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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu. 

Projektová dokumentace řeší čtyřpodlažní polyfunkční dům. Jedná se o samostatně stojící 

budovu. Stavba je řešena jako novostavba čtyřpodlažního, nepodsklepeného polyfunkčního 

domu. 

Konstrukční systém je navržen se systému POROTHERM. Stropní konstrukci tvoří 

předpjaté stropní panely SPIROLL. Střecha je pultová s krytinou z asfaltových pásů. Dům je 

založen na monolitických betonových základových pásech. 
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Abstrakt 

The aim of the Diploma Thesis is a multifuncional building design. 

The Design Documentation deals with a four-storey multifunctional building. This 

multifunctional building is separately standing building. The building is designed as a newly 

constructed four-storey multifuncional building, without basement. 

The strucural system is desinged in a walled technology of POROTHERM system. Ceilings 

are made of prestressed concrete ceiling panels. The roof is shed, made of asphalt felts. The 

house will be founded on monolithic concrete continuous footing strips. 

  

Keywords 

Multifuncional building 

Four-storey 

With basement 

Masonry walls 

Prestressed concrete ceiling panels  

Shed roof 

Continuous footing strips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, leden 2015       Bc. Helena Boudyšová 



Bibliografická citace VŠKP 

  
BOUDYŠOVÁ, Helena. Polyfunkční dům. Brno, 2015. 599 stran, 34 příloh, Diplomová 

práce.  

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství.  

Vedoucí práce doc. Ing. Ivan Moudrý, CSc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



OBSAH 
 

1. ÚVOD 

2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

3. ZÁVĚR 

4. SEZNAM POŽITÝCH ZDROJŮ 

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

6. SEZNAM PŘÍLOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, leden 2015       Bc. Helena Boudyšová 



ÚVOD 
 

Projekt diplomové práce vychází ze zadání předmětu CH06. Úkolem bylo 

vypracovat polyfunkční dům, který má být čtyřpodlažní, nepodsklepený a má být umístěn na 

pozemku parcelní číslo 280/6, k.ú., v obytné zástavbě rodinných a bytových domů hlavního 

města Prahy, městská část Kobylisy. 
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Technická zpráva 
a) Účel objektu 

Předmětem technické zprávy je novostavba polyfunkčního domu v Hlavním městě 

Praha, městská část Kobylisy. Stavba je zamýšlena na stavební parcele p.p.č. 280/6, k.ú. 

Kobylisy, Hlavní město Praha.  

Jedná se o čtyřpatrový objekt s pultovou a plochou střechou, kde v přízemí vznikne 

kavárna a dva obchody, v 2.NP pak vzniknou kancelářské prostory a ve 3.NP a 4.NP 

budou byty s balkóny a terasami.   

Dům kopíruje uliční čáru ve vzdálenosti cca 11,2m od hranice pozemku, tak aby byla 

zachována linie ulice. Navržený dům plně respektuje současné regulativy dané územním 

plánem pro toto zastavěné území.  

Dispozice a tvar jsou navrženy dle požadavků investora, což je paní Bc. Helena 

Boudyšová, bytem Milady Horákové 260, 500 06, Hradec Králové. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Celkový koncept domu je řešen tak aby splňoval veškeré požadavky na 

plnohodnotné užívání celého objektu a zároveň aby splňoval veškeré aktuální normy a 

vyhlášky dané pro místo zamýšlené stavby.  

Polyfunkční dům je navržen jako čtyřpatrový objekt s ustupujícími podlažími 

zastřešený klasickou pultovou vazníkovou střechou. Z architektonického hlediska se 

jedná o půdorys tvaru „L“, který je v 2.NP a 4.NP ustupující, tak že ve 4.NP se jedná 

pouze o obdélníkový půdorys. Na ustupujících plochách vzniknou prostorné terasy.  

Celkově tvoří objekt multifunkční stavbu, kde je spojeno bydlení, služby i obchodní 

prostory. Dům je navržen tak, aby plně zapadl do stávající zástavby okolních staveb. 

Objekt je svým vzhledem pojat velmi moderně a elegantně. Pro dům jsou navrženy 

moderní materiály, které nevyžadují žádnou speciální údržbu a které budou stálé i po 

několika letech.  

Navržená dispozice vychází z potřeb budoucích uživatelů polyfunkčního domu. 

Návrh objektu vychází z požadavků investora, kde jednou z hlavních priorit bylo 

vytvoření prostor pro bydlení, a kanceláří a v přízemí pak malá kavárna a obchodní 

prostory. Celkově je dům posuzován jako jeden stavební objekt, jelikož konstrukce jsou 

mezi sebou propojeny a nelze je oddělit samostatně.  

Polyfunkční dům je tvořen čtyřmi podlažími, kde v 1.NP jsou umístěny dva menší 

obchody včetně potřebného zázemí (sociální zázemí, skladové prostory a prostory pro 

zaměstnance), dále je zde umístěna kavárna, také se zázemím (sociální zázemí pro 

zaměstnance, sociální zázemí pro hosty, skladové prostory a zázemí pro zaměstnance). 

V 1.NP jsou dále umístěny sklepní prostory pro jednotlivé byty. Všechny tyto prostory 

jsou spojeny chodbami, vstupním zádveřím, schodištěm a výtahem. V exteriérovém 

prostoru je pak přístup z kavárny na malou letní zahrádku. Ve 2.NP jsou umístěny 

kancelářské prostory s recepcí, sociálním zázemím a malým skladem. Ve 3.NP a 4.NP 

jsou pak umístěny byty různých velikostí. Celkem je v těchto patrech umístěno 12 

bytových jednotek.  

Z výtvarného hlediska lze objektivně posoudit pouze vzhled z exteriéru, interiérové 

prostory se vlivem užívání budou měnit tak, jak to bude právě vyhovovat jejich 

uživatelům. Současně navržená fasáda polyfunkčního domu bude tvořena škrábanou 

omítkou Weber terranova – Terramin odstín bílý a šedý, která bude vhodně doplněna 

omítkou Weber pas Silicon brick imitující cihelné zdivo. Soklová část bude provedena 

pomocí dekorativní omítky Marmolit – Weber Terranova (odstín šedý). Pro střešní 

konstrukci bude použit celoplošně natavený asfaltový pás TECH 1000.  



