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Abstrakt
P�edm�tem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
polyfunk�ního domu. Objekt se nachází na okraji m�sta T�ebí�e. Pozemek je mírn� svažitý k 
jižní stran�. Základy jsou tvo�eny betonovými pasy. P�dorys domu je tvo�en obdélníky. D�m 
je proveden zd�nou technologií z keramických tvárnic. Budova je zast�ešena pultovou 
st�echou.  
  
Klí�ová slova
Stavba, objekt, pozemek, parcela, staveništ�, za�ízení staveništ�, technologie, materiál, životní 
prost�edí, energie, dokumentace, cihelný blok, nosný systém, skladba, nadzemní podlaží, 
p�í�ka, st�na, strop, p�eklad  

Abstract
Subject matter� thesis is elaborate a project documentation for structural permission for a 
multi-functional building. Object is situated on the outskirts of town T�ebí�. The property is 
slightly sloped to the south side. The basisc are made from contrete strips. The grand plan of 
the house consists from rectangles. The house is made by a brick technology of a ceramic 
blocks. The building is roofed with mono-pitched roofs.  

Keywords
Construction, object, land, building plot, construction site, equipment construction site, 
technology, material, environment, energy, documentation, brick block, supporting system, 
composition, floor, partition, wall, ceiling, lintel  
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Úvod 

 Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
polyfunk�ního domu. Objekt se bude nacházet v katastru m�sta T�ebí�. Práce bude obsahovat 
projektovou dokumentaci – studii, provád�cí výkresovou dokumentaci, technickou zprávu, 
tepeln� technické posouzení, požárn� technickou zprávu. Objekt bude mít �ty�i nadzemní 
podlaží a bude zast�ešený pultovou st�echou. 
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                        �ást dokumentu:  

A . PR�VODNÍ ZPRÁVA 

 Název stavby: POLYFUNK�NÍ D�M 

�íslo parcely: �. 1956/1, 1522/1, 1512/2, 1512/4 

 Katastrální území: T�ebí�
 M�sto/obec: T�ebí�
 Stavební ú�ad: T�ebí�
 Ú�el stavby: Objekt pro bydlení 
 Charakter stavby: Novostavba obytného domu 

 Stavebník: M�sto T�ebí�
  Karlovo nám. 104/55 
  Vnit�ní M�sto 
  674 01 T�ebí� 1 
                                                       
 Autor: Bc. Pavel Fiala  
  Novodvorská 1043/16, T�ebí�
  
 Stupe� PD: Dokumentace pro stavební povolení  
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IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

Údaje o stavb�
Název stavby:  POLYFUNK�NÍ D�M 
Stupe� PD:  DSP 
�íslo parcely:   p. �. 1956/1, 1522/1, 1512/2, 1512/4 

Katastrální území:  T�ebí�
Obec:    T�ebí�
Stavební ú�ad:  T�ebí�
Ú�el stavby:   Objekt pro bydlení  

        Charakter stavby:        Novostavba obytného domu  

Zp�sob provedení: Dodavatelsky 
Dot�ené pozemky: p.�. 1956/1, 1522/1, 1512/2, 1512/4 

Údaje o stavebníkovi 
Stavebník/ žadatel: M�sto T�ebí�
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:  Bc. Pavel Fiala 



�

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD�

V rámci diplomové práce byl projekt �ešen a existující parcele v katastru m�sta 
T�ebí�, ur�ené k výstavb�. 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a)   Rozsah �ešeného území; zastav�né / nezastav�né území 
Objekt polyfunk�ního domu je navržen na parcele �íslo 1956/1, která se nachází v 

obci T�ebí�. Parcela je ur�ená územním plánem m�sta T�ebí� k novostavb� bytových 
dom� s ve�ejn� p�ístupnou zelení kolem bytového domu s d�tskými h�išti a nezbytnými 
plochami pro technická za�ízení obytných budov.  

b)  Dosavadní využití a zastav�nost území 
D�íve byly na pozemku pr�myslové haly. Nyní byly haly z pozemku odstran�ny a 

pozemek byl upraven pro použití na výstavbu. 

c)   Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková 
rezervace, památková zóna, zvláštn� chrán�né území, záplavové území apod.) 

Dot�ená parcela se nenachází v žádné ochranné zón�. �ást parcely je v záplavovém 
území. Parcela bude pro budoucí výstavby opat�ena terénními protipovod�ovými úpravy 
(není v �ešení dokumentace). 
  

d)   Údaje o odtokových pom�rech 
V blízkosti stavební parcely se nachází �eka Jihlava, �ást parcely je tudíž 

v záplavovém území. Parcela bude pro budoucí výstavby opat�ena terénními 
protipovod�ovými úpravy (není v �ešení dokumentace). 

e)   Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

Charakter stavby spl�uje požadavky územního plánu. 

f)   Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad�
s regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 
v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územn� plánovací dokumentací 

Charakter stavby spl�uje požadavky územního plánu. 

g)   Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 
Stavba je navržena v souladu s p�íslušnými vyhláškami, z materiál�, které mají �ádné 

atesty. Ty budou doloženy p�i kolaudaci spolu s dalšími doklady o provedených 
zkouškách atd. 
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h)   Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�
Požadavky dot�ených orgán� obsažené v p�íslušných vyjád�eních dokladové �ásti 

dokumentace budou v následujících stupních projektu respektovány a stavbou dodrženy. 

i)   Seznam výjimek a úlevových �ešení 
Nejsou nutná žádná úlevová �ešení 

j)   Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 
K projektu polyfunk�ního domu náleží také zhotovení parkovišt� pro 27 osobních aut 

( 2 místa pro ZTP) a parkových úprav s d�tským h�išt�m.   

k)   Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

�. 1956/1, 1522/1, 1512/2, 1512/4 
Ve�ejná komunikace na parcele �íslo 1515/2 ve vlastnictví investora – p�íjezdová 

komunikace na staveništ�. 

A. 4  ÚDAJE O STAVB�

a)   Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 
Jedná se o novostavbu.  

b)   Ú�el užívání stavby 
Stavba bude užívána jako budova pro bydlení s polyfunkcí v p�ízemní �ásti domu. 

c)   Trvalá nebo do�asná stavba 
Stavba je trvalého charakteru. 

d)   Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 
apod.) 

Stavba není vedena jako kulturní památka a nepodléhá žádným ochranným opat�ení. 

e)   Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

P�ístup do budovy a jedna bytová jednotka je �ešena jako bezbariérová dle vyhlášky 
398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

f)   Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 
z jiných právních p�edpis�

Spl�uje veškeré požadavky dot�ených orgán�. 

g) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Ke stavb� se nevztahují žádná úlevová �ešení nebo výjimky 
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h)   Navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / 
pracovník� apod.) 
Zastav�ná plocha objektu   540 m2

Obestav�ný prostor    7 616 m3

Užitná plocha      1766,2 m2  
Zpevn�ný povrch (parkovišt� a cesta) 1 354 m2

Po�et funk�ních jednotek   22 celkem 
Plánovaný po�et uživatel�   45 nájemník�
Plánovaný po�et pracovník�   2 pracovníci v kade�nictví 

i)   Základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s deš	ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, 
t�ída energetické náro�nosti budov apod.)

Orienta�ní ro�ní spot�eba užitkové vody je 35 m3/osoba/rok 
Množství pot�eby TUV a energie na vytáp�ní v zimním období budou zajiš	ovat 
kondenza�ní plynové kotle samostatn� pro každý byt. 
Druhy produkovaných odpad� budovy: 
  Plasty 
  Papír 
  Komunální odpad 
  Sklo 

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

Zahájení stavby: b�ezen 2015 
Ukon�ení stavby: b�ezen 2017 

k)   Orienta�ní náklady stavby 
P�edpokládané náklady na výstavbu bytového domu s polyfunkcí �iní: 
43 983 000,- K�
Uvedená cena je orienta�ní a slouží pouze pro informaci stavebnímu ú�adu. 

