40 mm.  
Zateplení střechy je provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S, tl. 240 mm. 
 

14) Hydroizolace 
 
 Izolace podlahy na zemině je navržena proti zemní vlhkosti a radonu – SBS 
modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm. Asfaltový pás bude vytažen 300 mm nad terén. 
Podklad pod pás bude opatřen asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. 
 Ve střešním plášti je navržena parozábrana BITABIT S, tl. 3,5 mm. Povrch střechy 
je opatřen dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy, tl. 4 mm. 
 V koupelnách a na WC bude pod dlažbu a obklad provedena stěrková hydroizolace 
AQUAIZOL. 
  
15) Zdravotechnika a ohřev TUV 
 
 Rozvod vody je veden plastovým potrubím EKOPLASTIK k zařizovacím 
předmětům. Jako zdroj pro ohřev TUV je 3x plynový kondenzační nástěnný kotel ZBR 98-
2 umístěné v místnosti 103 – Technická místnost. 
 
16) Vytápění 
 
 Vytápění je zajištěno třemi plynovými kondenzačními nástěnnými kotly ZBR 98-2 
umístěným v místnosti 103 – Technická místnost. Jako otopná tělesa budou použity 
ocelové deskové radiátory a žebříkové radiátory.  
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17) Větrání 
 
 Větrání objektu je zajištěno infiltrací okny, ke které dochází v důsledku netěsnosti. 
V případě zvýšení rychlosti výměny vzduchu – otevírání oken.  
 
18) Elektroinstalace 
 
 Vnitřní elektrické rozvody světelné a zásuvkové jsou napojeny z rozvaděče. Kabely 
jsou vedeny pod omítkou ve stěnách a stropech.  
 
19) Plynoinstalace 
 
 Nová plynová přípojka je vedena ze stávajícího nízkotlakého potrubí. V zadní části 
objektu se nachází HUP. 
 
20) Vodoinstalace 
 
 Vnitřní rozvod teplé i studené pitné vody je napojený na vnitřní vodovodní 
rozvody. Voda bude rozvedena k jednotlivým zařizovacím předmětům. Za objektem se 
nachází vodovodní a revizní šachta. ( viz. Situace ) 
 
21) Oplocení 
 
 Pozemek je oplocen na jihovýchodní straně (směrem k nákupnímu centru – 
Kaufland) drátěným plotem do výšky 2 m.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Viz. Předcházející bod. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

l) zřícení stavby nebo její části, 
m) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
n) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
o) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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Objekt je navržen v systému HELUZ. Svislé a vodorovné konstrukce jsou uloženy na 
betonových základových pásech. Navržená konstrukce objektu splňuje současné normy a 
platné stavební zákony a předpisy. Za stabilitu odpovídá statik. 

 

2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

 Z technických zařízení jde pouze o ventilátory zajišťující požadované větrání prostor, 
které nemají přímé větrání (WC). Jedná se o ventilátory osazené na odvětrávací potrubí, 
přičemž důležitým parametrem je zde výkon, tj. množství vzduchu za hodinu.  

 

2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
 
p) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
q) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
r) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
s) umožnění evakuace osob a zvířat , 
t) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 
Byla vypracována samostatná Technická zpráva požární ochrany, kde byly určeny 

stupně požární bezpečnosti a požadavky na jednotlivé konstrukce. Dále byly vypočítány 
odstupové vzdálenosti, které nepřesahují hranice pozemku. 

Posuzovaný objekt vyhovuje z požární bezpečnosti při dodržení požadavků 
uvedených v technické zprávě. 

 

2.9   Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Byla vypracována samostatná zpráva tepelně technického posouzení – Teplo 2011. 

 
b) Energetická náročnost stavby 

 Byla vypracována samostatná zpráva energetické náročnosti stavby – Energie 2011. 

 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Nejsou využity žádné alternativní zdroje. 
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2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 

Vytápění je navrženo třemi plynovými kondenzačními nástěnnými kotly ZBR 98-2 
umístěným v místnosti 103 – Technická místnost. Jako otopná tělesa budou použity 
ocelové deskové radiátory a žebříkové radiátory.  