Okolí celého domu bude po dokončení stavebních prací komplexně upraveno. Bude 

provedeno odstranění stávající náletové zeleně (keře, tráva, plevel) a bude provedena 

instalace nového trávníku. Veškeré terénní úpravy budou spádovány přirozeně. Součástí 

stavby bude zpevněná plocha pro příjezd a parkování osobních automobilů, dále pak 

chodník pro přístup do objektu a malá letní zahrádka pro kavárnu. Jedná se o plochy 

z betonové zámkové dlažby do maltového lože.  

Oplocení pozemku bude provedeno klasickým drátěným pletivem do ocelových 

sloupků. Plot směrem do ulice nebude prováděn. Okolo celého objektu bude vytvořen 

okapový chodník z vymývaného kačírku a zeleného pásu, veškeré ostatní plochy budou 

zatravněny travní směsí pro zahrady.  

Jedná se o polyfunkční dům, který plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Veřejně přístupné prostory jsou umístěny především v 1.NP, které je bezbariérové. Pro 

přístup do ostatních pater je v objektu navržen prostorný bezbariérový výtah vyhovující 

požadavkům pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění  

Polyfunkční dům   12 bytových jednotek, 2 obchody, 1 kavárna a 

387,3m
2
 kancelářských prostor 

Užitková plocha 1.NP  608,70m
2
  

Užitková plocha 2.NP  503,00m
2
  

Užitková plocha 3.NP  508,80m
2
  

Užitková plocha 4.NP  425,50m
2
     

Obestavěný prostor   10556,00m
3
    

Zastavěná plocha   728,00m
2
  

Zpevněná plocha pro parkování 1504,88m
2
 

 

Orientace domu je do ulice směrem na severozápad, do zahrady směrem na 

jihovýchod. Pozemek je v podstatě vodorovný, není zde žádná výrazná nerovnost. 

Veškeré obytné místnosti jsou dostatečně přirozeně osluněny. Osvětlení místností je 

řešeno pomocí běžných druhů svítidel.  

 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost  

Bourací a výkopové práce 

Bourací práce nejsou předmětem stavebních prací na novostavbě pro polyfunkční 

dům. Bourání bude prováděno pouze jako příprava pro vedení vnitřních instalací např. 

elektřiny.  

Výkopové práce budou zahájeny po vytyčení budoucí stavby oprávněnou 

geodetickou organizací. Budou stanoveny výškové lavičky a vyznačeny místa, kde bude 

výkop probíhat. Dále musí být přesně výškově i půdorysně zaměřeny veškeré sítě 

dopravní a technické infrastruktury, budou prověřeny jednotlivé polohy těchto sítí tak, 

aby nemohlo v průběhu výkopů dojít k jejich porušení. Samotné výkopové práce budou 

probíhat strojově, celkem bude vykopáno cca 850m
3
 zeminy. Dočištění výkopu bude 

poté probíhat ručně. Veškerá zemina bude umístěna na pozemku investora v zadní části 

parcely. Většina této zeminy bude později použita k terénním úpravám a obsypům, 

nevyužitá zemina bude odvezena na příslušnou skládku. Doklad o tom bude předán při 

kolaudačním řízení. Z výkopu bude odvedena dešťová voda pomocí spádování do sběrné 

šachty, kde bude umístěno kalové čerpadlo s čidlem, které vždy po naplnění šachty 



přebytečnou vodu odčerpá volně na povrch směrem do zahrady. Současnými stavebními 

průzkumy byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce cca 2,5m od povrchu terénu.  

Po dokončení výkopů bude základová spára zhodnocena statikem a bude proveden 

zápis do stavebního deníku o tom, že lze započít se základovými pracemi.  

 

Základové konstrukce 

Stavba bude založena na železobetonových pasech. Nejnižší úroveň základové spáry 

je na kótě – 2,150 od předpokládané ±0,000 (úroveň čisté podlahy v 1.NP), jedná se o 

místo výtahové šachty. Výška základového pasu bude 1000mm. Šířka základových pasů 

je volena s ohledem na konstrukce, které nesou, základový pas bude vždy na každé 

straně rozšířen o 200mm oproti stěnám nad ním. Tudíž šířka základového pasu pro 

obvodové konstrukce bude min. 800mm. Pro vnitřní nosné konstrukce potom bude 

700mm - 800mm.  

Základy budou tvořeny železobetonem za použití betonu min. C20/25 a betonářské 

výztuže R. Na základové pasy budou uloženy dva řádky ztraceného bednění (u výtahové 

šachty 4 řádky ztraceného bednění) výšky 250mm, šířky pro obvodové kce 400mm a pro 

vnitřní nosné kce šířky 300mm – 400mm. Ztracené bednění bude opět vylito betonovou 

směsí min. C 20/25 a vyztuženo výztuží R dle zásad vyztužování (dle výrobce 

ztraceného bednění). Mezi ztracené bednění bude vylita základová roznášecí deska, 

která bude mít tloušťku 150mm. Pro základovou desku bude opět použit beton min. C 

20/25, vyztužení základové desky bude pomocí KARI sítí o velikosti ok 120/120 a 

průměru drátů 6mm. V místě uložení příček bude základová deska zesílena 

železobetonovým pruhem na šířku 250mm. Nad pruhem bude umístěno zesílení výztuže 

pomocí KARI sítě šířky 1m na osu příčky, KARI síť pro zesílení bude použita o 

velikosti ok 100/100 a průměru drátů 8mm.  

Na základovou desku bude uložena hydroizolace, jedná se o asfaltový modifikovaný 

pás s protiradonovou vložkou TECH 1000, který bude celoplošně nataven. V místě 

styku základové desky s budoucí obvodovou stěnou bude pás připraven pro napojení na 

svislou část hydroizolace. Provedení a napojení v místě styku základové desky 

s obvodovou stěnou bude provedeno dle obecných zásad pro napojování hydroizolací na 

bázi živičných hmot, a dále dle konstrukčních detailů výrobce modifikovaných pásů 

TECH 1000. Samotná hydroizolace bude vytažena min. 300mm nad terén, kde později 

bude zakryta vrstvou tepelné izolace – extrudovaného polystyrenu tl. 100mm. V místě 

styku se zeminou bude extrudovaný polystyren ochráněn pomocí nopové fólie, ke které 

bude později dosypána zemina.  