A.5  �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

- SO 01 – Polyfunk�ní d�m 
- SO 02 – Parkovišt�
- SO 03 – Chodníky 
- SO 04 – Terénní a parkové úpravy 
- SO 05 – P�ípojka splaškové kanalizace 
- SO 06 – P�ípojka deš	ové kanalizace 
- SO 07 – P�ípojka podzemního vedení NN 
- SO 08 – P�ípojka vodovodu 
- SO 09 – P�ípojka plynu 

V Brn� dne 16. ledna 2015      Vypracoval: Bc. Pavel Fiala 
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                  �ást dokumentu:  

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Název stavby: POLYFUNK�NÍ D�M 

�íslo parcely: �. 1956/1, 1522/1, 1512/2, 1512/4 

 Katastrální území: T�ebí�
 M�sto/obec: T�ebí�
 Stavební ú�ad: T�ebí�
 Ú�el stavby: Objekt pro bydlení 
 Charakter stavby: Novostavba obytného domu 

 Stavebník: M�sto T�ebí�
  Karlovo nám. 104/55 
  Vnit�ní M�sto 
  674 01 T�ebí� 1 
                                                       
 Autor: Bc. Pavel Fiala  
  Novodvorská 1043/16, T�ebí�
  
 Stupe� PD: Dokumentace pro stavební povolení  
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B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v mírn� svažitém terénu. Na pozemku se nenachází žádná zástavba. 

V t�sné blízkosti vede komunikace, ze které bude z�ízen p�íjezd na staveništ�. 
Plocha stavebního pozemku:  14 150 m2

Zastav�ná plocha:   540 m2

b)  Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

P�ed vlastní realizací stavby je nutné provést hydrogeologický pr�zkum a jeho výsledky 
zohlednit p�i realizaci základových konstrukcí. 
Bylo provedeno geodetické m��ení, které bylo zadáno specializované firm�, vizuální 
prohlídka staveništ� a po�ízena fotodokumentace stávajícího stavu. 
Inženýrsko-geologický pr�zkum a radonový pr�zkum byly provedeny specializovanou 
firmou. 

c)  Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 
�ást parcely je v záplavovém území. Parcela bude pro budoucí výstavby opat�ena 

terénními protipovod�ovými úpravy (není v �ešení dokumentace). 

d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
V blízkosti stavební parcely se nachází �eka Jihlava, �ást parcely je tudíž 

v záplavovém území. Parcela bude pro budoucí výstavby opat�ena terénními 
protipovod�ovými úpravy (není v �ešení dokumentace). 
V oblasti pozemku ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádné t�žební práce a ani zde 
v minulosti nebyla provád�na žádná d�lní �innost.  

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území 

Jedná se o nevýrobní objekt. V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovolen�
zne�iš	oval svoje okolí škodlivinami. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prost�edí 
v okolí stavby. Vznikající odpady budou likvidovány. Výstavba a stavební práce budou 
probíhat tak, aby omezily nep�íznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Objekt nebude 
zdrojem žádných zdraví ani životnímu prost�edí škodlivých látek. 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 
Bez pot�eby. 

g)  Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

Stavební pozemek je v t�sné blízkosti p�ístupové komunikace a proto nebude t�eba jiných 
zábor�. 
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h)  Územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

P�ímo k objektu povede nová komunikace napojená na stávající. P�ístup do objektu je 
zajišt�n p�ístupovým chodníkem. Pro ú�ely parkování je navrženo parkovišt� se 27 stání z 
toho 2 parkovací místa pro t�lesn� postižené. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno ze severní strany novými p�ípojkami 
navazujícími na stávající sít�, vedoucích v komunikacích p�iléhajících k pozemku.  

i)  V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá žádné v�cné a �asové vazby na okolní stavby a pozemky. S navrženými 

pracemi nejsou spojeny podmi�ující, vyvolané a související investice. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek
 Jedná se o novostavbu polyfunk�ního domu v T�ebí�i. Objekt má 2 vchody (jeden do 
bytové �ásti a druhý do provozovny (kade�nictví)), 4 nadzemní podlaží. V objektu se nachází 
21 byt�, které umožní ubytování pro 45 osob. V prvním nadzemním podlaží se nachází 
provoz kade�nictví se samostatným vstupem. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 
Na parcele �. 1956/1 bude vystav�n polyfunk�ní d�m se 4 nadzemními podlažími. Objekt 

je zast�ešen pultovými st�echami. 
Nachází se v mírn� svažitém terénu. 

b)  Architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 
�ešení 

Jedná se o samostatn� stojící objekt polyfunk�ního domu. Rozm�ry domu jsou 33,4 x 
16,9 m. Objekt má tvar z n�kolika obdélník�. Hlavním materiálem budou keramické tvárnice 
POROTHERM 42,5 T Profi vypln�né hydrofobizovanou minerální vatou. Stropy budou 
z železobetonových panel� SPIROLL. Objekt je zast�ešen pultovými st�echami o sklonech 5° 
a 10° s povlakovou krytinou. Povrchová úprava fasády bude kombinace �ervené a šedé barvy.  

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
Jedná se o stavbu bytového domu, která bude mít v 1.NP provoz, v tomto p�ípad�

kade�nictví.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V objektu se nachází 1 bytová jednotka navržená s ohledem na osoby s trvale omezenou 

schopností pohybu. Do bytové jednotky je z�ízen bezbariérový p�ístup. 
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B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Na bezpe�nost p�i užívání se vztahují platné bezpe�nostní p�edpisy a normy, zejména je 

nutno dodržovat ustanovení: 
- zákona �. 265/2006 Sb. (zákoník práce) 
- zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví 
- na�ízení vlády � 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních a ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a 
dezinfikujících prost�edk�. 

- na�ízení vlády �. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a 
zasílání záznam� o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán� a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�
a)  Stavební �ešení 

Stavba je �ešena jako objekt sloužící pro bydlení a polyfunkcí. Objekt má �ty�i nadzemní 
patra a má tvar z n�kolika obdélník�. D�m je zast�ešen pultovými st�echami. Rozm�ry domu 
jsou 33,4 x 16,9 m. Vstup do bytového domu je z východní strany a vstup do provozovny ze 
severní strany. 

b)  Konstruk�ní a materiálové �ešení 
D�m je sestaven ze systému Porotherm. Realizuje se na základových pásek z prostého 

betonu a ztraceného bedn�ní z betonových tvárnic, provedených v dostate�ném p�edstihu. Pro 
obvodové zdivo je použito cihelných blok� tl. 425 mm POROTHERM 42,5 T Profi vypln�né 
hydrofobizovanou minerální vatou. Vnit�ní nosné zdivo je tl. 250 mm z POROTHERM 25 
AKU SYM, p�í�ky jsou tl. 150 mm z POROTHERM 11,5 AKU. Stropní konstrukce je 
z železobetonových panel� SPIROLL tl. 265 mm. Objekt je zast�ešen pultovými st�echami 
z d�ev�ných p�íhradových vazník� a nosník�.  

c)  Mechanická odolnost a stabilita 
Návrh je proveden tak, aby nedošlo k žádnému poškození, narušení stability, �i 

nežádoucímu p�etvo�ení. 
 Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavk�m stanovených v §9 vyhlášky 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a stavební prvky 
jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými požadavky tak, aby po dobu 
plánované životnosti stavby vyhov�ly požadovanému ú�elu a odolaly všem ú�ink�m zatížení 
a nep�íznivým vliv�m prost�edí, a to i p�edvídatelným i mimo�ádným zatížením, která se 
mohou b�žn� vyskytnout p�i provád�ní i užívání stavby.   

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
 Technické �ešení 

V objektu bude instalována výtah s vlastní výtahovou šachtou od firmy Trebilift. 
Konstrukce výtahové šachty je tvo�ena ocelí a pevnostním sklem, strojovna umíst�na vedle 
kabiny, vnit�ní rozm�r kabiny 1 100 x 1 600 mm. 
Výtah bude osazovat specializovaná firma. 
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B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
a) Rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�

Objekt je rozd�len do požárních úsek� (viz. p�íloha Požární ochrana) 

b)  Výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 
 Byl proveden výpo�et požárního rizika a následn� stanoven stupe� požární bezpe�nosti 
(viz. p�íloha Požární bezpe�nost stavby) 

c)  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�
požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

 (viz. p�íloha Požární ochrana) 

d) Zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest 
(viz. p�íloha Požární bezpe�nost stavby) 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru 
 (viz. p�íloha Požární bezpe�nost stavby) 

f) Zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn�
rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst 

 (viz. p�íloha Požární bezpe�nost stavby) 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

 (viz. p�íloha Požární bezpe�nost stavby) 

h) Rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 
 (viz. p�íloha Požární bezpe�nost stavby) 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
a) Kritéria tepeln� technického hodnocení 

Výb�r stavebních materiál� a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo 
cílen� dosaženo maximáln� možných hodnot na úsporu tepla p�i rozumné cen� na po�ízení 
t�chto konstrukcí.  

