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Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby 

polyfunkčního objektu, umístěného v městské části Brno-Líšeň, 

konkrétně na ulici Zikova s parcelou pozemku číslo 8362/6. Polyfunkční 

dům má tvar písmene l a je celoplošně podsklepen, kratší část písmene 

l má jedno nadzemní podlaží, delší část písmene l má tři nadzemní 

podlaží. Zastřešení objektu je řešeno jako plochá, vegetační střecha. 

Jednotlivá podlaží jsou přístupná ze dvou schodišťových věží 

s výtahovými šachtami, umístěných v levé a v pravé části objektu. 

 

Diplomová práce obsahuje veškeré povinné náležitosti a samotná 

stavba je navrhována v souladu s územním plánem města Brna, se 

všemi účinnými zákony a ostatními právními předpisy a platnými 

českými státními normami. Výkresová dokumentace je pak zpracována 

v počítačovém programu AutoCAD. 

Polyfunkční dům, novostavba, restaurační zařízení, administrativní 

jednotky, bytové jednotky, ordinace



 

 

This diploma thesis deals with the project documentation of the new 

building of a polyfunctional building, located in the Brno-Líšeň district, 

specifically on the street Zikova with plot no. 8362/6. The polyfunctional 

building is L-shaped and has a basement floor, the shorter part of the 

letter L has one above-ground floor, the longer part of the letter L has 

three above-ground floors. The stop of the building is designed as a flat, 

vegetation roof. Individual floors are accessible from two stair towers 

with elevator shafts located to the left and right.  

 

The diploma thesis contains all mandatory elements and the building 

itself is designed in accordance with the town plan of the city of brno 

with all valid laws and other legal regulations and valid czech state 

standards. Drawing documentation is processed in AutoCAD. 

 

 

Polyfunctional building, new building, restaurant facilities, 

administrative units, flats, surgeries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bc. Lukáš Vejmělek Novostavba polyfunkčního domu v Brně - Líšni. Brno, 2018. 

55 s., 556 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Jindřich Sobotka, 

Ph.D.  



 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 12. 1. 2018  

   Bc. Lukáš Vejmělek 
autor práce  

 



 

 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 12. 1. 2018  

   Bc. Lukáš Vejmělek 
autor práce  

 

 



 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu Ing. Jindřichu Sobotkovi, Ph.D. za 

cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této 

diplomové práce.  



 

 

 

OBSAH ......................................................................................................................... 9 

ÚVOD ......................................................................................................................... 10 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................ 11 

A.1 Identifikační údaje .................................................................................... 11 

A.1.1 Údaje o stavbě ................................................................................... 11 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ........................................................................ 11 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ............................ 11 

A.2 Seznam vstupních podkladů ................................................................... 12 

A.3 Údaje o území ........................................................................................... 12 

A.4 Údaje o stavbě ........................................................................................... 14 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ....... 16 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .................................................................... 18 

B.1 Popis území stavby ................................................................................... 18 

B.2 Celkový popis stavby ................................................................................ 20 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ......... 20 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................. 20 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................... 21 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ............................................................ 22 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ......................................................... 22 

B.2.6 Základní charakteristika objektu ..................................................... 23 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .. 

  ............................................................................................................. 24 

B.2.8     Požárně bezpečnostní řešení .......................................................... 25 

B.2.9     Zásady hospodaření s energiemi .................................................... 26 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí ........................................................................................ 27 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ..... 28 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ................................................. 29 

B.4 Dopravní řešení ......................................................................................... 29 

B.5       Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................. 30 

B.6       Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ...................... 31 

B.7 Ochrana obyvatelstva ........................................................................... 32 

B.8 Zásady organizace výstavby ................................................................ 32 

D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ........................................................ 38 



 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení .............................................................. 38 

D.1.1a účel objektu, funkční náplň ............................................................. 38 

D.1.1b architektonické, výtvarné a materiálové řešení ............................ 38 

D.1.1c dispoziční a provozní řešení ............................................................ 38 

D.1.1d bezbariérové užívání stavby ............................................................ 39 

D.1.1e konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti 

stavby  ............................................................................................................. 39 

D.1.1f stavební fyzika ................................................................................... 44 

D.1.1g ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí .................. 45 

D.1.1h požadavky na požární ochranu konstrukcí ................................... 45 

D.1.1i údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení ....................................................................... 45 

D.1.1j popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí ......................... 46 

D.1.1k požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby ......................................................................................... 46 

D.1.1l stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek ................................................... 46 

ZÁVĚR ........................................................................................................................ 47 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .............................................................................. 48 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ..................................................... 51 

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 54 

 



10 

 

Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby 

polyfunkčního objektu, umístěného v městské části Brno-Líšeň, 

konkrétně na ulici Zikova s parcelou pozemku číslo 8362/6. Polyfunkční 

dům má tvar písmene L a je celoplošně podsklepen, kratší část písmene 

L má jedno nadzemní podlaží, delší část písmene L má tři nadzemní 

podlaží. Zastřešení objektu je řešeno jako plochá, vegetační střecha. 

Jednotlivá podlaží jsou přístupná ze dvou schodišťových věží 

s výtahovými šachtami, umístěných v levé a v pravé části objektu. 

 

V podzemní podlaží je umístěna především hromadná garáž s 26 

parkovacími místy pro osobní automobily, dále se zde nacházejí 4 

sklepní kóje, sklad, technická místnost a místnost pro uskladnění 

jízdních kol, respektive kočárků. V první nadzemní podlaží je umístěno 

restaurační zařízení a zdravotnické zařízení. Druhé nadzemní podlaží 

obsahuje nebytové prostory tvořené kancelářskými jednotkami. Ve 

třetím nadzemní podlaží jsou pak 4 bytové jednotky. Dvě o dispozičním 

řešení 3+kk a dvě 4+kk. 

 

Diplomová práce je členěna na část textovou a výkresovou. Výkresová 

část je členěna do složek dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. O dokumentaci 

stavby. Textová část obsahuje průvodní zprávu se všemi identifikačními 

údaji polyfunkčního domu, spolu se seznamem vstupních podkladů, 

údaji o území, stavbě a členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení. Dále je uvedena souhrnná technická zpráva, jež 

obsahuje celkový popis stavby, území, připojení, dopravního řešení, 

řešení vegetace, vlivů na životní prostředí, ochrany obyvatelstva a 

zásady organizace výstavby. V poslední části dokumentace stavebního 

objektu jsou podrobněji rozepsány architektonicko-stavební řešení.  

 

Stavba je navrhována v souladu s územním plánem města Brna, se 

všemi účinnými zákony a ostatními právními předpisy a platnými 

českými státními normami. Samotná výkresová dokumentace je pak 

zpracována v počítačovém programu AutoCAD, který slouží ke 2D a 3D 

projektování a konstruování.  

 



11 

 

 

a) název stavby, 

• Novostavba polyfunkčního domu v Brně – Líšni 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků), 

• ulice Zikova, městská část Brno-Líšeň, Brno 628 00 

• katastrální území Líšeň [612405] 

• obec Brno [582786] 

• parcela číslo pozemku 8362/6 

 

c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby 

polyfunkčního domu v Brně-Líšni, včetně napojení objektu na 

inženýrské sítě a technickou infrastrukturu a parkovacích ploch. 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba). 

 

StavaLux s.r.o., Molákova 1, Brno 628 00, DIČ: CZ12345678 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

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

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
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Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace. 

 

Bc. Lukáš Vejmělek, Velkopavlovická 5, Brno 628 00 

 

• Vizuální prohlídka stavební parcely a její fotodokumentace 

• Územní plán města Brna 

• Katastrální mapa pozemku a nejbližšího okolí 

• Vyjádření o existenci sítí 

a) rozsah řešeného území, 

Rozsah řešeného území odpovídá volné ploše na parcele č. 8362/6, 

která se nachází v katastrálním území Líšeň [612402] v obci Brno 

[582786]. Parcela se nachází v zastavěném území městské části Brno-

Líšeň. Stavbou dotčenou parcelou je také parcela č. 8150/1.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.), 

Pozemek se nenachází v území, které by bylo památkovou rezervací, 

památkovou zónou, zvláště chráněným územím nebo záplavovým 

územím. Není známo, že by se pozemek nacházel v jiných ochranných 

pásmech výše zmíněného charakteru 

 

c) údaje o odtokových poměrech, 

Pozemek je poměrně rozsáhlý a svažitý směrem k jihu. Obsahuje 

množství travnaté plochy, která umožní vsakování dešťových vod. 

