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ABSTRAKT  

Diplomová práce zpracovává návrh novostavby polyfunkčního domu v Olomouci. 
Objekt je čtvercového tvaru a má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Jedná se 
o samostatně stojící budovu tvořící tři provozní celky. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází kavárna a knihkupectví a samostatný vstup do budovy. V druhém nadzemním 
podlaží jsou kanceláře a zbytek objektu tvoří celkem 12 bytových jednotek různých 
dispozic a velikostí. V suterénu se nachází sklepní kóje pro jednotlivé byty a technická 
místnost. K objektu je navrženo samostatné parkoviště.  
Svislý nosný systém objektu tvoří železobetonový skelet a výplňové zdivo 
z keramických tvarovek Porotherm. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena 
železobetonovými průvlaky a železobetonovou stropní deskou. Objekt je založen na 
železobetonových základových patkách. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá. 
Objekt je zateplen minerální vlnou a je na něm navržena provětrávaná fasáda 
z vláknocementových desek. 
Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část a je zpracována jako dokumentace 
pro provádění stavby. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

novostavba, polyfunkční dům, Olomouc, kavárna, knihkupectví, železobetonový skelet, 
provětrávaná fasáda 

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with the design of the new polyfunctional residency building 
in Olomouc. Object has square shape and five upper floors and basement. Building is 
designed as a stand-alone building comprising three operational units. In the first floor 
is located a café and a bookstore and separate building entry. In the second floor are 
located offices and the rest of the building is formed with total 12 housing units with 
different layouts and sizes. In the basement are located cellars for housing units and 
utility room. The object is designed with separate parking lot. 
Vertical support system is formed by reinforced concrete skeleton and filling masonry 
from ceramic fittings Porotherm. Horizontal support system is formed by beams and 
ceiling slabs from reinforced concrete. Object is based on foundation footings made 
from reinforced concrete. Roof is designed as a single-shell flat roof. Object is insulated 
with mineral wool and a ventilated facade made of fiber-cement slabs is designed. The 
work contains a documentation and design part and is processed as a documentation 
for the costruction execution. 

KEYWORDS  

new building, polyfunctional building, Olomouc, café, bookstore, reinforced concrete 
skeleton, ventilated facade 
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ÚVOD 
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro 

novostavbu polyfunkčního domu včetně stavebně-fyzikálního posouzení a požárně-
bezpečnostního řešení. 

Stavba je situována v městské části Slavonín na jihu statutárního města 
Olomouce v ulici Topolová, na parcele č. 812/26 (vytvořené na parcele č.812/30) 
katastrálního území 750387 Slavonín.  
Objekt je čtvercového tvaru o celkových půdorysných rozměrech 449,69m2 a výškou 
atiky v úrovni +18,650m. Obsahuje pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna a knihkupectví, každé s vlastním 
vchodem a zázemím, v druhém nadzemním podlaží prostory kanceláří a zbývající horní 
část stavby je učena pro bydlení. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje 
k jednotlivým bytovým jednotkám a technická místnost. Bytové jednotky mají rozdílné 
dispoziční uspořádání a jsou různých velikostí, od 2+kk po 4+kk. Celkově dvanáct 
bytových jednotek je uspořádáno nesouměrně, v třetím nadzemním podlaží se nachází 
šest bytových jednotek, ve čtvrtém čtyři a v pátém pouze dvě bytové jednotky. K osmi 
bytům v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží náleží také lodžie a k bytům v pátém 
nadzemním podlaží střešní terasy. K objektu bude postaveno vlastní parkoviště o 
celkovém počtu parkovacích stání 36 + 2 vyhrazená stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
Svislý nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy a vodorovný železobetonovými 
průvlaky a deskami. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová. Výplňové zdivo je 
z keramických tvárnic Porotherm. Obvodový plášť je tvořen provětrávanou fasádou 
s vláknocementovými deskami. 
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A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Polyfunkční dům 
Místo stavby:   Topolová, Olomouc – Slavonín 779 00 
    parc. č. 812/26, kat. území 750387 Slavonín 
Druh stavby:   novostavba 
Stupeň dokumentace:  dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Fakulta stavební 
  Veveří 331/95, Brno 602 00 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant: Bc. Radka Slavotínková 
  Stiborova 886/7, Olomouc 779 00 

tel. +420 731 810 363 
email: radka.slavotinkova@vutbr.cz 

 

 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena 
Stavba je prováděna na základě požadavků investora. 
 
b) základní údaje o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora. 
 
c) další podklady 
- územní plán Olomouc 
- digitální katastrální mapa 
- vyjádření o existenci sítí jednotlivých správců technických sítí 
- hydrogeologický a geologický průzkum provedený na pozemku č. 812/30 
- polohopis a výškopis zájmového prostoru 
- hygienické předpisy 
- požární předpisy 
- ČSN vztahující se k dané problematice 
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A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
Novostavba polyfunkčního domu je navržena na pozemku č.812/26, který je vytvořen 
na pozemku č.812/30 katastrálního území Slavonín. Pozemek je ve vlastnictví investora 
a nachází se v části obce se stále se rozvíjející zástavbou z bytových a rodinných domů. 
Na pozemku se v současné době žádná zástavba nenachází. Navrhovaný objekt je 
v souladu s územním plánem. Pozemek se nachází v rovinném terénu a má výměru 
3121,1m2, z toho 449,69m2 tvoří zastavěná plocha objektu, 1223,9m2 plocha parkoviště, 
101,1 m2 plocha chodníků a dalších zpevněných ploch a 1346,4 m2 plocha zeleně. 
Realizací stavby budou dotčeny následující parcely, parc.č. 812/15, 812/16, 812/30, 
1232/9 a 1232/12. Rozsah dotčení je minimální. Na parc.č. 812/30 bude pod 
komunikací proveden protlak, k této komunikaci bude taktéž napojen nově budovaný 
vjezd na pozemek a sjezd z něj a komunikace pro pěší. Staveniště bude oploceno 
dočasným drátěným pletivem v minimální výšce 1,8m. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních přepisů 
Řešená parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Je žádáno o vynětí 
ze zemědělského půdního fondu v rozsahu celé parcely z důvodu zastavěnosti její 
převážné části. Pozemek se nachází mimo záplavové území. Jiné právní předpisy nebo 
ochrany území nejsou známy. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek se nachází v povodí řeky Moravy ve vzdálenosti asi 850m, dle povodňové 
mapy se ale nejedná o záplavové území. Dle hydrogeologického a geologického 
průzkumu je zemina na pozemku štěrkopísčitá s příměsí jílů a hladina podzemní vody 
se zde nachází v úrovni cca 7m pod urovní terénu. 
Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. Zpevněné 
plochy jsou vyspádovány a voda je pomocí liniového odvodnění odváděna přes filtrační 
šachtu s filtračním sítem a odlučovačem ropných látek do retenčních nádrží, kam je 
svedena pomocí dešťové kanalizace také dešťová voda dopadající na plochou střechu a 
střešní terasy a voda z drenážního potrubí vedeného kolem objektu. Z retenčních nádrží 
jsou vody zpětně přečerpávány do objektu a využívány jako šedá voda na splachování 
WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody, které nebudou využity, budou 
pomocí nové kanalizační přípojky odvedeny do stávající jednotné kanalizace obce. 
 
d) údaje o souhlasu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územně 
plánovací rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Při návrhu byl respektován platný územní plán Olomouc, pozemek je veden jako plocha 
pro bydlení. 
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e) údaje o souladu s územní dokumentací nebo územním rozhodnutím 
Navržená stavba je v souladu se schváleným územním plánem Olomouc i s vydaným 
územním rozhodnutím.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navržená stavba je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění pozdějších předpisů. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Navržená stavba splňuje požadavky stavebního úřadu i všech ostatních dotčených 
orgánů státní správy. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Na řešenou stavbu se nevztahují žádné výjimky či úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související investicí je vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Odnímáme 
celou plochu pozemku, tj. 3121m2. Sazba za trvalé odnětí činí 442 978Kč. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Původní parcela 
Parcelní 
číslo 

Obec Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 

812/30 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

21 612 Orná půda Statutární město Olomouc 

      
Nová parcela 
Parcelní 
číslo Obec 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku Vlastnické právo 

812/26 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

3 121 Orná půda Radka Slavotínková 

      
Parcely dotčené stavbou 
Parcelní 
číslo 

Obec Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 

812/15 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

205 Orná půda Statutární město Olomouc 

812/16 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

397 Orná půda Statutární město Olomouc 

812/30 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

18 491 Orná půda Statutární město Olomouc 
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1232/9 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

7 015 Ostatní plocha Statutární město Olomouc 

1232/12 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

2 486 Ostatní plocha Olomoucký kraj 

      
Sousední parcely 
Parcelní 
číslo Obec 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku Vlastnické právo 

725 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

1 538 Zahrada 
Široký Radek Mgr.; SJM 
Široký Jaroslav a Široká 
Anna MUDr. 