Větrání objektu je zajištěno infiltrací okny, ke které dochází v důsledku netěsnosti. 
V případě zvýšení rychlosti výměny vzduchu – otevírání oken.  

Vnitřní elektrické rozvody světelné a zásuvkové jsou napojeny z rozvaděče. Kabely 
jsou vedeny pod omítkou ve stěnách a stropech.  
 Nová plynová přípojka je vedena ze stávajícího nízkotlakého potrubí. V zadní části 
objektu se nachází HUP. 
 Vnitřní rozvod teplé i studené pitné vody je napojený na vnitřní vodovodní 
rozvody. Voda bude rozvedena k jednotlivým zařizovacím předmětům. Za objektem se 
nachází vodovodní a revizní šachta. ( viz. Situace ) 
 

Zdroji znečištění vzduchu mohou být práce při přípravě pozemku a vlastní výstavbě. 
Bude se jednat o nahodilé zdroje tuhých látek krátkodobého charakteru, vznikající 
především při zakládání. Další nepodstatné zdroje budou z provozu stavebních strojů, 
nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje považujeme za krátkodobé a 
nahodilé.  

Při provozu bude docházet k produkci vod splaškových a dešťových.  
Hluk ze stacionárních zařízení není uvažován – zařízení pro výrobu tepla a teplé vody, 

u těchto zařízení není hluk předpokládán.  
Objekt vyhoví na posouzení z hlediska akustiky.(viz. Akustické posouzení) 

 
 

Při běžném provozu dojde k produkci těchto odpadů:   
 
150 101  Papírové a lepenkové obaly    Kat. O 
150 102  Plastové obaly      Kat. O 
200 121  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   Kat. N 
200 201  Biologický odpad     Kat. O 
200 301  Směsný komunální odpad    Kat. O 

 

2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

 V podlaze na zemině bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a radonu – SBS 
modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm. Asfaltový pás bude vytažen 300 mm nad terén. 
Podklad pod pás bude opatřen asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

 Ochrana před bludnými proudy bude zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Hluk ze stacionárních zařízení není uvažován – zařízení pro výrobu tepla a teplé vody, 
u těchto zařízení není hluk předpokládán.  

Objekt vyhoví na posouzení z hlediska akustiky.(viz. Akustické posouzení) 
 

e) Protipovodňová opatření 

 Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

 

3.   Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Napojení objektu na infrastrukturu je řešeno pomocí nových přípojek.  
 

Vodovodní přípojka: 

Je připojena na stávající veřejný vodovod z ulice. Vodoměrná šachta je umístěna za 
objektem. 

Kanalizace: 

Na veřejnou kanalizaci je objekt napojen samostatnou kanalizační přípojkou. Vstup je 
opatřen litinovým poklopem. Revizní šachta se nachází za objektem. 

Objekt bude napojen na stávající jednotnou obecní kanalizaci. Odvodnění srážkových 
vod ze zatravněných ploch bude řešeno vsakováním do vsakovací jámy. 

Elektrika: 

Bude odebírání ze stávajícího vedení E.ON České Budějovice.  

Plynová přípojka: 

Objekt bude napojen na nízkotlaký rozvod plynu vedený z ulice, v zadní části objektu 
bude umístěn HUP. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Řešeno specialistou 

 

4.   Dopravní řešení 
 
Napojení na komunikaci bude řešeno ze severovýchodní strany pozemku, kde se 

také nachází parkoviště pro uživatele bytů.  
Plocha před objektem na jihozápadní straně je tvořena z betonové dlažby – Vlnky 

(přírodní) pokládaná na zhutněné vrstvy štěrku, která vede podél hlavní komunikace (ulice 
Jarošova). Parkování pro zákazníky je zajištěno podél hlavní komunikace a zboku objektu. 
 
 
5.   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

V rámci stavby budou provedeny zpevněné plochy. Před objektem z betonové 
dlažby – Vlnky (přírodní) pokládaná na zhutněné vrstvy štěrku, která vede podél hlavní 
komunikace (ulice Jarošova). 

Za objektem bude zřízena asfaltová komunikace s parkovištěm pro uživatele bytu. 
Na západní straně bude zbudováno 7 parkovacích míst pro zákazníky s chodníkem.  

Kolem objektu budou osazeny stromy a keře – viz. Situace. 