Zastřešení objektu je řešeno, jako plochá vegetační střecha s velkou 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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schopností retence. Dešťové vody ze zpevněných ploch, jako jsou 

parkovací plochy a účelové komunikace pro osobní automobily, budou 

filtrovány pomocí odlučovačů lehkých kapalin a poté odvedeny 

dešťovou kanalizací. Na pozemku bude vybudována dešťová kanalizace, 

která bude odvádět veškerou dešťovou vodu do retenční nádrže a 

zasakovacích košů umístěných na pozemku stavebníka. Dešťové vody 

z komunikací pro pěší budou svedeny do okolních travnatých ploch.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 

souhlas, 

Pozemek se nachází na parcele, která je v Územním plánu města Brna 

vedena jako smíšené plochy obchodu a služeb, což je v souladu se 

stanovenými podmínkami Územní plánu města Brna. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Obecné požadavky na využití území dle platné vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

jsou dodrženy. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Dokumentace bude podrobena schvalovacímu procesu se všemi 

dotčenými orgány státní správy, za účelem získání závazných stanovisek 

těchto orgánů, potřebných pro průběh stavebního řízení. Podmínky ze 

závazných stanovisek dotčených orgánů budou zaneseny do podmínek 

stavebního povolení a budou respektovány při návrhu, realizaci a 

užívání objektu, 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou požadovány. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
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Žádné související a podmiňující investice nejsou požadovány.  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

Katastrální území Líšeň [612405] 

Obec Brno [582786] 

 

• Stavební parcely: 

parcelní 

číslo 

číslo 

LV 
výměra 

způsob 

využití 

druh 

pozemku 
vlastnické právo 

8362/5 9416 7935 zeleň 
ostatní 

plocha 

StavaLux s.r.o., Molákova 1, Brno-Líšeň, 

62800 Brno 

 

• Parcely dotčené stavbou: 

parcelní 

číslo 

číslo 

LV 
výměra 

způsob 

využití 

druh 

pozemku 
vlastnické právo 

8150/1 10001 53661 
ostatní 

kom. 

ostatní 

plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 

Brno 

 

• Sousední parcely: 

parcelní 

číslo 

číslo 

LV 
výměra 

způsob 

využití 

druh 

pozemku 
vlastnické právo 

4422/21 10001 273 
jiná 

plocha 

ostatní 

plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 

Brno 

4422/22 10001 1969 
jiná 

plocha 

ostatní 

plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 

Brno 

4422/553 10001 18087 zeleň 
ostatní 

plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 

Brno 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu včetně vybudování přípojek 

inženýrských sítí, parkovacích ploch a napojení objektu na veřejné 

komunikace. 

 



15 

 

b) účel užívání stavby, 

Jedná se o stavbu polyfunkčního objektu, který sdružuje několik funkcí. 

V objektu se bude nacházet stravovací zařízení, zdravotnické zařízení, 

administrativní celek a také bude plnit funkci bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou.  

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.), 

Stavba podle právních předpisů nepodléhá ochraně, ani není kulturní 

památkou. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Navržená stavba dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu. 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu. V objektu je uvažováno 

s pohybem osob se sníženou schopností pohybu a orientace, a proto je 

stavba řešena jako bezbariérová. Pouze jednotlivé byty nejsou řešeny 

jako bezbariérové, je zde ale uvažováno s případnou úpravou, tak aby 

byt splňoval podmínky pro bezbariérové užívání. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů, 

Dokumentace bude podrobena schvalovacímu procesu se všemi 

dotčenými orgány za účelem získání závazných stanovisek, potřebných 

pro průběh stavebního řízení. Tyto podmínky budou zaznamenány do 

podmínek výrokové části stavebního povolení a budou dodrženy. Na 

stavbu nejsou kladeny žádné další požadavky vyplívající z jiných 

právních předpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou požadovány. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 
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• Zastavěná plocha: 

• Obestavěný prostor: 

• Užitná plocha: 

• Počet funkčních jednotek a velikost: 

• Počet uživatelů: 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.), 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

Předpokládaná doba výstavby bude od března roku 2018 do října roku 

2019. Dle předpokládaného rozsahu stavebních prací bude stavba 

řešena jako jeden stavební soubor v jednou časovém sledu. 

 

k) orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady na výstavbu objektu je 45 000 000 Kč 

 

S.01 – Polyfunkční dům 

S.02 – Parkoviště s napojením na místní komunikace 

S.03 – Napojení podzemní garáže se sjezdem na místní komunikace 

S.04 - Parkovací záliv pro zásobování 

S.05 – Zpevněné plochy komunikací pro pěší 

S.06 – Plynovodní přípojka NTL 

S.07 – Teplovodní přípojka 

S.08 – Přípojka nízkého napětí 

S.09 – Vodovodní přípojka 

S.10 – Přípojka na splaškovou kanalizaci 

S.11 – Rozvod dešťové kanalizace na pozemku stavebníka 

S.12 – Odlučovač lehkých kapalin z parkoviště 

S.13 – Odlučovač lehkých kapalin z podzemních garáží 

S.14 – Retenční nádrž 

S.15 – Zasakovací koše 
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S.16 – Prostor pro nádoby na komunální odpad 

S.17 – prostor pro nádoby na odpad z restaurace 

S.18 – Zahradní mobiliář 

S.19 – Rozvod veřejného osvětlení na pozemku stavebníka 

S.20 – zasakovací koše sjezdu na místní komunikaci  

S.21 – Konečné terénní úpravy 
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a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nachází na pozemku parcelní číslo 8362/6 

v katastrálním území Líšeň [612405], obec Brno [582786]. Pozemek je 

situován v zastavěném území městské části Brno-Líšeň, podél místní 

komunikace na ulici Zikova, na kterou je dopravně napojen. Jedná se o 

svažitý pozemek směrem k jižní straně. V katastru nemovitostí je 

pozemek veden jako ostatní plocha, se způsobem využití zeleň. Na 

pozemku se nachází několik stromů a keřů, především podél místní 

komunikace.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

V blízkosti pozemku bylo provedeno již několik inženýrsko-geologických 

průzkumů, při nichž bylo provedeno několik vrtů o hloubce 8 až 13 m. 

Z těchto průzkumů byly využity potřebné informace o složení základové 

půdy, stability pozemku, hladina podzemní vody, radonové tizoko, atd. 

Hornina pozemku je z části tvořena štěrky a písky, a z části spraši a 

sprašovými hlínami. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce a 

nebude tak ovlivňovat navrhovaný objekt. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Objekt není navržen v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

Jednotlivé limity využití území a ochranná pásma inženýrských sítí, 

komunikací a jiných staveb jsou dodržena. 

 

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

Objekt se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

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

odtokové poměry v území, 

Výstavba ani provoz stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 

pozemky. Zařízení staveniště bude během výstavby umístěno na 

pozemku stavebníka. Stávající dřeviny budou z větší části zachovány, 
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pouze stromy, které se nachází uprostřed pozemku budou odstraněny. 

Po dokončení stavby bude provedena výsadba nových stromů a keřů 

společně s celkovou revitalizací zeleně na pozemku. Pozemek obsahuje 

množství travnaté plochy, která umožní vsakování dešťových vod. 

Zastřešení objektu je řešeno, jako plochá vegetační střecha s velkou 

schopností retence. Dešťové vody ze zpevněných ploch, jako jsou 

parkovací plochy a účelové komunikace pro osobní automobily, budou 

filtrovány pomocí odlučovačů lehkých kapalin a poté odvedeny 

dešťovou kanalizací. Na pozemku bude vybudována dešťová kanalizace, 

která bude odvádět veškerou dešťovou vodu do retenční nádrže a 

zasakovacích košů umístěných na pozemku stavebníka. Dešťové vody 

z komunikací pro pěší budou svedeny do okolních travnatých ploch. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na pozemku nebude potřeba provádět žádné demoliční práce. Bude 

provedeno pokácení stromů a keřů, které se nacházejí uprostřed 

stavebního pozemku. Před prováděním zemních prací, bude sejmuta 

vrstva ornice o mocnosti 30 cm. Stromy, které jsou umístěny podél 

místní komunikace budou z větší části zachovány, pokud to bude 

možné.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Pozemek není chráněn Zemědělským půdním fondem a není tak nutné 

žádat o jeho vyjmutí. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

Objekt bude dopravně napojen na jednosměrnou místní komunikaci 

vedoucí podél pozemku nově zbudovanými sjezdy. Parkovací plocha 

nacházející se na severní straně pozemku bude dopravně napojena 

jednosměrným sjezdem pro vjezd a jednosměrným sjezdem pro výjezd 

z parkoviště. Podzemní garáže budou napojeny na jednosměrnou 

místní komunikaci obousměrným sjezdem na západní straně pozemku. 

Pro zásobování bude sloužit nově vybudovaný odstavný záliv na západní 

straně pozemku. Napojení na vodovodní řad je řešeno vodovodní 

přípojkou z PE potrubí s vodoměrem umístěným ve vodoměrné šachtě 
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u západní hranice pozemku. Připojení na elektrickou energii je 

prostřednictvím přípojky nízkého napětí zemním kabelem 

k elektroměrové skříni za západní hranici pozemku. Odpadní vody 

budou svedeny PVC potrubím do revizní šachty a dále odvedeny do 

veřejné odpadní kanalizační stoky. Napojení na plynovodní síť je pomocí 

nízkotlaké přípojky z ocelového potrubí k hlavnímu uzávěru plynu 

umístěného ve zděné skříni na západní hranici pozemku. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba není omezena podmiňujícími investicemi a není podmíněna 

žádnými časovými vazbami. Před zahájením výstavby bude na staveništi 

provedeno odbočení vodovodní přípojky a bude osazen elektroměrový 

pilíř na přípojce nízkého napětí z podzemního vedení, pro zajištění 

přívodu vody a elektrické energie během výstavby.  