Všechny skladby ve styku s vn�jším prost�edím jsou posouzeny v samostatné �ásti 
dokumentace – Stavebn�-fyzikální posouzení, které je sou�ástí tohoto projektu. 

b) Energetická náro�nost stavby 
Celá stavba je tepeln� izolovaná se zvýšenou pozorností na tepelné mosty.  

Sou�ástí projektové dokumentace je i vypracování energetického štítku, která zat�ídil objekt 
do kategorie B – vyhovující. Dle �SN 73 0540. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost�edí; 
Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 
odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.)

 Povolené limity hluku stanovené § 11 odstavec 4 na�ízení vlády �. 502/200 Sb. v platném 
zn�ní. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 – 21:00, budou 
dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 na�ízení vlády v platném zn�ní tj. 
60 dB. P�i výstavb�, zejména bude pamatováno na maximáln� možné vylou�ení prašnosti. P�i 
realizaci stavby nesmí docházet k zne�išt�ní ve�ejných komunikací. Bude zajišt�n trvalý úklid 
vozovky p�ed budovou. P�ebyte�ná zemina z výkop� se odveze na skládku. 
 P�i likvidaci odpad� dodržovány zásady stanovené zákonem � 185/2001 Sb. o odpadech. 
Druhy odpad�, které vzniknou p�i výstavb� a provozu budou za�azeny dle „Katalogu 
odpad�“, recyklovatelné odpady budou nabídnuty k recyklaci, spalitelný odpad bude 
likvidován ve spalovn� komunálních odpad�, nespalitelný odpad bude ukládán na povolenou 
skládku. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 
a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Pronikáním radonu z podloží je zamezeno vhodnou izolací proti radonu. 

b) Ochrana p�ed bludnými proudy 
Projekt ne�eší ochranu p�ed bludnými proudy.  

c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 
V oblasti budoucí stavby se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiné technologické 

za�ízení, které by mohly zp�sobovat technickou seizmicitu. Z tohoto d�vodu se žádné 
opat�ení vedoucí k eliminaci seizmicity nenavrhuje. 

d) Ochrana p�ed hlukem 
V blízkosti se nenachází žádný výrazný zdroj hluku a proto nejsou žádné zvláštní 

požadavky 

e) Protipovod�ová opat�ení 
V blízkosti stavební parcely se nachází �eka Jihlava, �ást parcely je tudíž 

v záplavovém území. Parcela bude pro budoucí výstavby opat�ena terénními 
protipovod�ovými úpravy (není v �ešení dokumentace). 

B.3 P
IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Ke stavb� polyfunk�ního domu budou z�ízeny nové p�ípojky technické infrastruktury.  

Jedná se o vodovodní p�ípojku, napojenou na ve�ejný vodovodní �ád, p�ípojku kanalizace 
splaškové. Kanalizace deš	ová bude svedena a zaúst�na do blízké �eky Jihlavy. Dále se jedná 
o p�ípojku plynovodu STL, která bude dovedena do sk�ín� s HUP, jejíž sou�ástí bude i 
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regulace na NTL. P�ípojka elektro NN, podzemní vedení, bude dovedena do sk�ín� RE, její 
napojení bude realizováno z ve�ejného podzemního vedení NN. 

b) P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod : 

Rozvod vody bude napojen na ve�ejný vodovodní �ád.   
Vodovodní p�ípojka je p�ivedena p�es vodom�rnou šachtu k domu. 
Vedení mezi domem a vodom�rnou šachtou bude provedeno napojením z plastických hmot 
PE SDR 11 DN 32x3 mm. 

Vedení bude uloženo ve výkopu v hloubce min. 1,2 m pod terénem. Ší�ka rýhy bude 
taková, aby byl dodržen požadavek zajistit min. 15 cm mezi vn�jším lícem potrubí a st�nou 
výkopu pro provedení kvalitního obsypu. 
Potrubí bude uloženo na pískovém loži (velikost zrn do 20 mm) tl. 0,10 m ve spádu min. 
0,3%. 

Obsyp potrubí bude proveden do úrovn� vrchu potrubí. Hutn�ní posta�uje v rozsahu, 
který zaru�í úplný obsyp potrubí. 
Zásyp potrubí bude proveden t�ženým pískem (velikost zrn do 20 mm) 0,3 m nad vrch 
potrubí, bez hutn�ní. Na této vrstv� bude uložena signaliza�ní folie.  
M��ení vody (vodom�rná sestava) bude umíst�no technické místnosti. 
Dále bude realizace vedení zahrnovat: 

- Tlakovou zkoušku provozním tlakem, eventuáln� až 1,0 MPa. 
- Proplach potrubí.  
- Odb�r vzork� vody z provedeného úseku a jejich rozbor. 
- Uzav�ení a otev�ení vody, osazení domovního uzáv�ru a vodom�ru provede 

provozovatel vodovodní sít�. Tlaková zkouška musí být provedena za p�ítomnosti 
provozovatele.  

Provozovatel má právo na kontrolu provedení vedení bezprost�edn� p�ed záhozem v celé 
jeho délce. 

Splašková kanalizace : 
Splaškové vody z domu budou napojeny na ve�ejnou kanaliza�ní sí	.  

Deš	ová kanalizace : 
Deš	ové vody z domu budou svedeny potrubím do výustního objektu do �eky Jihlavy. 

Svod bude navržen z PVC trub hrdlových DN 125. Uložen je ve výkopu na pískovém loži 
0,10 m, v hloubce cca 0,8 m pod terénem. Hrdla PVC trub jsou t�sn�na gumovými kroužky. 

Elektroinstalace : 
Napojení  bude provedeno p�ípojkou z rozvodného pilí�e. Pilí� obsahuje rozvodné sk�ín�

distribu�ní soustavy. Uložení kabelu bude provedeno ve výkopu 35x80 cm v kabelovém loži 
z prosátého písku, zásyp 25 cm zeminou, výstražná fólie a dokon�it zásyp. Napojení bude 
provedeno kabelem CYKY 4Bx16 mm2 a impulsní HDO. P�i výstavb� musí být dodržena 
stanoviska distribuce.   
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Plyn: 
P�ívod plynu do budovy bude veden z pilí�e u objektu. Pilí� bude obsahovat 

plynom�rovou sk�í�, kde bude ukon�ena st�edotlaká plynová p�ípojka a hlavní uzáv�r plynu. 
Od pilí�e k budov� bude nízkotlaká p�ípojka provedena z trub PE 100. P�ípojka bude uložena 
ve výkopu na pískovém loži v hloubce min. 0,8 m pod terénem a obsypána do výše 300 mm 
nad povrch potrubí. P�ed zahrnutím zeminou bude instalována signální fólie žluté barvy.                                      

B.4 DOPRAVNÍ 
EŠENÍ 

a) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vznikne nové napojení domu na místní komunika�ní systém – ulice Brn�nská.  

b) P�ší a cyklistické stezky 
Kolem parkovišt� a domu jsou navrženy chodníky. Ší�ky 1,5 metru a podélným 

maximálním sklonem 3 %. Cyklistické stezky se zde neuvažují. 

B.5 
EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 
 P�íjezdové, parkovací plochy se zpevní betonovou zámkovou dlažbou BEST tl. 80 mm. 
Dlažba bude ukládána do kladecí vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm. (více viz. Situace)  
Okapní chodník bude zhotoven betonových panel� 500 x 500 mm a bude ohrani�en 
betonovým obrubníkem vsazeným do maltového lože.  
Ostatní plochy budou zatravn�ny a osázeny k�ovinami a stromy. 

b) Použité vegeta�ní prvky 
Pozemek bude osázen listnatými i jehli�natými stromy a okrasnými d�evinami dle 

projektové dokumentace. 

c) Biotechnická opat�ení 
Žádné speciální biotechnické opat�ení se v rámci navrhovaného umíst�ní objektu 

nenavrhuje.  

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 
 P�i výstavb�, zejména bude pamatováno na maximáln� možné vylou�ení prašnosti. P�i 
realizaci stavby nesmí docházet k zne�išt�ní ve�ejných komunikací. Bude zajišt�n trvalý úklid 
vozovky p�ed budovou. P�ebyte�ná zemina z výkop� se odveze na skládku. 
 P�i likvidaci odpad� dodržovány zásady stanovené zákonem � 185/2001 Sb. o odpadech. 
Druhy odpad�, které vzniknou p�i výstavb� a provozu budou za�azeny dle „Katalogu 
odpad�“, recyklovatelné odpady budou nabídnuty k recyklaci, spalitelný odpad bude 
likvidován ve spalovn� komunálních odpad�, nespalitelný odpad bude ukládán na povolenou 
skládku. 
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b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin�

Na staveništi nebo v jeho okolí se nenachází žádné chrán�né rostliny nebo živo�ichové 

c) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 
Navrhovaný objekt nemá žádný vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš	ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 
K návrhu polyfunk�ního domu se nevztahují žádné zvláštní podmínky. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�

Nejsou navrhována žádná další bezpe�nostní opat�ení. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 
Stavba spl�uje požadavky dle norem. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 
Spot�eby stavebních hmot jsou podrobn� specifikovány ve výkazu vým�r. 