 

6.   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

 Stavba nebude narušovat svými rozměry ani charakterem okolní zástavbu a 
nebude mít nepříznivý vliv na okolí ani po dokončení stavby.  

Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné normy a předpisy. 

Při výstavbě může dojít k mírnému zvýšení prašnosti a hluku ze strojů. Stavbou 
nebude ohroženo životní prostředí, nedojde ke vzniku znečišťujících tuhých a plynných 
látek ani jiných škodlivin. Dodavatel stavby musí dbát na pořádek a čistotu na staveništi a 
po ukončení stavby zlikvidovat veškerý odpad. 

S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění účinném k 1. 10. 2013. Objekt je navržen v souladu s požadavky 
zákona 223/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (novelizováno 
nařízením vlády č. 88/2004 Sb.). 
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7.   Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k typu stavby a lokalitě se ochrana obyvatelstva nepředpokládá a není 
požadována dotčenými orgány. 

 
8.   Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeba a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Napojení vody a elektřiny pro dodavatele stavby bude zajištěno z objektu. Nové 
staveništní napojení určí při přejímce staveniště stavebník. U zapojovacích míst budou 
dodavatelem instalovány samostatné měřiče. 

Součástí projektové dokumentace je rovněž komplexní výkaz výměr, který 
obsahuje výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. Jejich zajištění je věcí 
budoucího 
zhotovitele. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 

Stavební jámu je třeba pro zakládání objektů připravit tak, aby podzemní voda 
neznemožňovala samu práci nebo nezhoršovala vlastnosti zemin pod základovou spárou. 
Možnosti, jak vytvořit suché pracovní prostředí, jsou dvě: odvodňovat anebo utěsnit 
prostor, do něhož prosakuje podzemní voda.  

Kromě odvodňovacího systému je třeba při přípravě věnovat pozornost konstrukčnímu 
uspořádání, dodržení technologických zásad, ale i zohlednění vlivu odvodňování na blízké 
okolí stavební jámy. Nejdůležitější charakteristikou zeminy, potřebnou pro výpočet 
odvodňování, je součinitel filtrace k.  

Rozhodujícím pro volbu vhodného systému pro odvodňování staveb jsou 
hydrogeologické podmínky (zejména uložení vrstev a jejich propustnost), geometrické 
uspořádání staveniště (půdorysný tvar stavební jámy a její hloubka) a technologická 
kritéria. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Staveniště se rozkládá na stavebním pozemku přiléhajícím k místní komunikaci. 
K objektu je umožněn přístup zezadu (u vchodu pro uživatele bytu) nebo z hlavní 

komunikace (ulice Jarošova).  
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Případné poškození 
pěších konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby opraveno a popř. obnoveno 
stávající zatravnění. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 

Povinností je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani 
se nepohybovat. Rovněž je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště 
odfouknutím lehkých odpadů. 

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice, ani 
kácení 
větších dřevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 

Pro staveniště je uvažována část volných ploch kolem dotčených částí objektu. 
Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 

 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
 

150 101  Papírové a lepenkové obaly    Kat. O 
150 102  Plastové obaly      Kat. O 
200 121  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   Kat. N 
200 201  Biologický odpad     Kat. O 
200 301  Směsný komunální odpad    Kat. O 
170 101  Beton       Kat. O 
170 102  Cihla       Kat. O 
170 411  Kabely       Kat. O 
170 904  Tepelná izolace     Kat. O 
170 504  Zemina a kamení     Kat. O 
 
Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 
stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Po výkopových pracích zůstane přebytek vykopané zeminy, který bude uskladněn 
na pozemku pro terénní úpravy.  
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v 
souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně popisů vydaných k jeho povolení.  

V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou 
stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícího 
během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s předcházející podmínkou.  
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Zachované dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před 
poškozováním a ničením, bude přihlédnuto k ČSN 83 9061.  

Nesmí dojít ke kácení dřevin v zájmu ochrany volně žijících ptáků. Realizací 
záměru a jeho užívání nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a k 
zhoršení  
odtokových poměrů.  

Veškeré manipulace s vodám závadnými látkami po dobu realizace záměru musí 
být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.  

Srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k 
negativním vlivům dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních 
nemovitostí, zejména podmáčení sousedních pozemků.  

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.  

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, 
odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro 
jejich bezbariérové užívání. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 
značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se 
nepředpokládají. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 
Je nutno dbát na bezpečnost a staveniště striktně zamykat, aby se na něj nemohla 

dostat žádná nepovolaná osoba.  
Při příjezdu i výjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, která bude jednak 

signalizovat řidiči případná nebezpečí a bude organizovat případné kolemjdoucí tak, aby 
nemohlo dojít ke střetu s chodci. 

 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
  
Předpokládané zahájení stavby:   04/2014 
Předpokládané ukončení stavby:   11/2014 
 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne:  6. 12. 2013    Vypracovala: Bc. Aneta Šabatková 
        

 
 
Podpis:  
 
 
………………………………… 
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1)  Identifikační údaje 
 
1.1  Údaje o stavbě 
 
u) Název stavby  

 

Polyfunkční objekt ve Znojmě 

 

v) Místo stavby  

 

Adresa:   Jarošova 1340/13, 669 02 Znojmo 

Katastrální území: Znojmo 

Parcelní číslo:   2092/18 

 

1.2  Údaje o stavebníkovi 
 

IKON s r.o., Pražská 33/640, 669 02 Znojmo, www.ikon.cz, ikon@gmail.com 
 
1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

  Bc. Aneta Šabatková, Příční 359, 671 82 Dobšice, IČO 123 456 789,  

  saban@centrum.cz 

 
2)  Účel objektu 
 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu, která bude sloužit k bydlení ve 2NP 
– 4NP a v 1NP se budou nacházet prostory využívané jako kadeřnictví (66,88 m2), kavárna  
(101,46 m2) a manikúra (43,14 m2), 9 sklepů pro uživatele bytů, technická místnost a 
kočárkárna. 

Na každém podlaží (2NP – 4NP) budou 3 byty – 2x byt 4+1 (133,19 m2), 1x byt4+kk 
(124,95 m2).  Na společné chodbě se bude nacházet osobní výtah Schindler 3 100 o 
velikosti kabiny 1 100 x 1 400 x 2 135 mm.    
 
3)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Objekt bude řešen jako čtyř podlažní, polovina prvního patra bude sloužit 

k pronájmu prostoru pro kadeřnictví, kavárnu a manikúru, ve druhé polovině se budou 
nacházet sklepy pro uživatele bytů, technická místnost a kočárkárna.  

Architektonický vzhled byl navržen tak, aby nenarušil okolní zástavbu. 
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 Návrh objektu byl prováděn s ohledem na světové strany a s co největším využitím 
slunečního světla. Na severovýchodní straně se nachází vstup do objektu pro uživatele 
bytů, na jihozápadní straně se nachází vstup do kavárny, na západní straně vstup do 
kadeřnictví a na východní straně vstup do prostoru manikúry. 

Byty 4+1 jsou orientovány na S, SV, SZ, Z a SV, V, JV, J, byty 4+kk jsou 
orientovány na JV. Ve všech obytných místnostech je dostatečné proslunění a prosvětlení. 

Byty nejsou realizovány tak, aby vyhovovaly bezbariérovým požadavkům. Prostory 
kadeřnictví, kavárny a manikúry tyto požadavky splňují. 

Napojení na komunikaci bude řešeno ze severovýchodní strany pozemku, kde se 
také nachází parkoviště pro uživatele bytů.  

V rámci stavby budou provedeny zpevněné plochy. Před objektem z betonové 
dlažby – Vlnky (přírodní) pokládaná na zhutněné vrstvy štěrku, která vede podél hlavní 
komunikace (ulice Jarošova). 

Za objektem bude zřízena asfaltová komunikace s parkovištěm pro uživatele bytu. 
Na západní straně bude zbudováno 7 parkovacích míst pro zákazníky s chodníkem.  

Kolem objektu budou osazeny stromy a keře – viz. Situace. Vedle objektu bude 
zřízeno dětské hřiště. 