 

Jedná se o stavbu polyfunkčního objektu, který sdružuje několik funkcí. 

V objektu se bude nacházet stravovací zařízení, zdravotnické zařízení, 

administrativní celek a také bude plnit funkci bydlení. 

• Zastavěná plocha: 

• Obestavěný prostor: 

• Užitná plocha: 

• Počet funkčních jednotek a velikost: 

• Počet uživatelů: 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Pro městskou část Brno – Líšeň, kde se navrhovaný objekt bude 

nacházet, není vydán regulační plán. Po dohodě se stavebním úřadem 

a územně plánovacím odborem byla stavba upravena tak, aby 

prostorovým řešením zapadla do stávající zástavby. V Územním plánu 

města Brna je plocha vedena jako stavební. Funkční typ smíšená plocha 

obchodu a služeb s indexem podlahové plochy 1.2. Přípustné jsou 

administrativní budovy, stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry 
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funkční plochy, provozovny stravování, zdravotnické stavby, podzemní 

garáže nezhoršující pohodu bydlení. Navržený objekt je tedy v souladu 

s Územním plánem města Brna. Na parcele bude objekt umístěn tak, aby 

byly dodrženy požadované odstupy od okolních parcel a staveb.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení. 

Objekt je navržen jako podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, 

částečně zapuštěn do přilehlého svažitého terénu. Půdorysně má objekt 

tvar písmene L, tak aby pomyslně kopíroval přilehlou komunikaci a 

odděloval ji tak, od zbytku pozemku, kde bude vytvořen menší park. 

Druhé a třetí nadzemní podlaží se nachází pouze nad delší stranou 

půdorysného tvaru L a tvoří tak hmotnější kvádr orientovaný směrem 

na jih. Obě střechy jsou řešeny jako ploché vegetační, s extenzivní 

zazeleněním. Objekt je založen na monolitických základových pasech 

z betonu a monolitických železobetonových patkách. Svislé nosné 

konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových zdících bloků, v suterénu 

v kombinaci s železobetonovými sloupy. Stropní konstrukce jsou 

z prefabrikovaných předepjatých panelů, průvlaky, schodišťová ramena, 

podesty a výtahová šachta jsou monolitické železobetonové. 

Provětrávaná fasáda bude zateplena minerálními deskami a opláštěna 

cementovláknitými deskami v tmavě šedém odstínu. Soklová část bude 

zateplena pěnovým polystyrenem a omítnuta mozaikovitou omítkou 

světle šedé barvy. Výplně otvorů budou plastové v odstínech šedé 

barvy, popř. opláštěné hliníkovými profily, taktéž v šedých odstínech. 

 

V podzemní podlaží je umístěna především hromadná garáž s 24 

parkovacími místy pro osobní automobily, z tohoto počtu jsou 2 místa 

určena pro parkování osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dále se v podzemním podlaží nachází 4 sklepní kóje pro byty umístěné 

ve třetím nadzemní podlaží objektu. Součástí podzemních garáží je také 

sklad pro údržbu objektu, místnost pro uskladnění jízdních kol a kočárků 

a technická místnost. 

V první nadzemní podlaží, tvořící kratší část budovy půdorysného tvaru 

L, je umístěno restaurační zařízení včetně technického zázemí, zázemí 
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pro personál a terasy. V delší části objektu půdorysného tvaru L, je 

umístěno zdravotnické zařízení, které je tvořeno 6 ordinacemi, čekárnou 

s hygienickým zařízením pro pacienty, zázemím pro lékaře a technickým 

zázemím. 

Druhé nadzemní podlaží je již pouze nad delší stranou půdorysného 

tvaru písmene L a jsou zde umístěny nebytové prostory tvořené 8 

kancelářemi, 2 zasedacími místnostmi, hygienickým a technickým 

zázemím.  

Ve třetím nadzemní podlaží kopírující druhé podlaží, jsou umístěny 4 

byty. Jsou rozmístěny po dvojících, tak že v levé části je byt 3+kk a 4+kk, 

přístupné samostatným schodištěm a výtahem. Obdobně je řešena 

druhé dvojce bytů v prvé části objektu. 

 

Jelikož je navrhovaná stavba polyfunkčního domu stavbou občanského 

vybavení, tak je dokumentace navržena v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Především se jedná o návrh vyhrazených 

stání jak na venkovním parkovišti, tak v podzemních garážích. Veřejné 

prostranství před stavbou a přístup do stavby.  Dále obecné technické 

požadavky a požadavky na stavby občanského vybavení zabezpečující 

bezbariérové užívání. Byty umístěné ve třetím nadzemní podlaží nejsou 

dle požadavku investora řešeny jako bezbariérové. Je ale uvažováno 

s případnou úpravou jednoho z bytů pro potřeby osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při 

užívání, mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu 

zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla. Jednotlivé části 

stavby a výrobky musí být užívány takovým způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami stanovených výrobcem.  
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a) stavební řešení, 

Objekt je navržen jako podsklepený, se třemi nadzemními podlažími a 

částečně zapuštěn do přilehlého svažitého terénu. Půdorysně má objekt 

tvar písmene L, a kopíruje trasu přilehlé místní komunikace. První 

nadzemní podlaží má také tvar písmene L, ale je oproti suterénu 

ustupující. Druhé a třetí nadzemní podlaží se nachází pouze nad delší 

stranou půdorysného tvaru L a tvoří tak hmotnější kvádr orientovaný 

další stanou směrem k jihu. Obě střechy jsou řešeny jako ploché, 

vegetační s extenzivní zazeleněním. Terasa vzniklá ustoupeným prvním 

nadzemním podlažím, bude z části řešeno jako pochozí provozní plochá 

střecha a z části jako plochá vegetační střecha s extenzivním 

zazeleněním. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu a 

monolitických železobetonových patkách. Konstrukční systém 

v suterénu je kombinovaný, tvořen sloupy a stěnami. Svislé nosné 

konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových zdících bloků, sloupy jsou 

monolitické železobetonové. Vodorovné nosné konstrukce v suterénu 

jsou z železobetonových předpjatých dutinových panelů. Stropní 

konstrukce jsou z prefabrikovaných předepjatých panelů, uložených na 

nosných stěnách nebo na železobetonových monolitických průvlacích. 

Konstrukční systém v nadzemních podlažích je stěnový – příčný. Svislé 

nosné konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových zdících bloků, 

vodorovné nosné konstrukce jsou z železobetonových předpjatých 

dutinových panelů.  Schodišťová ramena, podesty, průvlaky, trámy a 

výtahová šachta jsou monolitické železobetonové. Fasáda objektu je 

řešena jako provětrávaná a bude zateplena minerálními deskami 

s opláštěním z cementovláknitých desek. Soklová část bude zateplena 

extrudovaným pěnovým polystyrenem a omítnuta mozaikovitou 

omítkou. Výplně otvorů budou z plastu, okenní výplně jsou doplněny 

o předokenní žaluzie. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Jednotlivé konstrukce a konstrukční prvky jsou navrženy a musí být 

provedeny v souladu s normovými hodnotami, tak aby po dobu 
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životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolávaly všem 

účinkům zatížení a nepříznivým vlivům povětrnosti a prostředí. 

 

 

a) technické řešení, 

• Vytápění 

V městské části je zavedeno dálkové horkovodní potrubí, kterým jsou 

vytápěny stávající panelové objekty. V bezprostřední blízkosti pozemku 

se nachází rozvod horkovodního potrubí, na které buje objekt napojen. 

V suterénu bude umístěna výměníková stanice a v objektu bude zřízen 

rozvod ústředního vytápění. V jednotlivých místnostech se budou 

nacházet desková topná tělesa, dle návrhu otopné soustavy. 

 

• Plynovod 

V blízkosti objektu se nachází rozvod STL i NTL plynovodu. Objekt bude 

napojen na rozvod NTL plynovodu. Na hranici pozemku bude 

v samostatném zděném objektu umístěn HUP pro objekt. 

 

• Vodovod 

Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád nově vybudovanou 

přípojkou. Na hranici pozemku bude umístěna šachta s vodoměrnou 

sestavou.  

 

• Kanalizace 

Odpadní potrubí objektu bude napojeno na veřejnou kanalizační 

splaškovou síť. Před napojením na veřejnou síť bude umístěna revizní 

šachta. Veškerá dešťová voda ze střech a zpevněných vod bude 

odváděna nově vytvořenou dešťovou kanalizací na pozemku 

stavebníka. Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže a do 

zasakovacích košů. 

 

• Elektrická energie 

Napojení na elektrickou energii bude provedeno nově vytvořenou 

přípojkou. Na hranici pozemku bude umístěn elektroměr 
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v samostatném zděném objektu. Elektrorozvodna se bude nacházet 

v suterénu v technické místnosti. 