812/2 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

661 Zahrada Rolná Jarmila 

812/5 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

731 Zahrada 
SJM Bleša Jiří a Blešová 
Marta 

812/6 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

417 Orná půda Statutární město Olomouc 

812/7 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

204 Orná půda Statutární město Olomouc 

812/8 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

204 Orná půda Statutární město Olomouc 

812/9 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

205 Orná půda Statutární město Olomouc 

812/20 
Olomouc 
[500496] 

Slavonín 
[750387] 

714 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Družstvo Olomouc, Jižní 

 
Řešená stavební parcela 
Současným vlastníkem parcely č.812/30 o výměře 21 612m2, na jejíž části bude 
vytvořena nová parcela pro realizaci novostavby, o výměře 3121m2, je statutární město 
Olomouc. Parcela je vedena jako orná půda a je chráněna pomocí ZPF. Není zde 
evidováno žádné omezení vlastnického práva. 
 
Parcely dotčené stavbou 
Parcely č.812/15 o výměře 205m2 a č.812/16 o výměře 397m2 jsou místní komunikací 
III. t řídy a slouží ke vjezdu k řešenému pozemku. Vlastníkem těchto parcel je statutární 
město Olomouc a jsou evidovány jako orná půda. Dotčení bude způsobeno zvýšeným 
hlukem, prašností a znečištěním od pracovních strojů vjíždějících k pozemku. Dané 
pozemky jsou chráněny pomocí ZPF, není evidováno žádné omezení vlastnického 
práva. 
Parcela č.1232/9 o výměře 7015m2 je silnicí II. třídy, z které se odbočuje k řešenému 
pozemku. Vlastníkem této parcely je Statutární město Olomouc. Parcela č.1232/12 o 
výměře 2486m2 je pěší komunikací, přes kterou dochází k odbočení ke stávajícímu 
pozemku. Vlastníkem této parcely je Olomoucký kraj. Obě parcely jsou evidovány jako 
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ostatní plocha. Dotčení bude způsobeno zvýšeným hlukem, prašností a znečištění od 
pracovních strojů vjíždějících k pozemku. Uvedené pozemky nejsou nijak chráněny ani  
není evidováno žádné omezení vlastnického práva. 
Nejvíce dotčenou parcelou je parc.č.812/30, na jejíž části bude vytvořena řešená 
parcela. Rozloha parcely po odečtení plochy nově vytvořené parcely je 18 491m2. 
Budou zde budovány nové přípojky inženýrských sítí k nově budovanému objektu a 
vjezd na pozemek a sjezd z něj a komunikace pro pěší. Pod místní komunikací bude 
vytvořen protlak k vedení přípojky elektrického nízkého napětí. Místní komunikace 
slouží pouze jako příjezdová cesta ke skupině objektů na parcele, provoz nebude 
omezen. Dále bude dotčení způsobeno zvýšeným hlukem, prašností a znečištění od 
pracovních strojů vjíždějících k pozemku. 
 
Sousední parcely 
Parcela č.725 o výměře 1538m2 je ve vlastnictví Mgr. Širokého Radka a SJM Širokého 
Jaroslava a MuDr. Široké Anny. Parcela 812/2 o výměře 661m2 je ve vlastnictví Rolné 
Jarmily. Parcela č. 812/5 o výměře 731m2 je ve vlastnictví SJM Blešy Jířího a Blešové 
Marty. Parcely jsou vedeny jako zahrada a nejsou nijak chráněny ani není evidováno 
žádné omezení vlastnického práva. 
Parcela č.812/6 o výměře 417m2, č.812/7 o výměře 204m2, č.812/8 o výměře 204m2 a 
č.812/9 o výměře 205m2 jsou evidovány jako orná půda a jejich vlastníkem je Statutární 
město Olomouc. Dané pozemky jsou chráněny pomocí ZPF, není evidováno žádné 
omezení vlastnického práva. 
Na parcele č.812/20 o výměře 714m2 je postaven bytový dům. Parcela je evidována 
jako zastavěná plocha a nádvoří a jejím vlastníkem je Družstvo Olomouc, Jižní. 
Pozemek není nijak chráněn ani není evidováno žádné omezení vlastnického práva. 
 

 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Polyfunkční dům je navržen jako novostavba. 
 
b) účel užívání stavby (návrhový) 
Účelem navrhovaného polyfunkčního domu je bydlení, občanská vybavenost a 
administrativa. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Novostavba bude stavbou trvalou. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Navrhovaná stavba polyfunkčního domu nebude chráněnou stavbou podle jiných 
právních předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Objekt je navržen dle vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové z parkoviště i z přístupové cesty. Na 
parkovišti jsou vyhrazena dvě samostatná stání pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Objekt je řešen jako bezbariérový pouze v 1NP, kde je v kavárně 
k dispozici také bezbariérové WC. Výtah v budově je rovněž řešen jako bezbariérový.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Navržená stavba splňuje požadavky stavebního úřadu a všech ostatních dotčených 
orgánů státní správy a respektuje vyjádření správců technické infrastruktury. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Na řešenou stavbu se nevztahují žádné výjimky či úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
plocha pozemku:  3121m2 
zastavěná plocha:  449,69m2 
obestavěný prostor:  9435,13m3 
užitná plocha:   2116,74m2 

 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků: 
domovní vybavení:  511,31m2 
kavárna + zázemí:  188,49m2 2 zaměstnanci/směnu + 38 zákazníků 
knihkupectví + zázemí: 137,71m2 2 zaměstnanci  
kanceláře + zázemí:  339,97m2 16 zaměstnanců 
byt č.3.1:   50,67m2 2 uživatelé 
byt č.3.2:   42,25m2 1 uživatel 
byt č.3.3:   60,8m2  2 uživatelé 
byt č.3.4:   67,07m2 2 uživatelé  
byt č.3.5:   40,84m2 1 uživatel  
byt č.3.6:   44,59m2 1 uživatel  
byt č.4.1:   69,72m2 2 uživatelé  
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byt č.4.2:   90,5m2  4 uživatelé  
byt č.4.3:   90,51m2 4 uživatelé  
byt č.4.4:   66,13m2 4 uživatelé  
byt č.5.1:   156,6 m2 4 uživatelé  
byt č.5.2:   159,77m2 4 uživatelé 
 
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.) 
 
Voda 
Novostavba bude napojena pomocí nové vodovodní přípojky na lokální rozvod pitné 
vody. Odběr vody stanovujeme podle vyhlášky č.120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. V objektu se nachází 12 
bytových jednotek pro 31 osob (31os x 35m3 = 1085m3/rok), dále 8 kanceláří pro 16 
osob (16os x 14m3 = 224m3/rok), knihkupectví se 2 zaměstnanci na směnu (2os x 18m3 
= 36m3/rok) a kavárna se 2 zaměstnanci na směnu (2os x 60m3 + 60m3= 180m3/rok). 
Předpokládaná spotřeba pitné vody tedy činí 1525m3/rok. 
 
Splašková kanalizace 
Novostavba bude napojena pomocí nové kanalizační přípojky na stávající jednotnou 
kanalizaci v obci. Veškeré rozvody jsou před vypouštěním odpadních vod napojeny na 
čističky odpadních a infekčních vod. Celkový objem odpadních vod uvažujeme stejně 
jako spotřebu vody 1525m3/rok. 
 
Dešťová kanalizace 
Novostavba bude zachytávat srážkové vody a po filtraci je svádět do retenčních nádrží 
vybudovaných na pozemku, odkud budou zpětně přečerpávány do objektu a využívány 
jako šedá voda na splachování WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody 
dešťové kanalizace, která nebude využita, budou pomocí nové kanalizační přípojky 
odvedeny do stávající jednotné kanalizace obce. 
 
Elektrická energie 
Novostavba bude napojena pomocí nové přípojky na lokální rozvod elektrického 
proudu. Spotřeba energie není stanovena. 
 
Komunální odpad 
Na pozemku jsou umístěny kontejnery na komunální odpad, které budou pravidelně 
vyváženy odbornou firmou pro likvidaci komunálního odpadu. 
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Vytápění 
V objektu je navržena soustava elektrických kotlů, jejichž parametry budou stanoveny 
specialistou v oboru TZB – vytápění. Tuto problematiku diplomová práce neřeší. Výkon 
kotlů bude stanoven na základě ztrát teplosměnnými konstrukcemi a větráním. Vytápění 
v budově je řešeno pomocí nástěnných radiátorů a otopných těles. 
 