 
4)  Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
● Počet podlaží:    4 NP 
● Výška objektu:   13,200 m  
● Obestavěný prostor:   13 094,4 m2 
● Zastavěná plocha:   992 m2 

● Procento zastavění:   17,58 % 

● Plocha stavebního pozemku:  5 646 m2 

 
Návrh objektu byl prováděn s ohledem na světové strany a s co největším využitím 

slunečního světla. Na severovýchodní straně se nachází vstup do objektu pro uživatele 
bytů, na jihozápadní straně se nachází vstup do kavárny, na západní straně vstup do 
kadeřnictví a na východní straně vstup do prostoru manikúry. 

Byty 4+1 jsou orientovány na S, SV, SZ, Z a SV, V, JV, J, byty 4+kk jsou 
orientovány na JV. Ve všech obytných místnostech je dostatečné proslunění a prosvětlení. 

Pozemek je mírně svažitý a na jihovýchodu oplocený. Vstup do objektu pro 
uživatele bytů je orientován na severovýchod, vstup do kadeřnictví na západ, vstup do 
kavárny na jihozápad, vstup na manikúru na východ.  

Všechny obytné místnosti budou mít zajištěné denní osvětlení v souladu s ČSN 
730580. Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek proslunění u okolních 
objektů.   

Kapacita všech místností splňuje požadavky na minimální plochy dle ČSN 734301.  
Objekt splňuje požadavky uvedené ve vyhlášce 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č.269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 
Sb. a vyhlášky č. 20/2011 Sb.     
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5)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
1) Zemní práce 
 
 Únosnost základové půdy je 0,200 MPa. Budou provedeny výkopové práce 
základových konstrukcí. Základová spára musí být pod úrovní stávajícího rostlého terénu. 
Dále budou provedeny výkopy stavebních jam a výkopy rýh pro provedení betonových 
základových pasů pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami – viz. Výkres základů.  

Zemina bude uskladněna na pozemku a následně použita pro terénní úpravy.  
 
2) Základové konstrukce 
 

Terén na pozemku je mírně svažitý. Základové konstrukce jsou navrženy jako 
betonové monolitické základové pásy s vloženou kari sítí do vykopaných rýh – obvodové 
stěny do hloubky -1,650 mm a vnitřní nosné stěny do hloubky -1,400 mm – viz. Výkres 
základů. Základovými konstrukcemi budou procházet přípojky vnitřních rozvodů. 

Bude dodržena nezámrzná hloubka objektu, která je 800 mm. Základové 
konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 (vyztužené kari sítí). 
 
3) Svislé nosné konstrukce 
 
Nosné obvodové zdivo: HELUZ P15, tl. 400 mm 247 x 400 x 249 mm 
Vnitřní nosné zdivo:  HELUZ AKU, tl. 300 mm 247 x 300 x 238 mm 
Vnitřní nosné zdivo:  HELUZ AKU, tl 200 mm 375 x 200 x 238 mm 
 
-  vyzděno na vápenocementovou maltu tl. 10 mm 
 
Pod obvodovými stěnami (nad základem): BTB 40/40/24 (P+D) 400 x 400 x 240 mm 
 

Obvodová stěna bude kontaktně zateplena uceleným systémem Baumit EPS-F,  
tl. 120 mm, v místě obkladu bude tl. 100 mm. 

Soklová část bude opatřena izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu 
ISOVER Prime 30 100 tl. 100 mm do výšky 300 mm nad terénem. 
 
4) Svislé nenosné konstrukce  
 
Příčka HELUZ AKU, tl. 115 mm  375 x 115 x 238 mm 
Příčka HELUZ, tl. 140 mm   487 x 140 x 249 mm 
 
-  vyzděno na vápenocementovou maltu tl. 10 mm 
 
Příčková stěna ze sádrokartonu systému Knauf RED, tl. 2 x 12,5 mm, osazena na CW 
profily, vyplněna minerální vlnou, tl. 50 mm 
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5) Vodorovné konstrukce  
 
Stropní konstrukce – ŽB deska: beton C20/25, ocel B500, krytí výztuže 25 mm – viz. 