• Veřejné osvětlení 

Součásti objektu bude vybudování veřejného osvětlení pro osvětlení 

parkovací plochy a zpevněných ploch pro chodce. Rozvod veřejného 

osvětlení bude napojen v místě stávající lampy veřejného osvětlení. 

 

• Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude rozvedena z elektrorozvodny v suterénu. Bude 

vedena v instalačních šachtách, podhledech a v drážkách ve zdivu, popř. 

možnost vedení v dutinách stropních panelů. 

 

• Bleskosvod 

Objekt je opatřen bleskosvodnou soustavou svedenou do zemnících 

pásků umístěných v základových konstrukcích. Podrobněji popsáno 

v samostatné projektové dokumentaci. 

 

• Výtah 

Výtah bude řešen samostatně jako kompletní dodávka. Bude umístěn 

ve výtahové šachtě o vnitřním rozměru 1,85×1,85 m. Kabina bude mít 

rozměr 1,1×1,4 m. Jedná se o hydraulický výtah bez samostatné 

strojovny.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Viz bod B.2.7 a) 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek. 

Všechny body a)–d) kapitoly B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení jsou 

řešeny a popsány v části projektové dokumentace Požárně 

bezpečnostního řešení stavby (viz Technická zpráva PBS) 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Návrhové parametry venkovního prostředí: 

Obec/místo: Brno 

Nadmořská výška: 280 m. n. m. 

Teplotní oblast: 2 

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období: θe= -15,0 °C 

Relativní vlhkost vzduchu: φe= 84% 

 

Návrhové parametry vnitřního prostředí: 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období: θi= 20,0 °C 

Teplotní přirážka: ∆ θi= 0,0 °C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu pro obytné místnosti, kanceláře, 

restaurace: θai= 20,0 °C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu pro koupelny, WC, ordinace, šatny 

a převlékárny: θai= 24,0 °C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu pro chodby, schodišťové prostory, 

sklady domovního vybavení: θai= 15,0 °C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu pro garáže: θai= 5,0 °C 

 

b) energetická náročnost stavby, 

Podrobný výpočet a výpis vstupních dat uveden v příloze Ztráty 

v samostatné části E. 

 

Objem vytápěné zóny:    V= 8152,4 m3 
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Půdorysná plocha podlahy budovy: A= 904,9 m2 

Exponovaný obvod budovy:  P= 164,5 m 

Plocha ohraničujících konstrukcí: A=3290,2 m2 

Průměrná vnitřní teplota v budově: Ti,m= 20,0 °C 

Výpočtová venkovní teplota:  Te= -15,0 °C 

 

Průměrný souč. prostupu tepla obálky budovy:  Uem= 0,25 W/m2K 

Požadavek na max. prům. souč. prostupu tepla: Uem,N= 0,38 W/m2K 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou: B (úsporná) 

Klasifikační ukazatel:    Cl= 0,7 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

V daném objektu není využíváno žádného z alternativních zdrojů 

energií. 

 

Při výstavbě objektu jsou použity stavební materiály a výrobky, které 

mají certifikát v rámci prohlášení o shodě. Objekt je navržen v souladu 

s hygienickými požadavky na stavby a na pracovní a komunální 

prostředí. 

 

• Větrání 

Větrání v objektu bude nucené, pomocí vzduchotechniky. Výměna 

vzduchu v jednotlivých místnostech bude odpovídat požadavkům na 

jednotlivé provozy odpovídající normovým hodnotám. 

 

• Vytápění 

Vytápěná objektu bude zajištěna teplovodním systémem pomocí 

otopných deskových těles umístěných v jednotlivých místnostech. 
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Vytápění objektu je ústřední, napojené na rozvod horkovodního potrubí 

v blízkosti pozemku stavebníka. 

 

• Osvětlení 

Objekt je navržen jako samostatně stojící budova, která se nachází ve 

stávající zástavbě. Jihovýchodní a jižní fasáda objektu není nijak 

zastíněna okolními objekty. Stávající objekty částečně zastiňují objekt 

pouze na západní straně. Jednotlivé provozy, jako jsou restaurační 

zařízení, ordinace, kanceláře a také obytné místnosti bytů jsou 

orientovány především na jižní stranu, tak aby bylo zajištěné dostatečné 

proslunění objektu. 

 

• Zásobování vodou 

Objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu. 

Rozvod vody v objektu bude veden v jednotlivých instalačních šachtách. 

Průměrná potřeba vody celého objektu by byla stanovena podrobným 

výpočtem. 

 

• Odpady 

Komunální odpad bude ukládán do k tomu určených nádob, které 

budou umístěny na zpevněné ploše v blízkosti vstupu do objektu. 

Odpad vzniklý provozem restauračního zařízení bude ukládán 

v nádobách na komunální odpad, které budou umístěny na zpevněné 

ploše v blízkosti provozního vstupu do restauračního provozu. 

 

Navrhovaný objekt nebude mít negativní vliv na okolí. Nebude 

vykazovat vibrace, zvýšenou hlučnost ani prašnost. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Na základě radonového průzkumu bylo stanoveno, že navrhovaný 

objekt se nachází v nízkém radonovém riziku. Pronikání radonu 

z podloží do suterénu bude zabráněno asfaltovými pásy natavenými na 

vodorovné i svislé ploše suterénu. Garáže budou odvětrávány 

vzduchotechnikou a nebude tak docházet k naakumulování radonu 
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v prostoru suterénu a případného pronikání do prvního nadzemního 

podlaží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Na pozemku, kde se nachází navrhovaný objekt se nevyskytují žádné 

bludné proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Navrhovaný objekt se nachází na pozemku, který se nenachází 

v seizmicky nestabilní oblasti. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Objekt bude před hlukem chráněn pomocí hmotných obvodových 

konstrukcí s izolací a otvorovými výplněmi, které splňují požadavky 

normy. 

 

e) protipovodňová opatření. 

Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území, a proto nejsou 

navrhována žádná protipovodňová opatření. 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Veškeré rozvody veřejné technické infrastruktury se nacházejí podél 

stavební parcely. Stavba je na tuto infrastrukturu napojena pomocí nově 

vybudovaných přípojek. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Přesné připojovací rozměry a výkonové kapacity budou stanoveny až při 

přesném výpočtu potřeby energií specializovaným pracovníkem. Délky 

jsou přizpůsobeny poloze objektu a poloze veřejného rozvodu 

inženýrských sítí. 

 

a) popis dopravního řešení, 
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Dopravní řešení je navrženo tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu 

na místních komunikacích. Návrh dopravního řešení se snaží co 

nejméně zasahovat do současné dopravní infrastruktury, aby nenarušil 

místní zvyklosti v provozu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Parcela, na které se nachází navrhovaný objekt se nachází podél stávající 

místní komunikace na ulici Zikova. Objekt je na tuto stávající místní 

komunikaci napojen pomocí nově vybudovaných jednosměrných sjezdu 

na místní komunikaci, nacházející se podél severního okraje parcely. 

Podzemní hromadné garáže jsou napojeny na místní komunikaci 

pomocí nově vybudovaného obousměrného sjezdu na místní 

komunikaci při západním okraji parcely. 

 

c) doprava v klidu, 

U objektu je navržena parkovací plocha, která se nachází na severní 

straně objektu. Nachází se zde 32 parkovacích stání pro osobní 

automobily s šikmým řazením vozidel, z nichž 4 jsou parkovací stání pro 

vozidla přepravující osoby těžce pohybově postiženou a pro osoby 

doprovázející dítě v kočáru. Pro zásobování restauračního provozu je 

navržena plocha v zálivu podélně s komunikací při západním okraji 

pozemku, v blízkosti provozního vstupu do restauračního zařízení. Déle 

jsou v suterénu navrženy podzemní hromadné garáže, kde se nachází 

27 parkovacích stání s kolmým řazením vozidel, z nichž 2 4 parkovací 

stání jsou parkovací stání pro osoby těžce pohybově postiženou a pro 

osoby doprovázející dítě v kočáru se společným manipulačním 

prostorem. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Součástí návrhu objektu je i návrh nově vytvořených zpevněných ploch 

pro pěší, doplněné o parkový mobiliář 

 

 

a) terénní úpravy, 
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Před započetím prací bude na pozemku sejmuta ornice o tloušťce 200 

mm, která bude uskladněna na pozemku stavebníka a využita pro 

rekultivaci pozemku po dokončení výstavby. Hlavní terénní úpravy 

budou spočívat především ve vytvoření stavební jámy a rýh pro 

základové konstrukce. Tato zemina bude vytěžena a uložena na 

pozemku stavebníka pro pozdější terénní úpravy na pozemku, zbylá 

zemina bude odvezena na skládku. Přilehlý terén bude srovnán ve 

spánu 2 % směrem od navrhovaného objektu. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Součástí výstavby objektu bude i rekultivace staveniště po dokončení 

výstavby. Na pozemku budou osazeny nové stromy a keře, především 

podél stávající místní komunikace a podél nově vybudovaných 

zpevněných ploch pro pěší. Přesná poloha, typ a počet vegetace bude 

určena dle podrobné dendrologické studie a návrhu zahradního 

architekta. Dalšími vegetačními prvky jsou vegetační ploché střechy, na 

kterých budou vysázeny suchomilné rostliny, jako jsou trvalky a 

rozchodníky, popř. další méně náročné rostliny. 