Třída energetické náročnosti budovy 
Dle vypočtených hodnot je budova zařazena do třídy energetické náročnosti A - velmi 
úsporná – viz. příloha D.1.4.6 – Energetický štítek obálky budovy 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Součástí této dokumentace nejsou časové údaje o realizaci ani členění na etapy. 
Předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců od jejího zahájení. 
Stručný popis postupu výstavby: 
 a) zaměřovací a výkopové práce 
 b) základové konstrukce 
 c) svislá nosná konstrukce 1S (ŽB sloupy) 
 d) vnější zdivo z betonových tvarovek ztraceného bednění 1S 
 e) vodorovná nosná konstrukce 1S(ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 f) svislá nosná konstrukce 1NP (ŽB sloupy) 
 g) vodorovná nosná konstrukce 1NP(ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 h) svislá nosná konstrukce 2NP (ŽB sloupy) 
 i) vodorovná nosná konstrukce 2NP (ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 j) svislá nosná konstrukce 3NP (ŽB sloupy) 
 k) vodorovná nosná konstrukce 3NP (ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 l) svislá nosná konstrukce 4NP (ŽB sloupy) 
 m) vodorovná nosná konstrukce 4NP (ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 n) svislá nosná konstrukce 5NP (ŽB sloupy) 
 o) vodorovná nosná konstrukce 5NP (ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 p) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 1NP 
 q) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 2NP 
 r) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 2NP 
 s) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 4NP 
 t) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 5NP 
 u) střešní plášť 
 v) výplně otvorů + příčky 
 w) zateplení objektu + provětrávaná fasáda 
 x) dokončovací práce 
 y) stavba přístupových a příjezdových komunikací a parkoviště 
 z) úprava pozemku, zahradní úpravy 
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k) orientační náklady stavby 
Novostavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
SO 01 Polyfunkční dům  
 objem zastavěného prostoru:    9 435,1m2 

 JKSO 803.5 Domy bytové, netypové za m3:  5 875 Kč 
 cena celkem:       55 431 212,5 Kč 
SO 02 Přípojka vodovodního řádu 
 počet metrů:       14,6 m 
 JKSO 827.1 Vodovody trubní za m:    2 601 Kč 
 cena celkem:       37 974,6 Kč 
SO 03 Přípojka sdělovacího kabelu 

počet metrů:       21,8 m 
 JKSO 803.5 Kabelové vedení 0,1% z ceny stavby: 
 cena celkem:       46 015,9 Kč 
SO 04 Přípojka elektrického nízkého napětí 

počet metrů:       44,2 m 
 JKSO 803.5 Kabelové vedení 0,1% z ceny stavby: 
 cena celkem:       46 015,9 Kč 
SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

počet metrů:       102,2 m 
 JKSO 827.2 Kanalizace trubní za m:   5 316 Kč 
 cena celkem:       543 295,2 Kč 
SO 06 Vedení dešťové kanalizace 

počet metrů:       97,8 m 
 JKSO 827.2 Kanalizace trubní za m:   5 316 Kč 
 cena celkem:       519 904,8 Kč 
SO 07 Vedení šedé vody 

počet metrů:       7,2 m 
 JKSO 827.1 Vodovody trubní za m:    2 601 Kč 
 cena celkem:       18 727,2 Kč 
SO 08 Přípojka veřejného osvětlení 

počet metrů:       140,4 m 
 JKSO 803.5 Kabelové vedení 0,1% z ceny stavby:  
 cena celkem:       46 015,9 Kč 
SO 09 Soustava retenčních nádrží 
 počet kusů:      2 ks 
 JKSO 814.1 Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod za ks:       6 034 Kč 
 cena celkem:      12 068 Kč 
SO 10 Oplocení připojovacích zařízení 
 cena stanovena odhadem:    20 000 Kč 
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SO 11 Prostor pro uskladnění komunálního odpadu 
počet metrů:       15,4 m 

 JKSO 815.4 Zdi a valy samostatné za m:   6 986 Kč 
 cena celkem:       107 584,4 Kč 
SO 12 Parkoviště A 
 plocha zastavěného prostoru:    347,5 m2 
 JKSO 822.2 Komunikace pozemní za m2:  2 673 Kč  
 cena celkem:      928 867,5 Kč 
SO 13 Parkoviště B 

plocha zastavěného prostoru:    137,5 m2 
 JKSO 822.2 Komunikace pozemní za m2:  2 673 Kč  
 cena celkem:      367 537,5 Kč 
SO 14 Parkoviště C 

plocha zastavěného prostoru:    66,8 m2 
 JKSO 822.2 Komunikace pozemní za m2:  2 673 Kč  
 cena celkem:      178 556,4 Kč 
SO 15 Silniční komunikace a zpevněné plochy 

plocha zastavěného prostoru:    672,1 m2 
 JKSO 822.2 Komunikace pozemní za m2:  2 673 Kč  
 cena celkem:      1 796 523,3 Kč 
SO 16 Chodníky 

plocha zastavěného prostoru:    101,1 m2  
 JKSO 822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací za m2: 1 626 Kč  
 cena celkem:      164 388,6 Kč 
Výkup pozemku 
 plocha vykupovaného pozemku:   3 121,1 m2 
 cena podle stávajících ukazatelů za m2:  1900 Kč 
 cena celkem:      5 930 090 Kč 
Odnětí půdy ze ZPF 
 plocha odnímatelné oblasti:    3 121,1 m2 
 cena odnětí za m2:     141,9 Kč 
 cena celkem:      442 977,7 Kč 
 
Jednotlivé ceny jsou pouze orientační pro účely diplomové práce, při realizaci objektu 
je nutné je upřesnit položkovým rozpočtem. Cena byla stanovena na základě studie 
projektu polyfunkčního domu. 
 
Předpokládané cenové náklady stavby stanovené dle cenových ukazatelů bez DPH:  
66 637 755,4 Kč 
Předpokládané cenové náklady stavby stanovené dle cenových ukazatelů včetně DPH 
21%: 80 631 684 Kč 
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A.5 členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
SO 01 Polyfunkční dům 
SO 02 Přípojka vodovodního řádu 
SO 03 Přípojka sdělovacího kabelu 
SO 04 Přípojka elektrického nízkého napětí 
SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 06 Vedení dešťové kanalizace 
SO 07 Vedení šedé vody 
SO 08 Přípojka veřejného osvětlení 
SO 09 Soustava retenčních nádrží 
SO 10 Oplocení připojovacích zařízení 
SO 11 Prostor pro uskladnění komunálního odpadu 
SO 12 Parkoviště A 
SO 13 Parkoviště B 
SO 14 Parkoviště C 
SO 15 Silniční komunikace a zpevněné plochy 
SO 16 Chodníky 
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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Novostavba polyfunkčního domu je navržena na pozemku č.812/26, který je vytvořen 
na pozemku č.812/30 katastrálního území Slavonín, v městské části Slavonín na jihu 
území statutárního města Olomouce. Pozemek je ve vlastnictví investora a nachází se v 
části obce se stále se rozvíjející zástavbou z bytových a rodinných domů. Na pozemku 
se v současné době žádná zástavba nenachází, je zatravněný. Dle územního plánu je 
parcela vedena jako plocha smíšená obytná. Navrhovaný objekt je v souladu s územním 
plánem. Pozemek se nachází v nadmořské výšce 218,00m n.m. v rovinném terénu a má 
výměru 3121,1m2, z toho 449,69m2 tvoří zastavěná plocha objektu, 1223,9m2 plocha 
parkoviště, 101,1 m2 plocha chodníků a dalších zpevněných ploch a 1346,4 m2 plocha 
zeleně. Vjezd na pozemek bude vybudován z místní komunikace III. třídy v ulici 
Topolová. Okolo okraje komunikace se nachází nepříliš vzrostlé stromy, které budou 
kvůli stavbě vykáceny. Po dokončení stavby budou nahrazeny v plném rozsahu. Celý 
pozemek (staveniště) bude dočasně oplocen drátěným pletivem v minimální výšce 
1,8m. Budou zbudovány přípojky inženýrských sítí pro napojení objektu. Dle 
hydgrogeologického a geologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina 
podzemní vody a druh zeminy na pozemku. Zemina na pozemku byla určena jako 
štěrkopísčitá s příměsí jílů o Rdt=300kPa a hladina podzemní vody se zde nachází 
v úrovni cca 7m pod úrovní terénu. Staveniště bylo zaměřeno výškopisně i polohopisně. 
Radonový index geologického podloží je 1, nízký, tzn. není řešeno protiradonové 
opatření. Řešená parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Je žádáno o 
vynětí ze zemědělského půdního fondu v rozsahu celé parcely z důvodu zastavěnosti 
její převážné části. Pozemek se nachází mimo záplavové území. Jiné právní předpisy 
nebo ochrany území nejsou známy. Realizací stavby budou dotčeny následující parcely, 
parc.č. 812/15, 812/16, 812/30, 1232/9 a 1232/12. Rozsah dotčení je minimální. Na 
parc.č. 812/30 bude pod komunikací proveden protlak, k této komunikaci bude taktéž 
napojen nově budovaný vjezd na pozemek a sjezd z něj a komunikace pro pěší. 
 