Výkres stropu 
Železobetonový věnec – monolitický ŽB věnec 240 x 250 mm, monolitický ŽB věnec  

   300 x 250 mm, beton C20/25 
Překlady – viz. Výrobce – keramické překlady HELUZ 
 
6) Schodiště 
 
 Schodišťová podesta je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. 
Schodiště je dvouramenné železobetonové. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová 
monolitická deska tl. 120 mm. Schodiště je tvořeno 18 stupni. Schodiště bude vetknuto do 
stropní konstrukce. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou. Bude opatřeno 
nerezovým zábradlím výšky 1000 mm. (viz. návrh schodiště ) 
 
7) Střešní konstrukce 
 
 Střecha domu je plochá jednoplášťová s min. sklonem 3 °. Na střeše jsou navrženy 
dva otoky TOPWET TWE 125 BIT S. Jako spádová vrstva je použit keramzitbeton ve 
spádu 40 – 330 mm. Povrch střechy je opatřen dvěma pásy SBS modifikovaného 
asfaltového pásu BITU-FLEX GG, tl. 4 mm. Jako parozábrana je použit BITALBIT S tl. 
3,5 mm. Zateplení střechy je provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S, tl. 240 mm.  
  
8) Podlahy 
 
 Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah. V objektu budou 
provedeny povrchy podlahy z keramické dlažby RAKO ANTIK a laminátu BALTERIO, 
ve sklepech epoxidový základní nátěr – CF 87 CERESIT. Před provedením podlah je nutné 
provést instalace dle projektu.   
 Na balkonech bude provedena mrazuvzdorná dlažba RAKO ANTIK 
s protiskluznou úpravou, která bude usazena do lepidla na podkladním betonu, v uliční 
části bude provedena betonová dlažba – Vlnka (přírodní) pokládaná na zhutněné vrstvy 
štěrku. 
 
9) Povrchové úpravy 
 

Celý objekt bude kontaktně zateplen uceleným systémem Baumit EPS-F,  
tl. 120 mm, v místě obkladu bude tl. 100 mm. 

Soklová část bude opatřena izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu 
ISOVER Prime 30 100 tl. 100 mm do výšky 300 mm nad terénem. 

Na venkovní stěny je použita vnější vápenocementová štuková omítka BAUMIT,  
tl. 3 mm. V oblasti soklu se nachází soklová omítka tl. 3 mm.  
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Vnitřní stěny budou opatřeny vápenocementovou minerální jádrovou omítkou 
BAUMIT, tl. 10 mm a bílou vápennou štukovou omítkou BAUMIT, tl. 3 mm. 
 Vnitřní obklady v koupelně, na WC a kuchyni jsou keramické, na WC a koupelně 
jsou do výšky 2100 mm, v kuchyni 600 mm nad úrovní pracovní plochy. Pod obklady 
bude provedena vápenocementová omítka s hydroizolačním nátěrem. 
 
10) Truhlářské výrobky 
 

Okna v systému EURO – profil IV92, zasklená průhledným izolačním trojsklem. 
Vnitřní parapety jsou lakované z desek MDF v dřevěném dezénu, tl. 20 mm.  

Balkonové dveře – EURO dveře ze 3 vrstveně lepených hranolů, tl. profilu 94 mm, 
kování značky MACO. Vnitřní dveře jsou osazeny do obložkových zárubní, výjimka je u 
vstupních dveří, dveří do bytů a dveří do prostor sklepů, kde je ocelové zárubeň. ( viz. 
truhlářské výrobky ) 

 
11) Zámečnické výrobky 
 
 Výše uvedené dveře (vstupní, dveře do bytů a do prostor sklepů) jsou opatřeny 
ocelovou zárubní. Schodiště je opatřeno nerezovým zábradlím výšky 1000 mm. Balkony 
jsou opatřeny nerezovým zábradlím s výplní z mléčného skla, výšky 1 000 mm. 
 
12) Klempířské výrobky 
 
 Oplechování atiky z měděného plechu tl. 0,6 mm. Venkovní parapetní desky oken 
jsou z pozinkovaného plechu, který je opatřený antikorozním nátěrem, tl. 0,6 mm. 
 
13) Tepelné a zvukové izolace 
 

Celý objekt bude kontaktně zateplen uceleným systémem Baumit EPS-F,  
tl. 120 mm, v místě obkladu bude tl. 100 mm. 

Soklová část a základ bude opatřena izolačními deskami z extrudovaného 
polystyrenu ISOVER Prime 30 100 tl. 100 mm do výšky 300 mm nad terénem.  