Zemina okolo celého objektu bude po vrstvách hutněna, tak aby nemohlo dojít 

k jejímu dodatečnému sedání. Zemina bude obsypávána po cca 100mm a hutněna 

příslušným přístrojem. Pro obsyp zeminy bude předně použita vytěžená zemina pro 

základy.  

Veškeré ŽB základové konstrukce budou důkladně zvibrovány, aby nemohlo dojít 

k vytvoření dutých míst v konstrukci, které by zapříčinily její pozdější destrukci.  

Součástí základových konstrukcí jsou prostupy pro rozvody kanalizace resp. 

přípojku kanalizace a vody resp. vodovodní přípojky. Pro přípojku vody bude proveden 

jeden prostup o velikosti 200/300mm a pro kanalizační přípojku a rozvody kanalizace 

bude provedeno 8 prostupů o velikosti 350/400mm dále viz.: výkresová část projektové 

dokumentace.  

 

Svislé konstrukce 

Veškeré svislé konstrukce rodinného domu budou tvořeny keramickým systémem 

Porotherm doplněným o nosné železobetonové konstrukce a sádrokartonové příčky a 

předstěny. Obvodové konstrukce a některé vnitřní nosné konstrukce budou tvořeny 



tepelně izolačními keramickými tvárnicemi Porotherm 40 Profi Dryfix na pěnu 

Porotherm Dryfix. Obvodová stěna bude z vnější strany doplněna o tepelnou izolaci – 

fasádní polystyren EPS GreyWall tl. 150mm. 

Vnitřní nosné konstrukce budou tvořeny keramickými tvárnicemi Porotherm 30 Profi 

Dryfix na pěnu Porotherm Dryfix. 

Veškeré nosné svislé konstrukce budou ztuženy železobetonovým obvodovým 

vyrovnávacím věncem. Pro věnec bude opět použit beton min. C 20/25 a betonářská 

výztuž 6 x RØ12mm. 

Příčky a dělící konstrukce budou tvořeny pomocí příčkovek Porotherm 8 Profi 

Dryfix na pěnu Porotherm Profi Dryfix. Veškeré provádění stěn ze systému Porotherm 

je nutné provádět přesně dle technologických postupů pro tyto systémy.  

Ostatní příčky jsou provedeny ze sádrokartonových systémů. Jedná se o hliníkové 

profily příslušných dimenzí tvořící nosnou část příček a sádrokartonové desky, které 

jsou vzájemně sešroubovány. Pro vlhké prostory budou použity desky vhodné do 

vlhkých prostorů (zelené). Veškeré provádění sádrokartonových příček je nutné provádět 

přesně dle technologických postupů výrobců těchto systémů (Knauf, Rigips,….). 

 

Komín 

V polyfunkčním domě není navržen žádný komín.  

Vytápění jednotlivých částí domu bude prováděno pomocí elektrokotlů, kde každá 

část (byt, jednotlivá kancelář, obchodní prostor,…) bude mít samostatný elektrokotel, 

který bude napojen na samostatnou otopnou soustavu.  

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny v 1.NP základovou roznášecí deskou tl. 150mm 

na které je uložena hydroizolace, jedná se o asfaltový modifikovaný pás 

s protiradonovou vložkou TECH 1000, který bude celoplošně nataven. Pro základovou 

železobetonovou desku bude použit beton třídy min. C 20/25 a bude vyztužena pomocí 

KARI sítí o velikosti ok 120/120 a průměru drátů 6mm. V místě uložení příček bude 

základová deska zesílena o 100mm na tl. 250mm a bude vyztužena navíc pruhem KARI 

sítě šířky 1m na osu příčky, KARI síť pro zesílení bude použita o velikosti ok 100/100 a 

průměru drátů 8mm. 

Stropní konstrukce bude tvořena železobetonovými předpjatými dutinovými panely 

Spiroll. Konkrétně budou použity panely o tl. 400mm s označením PPD 416, navržené 

pro nejvyšší rozpětí 9450mm. Místa, která nebude možné vyskládat z panelů, budou 

dobetonována. Pro dobetonování bude použit beton min. C 20/25 a výztuž R, která bude 

provázána s nosnou výztuží stropních panelů. Na stropní konstrukce budou pomocí ISO 

nosníků napojeny balkónové desky. Provádění všech těchto konstrukcí včetně provázání 

(propojení) výztuže bude provedeno dle technologických předpisů a obecných zásad 

daných výrobcem těchto konstrukcí.  

Další vodorovnou konstrukcí budou sádrokartonové podhledy. Podhledy budou 

tvořeny sádrokartonovými deskami tl. 12,5mm na hliníkové CD profily tvořící rošt, 

které budou zavěšeny na železobetonových dutinových panelech.  

Požární odolnost sádrokartonového podhledu bude odpovídat požární zprávě tohoto 

projektu pro polyfunkční dům.  

 

Schodiště a rampy 

Součástí stavby je dvouramenné železobetonové monolitické schodiště. Schodiště 

bude mít šířku jednoho ramene 2350mm. Velikost jednoho stupně bude 175/280mm, 

počet stupňů v jednom rameni bude 12. Dále viz.: PD, kde je proveden konkrétní 

výpočet daného schodiště. Pro schodiště bude použit min. beton C 20/25 a betonářská 



výztuž R, která bude provedena dle obecných způsobů vyztužování. Nosnou část 

schodiště budou tvořit stěny okolo schodiště a středová schodišťová stěna 

z železobetonu.  

 

Výtah 

V objektu je navržen klasický kabinový výtah. Jedná se o bezbariérový hydraulický 

výtah Schindler 5500 MRL. Výtah bude umístěn v obezděné výtahové šachtě dle 

technologických požadavků výrobce. 