Pro výstavbu je nutné zajistit vybudování staveništní p�ípojky elektrické energie, která bude 
vybudována p�ímo ze stávající distribu�ní sít� podzemního vedení NN. Jako zdroj vody pro 
mokré procesy bude vybudována staveništní p�ípojka vody napojená na stávající ve�ejný 
vodovodní �ád. Spot�eba médií je dána požadavky technologických p�edpis� výrobc�
jednotlivých materiál� a organizací práce zhotovitele. 

b) Odvodn�ní staveništ�
Staveništ� bude odvodn�no pomocí provizorní deš	ové kanalizace, p�i�emž je nutno dbát 

na to aby nebyly do kanalizace vypoušt�ny škodlivé látky. 

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro výstavbu je nutné zajistit vybudování staveništní p�ípojky elektrické energie, která 

bude vybudována p�ímo ze stávající distribu�ní sít� podzemního vedení NN, které prochází 
v komunikaci u  severní hranice pozemku. Trasa staveništní p�ípojky elektrické energie NN 
bude vedena v trase budoucí p�ípojky NN k stavb� domu. Staveništní p�ípojka elektrické 
energie NN bude ukon�ena staveništní rozvad��em elektrické energie. Jako zdroj vody pro 
mokré procesy bude vybudována staveništní p�ípojka vody napojená na stávající obecní �ad 
vody. Trasa staveništní p�ípojky vody bude vedena v trase budoucí p�ípojky vody. Staveništní 
p�ípojka vody bude ukon�ena staveništní vodom�rnou šachtou, do které se osadí za hlavní 
uzáv�r vody také staveništní vodom�r.  
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d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 
Navrhovaná stavba bude mít minimální vliv na okolní stavby i p�es to budou dodržovány 

požadavky na pracovní domu, hlu�nost, prašnost a nakládání s odpady.  

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin 

Blízké okolí stavby  není t�eba speciáln� chránit. Stávající parcela, na které se bude 
stavba realizovat a která bude sloužit k umíst�ní vybavení staveništ� v�etn� sklad� stavebních 
hmot a materiál� bude oplocena mobilními plotovými panely, aby se zabránilo vstupu 
nepovolaných osob. 

f) Maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 
Pro pot�eby stavby je nutné do�asn� vy�lenit ješt� plochy, na kterých bude provedena 

deponie zeminy, sklady materiál� a dále zde bude umíst�n staveništní kontejner a mobilní 
chemické WC.  

g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 

V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými p�edpisy, tj. bude 
t�íd�n, odd�len� skladován, vyvážen a likvidován standardním zp�sobem na základ� smlouvy 
s oprávn�nou organizací, p�edpokládá se p�evážná likvidace odpadu skládkováním. Doklady 
o využití �i likvidací odpad� vzniklých na stavb� budou v kopiích p�edloženy p�i ukon�ení 
stavby ke kontrole stavebnímu ú�adu. B�žný komunální odpad bude ukládán do k tomu 
ur�ené plastové nádoby na odpad, která bude pravideln� vyvážena sb�rným automobilem na 
�ízenou skládku komunálního odpadu. Nakládání s odpady dle zákona �. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 
Deponie a mezideponie budou z�ízeny v prostoru stavebního pozemku. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
 P�i výstavb� bude brán maximální z�etel na životní prost�edí a bude se postupovat podle 
p�íslušných norem. 

P�i likvidaci odpad� je nutno postupovat podle zákona �. 185/2001 Sb. ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�

 P�i realizaci stavby je nutno se �ídit zákonem �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, na�ízením 
vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání 
stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bližších 
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požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu 
z výšky nebo do hloubky, na�ízením vlády � 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na 
pracovišt� a pracovní prost�edí, zákonem �. 262/2006 Sb. (zákoník práce), vyhláškou �. 
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
P�i stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpe�ného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 
Nejsou navržena žádné úpravy.  

l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 
Napojení na staveništ� bude realizováno z místní komunikace na ulici Brn�nská. Na této 

ulici dojde k omezení rychlosti. V dob� budování zásobovací komunikace bude doprava na 
této komunikaci svedena do jednoho pruhu. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

V dob� realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu v 
p�ilehlých ulicích bylo minimální a hlavn� aby nebylo negativn� ovliv�ováno bydlení v 
sousedství hlukem a vibracemi, zne�iš	ováním ovzduší výfukovými plyny a prachem, 
zne�iš	ováním komunikací, zne�iš	ováním podzemních a povrchových vod. Je t�eba 
respektovat místní na�ízení a vyhlášky a dodržovat bezpe�nostní p�edpisy. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 
P�edpokládané zahájení stavby    : b�ezen  2015 
P�edpokládané dokon�ení stavby : b�ezen 2017 
Lh�ta výstavby                             : cca  24 m�síc�

Realizace stavby se zahájí v b�eznu výkopovými pracemi. Na n� pak bude následn�
pokra�ovat zhotovení základových konstrukcí Dále budou vybudovány svislé nosné 
konstrukce 1. NP. Dále zhotovení strop� nad 1.NP. Vybudování svislých nosných konstrukcí 
a strop� u dalších podlaží.  Pak zhotovení st�echy. Dále bude pokra�ovat vybudování p�í�ek, 
výpln� otvor�, zhotovení technických sítí a zhotovení omítek a obklad�.  

V Brn� dne 16. ledna 2015      Vypracoval: Bc. Pavel Fiala 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 
EŠENÍ 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 Ú�elem a zám�rem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový obytný bytový 
d�m s polyfunkcí, zpevn�né plochy a komunikace, p�ipojení inženýrských sítí apod. 
Jedná se o novostavbu polyfunk�ního domu, který je �ešen jako samostatn� stojící objekt. 
D�m je �ty�podlažní, nepodsklepený od druhého patra p�edsazený a sestaven ze systému 
Porotherm. Realizuje se na základových pásek z prostého betonu a ztraceného bedn�ní 
z betonových tvárnic, provedených v dostate�ném p�edstihu. Pro obvodové zdivo je použito 
cihelných blok� tl. 425 mm POROTHERM 42,5 T Profi vypln�né hydrofobizovanou 
minerální vatou. Vnit�ní nosné zdivo je tl. 250 mm z POROTHERM 25 AKU SYM, 
monolitická ŽB st�na tl. 250 mm vykonzolovaná v 2.NP pro kolmé uložení stropních panel�. 
P�í�ky jsou tl. 150 mm z POROTHERM 11,5 AKU. Stropní konstrukce je 
z železobetonových panel� SPIROLL tl. 265 mm. Objekt je zast�ešen pultovými st�echami o 
sklonech 5° a 10° z d�ev�ných p�íhradových vazník� a nosník� s povlakovou krytinou. 
Povrchová úprava fasády bude kombinace �ervené a šedé barvy. 
 Hlavní vstup do domu je situovaný z východní strany. Vstup do provozu se nachází na 
severní stran�. V 1.NP se nachází provoz, sklepní prostory a 3 byty, z toho jeden ur�ený pro 
osoby s trvale omezenou schopností pohybu. V druhém pat�e se nachází 7 byt�, ve t�etím 
pat�e je také 7 byt� z toho 3 jsou byty mezonetové. V posledním pat�e jsou 4 byty a 3 druhá 
podlaží mezonetových byt�. Jako provoz z tomto dom� je vedeno kade�nictví. 