V podlaze v přízemí je vložena TI EPS 100 Z tl. 130 mm. Do podlah v dalších 
patrech bude použita TI EPS ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40 mm.  

Ve sklepech je dále zateplen strop minerální vlnou ISOVER UNI tl. 40 mm.  
Zateplení střechy je provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S, tl. 240 mm. 

 
14) Hydroizolace 
 
 Izolace podlahy na zemině je navržena proti zemní vlhkosti a radonu – SBS 
modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm. Asfaltový pás bude vytažen 300 mm nad terén. 
Podklad pod pás bude opatřen asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. 
 Ve střešním plášti je navržena parozábrana BITABIT S, tl. 3,5 mm.  
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Povrch střechy je opatřen dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy, tl. 4 mm. 
V koupelnách a na WC bude pod dlažbu a obklad provedena stěrková hydroizolace 

AQUAIZOL. 
 
15) Zdravotechnika a ohřev TUV 
 

Rozvod vody je veden plastovým potrubím EKOPLASTIK k zařizovacím 
předmětům. Jako zdroj pro ohřev TUV je 3x plynový kondenzační nástěnný kotel ZBR 98-
2 umístěné v místnosti 103 – Technická místnost. 
 
16) Vytápění 
 

Vytápění je zajištěno třemi plynovými kondenzačními nástěnnými kotly ZBR 98-2 
umístěným v místnosti 103 – Technická místnost. Jako otopná tělesa budou použity 
ocelové deskové radiátory a žebříkové radiátory.  
 
17) Větrání 
 

Větrání objektu je zajištěno infiltrací okny, ke které dochází v důsledku netěsnosti. 
V případě zvýšení rychlosti výměny vzduchu – otevírání oken.  
 
18) Elektroinstalace 
 

Vnitřní elektrické rozvody světelné a zásuvkové jsou napojeny z rozvaděče. Kabely 
jsou vedeny pod omítkou ve stěnách a stropech.  
 
19) Plynoinstalace 
 

Nová plynová přípojka je vedena ze stávajícího nízkotlakého potrubí. V zadní části 
objektu se nachází HUP. 
 
20) Vodoinstalace 

 
Vnitřní rozvod teplé i studené pitné vody je napojený na vnitřní vodovodní 

rozvody. Voda bude rozvedena k jednotlivým zařizovacím předmětům. Za objektem se 
nachází vodovodní a revizní šachta. ( viz. Situace ) 
 
21) Oplocení 
 

Pozemek je oplocen na jihovýchodní straně (směrem k nákupnímu centru – 
Kaufland) drátěným plotem do výšky 2 m.  
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6)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Všechny konstrukce a výplně otvorů byly navrženy tak, aby vyhovovaly 
požadavkům normy ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov a ČSN 730532 – Akustika. 
 
 
7)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
            hydrogeologického průzkumu 
 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, ale vychází se ze základových poměrů 
o sousedních staveb. Jedná se o poměrně jednoduchou čtyřpodlažní stavbu s jednoduchými 
základovými poměry. Únosnost základové půdy je 200 MPa. Základové konstrukce jsou 
navrženy jako základové pásy z betonu C30/37 (vyztužené kari sítí) v nezamrzné hloubce. 
 
 
8)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Stavba nebude narušovat svými rozměry ani charakterem okolní zástavbu a nebude 
mít nepříznivý vliv na okolí ani po dokončení stavby.  

 Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné normy a předpisy. 

 Při výstavbě může dojít k mírnému zvýšení prašnosti a hluku ze strojů. Stavbou 
nebude ohroženo životní prostředí, nedojde ke vzniku znečišťujících tuhých a plynných 
látek ani jiných škodlivin. Dodavatel stavby musí dbát na pořádek a čistotu na staveništi a 
po ukončení stavby zlikvidovat veškerý odpad. 

 S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1. 10. 2013. Objekt je navržen v souladu 
s požadavky zákona 223/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
(novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb.). 

 
9)  Dopravní řešení 
  

Napojení na komunikaci bude řešeno ze severovýchodní strany pozemku, kde se 
také nachází parkoviště pro uživatele bytů.  