b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně-historický průzkum apod.) 
Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy, pouze vizuální průzkum pozemku a 
přilehlého okolí. Při zpracování skutečné projektové dokumentace se provádí 
minimálně zaměření stávajícího stavu pozemku a geologický, hydrogeologický a 
radonový průzkum, aby byly odhaleny všechny případné problémy. 
Při zpracování této dokumentace se vychází z hodnot zjištěných hydrogeologickým a 
geologickým průzkumem pozemku, na níž se vytváří řešená parcela. Hladina podzemní 
vody byla zjištěna v úrovni 7m pod terénem a hlína klasifikována jako štěrkopísčitá 
s příměsí jílů. 
Ostatní potřebné hodnoty byly zjištěné z následujících veřejných zdrojů. 
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Radonový index v oblasti byl zjištěn z internetových stránek české geologické služby 
www.geology.cz/radon. Index byl klasifikován jako 1, nízký. Stavba neřeší 
protiradonová opatření. 
Informace o hranicích parcel, jejich vlastnictví, souřadnicích pozemku apod. byly 
zjištěny nahlížením do katastru nemovitostí na stránkách Geoportálu ČÚZK 
geoportal.cuzk.cz a digitálních katastrálních map www.ikatastr.cz. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba respektuje stávající ochranná a bezpečnostní pásma objektů, jež se v její 
blízkosti nachází. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nachází v povodí řeky Moravy, v blízkosti záplavového území, avšak do 
záplavového území nespadá. Pozemek se nenachází v poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Realizace stavby bude probíhat na pozemku investora, okolní stavby a pozemky budou 
dotčeny minimálně. Převážně se jedná o zvýšený hluk, prašnost a znečištění od 
pracovních strojů vjíždějících k pozemku. Práce proto probíhají v pracovních dnech od 
ranních do odpoledních hodin, zvýšená prašnost je řešena kropením přilehlých 
komunikací, o čistotu staveniště a přilehlých komunikací se stará odborná úklidová 
firma. Po svém dokončení nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na okolní 
zástavbu. 
Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. Zpevněné 
plochy jsou vyspádovány a voda je pomocí liniového odvodnění odváděna přes filtrační 
šachtu s filtračním sítem a odlučovačem ropných látek do retenčních nádrží, kam je 
svedena pomocí dešťové kanalizace také dešťová voda dopadající na plochou střechu a 
střešní terasy a voda z drenážního potrubí vedeného kolem objektu. Z retenčních nádrží 
jsou vody zpětně přečerpávány do objektu a využívány jako šedá voda na splachování 
WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody, které nebudou využity, budou 
pomocí nové kanalizační přípojky odvedeny do stávající jednotné kanalizace obce. Díky 
těmto opatřením nedochází vlivem stavby ke zhoršení stávajících odtokových poměrů 
v území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenachází žádná stávající zástavba, která by byla třeba před započetím 
stavebních prací demolovat. Okolo okraje přilehlé komunikace se nachází nepříliš 
vzrostlé stromy, které budou kvůli stavbě vykáceny. Po dokončení stavby budou 
nahrazeny v plném rozsahu. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Řešená parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda, tudíž spadá pod 
ochranu zemědělským půdním fondem. Je však žádáno o její vynětí v celém rozsahu 
pozemku, tj.3121m2, tudíž po odnětí nedochází k záborům zemědělského půdního 
fondu. Vzhledem k umístění pozemku nedochází ani k záborům pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  
V rámci stavby bude nově budovaný vjezd na pozemek a sjezd z něj z přilehlé místní 
komunikace III. třídy na ulici Topolová. Také bude nově budována komunikace pro 
pěší, která bude napojena na stávající chodník v ulici Topolová.  
Nově budou budovány přípojky technické infrastruktury, konkrétně přípojka 
vodovodního řádu (HDPE 50), sdělovacího kabelu, elektrického nízkého napětí 
(CYKY-J 5x16), splaškové kanalizace (PVC KG 200), veřejného osvětlení a vedení 
dešťové kanalizace (PVC 200) a šedé vody (HDPE 50). 
 
f) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Související investicí je vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Odnímáme 
celou plochu pozemku, tj. 3121m2. Sazba za trvalé odnětí činí 442 978Kč. Další 
podmiňující, vyvolané nebo související investice v současné době nejsou známy. 
 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 účel užívání, základní kapacity funkčních jednotek 
Účelem navrhovaného polyfunkčního domu je bydlení, občanská vybavenost a 
administrativa. Budova má 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
 
Funkční jednotky, jejich velikosti a počet uživatelů/pracovníků: 
domovní vybavení:  511,31m2 
kavárna + zázemí:  188,49m2 2 zaměstnanci/směnu + 38 zákazníků 
knihkupectví + zázemí: 137,71m2 2 zaměstnanci  
kanceláře + zázemí:  339,97m2 16 zaměstnanců 
byt č.3.1:   50,67m2 2 uživatelé 
byt č.3.2:   42,25m2 1 uživatel 
byt č.3.3:   60,8m2  2 uživatelé 
byt č.3.4:   67,07m2 2 uživatelé  
byt č.3.5:   40,84m2 1 uživatel  
byt č.3.6:   44,59m2 1 uživatel  
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byt č.4.1:   69,72m2 2 uživatelé  
byt č.4.2:   90,5m2  4 uživatelé  
byt č.4.3:   90,51m2 4 uživatelé  
byt č.4.4:   66,13m2 4 uživatelé  
byt č.5.1:   156,6 m2 4 uživatelé  
byt č.5.2:   159,77m2 4 uživatelé 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Dle platného územního plánu Olomouc je pozemek veden jako plocha pro bydlení. 
Navržená stavba je v souladu se schváleným územním plánem Olomouc i s vydaným 
územním rozhodnutím.  
Typem stavby se objekt hodí do okolní zástavby samostatně stojících bytových domů. 
Objekt splňuje minimální odstup od okolních staveb. 
Objekt je čtvercového tvaru o celkových půdorysných rozměrech 449,69m2 a výškou 
atiky v úrovni +18,650m. Obsahuje pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
K objektu bude postaveno vlastní parkoviště o celkovém počtu parkovacích stání 36 + 2 
vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pozemek je 
napojen na místní komunikaci III. třídy v ulici Topolová nově budovaným vjezdem na 
pozemek, sjezdem z něj a komunikací pro pěší. 
 
b) architektonické řešení – kompozice trvalého řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Výška atiky střechy je v úrovni 
+18,650m, výška atiky teras v úrovni +14,9m. V 1S se nachází sklepní kóje 
k jednotlivým bytovým jednotkám a technická místnost, v 1NP se nachází kavárna a 
knihkupectví, každé s vlastním vchodem a zázemím, ve 2NP prostory kanceláří a 
zbývající horní část stavby je učena pro bydlení. Bytové jednotky mají rozdílné 
dispoziční uspořádání a jsou různých velikostí, od 2+kk po 4+kk. Celkově dvanáct 
bytových jednotek je uspořádáno nesouměrně, v třetím nadzemním podlaží se nachází 
šest bytových jednotek, ve čtvrtém čtyři a v pátém pouze dvě bytové jednotky. K osmi 
bytům v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží náleží také lodžie a k bytům v pátém 
nadzemním podlaží střešní terasy. Každý z bytů má vlastní hygienické zázemí řešené 
buď jako koupelnu + WC dohromady (u bytů 2+kk) nebo jako samostatné místnosti (u 
bytů 3+kk), u bytů v 5NP je jedno WC v koupelně a jedno samostatné. Všechny byty 
jsou vybaveny kuchyňským koutem v obývacím pokoji. 
V objektu se nachází bezbariérový osobní výtah s max. nosností 630kg/8 osob a 
dvouramenné schodiště. Provětrávaná fasáda objektu je tvořena vláknocementovými 
deskami Cembrit v hnědošedé barvě. Jako výplně otvorů jsou použita dřevěná eurookna 
Slavona Inspiro s nízkými rámy a maximální plochou zasklení, zdvižně posuvné dveře 
HS portal na lodžie a terasy, dřevěné plné dveře Slavona a Masonite, posuvné dveře do 
pouzdra JAP, plechové dveře Hörmann ZK a vstupní hliníkové dveře Exclusiv D92 se 
zasklením a s laminovanou fólií jako povrchovou úpravou. Všechna okna a dveře na 
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lodžie a terasy jsou vybaveny venkovním žaluziemi typu Z90. Do výšky 300mm nad 
upraveným terénem je použita dekorativní omítka marmolit v cihlovém odstínu. 
Všechna zábradlí v objektu jsou navržena z nerezových sloupků. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Budova tvoří celkem tři provozní celky. Kavárna i knihkupectví jsou navrženy jako 
samostatné provozy s vlastním zázemím, hlavním vchodem i vedlejším vchodem pro 
zásobování. Schodiště a výtah jsou přístupny hlavním vchodem a zpřístupňují zbývající 
část objektu, tj. kancelářské a bytové jednotky a sklep. V budově se nenachází žádná 
technologie výroby. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové z parkoviště i z přístupové cesty. Na 
parkovišti jsou vyhrazena dvě samostatná stání pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Objekt je řešen jako bezbariérový pouze v 1NP, kde je v kavárně 
k dispozici také bezbariérové WC. Výtah v budově je rovněž řešen jako bezbariérový. 
Tyto části se řídí vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby byla při běžném užívání bezpečná a nedocházelo k úrazům. 
Všechny lodžie, terasy a schodiště jsou opatřeny zábradlím výšky 1000mm, od úrovně 
+7,000m pak zábradlím výšky 1100mm.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
Objekt je čtvercového tvaru o celkových půdorysných rozměrech 449,69m2 a výškou 
atiky v úrovni +18,650m. Obsahuje pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Objekt 
je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou bez provozu, odvodněnou střešními 
vpusťmi. Střešní terasy jsou řešeny jako provozní jednoplášťová plochá střecha, 
odvodněny pomocí chrliče a sváděny okapovým systémem dolů podél objektu. Výška 
atiky střechy je v úrovni +18,650m, výška atiky teras v úrovni +14,9m. Svislý nosný 
systém objektu je navržen jako železobetonový skelet s výplňovým zdivem 
z keramických tvárnic Porotherm. Vodorovný nosný systém je tvořen 
železobetonovými průvlaky a železobetonovou stropní deskou. Stavba je založena na 
základových patkách z prostého betonu. Pod obvodovým ztraceným bedněním v 1S, 
schodištěm a ztužujícími stěnami kolem něj jsou navrženy základové pasy z prostého 
betonu 300x500mm. Základ výtahové šachty je řešen stěnou tl.300mm a základovou 
deskou tl.180mm. z vodonepropustného železobetonu. V objektu se nachází 
bezbariérový osobní výtah s max. nosností 630kg/8 osob a dvouramenné schodiště. 
Objekt je zateplen pomocí minerální izolace z čedičové vlny. Provětrávaná fasáda 
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objektu je tvořena vláknocementovými deskami Cembrit Solid kotvenými ke svislé 
dřevěné konstrukci.  
 