 

Krov 

Krov bude tvořen dřevěnými vazníky Kasper pultového tvaru. Jedná se o příhradové 

prvky, které jsou vyráběny namíru dle individuálních projektů domů. Sklon střešní 

konstrukce bude 6%. Statické řešení a návrh jednotlivých prvků vazníků je součástí 

dodávky vazníků. Statické řešení a certifikáty a garance výrobků Kasper budou předány 

při kolaudačním řízení. Vazníky Kasper budou ukládány přímo na železobetonový 

nosný strop nad 4.NP. 

Jednotlivé dřevěné prvky krovu budou ošetřeny proti dřevokazným houbám a 

plísním, dále proti živočichům a ostatním nepříznivým vlivům majícím negativní vliv na 

dřevěné prvky. Toto bude zajištěno namořením jednotlivých prvků příslušným 

přípravkem.  

 

Střecha 

Tvar střechy nad polyfunkčním domem bude pultový, tvořený dřevěnými vazníky 

Kasper. Střecha na terasách bude jednoplášťová plochá.  

Skladba střešního pláště nad 4.NP je zvolena tak aby vyhovovala požadavkům 

tepelné ochrany budov. Na nosném panelovém stropě mezi vazníky bude uložena 

tepelná izolace minerální vata Orsil tl. 200mm, na které bude i mezi jednotlivými 

příhradami vazníku umístěna ještě vrstva další tepelné izolace – minerální vata Orsil tll. 

100mm. Celkem se tedy jedná o 300mm tepelné izolce Orsil. Ze spodní části panelů nad 

4.NP bude umístěn SDK podhled pod kterým bude umístěna parotěsná fólie. 

Z vrchní části na nosníky bude umístěna pojistná hydroizolace z PVC. Přes vazníky 

Kasper budou umístěny latě 40/60mm, přes které bude později nabito dřevěné bednění 

z OSB desek tl. 22mm, které bude tvořit nosnou část pro krytinu. Jako krytina budou 

použity asfaltové modifikované pásy TECH 1000. 

 

Skladba střešní konstrukce tedy bude (S1): 

 - Celoplošně natavený asfaltový modifikovaný pás TECH 1000 

 - Dřevěné bednění z OSB desek tl. 22mm 

 - Střešní lať 40/60mm pro odvětrání (60mm výška latě) 

 - Pojistná hydroizolační fólie PVC 

 - Střešní příhradový sbíjený vazník Kasper pultový se sklonem 6% 

 - Tepelná izolace Orsil tl. 100mm 

 - Tepelná izolace Orsil tl. 200mm 

 - Stropní panel Spiroll tl. 400mm 

 - Hliníkový rošt zavěšený na stropním panelu Spiroll 

 - Parotěsná fólie  

 - SDK podhled s deskami tl. 12,5mm 

 

Střecha pro terasy v severozápadní části bude provedena jako jednoplášťová skladba 

(S2): 

 - Keramická dlažba mrazuvzdorná 4mm 



 - Exteriérové lepidlo na keramickou dlažbu 2mm 

 - Hydroizolace – dvousložková exteriérová nátěrová izolace tl. 2mm 

 - Betonová mazanina – prostý beton tl. 42mm 

 - Podlahový polystyren tl. 150mm 

 - Stropní konstrukce – Panel Siroll tl. 400mm 

 - Hliníkový rošt zavěšený na stropním panelu Spiroll 

 - Parotěsná fólie  

 - SDK podhled s deskami tl. 12,5mm 

 

Střecha pro terasy v severovýchodní části bude provedena jako jednoplášťová 

skladba (S3): 

 - Keramická dlažba mrazuvzdorná 4mm 

 - Exteriérové lepidlo na keramickou dlažbu 2mm 

 - Hydroizolace – dvousložková exteriérová nátěrová izolace tl. 2mm 

 - Betonová mazanina – prostý beton tl. 52mm 

 - Podlahový polystyren tl. 240mm 

 - Stropní konstrukce – Železobetonová monolitická deska tl. 150mm 

 - Hliníkový rošt zavěšený na stropním panelu Spiroll 

 - Parotěsná fólie  

 - SDK podhled s deskami tl. 12,5mm 

 

 

Výplně otvorů 

Pro výplně otvorů oken budou použity dřevěná EUROokna s použitím rámu IV92 

s izolačním trojsklem. Celkový prostup tepla oknem Uw = 0,7W/m
2
K, a samotné 

trojsklo bude mít prostup Ug = 0,5 W/m
2
K, zvuková izolace okna Rw = 32dB. Okna 

budou vyrobena z masivního dubu, tento odstín jim zůstane zachován. 

Vstupní dveře a výlohy budou vyrobeny z hliníku s použitím izolačního 

trojskla. Celkový prostup tepla oknem Uw = 0,7W/m
2
K, a samotné trojsklo bude mít 

prostup Ug = 0,5 W/m
2
K, zvuková izolace okna Rw = 32dB. Zárubeň bude provedena 

také z hliníku.  

Vnitřní výplně otvorů – interiérové dveře budou Sapeli Tenga 15, které budou 

uloženy v obloukových zárubních Sapeli Obtus.  

Parapety oken budou z vnitřní strany provedeny z masivního dubu, z vnější strany 

budou provedeny z eloxovaného hliníku.  

Ve střešní konstrukci bude osazen střešní výlez hliníkový o rozměrech 600/1000mm. 

Požární odolnost tohoto výlezu bude odpovídat požární odolnosti dle zpracovaného 

požárně bezpečnostního řešení stavby.  

 

Podlahy 

Podlahy budou ukládány na základovou roznášecí desku a železobetonové panelové 

stropy od kterých musí být dostatečně dilatovány, aby nedocházelo k jejich praskání 

nebo jiné nežádoucí destrukci. Podlahy budou dilatovány pomocí podlahového 

polystyrenu tl. viz.: skladby jednotlivých podlah. Od stěn budou podlahy dilatovány 

pružným tmelem v tloušťce alespoň 5mm. Spára bude zakryta buď soklem, nebo 

soklovou lištou (opět dle skladby podlahových konstrukcí).  