Plocha před objektem na jihozápadní straně je tvořena z betonové dlažby – Vlnky 
(přírodní) pokládaná na zhutněné vrstvy štěrku, která vede podél hlavní komunikace (ulice 
Jarošova). Parkování pro zákazníky je zajištěno podél hlavní komunikace a zboku objektu. 
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10)  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

V podlaze na zemině bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a radonu – SBS 
modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm. Asfaltový pás bude vytažen 300 mm nad terén.  

Podklad pod pás bude opatřen asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 

 Ochrana před bludnými proudy bude zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit. 

 
d) Ochrana před hlukem 
 

Hluk ze stacionárních zařízení není uvažován – zařízení pro výrobu tepla a teplé 
vody, u těchto zařízení není hluk předpokládán.  

Objekt vyhoví na posouzení z hlediska akustiky.(viz. Akustické posouzení) 
 
e) Protipovodňová opatření 

 Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 

 
11)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s požadavky vyhlášky č. 20/2012 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ČSN 
734301 Obytné budovy; příslušných norem a předpisů. 
 
 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne:  6. 12. 2013    Vypracovala: Bc. Aneta Šabatková 
        

 
 
Podpis:  
 
 
………………………………… 
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ZÁVĚR: 
 
 V první části diplomové práce jsem se věnovala dispozičnímu řešení objektu a jeho 
umístěním na pozemek. Následně jsem zpracovávala podrobné výkresy stavby společně 
s příslušnými zprávami.  

Součástí projektové dokumentace je také technická zpráva požární ochrany, tepelně 
technické posouzení, energetická náročnost stavby včetně protokolu k průkazu energetické 
náročnosti budovy, akustické posouzení a posouzení detailů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů: 
 
KV –  konstrukční výška [ mm ] 

SV – světlá výška [ mm ] 

NP –  nadzemní podlaží 

KCE -  konstrukce 

RAL – barevné odstíny 

TI –  tepelná izolace 

HI –  hydroizolace 

ŽB –  železobeton 

EPS –  expandovaný polystyren 

XPS –  extrudovaný polystyrene 

PE FOLIE - polyethylenová fólie 

PT –  původní terén 

UT –  upravený terén 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

TL. –  tloušťka 

C 25/30 – třída betonu ( krychelná/válcová pevnost ) 
 
 
h1 –  podchodná výška [ mm ] 

h2 –  průchodná výška [ mm ] 

l –  délka [ mm ] 

b –  šířka schodišťového ramene [ mm ] 

v –  výška [ mm ] 

š –  šířka [ mm ] 

Rdt –  návrhová únosnost zeminy [ MPa ] 

σd –  napětí v základové spáře [ MPa ] 

ρ –  objemová hmotnost [ kg/m3 ] 

S –  plocha [ m2 ] 

m –  hmotnost [ kg ] 

h –  výška [ mm ] 

U –  součinitel prostupu tepla [ W/m2K ] 

d –  tloušťka vrstvy [ m ] 

λ –  součinitel tepelné vodivosti [ W/mK ] 



R –  tepelný odpor [m2K/W ] 

µ -  faktor difuzního odporu [ - ] 

Mc,a –  roční množství zkondenzované vodní páry [ W/K ] 

Mev,a – roční množství vypařitelné vodní páry [ W/K ] 

θi –  navrhovaná vnitřní teplota [ °C ] 

θe –  navrhovaná vnější teplota [ °C ] 

HT –  měrná tepelná ztráta přechodem tepla [ W/K ] 

Uem –  průměrný součinitel prostupu tepla [ W/m2K ] 

PÚ –  požární úsek 

SPB –  stupeň požární bezpečnosti [ - ] 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

PHP – přenosné hasící zařízení 

d – odstupové vzdálenosti 

Po – procento požárně otevřených ploch [ % ] 

hs – výška otvoru [ m ] 

Sp – požárně otevřená plocha [ m2 ] 

Pv – požární zatížení [ kg/m2 ] 

Rw – vážená laboratorní neprůzvučnost [ dB ] 

Rw´ – vážená stavební neprůzvučnost [ dB ] 

k – korekce [ dB ] 

L´N,w – vážená hladina kročejového zvuku [ dB ]   
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