Plocha stavebního pozemku   14 150 m2

Zastav�ná plocha objektu   540 m2

Obestav�ný prostor    7 616 m3

Užitná plocha      1766,2 m2  
Zpevn�ný povrch (parkovišt� a cesta) 1 354 m2

Po�et funk�ních jednotek   22 celkem 
Plánovaný po�et uživatel�   45 nájemník�
Plánovaný po�et pracovník�   2 pracovníci v kade�nictví 
P�dorysné rozm�ry    33,4 x 16,9 m 
Výška h�ebene st�echy   cca 16,110 m  ( od + 0.000 ) 
Sklony pultových st�ech   5° a 10°     

Orientace domu ke sv�tovým stranám je vhodn� volena. Denní osv�tlení a oslun�ní je v 
objektu dosta�ující a odpovídá požadavk�m �SN 73 4301 a �SN 73 0580. Velikost oken 
zabezpe�í dostate�nou sv�telnou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným denním 
osv�tlením, jsou p�isv�tleny um�lým osv�tlením. Um�lé osv�tlení je �ešeno v �ásti Za�ízení 
silnoproudé elektrotechniky. P�i volb� svítidel do místností je postup podle technických 
požadavk� �SN 36 0450 - tabulky osv�tlenosti Epk v luxech pro kategorie osv�tlení. 
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b) VÝKRESOVÁ �ÁST 

SEZNAM P
ÍLOH 

 1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH�    1:5 000 2xA4 
 2 - KATASTRÁLNÍ SITUACE    1:750  2xA4 
 3 - KOORDINA�NÍ SITUACE    1:200  4xA4 
 4 - ZÁKLADY       1:50  9xA4 
 5 - P�DORYS 1. NP      1:50  10xA4 
 6 - P�DORYS 2.NP      1:50  10xA4 
 7 - P�DORYS 3. NP      1:50  10xA4 
 8 - P�DORYS 4. NP      1:50  10xA4 
 9 - 
EZ A - A´       1:50  4xA4 
 10 - 
EZ B - B´      1:50  7xA4 
 11 - VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 1.NP  1:50  9xA4 
 12 - VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 2.NP  1:50  9xA4 
 13 - VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 3.NP  1:50  9xA4 
 14 - VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 4.NP  1:50  9xA4 
 15 – KONSTRUKCE PULTOVÉ ST
ECHY  1:50  9xA4 
 16 – POHLEDY        1:100  6xA4 
 17 – DETAIL  �. 1      1:5  4xA4 
 18 – DETAIL  �. 2       1:5  4xA4 
 19 – DETAIL  �. 3      1:5  8xA4 
 20 – DETAIL  �. 4      1:5  4xA4 
 21 – DETAIL  �. 5      1:5  2xA4 
 22 – DETAIL  �. 6      1:5  2xA4 
 23 – DETAIL  �. 7      1:5  4xA4 
 Výpis skladeb 

Výpis prvk�
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D.1.2 STAVEBN� KONSTRUK�NÍ 
EŠENÍ 

SO 01 – Polyfunk�ní d�m 

Zemní práce 
Byl proveden inženýrsko geologický pr�zkum, který nám stanovil základové pom�ry.  

Zemina – hlína, Rdt = 0,3 MPa, konzistence tuhá. Jedná se o zeminu propustnou, takže 
hladina podzemní vody nebude negativn� ovliv�ovat stavbu. P�ed zahájením zemních prací se 
objekt polyfunk�ního domu vyty�í lavi�kami. Z�eteln� se ozna�í výškový bod, od kterého se 
ur�ují všechny p�íslušné výšky. Výkopy se vym��í a provedou podle stavebního výkresu 
Základy. V míst� stavby bude provedeno sejmutí ornice na p�íslušnou kótu 394,00 m m. m. 
Zemina bude uložena na pozemku a pozd�ji použita na terénní úpravy. Dále budou provedeny 
výkopy rýh pro provedení základových pas�. 
Na staveništi se ponechá zemina ur�ená pro zp�tný zásyp, p�ebyte�ná zemina se odveze na 
p�edem ur�enou skládku.  

Základy a izolace spodní stavby 
Základy se vym��í a provedou podle stavebního výkresu Základy. Základové konstrukce 

jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu C16/20 ší�ek 1 450 mm, 1 300 mm, 
1 000 mm, 900 mm, 750 mm, 700 mm, 550 mm. Základové pasy jsou dimenzovány na 
únosnost základové spáry 300 kPa. Na tyto základové pásy se potom vyzdí z betonových 
tvárnic BEST (ztracené bedn�ní) vrchní �ást základ�. Tvárnice budou provázány výztuží a 
vylity betonem. Prostor mezi základovou konstrukcí se zasype zeminou a zhutní na 0,3 MPa. 
Poté se provede betonáž základové desky tl. 200 mm vyztužené dv�ma KARI sít�mi s oky 
150 x 150 x 6 mm. 
Na základovou desku se provede hydroizola�ní vrstva z modifikovaného asfaltového pásu s 
vložkou z netkané skelné rohože BITU-FLEX GG, která bude sloužit zárove� jako 
protiradonová izolace. 

Upozorn�ní: Nesmí se zapomenout na vynechání prostup� pro ležaté rozvody a kanalizace. 
P�ed betonáží pas� je t�eba vyzvat autorský dozor a statika k p�ebrání základové spáry, p�i 
provád�ní postupovat v souladu s doporu�ením geologa. 

Svislá nosná konstrukce 
Základní nosný systém objektu tvo�í obvodové nosné zdi a st�ední nosné zdivo a svislé 

nosné sloupy. 
Jako základní materiál je zvolen keramický systém  Porotherm a monolitické sloupy z betonu 
C 20/25 vyztužených ocelí B500 rozm�ru 500 x 500 mm.  
Obvodové st�ny – tl. 365 mm ..........jsou navrženy z  blok� POROTHERM 36,5  Profi, první  

                                   2 šáry. 
      tl. 425 mm ..........jsou navrženy z  blok� POROTHERM 42,5 T Profi                

vyzd�no na maltu POROTHERM T, P 10, vn�jší fasáda bude ze systému Baumit. 
St�ední nosné zdivo - tl. 250 mm….                         z blok�  POROTHERM 25 AKU SYM  

- tl. 250 mm….                         Železobetonová st�na C20/25, B500, 
procházející od 1.NP do 2.NP, v 2.NP vykonzolovaná    
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- tl. 250 mm….                         z blok�  POROTHERM 24 P+D, pro 
podporu st�ešní konstrukce                                                                          

Konstruk�ní výška nadzemních podlaží je navržena 3 265 mm, sv�tlá výška je 2 850 mm a 
2 900 mm. 
Otvory ve zdech budou p�eloženy p�eklady PTH p�eklad 7 - X , PTH p�eklad 11,5 - X, nebo 
monolitické p�eklady navržené statikem. 

Sokl 
Po obvod� venkovní st�ny probíhá sokl, který je do úrovn� + 0,865 m nad upraveným 

terénem. Sokl je opat�en  tepelnou izolací Isover  XPS  tl. 70 mm.  Tepelná izolace bude 
zat�ena lepící maltou zpevn�nou ztužující sklotextilní sí	kou a opat�ena soklovou 
kamínkovou omítkou DECOMARMOR. 
Podél objektu všude kde nebudou zpevn�né plochy bude zhotoven okapový chodní�ek ší�ky 
500 mm – z betonových tvárnic pro odvedení vody od objektu. 

Vodorovná nosná konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou navrženy  ze systému stropních panel� Spiroll tlouš	ky 265 

mm. Objekt obsahuje typy panel� Spiroll PPD 256.  
Stropní konstrukce budou zhotoveny podle technologického postupu výrobce. Panely se uloží 
na v�nce o výšce 250 mm na akustickou neoprenovou podložku.  

Schodišt� a rampy 
Schodišt� je prefabrikované, tvo�ené podestami a schodiš	ovými rameny. Podesty jsou 

uloženy na v�nce v nosných st�nách do izoblok�, ty zabra�ují p�enášení hluku a ot�esu do 
konstrukcí. Zábradlí u schodišt� bude výšky 1 000 mm s d�ev�ným madlem. 
Venkovní schodišt� u vstup� do objektu je taká prefabrikované s rameny uložený na podest� a 
základové desce. 
U hlavního vstupu je umíst�ná ocelová rampa pro vozí�ká�e ší�ky 1 500 mm, délky 8 000 mm 
a sklonu 1:16. Rampu bude provád�t specializovaná firma. 

Výtah 
Konstrukce výtahové šachty je tvo�ena ocelí a pevnostním sklem. Strojovna umíst�na 

vedle kabiny a vnit�ní rozm�r kabiny jsou 1 100 x 1 600 mm. Konstrukce šachty je kotvena 
do základu a do stropních konstrukcí. Výtah bude montován a osazen specializovanou firmou 
Trebilift. 