b) konstrukční řešení 
Základové konstrukce 

Před zahájením betonáže musí být základová spára řádně vyčištěna. Hladina 
podzemní vody se nachází v úrovni cca 7m pod úrovní terénu a cca 0,85 pod nejnižší 
úrovní základové spáry. V úrovni základových pasů je kolem objektu vytvořena drenáž, 
aby nedocházelo k zvodnění základových spar. Drenáž je uložena v betonové mazanině 
kopírující průběh základů. 

Jako základové konstrukce pod nosnými sloupy jsou navrženy základové patky z 
betonu C 25/30 vyztuženého betonářskou ocelí B500B. Rozměry patek pod vnitřními 
sloupy jsou 3600x2400mm, pod obvodovými sloupy 3000x2000mm a pod rohovými 
sloupy 2600x1700mm. Rozměry jsou doloženy výpočtem – viz. příloha B.2.3 - Výpočet 
základových patek. Patky jsou navrženy jako dvoustupňové s podkladní vrstvou 
z prostého betonu C16/20 tl.100mm.  

Dále jsou navrženy základové pasy z prostého betonu C25/30 o rozměrech 
300x500mmm a to pod tvarovkami ztraceného bednění tvořící obvodové zdivo ve 
sklepě, pod schodištěm a pod ztužujícími stěnami schodiště.  

Základ pro výtahovou šachtu je navržen z vodonepropustného železobetonu 
C30/37, B500B a to ve formě základové desky tl.180mm.  
 
Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým skeletem. Použitý beton 
je C35/45 a výztuž B550B. Rozměry sloupů jsou 400x400x2750mm. 

Obvodové zdivo ve sklepě je navrženo z betonových tvarovek pro ztracené 
bednění BEST z prostého vibrolisovaného betonu o rozměrech tvarovky 
300x250x500mm. Konstrukce bude zpevněna svislým armováním 2xØ10mm se 
zatažením do stropní i základové konstrukce a vyztužením každé druhé výškové 
vodorovné spáry 2xØ10mm.  

Obvodové výplňové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic Porotherm 40 
EKO+ Profi Dryfix o rozměrech tvarovky 248x400x249mm zděných na zdící pěnu, 
v místě založení na zakládací maltu. 

Vnitřní příčky jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix o rozměrech tvarovky 497x115x249mm zděných na zdící pěnu, v místě založení 
na zakládací maltu a ze sádrokartonových příček tvořených kovovými profily Knauf 
UW100 a CW100, opláštěnými sádrokartonovými příčkami Knauf Red Green 
tl.12,5mm a vyplněnými akustickou izolací z kamenné vlny Isover Orstech 65 tl.80mm. 

Ztužující železobetonová stěna mezi schodištěm a výtahovou šachtou o tl. 
300mm je provedena z betonu C30/37 a vyztužena betonářskou výztuží B500B.  

Výtahová šachta je provedena z betonu C30/37 vyztuženého betonářskou 
výztuží B500B v tl.200mm a v místě založení z vodonepropustného betonu stejné 
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pevnosti i typu vyztužení v tl.300mm. Vodorovné pracovní spáry mezi stěnou v místě 
založení a vodorovnými konstrukcemi jsou utěsněny těsnícím systémem bílé vany. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny průvlaky z betonu C25/30 
vyztuženého betonářskou výztuží B500B o rozměrech 400x750mm a s ním spřaženou 
křížem vyztuženou vetknutou deskou stejné pevnosti i typu vyztužení o tl.250mm.  
 Překlady jsou cihelné typu Porotherm 11,5 (115x71mm), Porotherm KP 7 
(70x238mm) a  Porotherm překlad VARIO (125x238mm pro překlady délky 1000-
1750mm, 70x238mm pro překlady délky 2000-3500mm) s tepelně-izolačním dílem 
VARIO (vnější rozměry 240x240, vnitřní rozměry schránky 170x130mm) pro montáž 
stínící techniky. Překlady jsou ukládány do maltového lože o tl. min. 10mm. 
  
Střechy 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá bez provozu s hydroizolací z SBS 
modifikovaných asfaltových pásů typu S a se spádovou vrstvou z izolačních klínů. 
Nosná vrstva konstrukce je tvořena ŽB stropní deskou. Střecha je odvodněna pomocí 
dvou vyhřívaných vpustí TOPWET TWE 110 BIT S o Ø100mm a dvou pojistných 
přepadů TOPWET TWPP 125 BIT o Ø125mm. Na střeše je navržen bezpečnostní 
systém – nerezové kotvící body  TOPSAFE TSL-BE3 + ocelové lano vhodné délky. 
 Střešní terasy jsou navrženy jako provozní jednoplášťové ploché střechy 
s hydroizolací z SBS modifikovaných asfaltových pásů typu S a se spádovou vrstvou 
z cementového potěru. Střechy jsou odvodněny skrz atiku pomocí vyhřívaného chrliče 
TOPWET TWCE 75BIT o Ø70mm, voda vytéká do žlabového kotlíku odkud je 
sváděna pomocí okapového systému dolů podél objektu. Na terase je instalováno 
zábradlí z nerezových sloupků do výšky 1100mm. 
  
Schodiště 

Konstrukce schodišťových ramen a podest je z betonu C30/37 vyztuženého 
betonářskou ocelí B500B. Tloušťka schodišťové desky je 125mm, tloušťka mezipodesty 
150mm. Stupně jsou provedeny jako betonové v počtu 20, s výškou 175mm a šířkou 
280mm. Průchozí šířka ramene je 1100mm, šířka zrcadla je 200mm. Jako nášlapná a 
pohledová vrstva jsou na stupnice a podstupnice pomocí flexibilního lepidla nalepeny 
keramické dlaždice. Schodiště je opatřeno zábradlím z nerezových sloupků výšky 
1000m, od úrovně +7,000m výšky 1100mm. Výpočet schodiště je doložen, viz. příloha 
B.2.2 – Návrh schodiště. 
 
Výplně otvorů 

Jako výplně otvorů jsou použita dřevěná eurookna Slavona Inspiro s nízkými 
rámy a maximální plochou zasklení. Pro vstup na lodžie a terasy jsou navrženy zdvižně 
posuvné dveře Slavona – HS portal. Všechna okna a dveře na lodžie a terasy jsou 
vybaveny venkovním žaluziemi typu Z90.  
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V interiéru, konkrétně v bytech, jsou použity dřevěné plné dveře z masivního 
dřeva Slavona, mimo byty potom dveře z voštinové desky a laminátovou povrchovou 
úpravou Masonite, do komor a šaten v bytech jsou navrženy posuvné dveře do pouzdra 
JAP. Všechny tyto dveře jsou navrženy s obložkovou zárubní. Pro vstup do sklepa a 
technické místnosti budou osazeny plechové dveře Hörmann ZK s ocelovou zárubní. 