 

F1: - Keramická dlažba tl. 3mm 

 - Lepidlo na dlažbu tl. 2mm 

 - Anhydrit tl. 95mm 

 - Tepelná izolace tl. 250mm 



- Hydroizolace – celoplošně natavený asfaltový modifikovaný pás TECH 

1000 tl. 2mm 

 - Železobetonová roznášecí základová deska tl. 150mm 

-  Štěrkový násyp hutněný (frakce 4 – 8mm, 8 – 16mm, 16 – 32mm) tl. 

350mm 

 

F2: - Keramická dlažba tl. 3mm 

 - Lepidlo na dlažbu tl. 2mm 

 - Dvousložková nátěrová hydroizolace Mapei Mapelastic A+B tl. 2mm 

 - Anhydrit tl. 93mm 

 - Tepelná izolace tl. 250mm 

- Hydroizolace – celoplošně natavený asfaltový modifikovaný pás TECH 

1000 tl. 2mm 

 - Železobetonová roznášecí základová deska tl. 150mm 

- Štěrkový násyp hutněný (frakce 4 – 8mm, 8 – 16mm, 16 – 32mm) tl. 

350mm 

 

F3: - Keramická dlažba tl. 3mm 

 - Lepidlo na dlažbu tl. 2mm 

 - Železobetonové monolitické schodiště 

 

F4 - Beton prostý tl. 150mm 

- Hydroizolace – celoplošně natavený asfaltový modifikovaný pás TECH  

1000 tl. 2mm 

 - Železobetonová roznášecí základová deska tl. 150mm 

- Štěrkový násyp hutněný (frakce 4 – 8mm, 8 – 16mm, 16 – 32mm) tl. 

350mm 

 

F5: - Keramická dlažba tl. 3mm 

 - Lepidlo na dlažbu tl. 2mm 

 - Anhydrit tl. 55mm 

 - Podlahový polystyren tl. 40mm 

 - Stropní panel SPIROLL tl. 400mm 

 

F6: - Keramická dlažba tl. 3mm 

 - Lepidlo na dlažbu tl. 2mm 

 - Dvousložková nátěrová hydroizolace Mapei Mapelastic A+B tl. 2mm 

 - Anhydrit tl. 53mm 

 - Podlahový polystyren tl. 40mm 

 - Stropní panel SPIROLL tl. 400mm 

 

F7: - Keramická dlažba mrazuvzdorná 4mm 

 - Exteriérové lepidlo na keramickou dlažbu 2mm 

 - Hydroizolace – dvousložková exteriérová nátěrová izolace tl. 2mm 

 - Betonová mazanina – prostý beton tl. 92mm 

 - Balkonová deska – Železobetonová montovaná deska tl. 250mm 

 

F8: - PVC  tl. 2mm 

 - Lepidlo na PVC tl. 1mm 

 - Anhydrit tl. 57mm 

 - Podlahový polystyren tl. 40mm 



 - Stropní panel SPIROLL tl. 400mm 

 

F9: - Koberec  tl. 4mm 

 - Lepidlo na koberce tl. 1mm 

 - Anhydrit tl. 55mm 

 - Podlahový polystyren tl. 40mm 

 - Stropní panel SPIROLL tl. 400mm 

 

Větrání 

Větrání místností je zajištěno většinou přirozeně. Sociální zázemí (koupelny a WC) 

v jednotlivých patrech budou odvětrávána pomocí potrubí Spiro o průměru 150mm 

s trubními ventilátory, které budou vedeny podhledy do instalačních šachet nebo do 

fasády. Odvětrání z instalačních šachet vyústí do mezistřešního prostoru, který je 

přirozeně odvětraný pomocí větracích mřížek.  

 

Izolace tepelné, zvukové a vodotěsné 

Teplené izolace použité pro objekt jsou minerální střešní vata Orsil, fasádní 

polystyren GrayWall a podlahové desky z polystyrenu. Ve skladbě střešní konstrukce 

jsou to tedy minerální desky Orsil tl. 200 a 100mm celkem tedy 300mm. Fasáda je 

zateplena fasádním polystyrenem GreyWall tl. 150mm, soklová část pak extrudovaným 

polystyrenem tl. 100mm. Pro podlahu 1.NP je použit podlahový polystyren tl. 250mm.  

Zvukové izolace nejsou uvažovány, jako konstrukční systém jsou zvoleny nosné 

svislé obvodové prvky Porotherm tl. 400mm, které sami o sobě zaručují dostatečnou 

akustickou izolaci (Rw = 45dB), ve střešní konstrukci je navržena minerální vata, která 

také působí jako akustický izolant.  

Vodotěsné izolace jsou tvořeny ve spodní stavbě hydroizolací TECH 1000, jedná se 

o asfaltový modifikovaný pás s protiradonovou vložkou, který zároveň tvoří ochranu 

proti radonu v případě jeho výskytu. Dále jsou pak ve vlhkých provozech (koupelny, 

WC) voleny ve skladbě podlah nátěrové hydroizolace Mapei Mapelastic A+B, jedná se o 

dvousložkovou nátěrovou hydroizolaci, která se nanáší na podlahu a plynule naváže na 

stěnu, kde bude nátěr proveden do výšky cca 300mm od úrovně čisté podlahy. Na 

střechu bude použit celoplošně natavený asfaltový pás TECH 1000. Na střechy teras 

bude použita také nátěrová dvousložková hydroizolace Mapei. Hydroizolace pro terasy 

musí být exteriérová – odolná povětrnostním podmínkám a mrazu.  

Ukládání veškerých izolací bude prováděno dle platných technologických postupů 

jednotlivých výrobců těchto izolací. 

 

Klempířské a zámečnické konstrukce 

Veškeré klempířské výrobky mimo parapetů budou provedeny z titanzinku, jedná se 

o okapní žlaby, svody, prvky oplechování střešního pláště,…. Parapety budou provedeny 

z eloxovaného hliníku a budou součástí dodávky oken. 

Veškeré zábradlí bude provedeno z nerezy, která bude leštěná bezúdržbová.   

 

Úpravy povrchů 

Fasáda bude škrábanou omítkou Weber terranova – Terramin odstín bílý a šedý, 

která bude vhodně doplněna omítkou Weber pas Silicon brick imitující cihelné zdivo. 