St�ešní konstrukce 
Objekt je zast�ešen dv�ma pultovými st�echami, které jsou �ešeny jako dvoupláš	ové 

(viz. Výpis skladeb). První pláš	 tvo�í tepelná izolace Isover UNI v tl. 200 mm 
s modifikovaný asfaltovým pásem na strop�. Na tepelné izolaci je folie na ochranu TI p�ed 
vodou. 
Horní pláš	 drží nosná konstrukce z d�ev�ných p�íhradových vazník� a lepených lamelových 
nosník�. Na této konstrukci je uloženo bedn�ní z OSB desek a na které se p�ibije 
lepenkovými h�ebíky podkladní asfaltový pás, na ten se pak nataví horní asfaltový pás RID 
3D. Vrchní asfaltový pás má ochranu proti UV zá�ení (posyp) a je opat�en vzorováním. 
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St�echa je odvodn�na st�ešními žlaby pr�m�ru 150 mm, napojenými na okapové trouby 
pr�m�ru 80 mm, které odvádí vodu do deš	ové kanalizace.  

Komín  
Odvod spalin z kondenza�ních plynových kotl�, umíst�ných v každém byt� se bude �ešit 

izolovaným nerezovým komínovým systémem KZD 0,8 od výrobce KOMINUS. Vnit�ní 
pr�m�r pr�duch� je 120 mm. Napojení kou�ovodu se provede T-kusem. Komínová t�lesa 
procházejí �ty�ma stropními konstrukcemi. V míst� pr�chodu stropu nutnou vyplnit volná 
místa protipožární ucpávkou. Hlavice komínových t�les budou vytažena do výšky + 15,750 m 
a budou opat�ena protideš	ovou st�íškou. Komín� v objektu bude celkem 7. Montáž komín�
bude provád�t specializovaná firma. 

 P�í�ky  
 P�í�ky jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 11,5 AKU zd�ných na maltu 
POROTHERM T, P 10. Napojení na svislé nosné konstrukce se provede pomocí kotev z 
korozivzdorné oceli HNK. Kotvy budou ukládány v každé 2. ložné spá�e. Mezera mezi 
poslední vrstvou p�í�kovek a stropní konstrukcí se vyplní nízkoexpanzní PUR p�nou. 
 V objektu jsou dále navrženy instala�ní p�edst�ny. Tyto p�edst�ny se provedou ze zdiva 
POROTHERM 8 Profi zd�ných na maltu POROTHERM T, P 10. 

Povrchové úpravy 
 Všechny povrchy se p�ed omítáním opat�í cementovým post�ikem. Vnit�ní omítky budou 
leh�ené vápenocementové štukové Baumit. Sanitární prostory budou opat�eny jádrovou 
omítkou a budou obloženy keramickým obkladem lepeným na flexibilní lepidlo Baumit a 
spárovány spárovacím tmelem. V kuchyni se keramický obklad obloží st�ny za kuchy�skou 
linkou od 800 mm nad podlahou do výšky spodní hrany zav�šených sk�ín�k. Druh a barvu 
obkladu ur�í investor. Keramické obklady mohou být nahrazeny v prostoru kuchy�ské linky 
celosklen�ným obkladem dle požadavk� investora. Vn�jší omítka bude na rovný podklad 
tenkou silikátovou omítkou od výrobce Baumit (šedá, �ervená).  

Podlahy 
Podlahy jsou navrženy s nášlapnou vrstvou z vinylových lamel QUICK-STEP LIVYN - 

Essential CLICK V4, rozm�r lamel: 1386 x 178 mm, tl. 4 mm, barva: dub klasický �erný 
nebo z keramické dlažby. RAKO tl. 8 mm, formát 300 x 300 mm. Podlaha bude od ostatních 
konstrukcí odd�lena pásy Mirelon tl. 10 mm. Vyrovnání povrchu pod nášlapnou vrstvu bude 
provedeno pomoci anhydritového pot�ru AE 30. Keramická dlažba bude lepena cementovým 
lepidlem Cemix Standart, které bude nataženo hladítkem. Na p�echodech jednotlivých krytin 
budou použity odpovídající p�echodové lišty. Ve všech místnostech budou provedeny sokly 
nebo ukon�ovací lišty. Mezi polystyren a anhydrit je nutno vložit separa�ní PE fólii. Podlahy 
jsou podle umíst�ní v základních tlouš	kách 150mm v 1 NP a 100mm v nadzemní podlaží.  
P�esné skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu skladeb.

Výpln� otvor�  
 Okna, dve�e na terasu, balkóny a vstupní dve�e budou navržena plastová od výrobce 
VEKRA, z šestikomorových profil� a izola�ních trojskel s plastovými distan�ními ráme�ky. 
Sou�initel prostupu tepla oken je Uw= 0,71 W/m2. Okna a balkonové dve�e budou opat�eny 
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integrovanými horizontálními žaluziemi. Rám i k�ídlo je vyztuženo ocelovou pozinkovanou 
výztuhou tl. 2 mm. Parapety u oken a balkónových dve�í budou plastové. Okna i dve�e spl�ují 
požadavky EN 14351-1 i požadavky tepeln� technických norem.  
Interiérové dve�e jsou kazetové, rámové, podýhované s polodrážkou, plné nebo prosklené typ 
SAPELI. Pro posuvné dve�e budou použity stavební pouzdra na dve�ní otvor. 
  
Izolace 
 -Hydroizolace 
 Jako ochrana proti zemní vlhkosti na základové desce hydroizola�ní vrstva z 
modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z netkané skelné rohože BITU-FLEX GG. Je 
natavena na podklad opat�ený penetra�ním nát�rem. Tato izolace bude zárove� sloužit také 
jako ochrana proti radonu.  
Na st�eše bude použit modifikovaný asfaltový pás s vložkou z hliníkové folie tl. 4 mm jako 
podkladní, p�ibitý lepenkovými h�ebíky a st�ešní pás RID 3D z SBS modifikovaného asfaltu 
tl. 5 mm s nosnou vložkou ze sklen�né tkaniny, s ochranu proti UV zá�ení (posyp) a je 
opat�en vzorováním. 

Pro izolaci podlah ve sprchách bude použita hydroizola�ní st�rka SIKA BOND-T8 - 
vodot�sné, elastické stavební lepidlo a hydroizolace na bázi polyuretanu, aplikace ve dvou 
vrstvách: 1. vrstva vodot�sná st�rka tl 1,5 mm, 2. vrstva lepidlo tl 5 mm, vytažené 150 mm na 
svislé obvodové konstrukce místnosti, ve sprchových koutech a za vanou do výše 1800 mm. 
Podklad pod st�rkou bude opat�en penetra�ním nát�rem. 

 -Tepelné izolace 
Veškeré stavební konstrukce spl�ují požadované hodnoty sou�initele prostupu tepla Un, 

které požaduje platná �SN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov.  
Tepelné izolace jsou ze systému Isover. Obvodové st�ny o soklu a základové zdivo je 
zateplené kontaktním zateplením Isover XPS tl. 70 mm, lepené na st�rku a zakotveno 
talí�ovými hmoždinkami. V p�ekladech u obvodových st�n je tepelná izolace XPS tl. 140 mm. 
U v�nc� je tepelná izolace XPS tl. 100 mm. 
Ve st�eše je tepelná minerální izolace z kamenných vláken Isover UNI tl. 2x100 = 200 mm. 
V podlahách v 1 NP je Isover Perimetr 100 S tl 2x50 = 100 mm. 
Izolace ve více vrstvách se budou ukládat tak aby nem�ly sty�né spáry nad sebou. 

 -Akustické izolace 
 V podlahách ve 2 NP – 4 NP bude použita izolace proti kro�ejovému hluku KNAUF 

INSULATION PTE tl. 50 mm. P�i provád�ní podlah je nutné dodržovat provedení dilata�ních 
pásk� odd�lujících ostatní konstrukce. 

Truhlá�ské výrobky 
 Zábradlí vnit�ního schodišt� bude opat�eno d�ev�ným madlem Ø 60 mm. 
Vnit�ní parapety budou plastové p�íslušné k okennímu systému. Tlouš	ka parapetních desek 
je 16 mm, ší�ka 250 mm. Parapety budou lepeny na nízkoexpanzní PUR p�nu. 
Kuchy�ské linky a sk�ínky budou vybrány investorem a vyrobeny specializovanou firmou. 
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Schodišt� mezonetových byt� bude samonosné schodnicové a bude sestaveno na základ�
výrobní dokumentace od specializované firmy. 