Vstupní dveře jsou řešeny jako hliníkové Exclusiv D92 se zasklením a 
s laminovanou fólií jako povrchovou úpravou.  

 
Podlahy 
Jednotlivé podlahy jsou uvedeny ve skladbách vodorovných konstrukcí přílohy 
D.1.1.14 - Skladby konstrukcí. 
  
Výtah 
Budova je vybavena osobním bezbariérovým výtahem KONE Monospace 500 
s nosností 630kg pro max. 8 osob. Jedná se o výtah bez strojovny s pohonnou jednotkou 
EcoDisc a Ø lana 8mm. Kabina je neprůchozí s jedním vstupem. Vnitřní rozměr kabiny 
je 1350x1400x2200mm. Dveře jsou dvoupanelové centrální velikosti 900x2100mm. 
Výtah s jednosměrným sběrem a rychlostí 1m/s. 
 
Veškeré betonové konstrukce jsou prováděny jako monolitické. Konstrukce jsou 
bedněny pomocí systémového bednění PERI. Veškerá výztuž v betonových 
konstrukcích bude navržena a posouzena autorizovaným statikem. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba a stavební činnosti jsou navrženy tak, aby v důsledku výstavby a následného 
užívání nedošlo ke ztrátě stability a zřícení nebo poškození stavby či její části. 
Prostorová tuhost je zajištěna pomocí prostorových ŽB konstrukcí probíhajících ve 
stropech uvnitř i po obvodu budovy. Při výstavbě musí být dodržovány technologické 
postupy dané výrobci. 
 

B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 
Vnit řní vodovod 
Zásobování vodou bude provedeno pomocí nově zbudované vodovodní přípojky 
(HDPE 50) napojené na stávající vedení vodovodního řádu. Na pozemku bude 
zbudována vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou, z které bude vedeno vlastní 
připojovací potrubí do objektu (HDPE 50), odkud budou dále vedeny rozvody vody 
(PPR) k zařizovacím předmětům a zásobníku TUV. Uzávěr vody bude ve sklepě na 
každé stoupačce a v každé bytové jednotce. Přípojka bude provedena podle podkladů 
správce sítě. Potrubí je v zemi uloženo v pískovém loži s minimálním krytím od 
upraveného terénu 1200mm.  
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Vnit řní kanalizace 
Odpadní voda bude pomocí připojovacího potrubí svedena od všech zařizovacích 
předmětů do svislého odpadního potrubí v nejbližší instalační šachtě. Všechny vnitřní 
rozvody kanalizace jsou z plastu PP HT DN50, DN75 a DN110. V každé instalační 
šachtě bude na odpadním potrubí osazen čistící kus a potrubí bude odvětráno nad 
střechu. Z šachty bude odpadní voda vedena do svodného potrubí pod 1S. Svodné 
potrubí je z PVC KG 200 s minimálním sklonem 2% a maximálním 40%. Odtud je 
odpadní voda vedena do stávající jednotné kanalizace obce. 
Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. Zpevněné 
plochy jsou vyspádovány a voda je pomocí liniového odvodnění odváděna přes filtrační 
šachtu s filtračním sítem a odlučovačem ropných látek do retenčních nádrží, kam je 
svedena pomocí dešťové kanalizace (PVC 200) také dešťová voda dopadající na 
plochou střechu a střešní terasy a voda z drenážního potrubí vedeného kolem objektu. 
Z retenčních nádrží jsou vody zpětně přečerpávány do objektu a využívány jako šedá 
voda na splachování WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody, které 
nebudou využity, budou pomocí nové kanalizační přípojky (KT 300) odvedeny do 
stávající jednotné kanalizace obce.  
 
Elektroinstalace 
Elektrická energie NN je pomocí nové podzemní kabelové přípojky (CYKY-J 5x16) 
přiváděna do elektro skříně s rozvaděčem, která je nově zbudovaná na hranici pozemku. 
Hlavní jistič se bude nacházet v 1S v technické místosti. Rozvod elektroinstalací bude 
proveden pomocí kabelů s měděnými jádry v podlahách a stěnách. Vypínače budou 
osazeny 1,2m nad podlahou a zásuvky 0,3m nad podlahou. 
 
Otopná zařízení 
V objektu je navržena soustava elektrických kotlů, jejichž parametry budou stanoveny 
specialistou v oboru TZB – vytápění. Tuto problematiku diplomová práce neřeší. Výkon 
kotlů bude stanoven na základě ztrát teplosměnnými konstrukcemi a větráním. Vytápění 
v budově je řešeno pomocí nástěnných radiátorů a otopných těles. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požární bezpečnost stavby je zpracována v samostatné příloze – viz. D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Objekt je navržen tak, aby ve většině konstrukcí splňoval dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov. Část 2: Požadavky nejenom požadované, ale i doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla U. 
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b) energetická náročnost budov 
Na navrhovaný objekt byl dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: 
Požadavky zpracován energetický štítek obálky budovy. Budova spadá do kategorie A – 
velmi úsporná - viz. příloha D.1.4.6 – Energetický štítek obálky budovy. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Navrhovaná stavba neuvažuje s využitím alternativních zdrojů energií. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Větrání 
Větrání bude zajištěno přirozeně okny, všechna okna mají možnost mikroventilace. 
Kuchyně jsou opatřeny digestořemi, které mohou pracovat jak v odtahovém tak i 
v recirkulačním režimu s uhlíkovým filtrem. Koupelny bez oken budou opatřeny 
axiálním ventilátorem pro odvod vlhkosti odtahovým potrubím nad střechu. 
 
Vytápění 
V objektu je navržena soustava elektrických kotlů, jejichž parametry budou stanoveny 
specialistou v oboru TZB – vytápění. Tuto problematiku diplomová práce neřeší. Výkon 
kotlů bude stanoven na základě ztrát teplosměnnými konstrukcemi a větráním. Vytápění 
v budově je řešeno pomocí nástěnných radiátorů a otopných těles. 
 
Osvětlení 
Osvětlení je zajištěno kombinací přirozeně okny a sdruženým osvětlením. Splnění 
požadovaných hodnot činitele denní osvětlenosti je prokázáno výpočtem – viz. D.1.4.5 - 
Výpočet denní osvětlenosti. 
 
Voda 
Zásobování vodou bude provedeno pomocí nově zbudované vodovodní přípojky 
(HDPE 50) napojené na stávající vedení vodovodního řádu. Na pozemku bude 
zbudována vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou, z které bude vedeno vlastní 
připojovací potrubí do objektu (HDPE 50), odkud budou dále vedeny rozvody vody 
(PPR) k zařizovacím předmětům a zásobníku TUV. Uzávěr vody bude ve sklepě na 
každé stoupačce a v každé bytové jednotce. Přípojka bude provedena podle podkladů 
správce sítě. Potrubí je v zemi uloženo v pískovém loži s minimálním krytím od 
upraveného terénu 1200mm.  
 
Kanalizace 
Odpadní voda bude svedena pomocí připojovacího potrubí od všech zařizovacích 
předmětů do svislého odpadního potrubí v nejbližší instalační šachtě. Všechny vnitřní 



 

33 

 

rozvody kanalizace jsou z plastu PP HT DN50, DN75 a DN110. V každé instalační 
šachtě bude na odpadním potrubí osazen čistící kus a potrubí bude odvětráno nad 
střechu. Z šachty bude odpadní voda vedena do svodného potrubí pod 1S. Svodné 
potrubí je z PVC KG 200 s minimálním sklonem 2% a maximálním 40%. Odtud je 
odpadní voda vedena do stávající jednotné kanalizace obce. 
Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. Zpevněné 
plochy jsou vyspádovány a voda je pomocí liniového odvodnění odváděna přes filtrační 
šachtu s filtračním sítem a odlučovačem ropných látek do retenčních nádrží, kam je 
svedena pomocí dešťové kanalizace (PVC 200) také dešťová voda dopadající na 
plochou střechu a střešní terasy a voda z drenážního potrubí vedeného kolem objektu. 
Z retenčních nádrží jsou vody zpětně přečerpávány do objektu a využívány jako šedá 
voda na splachování WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody, které 
nebudou využity, budou pomocí nové kanalizační přípojky (KT 300) odvedeny do 
stávající jednotné kanalizace obce.  

Odpad 
Na pozemku jsou umístěny kontejnery na komunální odpad, které budou pravidelně 
vyváženy odbornou firmou pro likvidaci komunálního odpadu. 
 