 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření zahrnují terénní urovnávky, příkopy, retenční 

nádrž a zasakovací koše. 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Navrhovaná stavba ani její provoz nebude mít žádné negativní vlivy na 

životní prostředí. Při výstavbě budou jednotlivé práce probíhat tak, aby 

byly minimalizovány negativní vlivy na okolí. Účastníci výstavby se 

zaměří především na ochranu proti hluku a vibracím, znečišťování 

ovzduší, komunikací, podzemních a povrchových vod, ochranu zeleně a 

orniční vrstvy půdy a dodržování hygienických předpisů a opatření 

v objektech zařízení staveniště.  

 

Odpad vzniklý při realizaci bude, pokud možno recyklován, odvážen na 

skládky odpadů, do spaloven odpadů nebo sběren surovin. Nebezpečné 
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odpady budou likvidovány v souladu s odpadovým hospodářstvím. 

Nakládání odpadu bude probíhat dle Zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

A vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady včetně 

zařazování a kategorizaci odpadů dle Katalogu odpadů 381/2001 Sb. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině, 

Realizace stavby nemá vliv na přírodu a krajinu, ani vliv na zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, 

Pro navrhovanou stavbu nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

V dané lokalitě nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. Nevyskytují se zde žádné omezující podmínky související 

s ochranou přírody. 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou 

splněny zvoleným konstrukčním řešením stavby. Běžné bezpečnostní 

prvky budou na stavbě instalovány a odzkoušeny. 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z nově 

vybudovaných přípojek na hranici pozemku. Dodavatel stavby si 
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smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 

staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným 

správcem sítě. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Vzhledem ke svažitosti pozemku nebudou prováděna zvláštní opatření 

pro odvodnění staveniště. Stavební jáma bude případně odvodněna 

kanály podél svahování jámy a voda odčerpána pomocí čerpadla. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude pomocí 

nově vybudovaného sjezdu v místech budoucího sjezdu na místní 

komunikaci na ulici Zikova. Před zahájením stavby bude na staveništi 

provedeno odbočení vodovodní přípojky a osazen elektroměrový pilíř 

na přípojce nízkého napětí z podzemního vedení pro zajištění přívodu 

vody a elektrické energie během stavby. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Navrhovaná stavba ani její provoz nebude mít žádné negativní vlivy na 

okolní stavby a pozemky. Při výstavbě budou jednotlivé práce probíhat 

tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí. Účastníci výstavby 

se zaměří především na ochranu proti hluku a vibracím, znečišťování 

ovzduší, komunikací, podzemních a povrchových vod, ochranu zeleně a 

orniční vrstvy půdy a dodržování hygienických předpisů a opatření 

v objektech zařízení staveniště.  

 

Odpad vzniklý při realizaci bude, pokud možno recyklován, odvážen na 

skládky odpadů, do spaloven odpadů nebo sběren surovin. Nebezpečné 

odpady budou likvidovány v souladu s odpadovým hospodářstvím. 

Nakládání odpadu bude probíhat dle Zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

A vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady včetně 

zařazování a kategorizaci odpadů dle Katalogu odpadů 381/2001 Sb. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

Staveniště bude oploceno svislým mobilním oplocením výšky min. 1,8 

m. Zeleň, která bude zachována a mohla by být při realizaci stavby 
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poškozena, bude náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenových 

systémů především dřevin je nutno provádět ručně a pouze v nezbytné 

míře. Po dokončení výstavby bude okolí rekultivováno dříve sejmutou 

ornicí a nově oseto. Zeleň, především drobné keře a menší stromky 

budou odstraněny v souladu s platnými zákony. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního 

pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých 

okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. Dočasné 

zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a 

budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a 

správcem sítě.  

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

Odpad vzniklý při realizaci bude, pokud možno recyklován, odvážen na 

skládky odpadů, do spaloven odpadů nebo sběren surovin. Nebezpečné 

odpady budou likvidovány v souladu s odpadovým hospodářstvím. 

Nakládání odpadu bude probíhat dle Zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

A vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady včetně 

zařazování a kategorizaci odpadů dle Katalogu odpadů 381/2001 Sb. 

 

150101 obalový papír   O sběr. suroviny 

150110 znečištěné obaly   N skládka, spalovna 

170101 beton     O skládka 

170102 cihly     O skládka 

170107 zbytky cihel a malty  O skládka 

170201 dřevo     O skládka 

170203  plasty     O skládka, spalovna 

170405 železo/ocel    O1 sběr. suroviny 

170501 zemina/kameny   O skládka 

170504 výkopová zemina   O dočasná skládka 

170604 izolační materiály   O skládka, spalovna 

170904  směsný demoliční odpad  O skládka 
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Komunální odpad bude ukládán do k tomu určených nádob, které 

budou umístěny na zpevněné ploše v blízkosti vstupu do objektu. 

Odpad vzniklý provozem restauračního zařízení bude ukládán 

v nádobách na komunální odpad, které budou umístěny na zpevněné 

ploše v blízkosti provozního vstupu do restauračního provozu. 

 

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

Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm a 

uložena na pozemku stavebníka k dalšímu využití. Hlavní terénní 

úpravou bude stavební jáma a vyhloubení rýh pro základové konstrukce 

a následnou výstavbu suterénu. Vytěžená zemina bude uložena na 

pozemku stavebníka, uskladněna a následně využita při finálních 

terénních úpravách. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při provádění stavby je nutno brát v úvahu okolní prostředí a dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 

životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu 

realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou 

odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby 

angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 

odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 

v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími 

předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška Ministerstva životního 

prostředí č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, 

které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné 

firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k 

tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu 

plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 

při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný 

materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno 

zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.   

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů5), 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f5012766
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Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré 

platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato 

podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora 

a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy 

obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a 

provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve 

smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a 

majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se 

stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop 

realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být 

zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím.  

 

Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud 

je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo 

vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace 

nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v 

souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve 

sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 

opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu 

výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné 

přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 

bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného 

areálu, který bude oplocen, popř. jinak zajištěn. Veřejnost do 

bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 

staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být 

uzamykatelné.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Všechny vstupy do objektu jsou vytvořeny jako bezbariérové. Pohyb ve 

všech nadzemních podlažích je taktéž řešen jako bezbariérový (kromě 

bytových jednotek, které by v případě požadavku investora mohly být 

upraveny tak, aby vyhovovaly platným vyhláškám), dle platných zásad 

Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vertikální pohyb v objektu 
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je zajištěn pomocí výtahů. Samotné úpravy pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace nejsou předmětem tohoto projektu a 

nejsou požadavkem investora. Proto není žádná bytová jednotka řešena 

jako bezbariérová. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a 

chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská 

opatření.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Doba výstavby se 

předpokládá v trvání přibližně 24 měsíců po započetí stavby. Stavba 

není členěna na etapy, bude prováděna jako jeden stavební soubor 

v jednom časovém sledu. 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 05/2018 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 05/2020 
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Jedná se o stavbu polyfunkčního objektu, který sdružuje několik funkcí. 

V objektu se bude nacházet stravovací zařízení, zdravotnické zařízení, 

administrativní celek a také bude plnit funkci bydlení. Součástí návrhu 

je také napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně 

vybudování parkovací plochy a přilehlé parkové plochy. 

 

Objekt je navržen jako podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, 

částečně zapuštěn do přilehlého svažitého terénu. Půdorysně má objekt 

tvar písmene L, tak aby pomyslně kopíroval přilehlou komunikaci a 

odděloval ji tak, od zbytku pozemku, kde bude vytvořen menší park. 

Druhé a třetí nadzemní podlaží se nachází pouze nad delší stranou 

půdorysného tvaru L a tvoří tak hmotnější kvádr orientovaný směrem 

na jih. Obě střechy jsou řešeny jako ploché vegetační, s extenzivní 

zazeleněním. Objekt je založen na monolitických základových pasech 

z betonu a monolitických železobetonových patkách. Svislé nosné 

konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových zdících bloků, v suterénu 

v kombinaci s železobetonovými sloupy. Stropní konstrukce jsou 

z prefabrikovaných předepjatých panelů, průvlaky, schodišťová ramena, 

podesty a výtahová šachta jsou monolitické železobetonové. 

Provětrávaná fasáda bude zateplena minerálními deskami a opláštěna 

cementovláknitými deskami v tmavě šedém odstínu. Soklová část bude 

zateplena pěnovým polystyrenem a omítnuta mozaikovitou omítkou 

světle šedé barvy. Výplně otvorů budou plastové v odstínech šedé 

barvy, popř. opláštěné hliníkovými profily, taktéž v šedých odstínech. 