Klempí�ské výrobky 
 Klempí�ské práce budou vyrobeny v souladu s �SN 73 3610. Typové detaily oplechování 
vycházejí a budou provedeny dle systémových �ešení dle p�íslušné normy. Klempí�ské práce 
sestávají z oplechování detail� st�echy, st�ešních žlab�, provedení žlabových masek a 
odpadního potrubí napojeného na deš	ovou kanalizaci. Veškeré klempí�ské výrobky – 
lemování, oplechování atd. bude provedeno z žárov� pozinkovaného plechu 
tl.0.60mm.Venkovní okenní parapety budou taženého hliníkového plechu tl.0,7mm. 

Záme�nické výrobky 
 Mezi záme�nické konstrukce pat�í kotvení zábradlí a st�íšek u balkón�. Zábradlí balkón�
jsou vyrobeny z uzav�ených profil� z pozinkovaného plechu. Výpl� zábradlí je z tvrzeného 
balkónového skla s polyvinilbuteralovou folií. 
Balkónová st�íška je také z uzav�ených profil� z pozinkovaného plechu a s krytinou 
z polykarbonátu. Jsou kotveny pomocí chemických kotev. Záme�nické prvky budou vyrobeny 
podle výrobní dokumentace a bude je montovat specializovaná firma. 

Zdravotechnika 
 Kanaliza�ní svody uvnit� budovy budou vedeny pod podlahou 1.NP ve spádu 3%. Svislé 
odpady a p�ipojovací potrubí k za�izovacím p�edm�t�m bude vedeno v šachtách. P�ipojovací 
potrubí bude vedeno v min. spádu 3%. 
Vnit�ní rozvod studené, teplé vody a cirkulace je navržen z plastových trubek z PPr 
Hostalenu spojovaných polyfuzním sva�ováním o pr�m�rech a bude veden v drážkách ve 
zdivu. 
 Teplá voda bude p�ipravována plynovými kotli umíst�nými v každém byt�. V 
hygienických místnostech jsou navrženy b�žn� vyráb�né typy za�izovacích p�edm�t�. 
Vodovod bude proveden z trubek plastových a bude veden pod omítkou k za�izovacím 
p�edm�t�m standardního typu. Oh�ev TUV bude �ešen plynovými kotli. 
P�ipojovací potrubí vnit�ní kanalizace bude provedeno z trubek typu HT. 

Elektroinstalace 
 Vnit�ní elektrické rozvody sv�telné a zásuvkové jsou napojeny na rozvad��e a jsou 
navrženy kabely a pod omítkou ve st�nách. Uzemn�ní a hromosvody jsou tvo�eny jímací 
soustavou (ty�ovým hromosvodem). 

SO 02 – Parkovišt�
P�ímo k objektu povede nová komunikace napojená na stávající. Pro ú�ely parkování je 

navrženo parkovišt� se 27 stání z toho 2 parkovací místa pro t�lesn� postižené. P�íjezdová 
komunikace a plocha pro parkování jsou z pojízdné zámkové dlažby ohrani�ené silni�ními 
obrubníky uloženými do betonu. Celková plocha komunikace a parkování je 1 046 m2. Více 
viz. Koordina�ní situace a Výpis skladeb. 
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SO 03 – Chodníky 
 K objektu a kolem n�j povedou nov� postavené chodníky. Chodníky budou ze zámkové 
dlažby a zahradních obrubník� uložených do betonu. Celková plocha chodník� je 308 m2. 
Více viz. Koordina�ní situace a Výpis skladeb. 

SO 04 – Terénní a parkové úpravy 
 Ostatní plocha kolem objektu bude zatravn�na. Kolem chodník� budou dle situace 
osazeny stromy a okrasné ke�e. 
Za objektem bude z�ízeno d�tské h�išt� s možností posezení na lavi�kách z betonu a d�eva. 
Dále budou provedeny protipovod�ové terénní úpravy (není sou�ástí projektu). 

SO 05 – P�ípojka splaškové kanalizace 
 Splaškové vody z domu budou napojeny na ve�ejnou kanaliza�ní sí	. P�ipojovací potrubí 
bude z PVC trub hrdlových DN 250. Uložených ve výkopu na pískovém loži 0,10 m, 
v hloubce cca 0,9 m pod terénem. Hrdla PVC trub jsou t�sn�na gumovými kroužky. Délka 
p�ípojky je 39,0 m se spádem 3%. Na trase je jedna revizní plastová šachta DN 600. P�ípojka 
je napojena na stávající betonovou revizní šachtu ve�ejné kanalizace m�sta T�ebí�. Poloha 
potrubí viz. Koordina�ní situace. 

SO 06 – P�ípojka deš	ové kanalizace 
Deš	ové vody z domu budou svedeny ze st�echy pomocí st�ešních žlab� a trub do nové 

deš	ové kanalizace. Zpevn�né plochy budou odvodn�ny uli�ními vpus	mi. Potrubí deš	ové 
kanalizace bude vyúst�no výustním objektem do �eky Jihlavy. Potrubí bude navrženo z PVC 
trub hrdlových DN 125. Uložených ve výkopu na pískovém loži 0,10 m, v hloubce cca 0,8 m 
pod terénem. Hrdla PVC trub jsou t�sn�na gumovými kroužky. Celková délka deš	ové 
kanalizace je 201,0 m. Poloha potrubí viz. Koordina�ní situace. 

SO 07 – P�ípojka podzemního vedení NN 
Napojení bude provedeno p�ípojkou z rozvodného pilí�e. Pilí� obsahuje rozvodné 

sk�ín� distribu�ní soustavy. Uložení kabelu bude provedeno ve výkopu 35x80 cm v 
kabelovém loži z prosátého písku, zásyp 25 cm zeminou, výstražná fólie a dokon�it zásyp. 
Napojení bude provedeno kabelem CYKY 4Bx16 mm2 a impulsní HDO. P�i výstavb�
musí být dodržena stanoviska distribuce. Délka p�ípojky je 35,0 m. Více viz. Koordina�ní 
situace. 

SO 08 – P�ípojka vodovodu 
Rozvod vody bude napojen na ve�ejný vodovodní �ád. Vodovodní p�ípojka je p�ivedena 

p�es vodom�rnou šachtu k domu. P�ípojka bude z PE SDR 11 DN 32x3 mm. 
Vedení bude uloženo ve výkopu v hloubce min. 1,2 m pod terénem. Ší�ka rýhy bude 

taková, aby byl dodržen požadavek zajistit min. 15 cm mezi vn�jším lícem potrubí a st�nou 
výkopu pro provedení kvalitního obsypu. 
Potrubí bude uloženo na pískovém loži (velikost zrn do 20 mm) tl. 0,10 m ve spádu min. 
0,3%. Obsyp potrubí bude proveden do úrovn� vrchu potrubí. Hutn�ní posta�uje v rozsahu, 
který zaru�í úplný obsyp potrubí. 
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Zásyp potrubí bude proveden t�ženým pískem (velikost zrn do 20 mm) 0,3 m nad vrch 
potrubí, bez hutn�ní. Na této vrstv� bude uložena signaliza�ní folie.  
Uzav�ení a otev�ení vody, osazení domovního uzáv�ru a vodom�ru provede provozovatel 
vodovodní sít�. Celková délka p�ípojky je 40,0 m. Více viz. Koordina�ní situace. 

SO 09 – P�ípojka vodovodu 
P�ívod plynu do budovy bude veden z pilí�e u objektu. Pilí� bude obsahovat 

plynom�rovou sk�í�, kde bude ukon�ena st�edotlaká plynová p�ípojka a hlavní uzáv�r plynu. 
Od pilí�e k budov� bude nízkotlaká p�ípojka provedena z trub PE 100. P�ípojka bude uložena 
ve výkopu na pískovém loži v hloubce min. 0,8 m pod terénem a obsypána do výše 300 mm 
nad povrch potrubí. P�ed zahrnutím zeminou bude instalována signální fólie žluté barvy. 
Celková délka p�ípojky je 36,0 m. Více viz. Koordina�ní situace. 

D.1.3 POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ 
EŠENÍ 

Viz. zpráva Požární bezpe�nost stavby. 

D.1.4 TECHNIKA PROST
EDÍ STAVEB 

Viz. zpráva Stavebn�-fyzikální posouzení. 

V Brn� dne 16. ledna 2015      Vypracoval: Bc. Pavel Fiala 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�

- Právní p�edpisy a normy 

• Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti 
a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní 
vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci) 

• Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákon 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o 
zm�nách n�kterých zákon�

• Vyhlášky MMR �. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, novelizovaná 
vyhláškou 62/2013, kterou se m�ní vyhláška �.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 

• Vyhláška �ÚBP 19/1979 Sb.,kterou se ur�ují vyhrazená zdvihací za�ízení a 
stanoví n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti 

• Na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací, a vyhláška �.361/2007 Sb. 