Vibrace, prašnost, hluk 
Realizace stavby bude probíhat na pozemku investora, okolní stavby a pozemky budou 
dotčeny minimálně. Převážně se jedná o zvýšený hluk, prašnost a znečištění od 
pracovních strojů vjíždějících k pozemku. Práce proto probíhají v pracovních dnech od 
ranních do odpoledních hodin, zvýšená prašnost je řešena kropením přilehlých 
komunikací, o čistotu staveniště a přilehlých komunikací se stará odborná úklidová 
firma.  
Jedná se o nevýrobní objekt, který po svém dokončení nebude mít negativní vliv na 
okolní zástavbu.  
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový index v oblasti byl zjištěn z internetových stránek české geologické služby 
www.geology.cz/radon (viz. příloha B.2.4 – Výskyt radonu). Index byl klasifikován 
jako 1, nízký. Stavba neřeší protiradonová opatření. Při zpracování skutečné projektové 
dokumentace se provádí radonový průzkum. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Navrhovaný objekt není vybaven ochranou před bludnými proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Řešený pozemek se nenachází poblíž žádné zvýšené technické seizmicity, ochrana proto 
není řešena. 
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d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k okolní zástavbě rodinných a bytových domů není potřeba chránit stavbu 
před hlukem. 
 
e) protipovodňová opatření 
Navrhovaný objekt se nachází mimo záplavové území, protipovodňová opatření nejsou 
navržena. 
 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod 
Vodovodní přípojka (HDPE 50) je přivedena až k vodoměrné šachtě, která je osazena 
1,5m od hranice pozemku na této přípojce, která je následně ukončena vodoměrnou 
sestavou. Od tohoto místa je navrženo nejkratší cestou k objektu potrubí vlastní 
připojovací potrubí (HDPE 50). V objektu je voda dále vedena (PPR) k zařizovacím 
předmětům a zásobníku TUV. Potrubí je v zemi uloženo v pískovém loži s minimálním 
krytím od upraveného terénu 1200mm.  
 
Splašková kanalizace 
Přípojka splaškové kanalizace (KT 300), která je osazena zpětnou klapkou proti vzdutí, 
je přivedena až k hlavní revizní šachtě Ø1000mm se skruží a pojízdným 
ocelobetonovým poklopem, kde je ukončena. Od šachty je navrženo svodné potrubí 
(PVC KG 200) Potrubí je v zemi uloženo v pískovém loži. Kanalizaci vedoucí 
k přípojce nevedeme pod objektem.  
 
Dešťová kanalizace 
Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. Zpevněné 
plochy jsou vyspádovány a voda je pomocí liniového odvodnění odváděna přes filtrační 
šachtu s filtračním sítem a odlučovačem ropných látek do retenčních nádrží, kam je 
svedena pomocí dešťové kanalizace také dešťová voda dopadající na plochou střechu a 
střešní terasy a voda z drenážního potrubí vedeného kolem objektu. Z retenčních nádrží 
jsou vody zpětně přečerpávány do objektu a využívány jako šedá voda na splachování 
WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody, které nebudou využity, budou 
sváděny společně se splaškovou kanalizací do revizní šachty Ø1000mm se skruží a 
ocelobetonovým poklopem a odtud pomocí nové kanalizační přípojky (KT 300) 
odvedeny do stávající jednotné kanalizace obce. Potrubí bude osazeno zpětnou klapkou 
proti vzdutí.  
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Elektřina 
Přípojka elektro NN (CYKY-J 5x16) je přivedena k přípojkové skříni, kde je ukončena 
a odtud je zřízena nová přípojka do objektu. 
 
Sdělovací vedení 
Přípojka sdělovacího vedení je přivedena k přípojkové skříni, kde je ukončena a odtud 
je zřízena nová přípojka do objektu. 
 

 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
Podél západní hranice pozemku vede místní obousměrná komunikace III. třídy, která 
dále odbočuje na silnici II. třídy. 
 
b) napojení území na stávající infrastrukturu 
Pozemek je napojen na místní komunikaci III.třídy vedoucí podél západní hranice 
pozemku v ulici Topolová jednosměrnou účelovou komunikací šířky 3,5m (tzn. 
vjezdem a sjezdem). 
 
c) doprava v klidu 
K objektu bude postaveno vlastní parkoviště o celkovém počtu parkovacích stání 36 + 2 
vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Bude zbudována přístupová komunikace pro pěší, která bude napojena na chodník 
v ulici Topolová, který je veden souběžně s místní komunikací III. třídy, na kterou 
napojujeme sjezd. 
 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Vytěžená zemina bude použita k terénním úpravám a v maximální možné míře vrácena 
zpět. Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník šířky 500mm z vymývaného 
betonu, bude postaven vjezd na pozemek a sjezd z něj a parkoviště o celkovém počtu 
stání 36 + 2 vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Účelová komunikace i parkoviště jsou uvažovány jako asfaltové. Okolo okraje stávající 
komunikace se nachází nepříliš vzrostlé stromy, které budou kvůli stavbě vykáceny. Po 
dokončení stavby budou nahrazeny v plném rozsahu. 
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b) použité vegetační prvky 
Nově budou osázeny částečně vzrostlé listnaté stromy v počtu 5ks a pozemek bude 
zatravněn. 
 
c) biotechnická opatření 
Nejsou navržena žádná záměrná biotechnická opatření. Zatravněním pozemku se 
částečně zabrání erozi půdy z nezpevněných ploch. 
 

 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Objekt po svém zhotovení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o 
nevýrobní objekt, tudíž po svém dokončení nebude zdrojem hluku ani vibrací, nebude 
zdrojem škodlivých zplodin ani nebude docházet ke znečištění spodních nebo 
povrchových vod.  
Na pozemku jsou umístěny kontejnery na komunální odpad, které budou pravidelně 
vyváženy odbornou firmou pro likvidaci komunálního odpadu. 
Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. Zpevněné 
plochy jsou vyspádovány a voda je pomocí liniového odvodnění odváděna přes filtrační 
šachtu s filtračním sítem a odlučovačem ropných látek do retenčních nádrží, kam je 
svedena pomocí dešťové kanalizace také dešťová voda dopadající na plochou střechu a 
střešní terasy a voda z drenážního potrubí vedeného kolem objektu. Z retenčních nádrží 
jsou vody zpětně přečerpávány do objektu a využívány jako šedá voda na splachování 
WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody, které nebudou využity, budou 
pomocí nové kanalizační přípojky odvedeny do stávající jednotné kanalizace obce. 
Vytěžená zemina bude použita k terénním úpravám a v maximální možné míře vrácena 
zpět. 
Během stavby bude docházet k zvýšení hluku, prašnosti a znečištění od pracovních 
strojů vjíždějících k pozemku. Práce proto probíhají v pracovních dnech od ranních do 
odpoledních hodin. Hluk může být eliminován sníženou rychlostí jízdy pracovních 
strojů nebo použití nových, méně hlučných strojů. Zvýšená prašnost je řešena kropením 
přilehlých komunikací, o čistotu staveniště a přilehlých komunikací se stará odborná 
úklidová firma. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Pozemek se nenachází v žádném chráněném prostředí kromě ochrany zemědělským 
půdním fondem. Nejsou zde žádné chráněné rostliny ani živočichové. Dojde k vykácení 
5ks stromů, které však budou po dokončení stavby nahrazeny v plném rozsahu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 2000 ani v jeho blízkosti. Nebude mít 
tedy na tuto soustavu chráněných území žádný vliv. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Navrhovaná stavba nebude mít výrazný dopad na přírodu, proto se o vyjádření EIA 
nežádá a není třeba jej předkládat při žádosti o realizaci. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Pro navrhovaný objekt není třeba navrhovat nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k ohrožení zdraví. Žádná 
speciální ochrana navržena není. 
 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zjištění 
Po dobu výstavby je nutné zajistit připojení staveniště na vodu a elektřinu z nově 
zbudovaných přípojek. Pro tento účel jsou zřízena samostatná měřidla. Dovoz 
stavebního materiálu probíhá postupně podle prováděných prací, dostupnosti a ročního 
období, aby byla plocha na jeho skladování, co nejmenší. 
 