 

V podzemní podlaží je umístěna především hromadná garáž s 24 

parkovacími místy pro osobní automobily, z tohoto počtu jsou 2 místa 

určena pro parkování osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dále se v podzemním podlaží nachází 4 sklepní kóje pro byty umístěné 
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ve třetím nadzemní podlaží objektu. Součástí podzemních garáží je také 

sklad pro údržbu objektu, místnost pro uskladnění jízdních kol a kočárků 

a technická místnost. 

V první nadzemní podlaží, tvořící kratší část budovy půdorysného tvaru 

L, je umístěno restaurační zařízení včetně technického zázemí, zázemí 

pro personál a terasy. V delší části objektu půdorysného tvaru L, je 

umístěno zdravotnické zařízení, které je tvořeno 6 ordinacemi, čekárnou 

s hygienickým zařízením pro pacienty, zázemím pro lékaře a technickým 

zázemím. 

Druhé nadzemní podlaží je již pouze nad delší stranou půdorysného 

tvaru písmene L a jsou zde umístěny nebytové prostory tvořené 8 

kancelářemi, 2 zasedacími místnostmi, hygienickým a technickým 

zázemím.  

Ve třetím nadzemní podlaží kopírující druhé podlaží, jsou umístěny 4 

byty. Jsou rozmístěny po dvojících, tak že v levé části je byt 3+kk a 4+kk, 

přístupné samostatným schodištěm a výtahem. Obdobně je řešena 

druhé dvojce bytů v prvé části objektu. 

 

 

• Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude v celé ploše sejmuta ornice 

v tloušťce 200 mm a uložena na pozemku stavebníka k pozdějšímu 

využití při finálních terénních úpravách. Následně proběhne vyhloubení 

stavební jámy a rýh pro základové konstrukce a následnou výstavbu 

suterénu. Výkopové práce pro přípojky inženýrských sítí budou 

vyspádovány směrem od objektu. V průběhu výkopových prací je nutné 

chránit základovou spáru proti mechanickému poškození. Stavba bude 

vytyčena pomocí laviček a bude určen výškový bod, od kterého se 

budou určovat ostatní příslušné výšky. 
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• Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu 

C 20/25 o rozměrech 0,5×0,8 m pod obvodovou stěnou a o rozměrech 

0,8×0,8 m pod vnitřní nosnou stěnou. Základové konstrukce pod sloupy 

jsou tvořeny železobetonovými dvoustupňovými patkami z betonu C 

25/30 a oceli B 500 B, o rozměrech 2,6×2,6 m (1,5×1,5 m druhý stupeň). 

Základová spára leží v hloubce 1,25 m pod přilehlým terénem (v 

nejkritičtějším místě). Podkladní beton C 20/25 má tloušťku 200 mm a je 

do něj vložena 2× ocelová svařovaná KARI síť 150/6-150/6 (při spodním 

a horním povrchu). Výtahové šachty jsou založeny na železobetonových 

deskách z betonu C 25/30 a oceli B 500 B, o tloušťce 300 mm. Před 

betonáží bude do základových pasů vložen zemnící pásek z pozinkované 

oceli. 

 

• Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce stěnové jsou z vápenopískových zdících bloků 

o rozměrech 248×240×248 mm, vyzděných na vysokopevnostní lepidlo 

tloušťky 2 mm. Pro založení zdiva je využito speciálních bloků typu 

Therm se zlepšenými tepelně-technickými vlastnostmi, založenými na 

zakládací maltu tloušťky 12 mm. Svislé nosné konstrukce tyčové jsou 

železobetonové sloupy z betonu C 25/30 a oceli B 500 B, o rozměrech 

0,35×0,35 m. 

 

• Příčky 

Příčky jsou v objektu z vápenopískových příčkovek o rozměrech 

248×115×248 mm a 248×200×248 mm, vyzděných na vysokopevnostní 

lepidlo tloušťky 2 mm. 

 

• Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými 

dutinovými panely tloušťky 200 mm, uloženými na železobetonové 

ztužující věnce, popř. na železobetonové průvlaky. Zálivka spár musí být 

provedena před zatížením dílců, zálivkový beton pevnosti C 20/25 s 

velikostí zrn max. 8 mm, měkká konzistence s plastifikátorem. Zálivková 

výztuž průběžná o průměru min. 10 mm osazené v úrovni podélné 

drážky (polohu je možné zajistit háky), výztuž musí být kotvena do 

věnců. 
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Stropní konstrukce nad schodišťovými věžemi a hlavní podesty jsou 

tvořeny železobetonovými deskami z betonu C 20/25 a oceli B 500 B, 

tloušťky 200 mm. Stropní konstrukce pod ustupující konstrukcí lodžie je 

tvořena železobetonovou deskou z betonu C 20/25 a oceli B 500 B, 

tloušťky 150 mm. 

Železobetonové ztužující věnce jsou z betonu C 20/25 a oceli B 500 B, o 

rozměrech 0,24×0,25 m. Železobetonové průvlaky jsou z betonu C 20/25 

a oceli B 500 B, o rozměrech 0,25×0,45 m. 

 

• Výtahové šachty 

Výtahové šachty jsou tvořeny čtyřmi železobetonovými stěnami tloušťky 

200 mm z betonu C 25/30 a oceli B 500 B. Pro zabránění přenosu vibrací 

je využito akustických prvků (viz Akustické izolace). 

 

• Schodiště 

Schodiště jsou monolitická železobetonová z betonu C 20/25 a oceli B 

500 B. Schodišťová ramena S1 a S2 jsou desky 1× zalomené uložené ve 

zdivu a vetknuté do podestových nosníků. Schodišťová ramena S3 jsou 

desky vetknuté do schodišťových ramen S1 a S2. Pro zabránění přenosu 

vibrací je využito akustických prvků pro schodiště (viz Akustické izolace). 

 

• Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými střechami, řešenými jako 

vegetační s extenzivním zazeleněním. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

stropní konstrukce nad 3. nadzemní podlaží. Parozábrana je 

z modifikovaného asfaltového pásu tloušťky 4 mm. Spádová vrstva je 

tvořena spádovými klíny z pěnového polystyrenu ve spádu 3 %. 

Zateplení tvoří kombinace tepelně izolačních desek z pěnového 

polystyrenu tloušťky 140 mm a desek z extrudovaného polystyrenu 

tloušťky 100 mm. Hydroizolaci tvoří hydroizolační fólie tloušťky 1,5 mm, 

přitížená násypem zeminy v min. tloušťce 100 mm. 

 

• Výplně otvorů 

Okenní výplně jsou typu otevíravé a sklopné (jednokřídlové, 

dvoukřídlové) třídy A, se součinitelem prostupu oknem Uw= 0,89 W/m2K. 

Plastový rám a křídlo je 7 komorový s pozinkovanými výztuhami, 

zaskleny izolačním trojsklem 4-12-4-12-4. Okenní výplně jsou osazeny 



42 

 

tzv. předsazenou montáží pomocí montážních hranolů z tvrzeného 

polystyrenu. Vnější dveře jsou jednokřídlové otevíravé (s bočními 

světlíky), třídy A, se součinitelem prostupu oknem Ud= 1,1 W/m2K. 

Plastový rám je 7 komorový a křídlo je 5 komorové s pozinkovanými 

výztuhami, částečně zaskleny izolačním bezpečnostním trojsklem 4-12-

4-12-4 a krycím hliníkovým profilem osazeným z exteriérové strany. 

Dveře vedoucí na lodžie bytů jsou zdvižně posuvné, třídy A, se 

součinitelem prostupu tepla Ud= 1,1 W/m2K. Plastový rám je 7 komorový 

a křídlo je 5 komorové s pozinkovanými výztuhami, zaskleny izolačním 

bezpečnostním trojsklem 4-12-4-12-4. Sekční garážová vrata jsou 

složena z vertikálních sendvičových panelů, se součinitelem prostupu 

tepla U= 1,22 W/m2K a mají elektrický pohon. 

 

Vnitřní dveře především v suterénu a dále při vstupu do schodišťového 

prostoru a při vstupu do administrativního celku jsou plastové. Ostatní 

vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované (v bytech) a dřevěné laminátové. 

Rám dřevěných vnitřních dveří je z masivního dřeva s výplní 

z odlehčených DTD desek. Podrobnější specifikace vnitřních dveří viz 

Výpis dveří. 