Soklová část bude provedena pomocí dekorativní omítky Marmolit – Weber Terranova 

(odstín šedý). Veškeré zvolené prvky fasády jsou v podstatě bezúdržbové. Provádění 

musí být dle technologických postupů jednotlivých výrobců fasádních povrchů. Soklová 

část bude provedena pomocí dekorativní omítky Marmolit – Weber Terranova (odstín 

šedý). 



Vnitřní stěny jsou omítnuty dvouvrstvou jádrovou omítkou tvořenou jádrem a 

vrchním povrchem. Jádro bude provedeno pomocí malty vápenocementové, vrchní 

povrch pak bude štukový. Sádrokartonové povrchy budou zastěrkovány a obroušeny. 

V místech styku s omítkou bude vložena zesilující skelná mřížka, aby nedocházelo 

k praskání vlivem nesourodosti materiálů. Po zatvrdnutí budou veškeré povrchy 

vymalovány bílým malířským nátěrem Primalex polar.  

V koupelnách bude proveden keramický obklad do výšky 1800mm. Na WC bude 

také proveden keramický obklad od výšky 1500mm. Přesný odstín a velikost 

jednotlivých obkladaček bude určena v průběhu realizace.  

Povrchy na podlahách dle jednotlivých skladeb viz.: část podlahy.  

Pro venkovní zpevněné plochy bude použita betonová zámková dlažba tl 80mm do 

maltového lože.  

 

Kanalizace dešťová 

Bude tvořena ležatým potrubím o průměru 200mm, které bude provedeno z PVC KG 

v hloubce cca 1,5 – 2,0m pod úrovní terénu. Dešťová kanalizace je gravitačně svedena 

pomocí potrubí a revizních šachet do dešťového kanalizačního řadu. Celková délka 

dešťového potrubí je cca 160m´. 

 

Kanalizace splašková 

Splašková voda je od jednotlivých zařizovacích předmětů odváděna pomocí 

plastových trub z PVC příslušných dimenzí. Trubky jsou svedeny do ležatého vedení 

PVC o průměru 200mm, které je vyústěno gravitačně přes revizní šachty do výstupní 

šachty. Z výstupní šachty bude splašková voda svedena do kanalizačního řadu. Pro 

vedení kanalizace v 1.NP a přípojku jsou v základech vytvořeny prostupy, jedná se 

celkem o 8 prostupů o rozměru 350/400mm. Potrubí je dále vyvedeno do půdního 

protoru, kde je volně otevřeno aby nevznikal přetlak.  

Nová přípojka k polyfunkčníku domu bude provedena z potrubí PVC KG DN 

200mm. Celková délka nové přípojky bude cca 75,0m´. 

Revizní šachty jsou provedeny jako plastové typové šachty o průměru 1000mm, 

hloubka šachet bude 1,3 – 1,85m od úrovně terénu – dle spádu. 

Stávající kanalizační řad je uložen v hloubce cca 1,95m pod úrovní vozovky. 

Samotná přípojka bude vedena v hloubce cca 1,3 – 1,85m pod úrovní stávajícího terénu 

(dle spádu). Přípojka bude gravitační se spádem cca 2,5%. 

 

Vodovod 

Napojení rodinného domu na stávající vodovodní řad DN 90 PP 2007 bude 

provedeno pomocí plastové vodovodní přípojky z plastové trubky PE o průměru 63mm, 

konkrétně se jedná o PE 100 HDPE ø63/3,8mm. Nová přípojka bude dovedena do nové 

vodoměrné šachty. Jedná se o plastovou typovou vodoměrnou šachtu, která bude 

vystrojena vodoměrem. Šachta plastová o průměru 1200mm v hloubce cca 1,4m pod 

úrovní terénu, bude obetonovaná. Celková délka vodovodní přípojky bude od řadu 

k šachtě 11,5m´ a od šachty k objektu pak bude 16,4m´. Celková délka nové vodovodní 

přípojky bude tedy cca 28,0m´. Hloubka uložení vodovodní přípojky bude cca 1,3m pod 

úrovní terénu.  

Vodovod bude doveden do technické místnosti v 1.NP, kde bude umístěn uzávěr 

vody pro celý objekt, odkud bude voda později rozvedena do celého objektu pomocí 

plastových trubek Hostalen PPR příslušných dimenzí. Vedení bude provedeno ve 

stěnách pod omítkou případně v SDK předstěnách, od těchto konstrukcí budou trubky 

izolovány pěnovou izolací tl. 6mm TUBEX.  



O teplou užitkovou vodu – TUV se postarají elektro kotle se zásobníkem na TUV 

umístěné v každé části objektu zvlášť. Objem zásobníků se bude lišit dle požadavků 

jednotlivých uživatelů objektu.  

Po dokončení instalace vodovodních rozvodů bude nutné provést bakteriologický 

rozbor vody a zkoušku bezinfekčnosti. Doklad o tom bude předán u kolaudačního řízení.  

 

Elektřina 

Připojení na elektrickou síť bude provedeno dle podmínek ČEZ ze stávajícího vedení 

NN je dovedena přípojka AYKY 4Bx32mm na fasádu polyfunkčního domu, kde bude 

umístěna hlavní pojistná skříň s hlavní rozvodnicí. Celková délka nové přípojky 

elektřiny bude cca 24,0m´. Hloubka uložení nové přípojky bude cca 0,9m pod úrovní 

terénu v plastové chráničce, 10cm nad kabelem bude umístěna výstražná folie, aby 

nemohl dojít k překopnutí kabelu v případě potřeby kopat v místě přípojky. Kabel bude 

doveden do již zmíněné rozvodné skříňe, odkud bude elektrická energie rozvedena po 

celém objektu. 

 

Vytápění 

Vytápění objektu bude řešeno ústředním topením, kde jako zdroj bude použito 

několik dílčích elektro kotlů. Elektrokotle budou umístěny v každé části objektu zvlášť. 

Pro byty budou umístěny v sociálním zázemí objektu, pro kanceláře budou umístěny 

také v sociálním zázemí objektu. Pro obchody budou umístěny v technickém zázemí a 

pro kavárnu také v technickém zázemí. Elektrokotel budou plně automatizované 

s výkonem od 13,5 do 45kW. Kotle budou doplněny o zásobníkové ohřívače TUV. 