• NV �.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

• NV �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí 

• NV �. 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a pracovních 
postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i provozování dopravy 
dopravními prost�edky NV �. 21/2003 Sb., 

• NV �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních 
zna�ek a zavedení signál�

• NV �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních 
prost�edk�

• NV �. 201/2010 Sb., kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán� a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• �SN ISO 3864, �SN 010813 a dle na�ízení vlády NV 11/2002sb. výstražnými 
bezpe�nostními zna�kami a tabulkami 

• �SN EN 62305 – 1-4 

• �SN 06 1008 Požární bezpe�nost tepelných za�ízení 

• �SN 730872(PBS-Ochrana staveb proti ší�ení požáru vzduchotechnickým za�ízením) 
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• �SN 730810(PBS-Spole�ná ustanovení) 

• �SN 730802 tab. 12, položky 1 až 11 

• �SN 730802:05/2009 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty, tabulka 22 

• �SN 73 0810, bod 5.3.9 

• �SN 73 0833, bod 5.3.7. 

• odst.1 §5 vyhl.�.23/2008Sb. 

- Webové stránky 

www.wienerberger.cz
www.isover.cz
www.baumit.cz
www.vaillant.cz
www.nerezovesystemy.cz
www.icopal.cz
www.vedag.cz
www.knaufinsulation.cz
www.everel.cz 
www.schoeck-wittek.cz 
www.prefa.cz  
www.topwet.cz
www.trebilift.cz
www.vekra.cz
www.rockfon.cz
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Kce – konstrukce 
ŽB – železobeton 
EPS – expandovaný polystyren  
XPS – extrudovaný polystyren 
P.Ú. – požární úsek 
H – hydrant 
CHÚC – chrán�ná úniková cesta 
NP – nadzemní podlaží 
TI – tepelná izolace 
HI- hydroizolace 
C 20/25 – pevnost betonu 
16/32 – frakce kameniva 
TUV – teplá užitková voda 
PBS – požární bezpe�nost staveb 
SPB – stupe� požární bezpe�nosti 
S – skladby konstrukcí 
D – dve�e 
O – okno 
P – p�eklad 
Z – záme�nické výrobky 
T – truhlá�ské výrobky 
Ú.T. – úrove� terénu 
B.p.v. – Balt po vyrovnání 
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SEZNAM P
ÍLOH 

Složka B  - Studie 

1- STUDIE P�DORYSU 1.NP    1:100  2xA4 
2- STUDIE P�DORYSU 2.NP    1:100  2xA4 
3- STUDIE P�DORYSU 3.NP    1:100  2xA4 
4- STUDIE P�DORYSU 4.NP    1:100  2xA4 
5- STUDIE STROPU NAD 1. NP    1:110  2xA4 
6- STUDIE STROPU NAD 2. NP    1:110  2xA4 
7- STUDIE STROPU NAD 3. NP    1:110  2xA4 
8- STUDIE STROPU NAD 4. NP    1:110  2xA4 
9- STUDIE ST
ECHY     1:110  2xA4 
10- STUDIE ZÁKLAD�     1:110  2xA4 
11- STUDIE 
EZU      1:90  2xA4 
12- STUDIE POHLEDY     1:90  2xA4 
13- STUDIE SITUACE     1:200  2xA4 
14- STUDIE PLOCHÉ ST
ECHY 1   1:100  2xA4 
15- STUDIE PLOCHÉ ST
ECHY 2   1:100  2xA4 
P�edb�žný návrh schodišt�
Výpo�et základ�

Složka C1 - Výkresová �ást 

D. Dokumentace objekt� a technických a technologických za�ízení  
1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH�    1:5 000 2xA4 

 2 - KATASTRÁLNÍ SITUACE    1:750  2xA4 
 3 - KOORDINA�NÍ SITUACE    1:200  4xA4 
 4 - ZÁKLADY       1:50  9xA4 
 5 - P�DORYS 1. NP      1:50  10xA4 
 6 - P�DORYS 2.NP      1:50  10xA4 
 7 - P�DORYS 3. NP      1:50  10xA4 
 8 - P�DORYS 4. NP      1:50  10xA4 
 9 - 
EZ A - A´       1:50  4xA4 
 10 - 
EZ B - B´      1:50  7xA4 
 11 - VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 1.NP  1:50  9xA4 
 12 - VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 2.NP  1:50  9xA4 
 13 - VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 3.NP  1:50  9xA4 
 14 - VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 4.NP  1:50  9xA4 
 15 - KONSTRUKCE PULTOVÉ ST
ECHY  1:50  9xA4 
 16 - POHLEDY        1:100  6xA4 
 17 - DETAIL  �. 1      1:5  4xA4 
 18 - DETAIL  �. 2       1:5  4xA4 
 19 - DETAIL  �. 3      1:5  8xA4 
 20 - DETAIL  �. 4      1:5  4xA4 
 21 - DETAIL  �. 5      1:5  2xA4 
 22 - DETAIL  �. 6      1:5  2xA4 
 23 - DETAIL  �. 7      1:5  4XA4 
 Výpis skladeb 

Výpis prvk�
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Složka C2 - Specializovaná �ást 

- Specializace z betonových konstrukcí 
- Návrh a posouzení železobetonového spojitého pr�vlaku 
- Výkres spojitého pr�vlaku X    1:20, 1:10 3xA4 

Složka C3.1 – Požární bezpe�nost stavby 

-   Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby (zpráva)  
- P�ílohy: 

- P�DORYS 1. NP     1:100  2xA4 
- P�DORYS 2.NP     1:100  2xA4 
- P�DORYS 3. NP     1:100  2xA4 
- P�DORYS 4. NP     1:100  2xA4  
- SITUACE      1:250  2xA4  

Složka C3.2 – Stavebn�-fyzikální posouzení 

- Stavebn�-fyzikální posouzení (zpráva) 
- P�ílohy: 

- A. Komplexn� tepeln�-technické posouzení konstrukcí (Teplo 2011) 
- B. Grafická interpretace výsledk� z výpo�tového programu (Area 2011) 
- C. Energetický štítek obálky budovy 
- D. Posouzení poklesu výsledné teploty místnosti (Stabilita 2011) 
- E. Posouzení maximální denní teploty místnosti (Simulace 2011) 
- F. Výpo�ty �initele denního osv�tlení v místnosti (Wdls) 
- G. Akustické výpo�ty 



 VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
 FAKULTA STAVEBNÍ 

POPISNÝ SOUBOR ZÁV�RE�NÉ PRÁCE 

Vedoucí práce Ing. Romana Benešová 

Autor práce Bc. Pavel Fiala 

  

Škola Vysoké u�ení technické v Brn�

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav pozemního stavitelství 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Studijní 
program

N3607  Stavební inženýrství 

  

Název práce Polyfunk�ní d�m 

Název práce v 
anglickém 
jazyce

The polyfunctional house 

Typ práce Diplomová práce 

P�id�lovaný 
titul

Ing. 

Jazyk práce �eština 

Datový formát 
elektronické 
verze   

PDF/ZIP 

  

Anotace práce P�edm�tem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení polyfunk�ního domu. Objekt se nachází na okraji m�sta 
T�ebí�e. Pozemek je mírn� svažitý k jižní stran�. Základy jsou tvo�eny 
betonovými pasy. P�dorys domu je tvo�en obdélníky. D�m je proveden 
zd�nou technologií z keramických tvárnic. Budova je zast�ešena pultovou 
st�echou. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce

Subject matter� thesis is elaborate a project documentation for structural 
permission for a multi-functional building. Object is situated on the 
outskirts of town T�ebí�. The property is slightly sloped to the south side. 
The basisc are made from contrete strips. The grand plan of the house 
consists from rectangles. The house is made by a brick technology of a 
ceramic blocks. The building is roofed with mono-pitched roofs. 

Klí�ová slova Stavba, objekt, pozemek, parcela, staveništ�, za�ízení staveništ�, 
technologie, materiál, životní prost�edí, energie, dokumentace, cihelný blok, 



nosný systém, skladba, nadzemní podlaží, p�í�ka, st�na, strop, p�eklad 

Klí�ová slova v 
anglickém 
jazyce

Construction, object, land, building plot, construction site, equipment 
construction site, technology, material, environment, energy, 
documentation, brick block, supporting system, composition, floor, 
partition, wall, ceiling, lintel 