 

• Tepelní izolace 

Svislé nosné konstrukce jsou nad terénem zatepleny tepelně izolačními 

deskami z čedičové vlny s podélnou orientací vláken tloušťky 200 mm 

(λ=0,035 W/mK). Svislé nosné konstrukce pod terénem a v oblasti soklu 

jsou zatepleny tepelně izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu 

XPS 300 tloušťky 150 mm (λ=0,035 W/mK). Podlahová konstrukce 

v suterénu je zateplena tepelně izolačními deskami z extrudovaného 

polystyrenu XPS 500 v tloušťce 80 mm (λ=0,034 W/mK). Strop v suterénu 

je zateplen tepelně izolačními deskami z čedičové vlny s podélnou 

orientací vláken o tloušťce 60 mm (λ=0,041 W/mK). Střešní konstrukce 

nad 3. nadzemní podlažím a nad 1. nadzemní podlažím je zateplena 

tepelně izolačními deskami pěnového polystyrenu EPS 150 S tloušťky 

140 mm a 20 mm spádových klínu ze stejného materiálu (λ=0,037 

W/mK). Svislé konstrukce vystupující nad rovinu střechy jsou zatepleny 

tepelně izolačními deskami z pěnového polystyrenu XPS 100 tloušťky 

100 mm, popř. 180 mm (λ=0,037 W/mK). 
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• Akustické izolace 

Akustické izolace v podlahách je tvořena izolačními deskami pro útlum 

kročejového hluku z pěnového polystyrenu s uzavřenou buněčnou 

strukturou v tloušťce 40 mm (λ=0,041 W/mK, s‘=10 MN/m3), tato izolace 

je doplněna o obvodové pásky tl. 10 mm. 

Pro zamezení šíření hluku a vibrací z výtahové šachty je využito zvukově 

izolačních spárových desek HTPL z pěnového materiálu, které jsou 

vlepeny po obvod schodišťové šachty. Jednotlivá schodišťová ramena 

jsou uloženy v nosných stěnách pomocí zvukově izolačních boxů HBB z 

pryže s bi-trapézovým ložiskem pro monolitická schodišťová ramena a 

podesty, tak aby bylo zamezeno přenosu kročejového hluku do okolních 

konstrukcí. Schodišťová ramena jsou napojena do hlavní podestové 

desky d1 pomocí zvukově izolačního prvku HTT, který je tvořen výztuží 

navařenou na pozinkovaný ocelový plech, minerální izolací a 

elastomerovým ložiskem. 

 

• Hydroizolace, izolace proti radonu 

Hydroizolační a protiradonovou vrstvu spodní stavby (vodorovné i svislé 

plochy) tvoří 2× asfaltový SBS modifikovaný pás tloušťky 4 mm. Spodní 

asfaltový pás je vyztužen vložkou z PE rohože, horní povrch je opatřen 

minerálním posypem. Horní pás je vyztužen vložkou ze skelné tkaniny a 

horní povrch má opatřen minerálním posypem. 

Hydroizolační vrstvu ploché střechy tvoří hydroizolační fólie z PVC-P 

s výztužnou skelnou rohoží. Fólie je určena pro střechy stabilizované 

přitížením a má zvýšenou odolnost proti prorůstání kořenů. Parotěsnou 

vrstvu ploché střechy tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás tloušťky 4 

mm s výztužnou vložkou z hliníkové fólie a s minerálním posypem na 

horním povrchu (μ=370000) 

Hydroizolační a vzduchotěsnící vrstvu provětrávané fasády tvoří 

kontaktní difuzní PE fólie lehkého typu (μ=166). 

 

• Nášlapné vrstvy podlah 

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy tak, aby odpovídali specifickým 

požadavkům jednotlivých provozů. V celém objektu se vyskytuje několik 

druhů nášlapných vrstev, především keramická slinutá dlažba, vinylové 

dílce, PVC dílce, PVC krytina. V garáži je pojezdová vrstva tvořena 
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železobetonovou deskou s hydrofobním vsypem. Umístění jednotlivých 

nášlapných vrstev a jejich specifikace viz Výpis skladeb. 

 

• Podhledy 

V každém nadzemním podlaží jsou podhledy tvořené nosným ocelovým 

roštem a sádrokartonovými deskami. Jeden typ podhledové konstrukce 

je tvořen jednoúrovňovým roštem z profilů R-CD, zavěšených na závěsy 

typ Nonius a je opláštěn sádrokartonovými deskami ve dvou vrstvách 

s přetmelením stupně jakosti Q3. Druhý typ podhledu je kazetový, který 

tvoří dvouúrovňový křížový rošt z T profilů, zavěšených na závěsech typu 

Nonius. Opláštění tvoří samostatné kazety s tvarem hrany D1 o 

rozměrech 600×600×12,5 mm.  

 

• Malby, nátěry a obklady 

Většina vnitřních omítek je opatřena interiérovou disperzní barvou 

v odstínu dle místnosti. Především v koupelnách, šatnách, kuchyních, na 

WC apod. jsou vnitřní keramické obklady. 

 

• Truhlářské výrobky 

Jedná se především o zárubně, které jsou dřevěné obložkové. Budou 

součástí dodávky dveřních výplní. Další položkou jsou parapetní desky, 

které jsou z dřevotřískových desek a madla zábradlí z masivního dřeva. 

Vestavěné skříně a kuchyňské linky jsou pouze orientační a budou dle 

požadavku stavebníka specifikovány. 

 

• Zámečnické, klempířské a doplňkové prvky 

Podrobně specifikovány ve Výpisech jednotlivých prvků, neboť se jedná 

o specifické výrobky, které se liší umístěním a požadovaným 

vlastnostmi. 

 

Problematika stavební fyziky polyfunkčního domu je zpracována 

v samostatné části projektové dokumentace Složka č. 6 – Stavební 

fyzika. 
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• Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Na základě radonového průzkumu bylo stanoveno, že se objekt nachází 

v nízkém radonovém riziku. Pronikání radonu z podloží je zabráněno 

samotnou ŽB deskou v garážích a hydroizolačními asfaltovými pásy. 

Garáže budou podtlakově odvětrány, a proto nebude docházet k 

akumulaci možného radonu a případného pronikání do vyšších pater 

objektu. 

• Ochrana před bludnými proudy  

Na pozemku se nenachází žádné bludné proudy. 

• Ochrana před technickou seizmicitou  

Pozemek se nenachází na geologicky nestabilním podloží. 

• Ochrana před hlukem  

Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity 

ochrany proti hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z platné 

normy ČSN 73 0532. Podrobněji rozepsáno v tepelně-technickém 

posouzení. Viz Složka č. 6 – Stavební fyzika. 

• Protipovodňová opatření 

Řešený objekt není situován v záplavovém území, protipovodňová 

opatření se proto neřeší. 

 

Požárně bezpečnostní řešení objektu je zpracováno v samostatné 

příloze Složka č. 5 – D.1.3 – Požárně bezpečností řešení. 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v 

projektové dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v 

souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž (nebo 

provádění konstrukcí) musí být v souladu s montážními návody 
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konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů 

stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční 

technologické postupy. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

nebyly stanoveny. Charakter stavby to nevyžaduje. Pouze dodavatel 

výplní musí provést zaměření stávajících otvorů pro následnou výrobu 

nových výplní. 

Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních 

měření, charakter stavby to nevyžaduje. 
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V rámci textové části této diplomové práce na téma: Novostavba 

polyfunkčního domu v Brně-Líšní došlo k důkladnému rozboru všech 

povinných částí, a to k vytvoření průvodní zprávy se všemi 

identifikačními údaji polyfunkčního domu, spolu se seznamem 

vstupních podkladů, údaji o území, stavbě a členění stavby na objekty a 

technická a technologická zařízení. Dále byla sepsána souhrnná 

technická zpráva s celkový popisem stavby, území, připojení, 

dopravního řešení, řešení vegetace, vlivů na životní prostředí, ochrany 

obyvatelstva a zásady organizace výstavby. V poslední části pak došlo 

k popisu dokumentace stavebního objektu, kdy byly podrobněji 

rozepsány architektonicko-stavební řešení. 

 

Výkresová část členěná do složek dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. O 

dokumentaci stavby byla během vypracování projektové dokumentace 

upravena s ohledem na dispoziční a konstrukční řešení stavby, a to 

z důvodu optimalizace technického řešení, směřujícímu ke správnému 

fungování stavby jako celku. 

 

Diplomová práce byla vypracována dle platných norem, vyhlášek, 

nařízení vlády a zákonů. Při vypracovávání této diplomové práce jsem 

dospěl k novým poznatkům a seznámil se s novými informacemi. Tato 

práce mi byla nejen velkým přínosem, zkušeností, ale i možností získat 

ucelený přehled tvorby projektové dokumentace v oblasti novostavby 

polyfunkčního domu. Jedním z posledních možných využití této 

diplomové práce je zařazení do vlastního portfolia vyhotovených 

projektů, jež může být nápomocné v kariérní oblasti. 
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Normy:  

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. Červen 2005. 

Praha: Český normalizační institut, 2005. ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana 

budov – Část 2: Požadavky. Říjen 2011. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  

ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

Duben 2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2012. ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: 

Návrhové hodnoty veličin. Listopad 2005. Praha: Český normalizační institut, 

2005.  

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty. Červen 

2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.  

ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Únor 2010. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

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

Červenec 2004. Praha: Český normalizační institut, 2004. ČSN 74 3305. 

Ochranná zábradlí. Leden 2008. Praha: Český normalizační institut, 2008.  

ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny. Únor 2013. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.  

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Červen 2004. Praha: Český normalizační 

institut, 2004. ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Květen 2009. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2009.  

ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. Květen 2009. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2009.  

ČSN 73 0802 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Únor 2013. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2013.  

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Duben 2009. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2009.  

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 

Květen 2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2012.  