Objem zásobníkových ohřívačů TUV si určí budoucí uživatel daného prostoru dle jeho 

konkrétních požadavků.   

Od kotle budou provedeny rozvody topení. Rozvody budou měděné, vedené 

přednostně v podlahových konstrukcích a pod omítkou. Od okolních konstrukcí budou 

oddilatovány pěnovou izolací pro topenářské trubky tl. 6mm. Jako otopná tělesa budou 

použity teplovodní radiátory RADIK VK odpovídajících dimenzí, v koupelně budou 

použity otopné žebříky. V koupelnách bude umístěno podlahové vytápění. Podlahové 

vytápění budou tvořit podlahové topné kabely.   

 

Plyn 

Plynovodní přípojka nebude do objektu zavedena. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Prostupy tepla jednotlivými konstrukcemi: 
Konstrukce:  Skutečná hodnota U Požadovaná hodnota U Doporučená hodnota U 

 

Obvodová stěna  Uw = 0,16W/m2K  Un = 0,30 W/m2K  Un = 0,20 W/m2K 
Okna   Uw = 0,70W/m2K  Un = 1,80 W/m2K  Un = 1,20 W/m2K 

Střecha   Uw = 0,12W/m2K  Un = 0,24 W/m2K  Un = 0,16 W/m2K 

 

Dle uvedených parametrů odpovídají všechny navržené konstrukce normovým 

doporučeným hodnotám dle ČSN 730540 – 2.  

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Stavba bude založena na železobetonových pasech. Inženýrskogeologickým 

průzkumem byla zjištěna hlinitopísčitá zemina vhodná pro tento způsob zakládání. 

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce cca 2,5 pod úrovní terénu. Radonovým 

měřením byl zjištěn střední index radonového rizika, i přesto je navržena kvalitní 

hydroizolace TECH 1000 s protiradonovou vložkou.  



 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Navržený objekt je určen výhradně pro bydlení a služby. Objekt sám o sobě 

nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí. S bydlením ani s poskytováním 

služeb také nesouvisí žádné negativní vlivy na životní prostředí. V objektu nejsou 

předpokládány žádné provozy, které by jakkoliv negativně narušovali životní prostředí. 

V průběhu výstavby nedojde k žádným nepříznivým vlivům. Veškeré vzniklé odpady ze 

stavby budou odvezeny a uloženy na příslušné skládky, doklad o tomto faktu bude 

předán při kolaudačním řízení.  

 

h) Dopravní řešení 

Pro polyfunkční dům jsou navrženy odstavná a parkovací stání pro řešení dopravy 

v klidu. Počet odstavných a parkovacích stání je stanoven dle normy ČSN 736110 

Projektování místních komunikací. 

 

N = O x ka + P x ka x kp 

 

N – Celkový počet stání 

 

O – Základní počet odstavných stání 16,46 

 Byt 1KK – 4x   0x4x0,5 = 0 odstavných stání 

 Byt do 100m
2
 – 7x  0x7x1,0 = 0 odstavných stání 

 Byt nad 100m
2
 – 1x  0x1x2,0 = 0 odstavných stání 

 Kanceláře – 387,3m
2 

(387,30/35)x0,2 = 2,21 

 Obchod 1 - 116,9m
2  

(116,9/50)x0,9 = 2,10 

 Obchod 2 – 98,90m
2 

(98,9/50)x0,9 = 1,78 

 Kavárna – 115,20 m
2 

(115,20/10)x0,9 = 10,37 

 

P – Základní počet parkovacích stání 21,43 

 Byt 1KK – 4x   1x4x0,5 = 2 odstavných stání 

 Byt do 100m
2
 – 7x  1x7x1,0 = 7 odstavných stání 

 Byt nad 100m
2
 – 1x  1x1x2,0 = 2 odstavných stání 

 Kanceláře - 387,30m
2 
(387,30/35)x0,8 = 8,85 

 Obchod 1 - 116,9m
2  

(116,9/50)x0,1 = 0,23 

 Obchod 2 – 98,90m
2 

(98,9/50)x0,1 = 0,20 

 Kavárna – 115,20 m
2 

(115,20/10)x0,1 = 1,15 

 

ka – Součinitel vlivu stupně automobilizace  

pro stupeň automobilizace 1,67 odpovídá koeficient 1,5 

 

kp – Součinitel redukce počtu stání určený charakterem území  

(obce nad 50 000 obyvatel) 

 Skupina 3, skupina C  - odpovídá koeficient 0,25 

 

N = 16,46 x 1,5 + 21,43 x 1,5 x 0,25 = 32,73 

 

N = 33 parkovacích míst 

 

U objektu je uvažováno se 33 parkovacími místy, tudíž je vyhověno požadavkům 

ČSN. Parkovací stání budou umístěna v exteriéru na zpevněné ploše. 



Stavební parcela bude napojena na dopravní infrastrukturu pomocí nového sjezdu. 

Sjezd bude tvořen sníženým obrubníkem a zámkovou dlažbou červené barvy se zdrsněným 

povrchem jednotlivých betonových dlaždic. Na nový sjezd bude přímo napojena zpevněná 

plocha pro parkovací stání. Šířka nového sjezdu bude 6,0m 

 

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

Budoucí stavba bude opatřena certifikovanými exteriérovými materiály, které celý 

objekt dostatečně ochrání před škodlivostí vnějšího prostředí. Pro fasádu domu bude použita 

kvalitní škrábaná omítka středně zrnná minerální suchá Weber Terranova – Terramin 

doplněná o omítkou Weber pas Silicon brick imitující cihelné zdivo. Pro střešní plášť bude 

použit celoplošně natavený modifikovaný živičný pás TECH 1000.  

Radonová index byl naměřen střední, jako hydroizolace spodní stavby bude použit 

asfaltový modifikovaný pás TECH 1000, jehož součástí je kvalitní protiradonová vložka.  

 

j) Dodržení obecných požadavků výstavby 

Stavba je navržena dle platné legislativy dle platných norem a vyhlášek. Navržené 

řešení je v souladu se zákonem 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), dále pak je v souladu s vyhláškou 268/2009Sb. o technických požadavcích 

na stavby a s vyhláškou 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Navržená stavba také plně respektuje vyhl. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území.  