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z2. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 

Únor 2013. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2013. 69  
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ČSN 73 0810 ZMĚNA Z3. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 

Červen 2013. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2013.  

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. 

Září 2010. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2010.  

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Červen 

2003. Praha: Český normalizační institut, 2003.  

ČSN 74 4505. Podlahy – Společná ustanovení. Květen 2012. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.  

ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Červen 2011. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2011.  

ČSN 73 6058. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Září 2011. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  

ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. Leden 2006. Praha: Český 

normalizační institut, 2006  

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, Březen 2010. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  

 

Vyhlášky a nařízení vlády:  

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. In. č. 

81/2009. 2009.  

ČR. Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. In. č. 6/2012. 2012.  

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. In. č. 163/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška č. 62/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. In. č. 28/2013. 2013  

ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. In. 

č. 163/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In. 

č. 157/2012. 2012.  

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. In. č. 36/2013. 

2013.  

ČR. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. In. č. 97/2011. 2011.  

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. In. č. 145/2001. 2001.  
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ČR. Vyhláška č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. In. č. 

14/2014. 2014. 

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). In. č. 

145/2001. 2001.  

ČR. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. In. č. 

144/2001. 2001.  

ČR. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. In. č. 125/2005. 2005.  

ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. In. č. 188/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. In. č. 10/2008. 2008.  

ČR. Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o 

technických podmínkách požární ochrany staveb. In. č. 95/2011. 2011.  

ČR. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci). In. č. 95/2001. 2001.  

 

Zákony:  

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. In. č. 

63/2006. 2006. ČR. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. In. č. 71/2001. 2001.  

ČR. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. In. č. 96/2006. 2006. ČR. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření 

energií. In. č. 115/2000. 2000.  

ČR. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. In. č. 34/1985. 1985. ČR. Zákon 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
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VŠ  vysokoškolská kvalifikační práce  

DP  diplomová práce  

BD  bytový dům  

PD   projektová dokumentace  

DSP   dokumentace pro stavební povolení  

1S   první podzemní podlaží (suterén)  

1NP  první nadzemní podlaží (přízemí)  

2NP   druhé nadzemní podlaží  

3NP   třetí nadzemní podlaží  

4NP   čtvrté nadzemní podlaží  

5NP   páté nadzemní podlaží  

UT   upravený terén  

PT   původní terén  

S   sever  

SZ   severozápad  

SV  severovýchod  

JZ  jihozápad  

JV   jihovýchod  

ŽB   železobeton  

ETICS   certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn  

XPS   extrudovaný polystyren  

EPS   expandovaný polystyren  

FeZn   pozinkované železo  

d   tloušťka vrstvy konstrukce [m]  

PIR   polyisokianurátová pěna  

ZTV   základní technická vybavenost  

ρ   objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3]  

λ   návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)]  

λD   deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)]  

U   součinitel prostupu tepla [W/(m2 ·K)]  

UN,20   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2K)]  

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)]  

Uem, N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

[W/(m2 ·K)]  

UW  součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W/(m2 ·K)]  

Ug   součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2 ·K)]  

Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2 ·K)]  

Ue   výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér 

[W/(m2 ·K)]  

Ui   výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér  

[W/(m2 ·K)]  

RT   odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2 ·K)/W]  

Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

[(m2 ·K)/W]  
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Rse   odpor při přestupu tepla na vnější (exteriérové) straně 

konstrukce [(m2K)/W]  

Rsik   tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí [(m2 ·K)/W]  

fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu [-]  

fRsi,N   požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitř. povrchu  

[-] 73  

θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]  

θsi   vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]  

θsi,min,N  požadovaná hodnota nejnižšího teploty odpovídající nejnižšímu 

dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu [-]  

θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C]  

θi   návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C]  

θsik   vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] ∆  

θi   teplotní přirážka [°C]  

ξRsi   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-]  

ξRsik   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

ψg   lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými 

tepelnými vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/(m·K)]  

A   plocha [m2]  

Ag   plocha výplně otvorů [m2]  

Af   plocha rámu výplně otvorů [m2]  

HT   měrná ztráta prostupem tepla 

lg   viditelný obvod zasklení [m]  

φe   relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%]  

φi   relativní vlhkost vzduchu – interiér [%]  

BOZP   bezpečnost osob a zdraví při práci  

PBS   požární bezpečnost staveb  

P.Ú.   požární úsek  

SPB   stupně požární bezpečnosti  

DP1   nehořlavý konstrukční systém  

OB1   obytné budovy první kategorie  

A1  reakce na oheň  

REI 120  požární odolnost konstrukce  

N 1.01  označení požárního úseku h požární výška objektu [m]  

ho  výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m]  

hs   světlá výška prostoru [m]  

hu   výška požárního úseku [m]  

S   celková plocha P.Ú. [m2]  

Si   plocha místností v požárním úseku [m2] So celková plocha 

otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m2]  

Sp   plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. 

[m2]  

Spo   požárně otevřená plocha [m2]  

pv   požární zatížení výpočtové [kg/m2] p požární zatížení (stálé a 

nahodilé) [kg/m2]  

ps   požární zatížení stálé [kg/m2]  
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pn   požární zatížení nahodilé [kg/m2 ]  

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska 

charakteru hořlavých látek [-]  

d  odstupové vzdálenosti [m]  

s   součinitel podmínek evakuace  

l   délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště P.Ú. 

[m]  

E   počet evakuovaných osob  

M   hmotnost hořlavých látek [kg]  

SO 01   označení stavebního objektu  

74 TUV  teplá užitková voda NN nízké napětí, označení  

IS HUP  hlavní uzávěr plynu  

O   označení odpadů ostatních v katalogů odpadů  

N   označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů  

MŽP   ministerstvo životního prostředí  

EIA   vyhodnocení vlivů na životní prostředí parc. č. parcelní číslo k. 

ú. katastrální území  

L   délka 

∅  průměr  

ρ   objemová hmotnost [kg/m3]  

h   výška mm milimetr, délková jednotka  

m   metr, délková jednotka  

m2   metr čtvereční, plošná jednotka  

m3   metr krychlový, plošná jednotka  

MPa  megapascal, jednotka tlaku  

°   stupně  

%  procenta  

ČSN EN  eurokód  

ČSN   česká státní norma vyhl. vyhláška  

§   paragraf  

Sb.   sbírka zákona  

Kč   koruna česká  

Ks  kus  

tl.   tloušťka  

č.   číslo  

Tab.   tabulka  

Kce  konstrukce  

MWh   megawatthodina  

Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa]  

C 20/25  beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 

MPa   s charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa  

m n. m.  metrů nad mořem  

HT   měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
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B.1 – Půdorys 1.S 

B.2 – Půdorys 1.NP 

B.3 – Půdorys 2.NP 

B.4 – Půdorys 3.NP 

B.5 – Svislý řez 

B.6 – Pohled severní a jižní 

B.7 – Pohled západní a východní 

Návrh schodiště 

Návrh střešních vpustí a pojistných přepadů 

Orientační návrh základových konstrukcí 

Vstupní rešerše 

 

C.1 – Situace širších vztahů 

C.2 – Koordinace situace  

 

D.1.1.1 – Půdorys 1.S   

D.1.1.2 – Půdorys 1.NP     

D.1.1.3 – Půdorys 2.NP   

D.1.1.4 – Půdorys 3.NP 

D.1.1.5 – Technické podhledy 

D.1.1.6 – Výpis otvorových výplní 

D.1.1.7 – Výpis truhlářských výrobků  

D.1.1.8 – Výpis zámečnických výrobků  

D.1.1.9 – Výpis doplňkových výrobků  

D.1.1.10 – Výpis klempířských výrobků  

 

D.1.2.1 – Výkres základů 

D.1.2.2 – Výkres stropní konstrukce nad 1.S 

D.1.2.3 – Výkres stropní konstrukce nad 1.NP 

D.1.2.4 – Výkres stropní konstrukce nad 2.NP 

D.1.2.5 – Výkres stropní konstrukce nad 3.NP 

D.1.2.6 – Výkres ploché střechy nad 1.NP 

D.1.2.7 – Výkres ploché střechy nad 3.NP 

D.1.2.8 – Svislý řez A–A´ 

D.1.2.9 – Svislý řez B–B´ 

D.1.2.10–D.1.2.18 – Detail A–I  
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D.1.2.19 – Výpis skladeb 

 

Technická zpráva požární ochrany 

 

P0 – Základní posouzení objektů z hlediska stavební fyziky 

P1 – Komplexní posouzení skladeb z hlediska šíření tepla a vodní páry 

P2 – Řešené detaily v 2D poli teplot a částečných tlaků vodní páry 

P3 – Tepelná stabilita místnosti v letním období 

P4 – Tepelná stabilita místnosti v zimním období  

P5 – Výpočet tepelných ztrát

P6 – Energetický štítek obálky budovy 

P7 – Posouzení neprůzvučnosti složených konstrukcí

P8 – Posouzení skladby podlahy z hlediska poklesu dotykové teploty 

 

 