V průběhu výstavby bude veden stavební deník, po dokončení i v průběhu 

jednotlivých fází výstavby bude prováděna fotodokumentace stavby, aby se předešlo 

pozdějším případným sporům. Při kolaudačním řízení budou doloženy veškeré certifikáty 

jednotlivých použitých stavebních materiálů. Budou provedeny veškeré nutné zkoušky 

jednotlivých systémů (Tlaková zkouška vody, kanalizace, topná zkouška, zkouška 

bezinfekčnosti vody, revize jednotlivých zařízení,…..). Veškeré tyto doklady budou 

předloženy u kolaudačního řízení.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006Sb. o 

dokumentaci staveb a dále pak s platnými normami ČSN především pak normy řady 73 a 

74.  
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ZÁVĚR 
 

Bakalářskou prací byl vypracován prováděcí projekt pro polyfunkční dům, který 

bude umístěn na pozemku, parcelní číslo 280/6 v obytné zástavbě rodinných a bytových 

domů hlavního města Prahy, městská část Kobylisy. 

Jedná se o polyfunkční dům čtyřpodlažní, nepodsklepený. 

Vstup je umožněn přes hlavní vstup do chodby s výtahem a schodištěm spojujícím 1 

– 4NP. V 1NP se nachází vstup do zázemí obchodů, do kterých je pro veřejnost vstup 

z přístupového chodníku na jihovýchodní straně objektu, dále sklepy náležející bytovým 

jednotkám ve 3 a 4NP. V prostoru schodiště je také umístěna technická místnost a místnost 

pro úklid. V 1NP se nachází zároveň prostor kavárny, do které vede samostatný vstup 

v přístupového chodníku na severní straně objektu. 

Ve 2NP se nachází prostory kanceláří. Ve 3 a 4NP  se nachází chodba, ze které je 

přístup k jednotlivým bytovým jednotkám, v každém patře je umístěno šest bytových 

jednotek.  

V severní části objektu je umístěn park, jihovýchodní a jihozápadní stranu objektu 

lemuje parkoviště pro uživatele polyfunkčního domu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

- Práce z předmětu BH09 

- Katalogy a technické listy materiálů a odborná literatura 

- Právní předpisy 

 

Zákony a vyhlášky: 

- Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

 

Normy: 

- ČSN 01 3420  - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 4301  - Obytné budovy 

- ČSN 73 1101  - Navrhování zděných konstrukcí 

- ČSN 73 0580  - Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 4130  - Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 73 1901  - Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4201  - Komíny a kouřovody 

- ČSN 73 3050  - Zemní práce 

- ČSN 73 0532 - Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky 

- ČSN 73 0540  - Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 0802  - Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

- ČSN 73 6110  - Projektování místních komunikací 

- ČSN EN ISO 13790  - Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

- kce – konstrukce 

- ČSN – česká státní norma 

- p.c. – parcelní číslo 

- RD – rodinný dům 

- tl. – tloušťka 

- dl. – délka 

- k.ú. – katastrální území 
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SEZNAM PŘÍLOH DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

SLOŽKA 1 – DOKLADOVÁ ČÁST 

 

- TITULNÍ LIST  

- ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

- ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 

- BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP PODLE ISO 690 

- PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE, PODPIS AUTORA 

- PODĚKOVÁNÍ 

- OBSAH 

- ÚVOD 

- VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

- ZÁVĚR 

- SEZNAM POŽITÝCH ZDROJŮ 

- SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

- SEZNAM PŘÍLOH 

 

SLOŽKA 2 – STUDIE 

 

 S1. PŮDORYS 1.NP       1:200  2A4 

 S2. PŮDORYS 2.NP       1:200 2A4 

S3. PŮDORYS 3.NP       1:200 2A4 

 S4. PŮDORYS 4.NP       1:200 2A4 

 S5. ŘEZ        1:200 2A4 

 S6. POHLEDY JZ, JV      1:200  2A4 

 S7. POHLEDY SV, SZ      1:200 2A4 

 S8. SITUACE        1:500 2A4 

 

SLOŽKA 3 – VYÝKRESOVÁ ČÁST 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA       3A4 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     6A4 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY  1:500 8A4 

C.2. KOORDINAČNÍ SITUACE    1:250 8A4 

 

 D. DOKUMENTACE STAVBY 

  D.1.1. a. TECHNICKÁ ZPRÁVA     60A4 

  D.1.1 .b. VÝKRESOVÁ ČÁST       

   D.1.1.b.01 ZÁKLADY    1:50 28A4 

   D.1.1.b.02 PŮDORYS 1NP    1:50 28A4 

   D.1.1.b.03 PŮDORYS 2NP    1:50 28A4 

   D.1.1.b.04 PŮDORYS 3NP    1:50 28A4 

   D.1.1.b.05 PŮDORYS 4NP    1.50 28A4 

   D.1.1.b.06 ŘEZ A – A´    1:50 18A4 

   D.1.1.b.07 ŘEZ B – B´    1:50 18A4 

   D.1.1.b.08 ŘEZ C – C´    1:50 18A4 

   D.1.1.b.09 POHLEDY    1:100 18A4 

   D.1.1.b.10 SKLADBA STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1NP 

          1:50  28A4 



   D.1.1.b.11 SKLADBA STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 2NP 

          1:50 28A4 

   D.1.1.b.12 SKLADBA STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 3NP 

          1:50 28A4 

   D.1.1.b.13 SKLADBA STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 4NP 

          1:50 28A4 

   D.1.1.b.14 PŮDORYS STŘECHY   1:50 28A4 

   D.1.1.b.15 PŮDORYS KROVU   1:50 28A4 

   D.1.1.b.16 DETAIL NAPOJENÍ OKNA U PARAPETU 

          1:3 2A4 

   D.1.1.b.17 DETAIL ŘEŠENÍ U SOKLU  1:5 2A4 

    

SLOŽKA 4  - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

  D.1.3. ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI   70A4 

 

 

SLOŽKA 5 – STAVEBNÍ FYZIKA 

 

  TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ    14A4 
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