b) odvodnění staveniště 
Pro odvodnění staveniště budou realizovány sběrné šachty, kam bude hromaděná voda 
odváděna a následně odčerpána. Částečně se staveniště bude odvodňovat přirozeně 
vsakováním. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Budou zbudovány nové přípojky vody, elektřiny a sdělovacího vedení. Vjezd na 
pozemek bude realizován pomocí jednoho sjezdu k místní komunikaci. Dočasná 
zpevněná plocha pro pohyb vozidel po staveništi bude zhotovena z betonových bloků.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Realizace stavby bude probíhat na pozemku investora, okolní stavby a pozemky budou 
dotčeny minimálně. Převážně se jedná o zvýšený hluk, prašnost a znečištění od 
pracovních strojů vjíždějících k pozemku. Práce proto probíhají v pracovních dnech od 
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ranních do odpoledních hodin. Hluk může být eliminován sníženou rychlostí jízdy 
pracovních strojů nebo použití nových, méně hlučných strojů, zvýšená prašnost je 
řešena kropením přilehlých komunikací, o čistotu staveniště a přilehlých komunikací se 
stará odborná úklidová firma.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
Na pozemku se nenachází žádná stávající zástavba, která by byla třeba před započetím 
stavebních prací demolovat. Okolo okraje přilehlé komunikace se nachází nepříliš 
vzrostlé stromy, které budou kvůli stavbě vykáceny. Po dokončení stavby budou 
nahrazeny v plném rozsahu. Staveniště bude oploceno dočasným drátěným pletivem 
v minimální výšce 1,8m. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 
Na dotčeném pozemku 812/30 dojde k dočasnému záboru pro realizaci nově 
budovaných přípojek technické infrastruktury a k trvalému záboru pro zbudování 
vjezdu na pozemek a sjezdu z něj. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při stavbě budou vznikat odpady, které se budou v maximální možné míře třídit a 
ukládat podle druhu v kontejnerech, sudech, obalech nebo jiných nádobách tak, aby se 
nemohly mísit nebo unikat do okolního prostředí. Nebezpečné odpady budou 
shromažďovány odděleně podle druhu a označeny identifikačním listem nebezpečného 
odpadu a bude zajištěna firma pro jejich odbornou likvidaci. Odpady se shromažďují na 
zpevněných plochách pro to určených pouze nevyhnutelnou dobu, než jsou předány 
dalšímu subjektu k využití nebo likvidaci. Jedná se převážně o tyto odpady: pytle od 
sypkých stavebních materiálů a stavebních hmot, papírové obaly, plastové obaly a 
kartony, v menší míře pak materiály jako dřevo, zbytky vápenopískových materiálů, 
plast, ocel, beton a jiné kovy. Emise vznikající při výstavbě nebudou výrazně 
překračovat emise vznikající při běžném provozu. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před započetím zemních prací bude v celé ploše pozemku sejmuta ornice v tl.200mm 
(624,2m3) a dočasně uložena na severovýchodním rohu pozemku. Zemina vytěžená při 
výkopových pracech bude uložena na skládce, která bude vytvořena na pozemku) a 
později v co nevětší míře využita k obsypům, zásypům, násypům a dalším úpravám 
terénu. Zbytek zeminy bude patřičně zlikvidován. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Okolo okraje komunikace se nachází nepříliš vzrostlé stromy, které budou kvůli stavbě 
vykáceny. Po dokončení stavby budou nahrazeny v plném rozsahu. 
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Z hlediska ochrany životního prostředí a nakládání s odpady musí být dodržena 
následující legislativa:  
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška č.93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací (a nařízení vlády č.217/2016 Sb., kterým se toto nařízení vlády mění) 
 
Pracovní doba na stavbě se uvažuje od 7:00 do 18:00. Při výstavbě je snaha o 
minimalizaci vlivu na životní prostředí.  
Během stavby bude docházet ke znečištění od pracovních strojů vjíždějících 
k pozemku, o čistotu staveniště a přilehlých komunikací se stará odborná úklidová 
firma. Při úniku kapalin z pracovních strojů, bude kontaminovaná zemina vytěžena a 
odvezena na místo k tomu určené. Veškeré stroje používané na stavbě musí odpovídat 
všem předpisům a jejich technický stav je pravidelně kontrolován. 
Veškerý komunální odpad vzniklý při stavbě je skladován v kontejnerech k tomu 
určených, aby nemohlo vlivem klimatických podmínek dojít k vyplavování škodlivých 
látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby 
bude odpad předán odborné firmě k likvidaci. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Stavebník musí mít vypracovaný koordinační plán BOZP.  
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci musí být dodrženy minimálně tyto 
předpisy: 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi (a nařízení vlády č.136/2016 Sb., kterým se toto 
nařízení vlády mění) 
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 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška č.93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 
Vyhláška č.383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dokončených staveb 
Výstavbou není dokončena žádná další stavba ani se nepředpokládá užívání staveniště 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Úpravy nejsou navrhovány. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při výstavbě se předpokládá částečné omezení dopravy v místě napojení na přilehlou 
místní komunikaci a to při vjezdu a výjezdu vozidel ze stavby. Tato místa budou řádně 
označena dočasnými jednoduchými značkami. Stavba svým rozsahem jinak nezasahuje 
do přilehlé komunikace.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Součástí této dokumentace nejsou časové údaje o realizaci ani členění na etapy. 
Předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců od jejího zahájení. 
Stručný popis postupu výstavby: 
 a) zaměřovací a výkopové práce 
 b) základové konstrukce 
 c) svislá nosná konstrukce 1S (ŽB sloupy) 
 d) vnější zdivo z betonových tvarovek ztraceného bednění 1S 
 e) vodorovná nosná konstrukce 1S(ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 f) svislá nosná konstrukce 1NP (ŽB sloupy) 
 g) vodorovná nosná konstrukce 1NP(ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 h) svislá nosná konstrukce 2NP (ŽB sloupy) 
 i) vodorovná nosná konstrukce 2NP (ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 j) svislá nosná konstrukce 3NP (ŽB sloupy) 
 k) vodorovná nosná konstrukce 3NP (ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 l) svislá nosná konstrukce 4NP (ŽB sloupy) 
 m) vodorovná nosná konstrukce 4NP (ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 n) svislá nosná konstrukce 5NP (ŽB sloupy) 
 o) vodorovná nosná konstrukce 5NP (ŽB průvlaky + ŽB stropní deska) 
 p) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 1NP 
 q) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 2NP 
 r) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 2NP 
 s) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 4NP 
 t) obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 5NP 
 u) střešní plášť 
 v) výplně otvorů + příčky 
 w) zateplení objektu + provětrávaná fasáda 
 x) dokončovací práce 
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 y) stavba přístupových a příjezdových komunikací a parkoviště 
 z) úprava pozemku, zahradní úpravy 
 
Předpokládané termíny dokončení fází výstavby se s předstihem oznamují stavebnímu 
úřadu k provedení kontrolních prohlídek. 
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Identifika ční údaje 
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Úvod 
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro 

novostavbu polyfunkčního domu včetně stavebně-fyzikálního posouzení a požárně-
bezpečnostního řešení. 
Stavba je situována v městské části Slavonín na jihu statutárního města Olomouce 
v ulici Topolová, na parcele č. 812/26 (vytvořené na parcele č.812/30) katastrálního 
území 750387 Slavonín.  
Objekt je čtvercového tvaru o celkových půdorysných rozměrech 449,69m2 a výškou 
atiky v úrovni +18,650m. Obsahuje pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna a knihkupectví, každé s vlastním 
vchodem a zázemím, v druhém nadzemním podlaží prostory kanceláří a zbývající horní 
část stavby je učena pro bydlení. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje 
k jednotlivým bytovým jednotkám a technická místnost. Bytové jednotky mají rozdílné 
dispoziční uspořádání a jsou různých velikostí, od 2+kk po 4+kk. Celkově dvanáct 
bytových jednotek je uspořádáno nesouměrně, v třetím nadzemním podlaží se nachází 
šest bytových jednotek, ve čtvrtém čtyři a v pátém pouze dvě bytové jednotky. K osmi 
bytům v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží náleží také lodžie a k bytům v pátém 
nadzemním podlaží střešní terasy. K objektu bude postaveno vlastní parkoviště o 
celkovém počtu parkovacích stání 36 + 2 vyhrazená stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
Svislý nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy a vodorovný železobetonovými 
průvlaky a deskami. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová. Výplňové zdivo je 
z keramických tvárnic Porotherm. Obvodový plášť je tvořen provětrávanou fasádou 
s vláknocementovými deskami. 
 

1) Účel objektu 
Účelem navrhovaného polyfunkčního domu je bydlení, občanská vybavenost a 
administrativa. 
 

2) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
užívání objektu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Výška atiky střechy je v úrovni 
+18,650m, výška atiky teras v úrovni +14,9m. V 1S se nachází sklepní kóje 
k jednotlivým bytovým jednotkám a technická místnost, v 1NP se nachází kavárna a 
knihkupectví, každé s vlastním vchodem a zázemím, ve 2NP prostory kanceláří a 
zbývající horní část stavby je učena pro bydlení. Bytové jednotky mají rozdílné 
dispoziční uspořádání a jsou různých velikostí, od 2+kk po 4+kk. Celkově dvanáct 
bytových jednotek je uspořádáno nesouměrně, v třetím nadzemním podlaží se nachází 
šest bytových jednotek, ve čtvrtém čtyři a v pátém pouze dvě bytové jednotky. K osmi 
bytům v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží náleží také lodžie a k bytům v pátém 
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nadzemním podlaží střešní terasy. Každý z bytů má vlastní hygienické zázemí řešené 
buď jako koupelnu + WC dohromady (u bytů 2+kk) nebo jako samostatné místnosti (u 
bytů 3+kk), u bytů v 5NP je jedno WC v koupelně a jedno samostatné. Všechny byty 
jsou vybaveny kuchyňským koutem v obývacím pokoji. 
V objektu se nachází bezbariérový osobní výtah s max. nosností 630kg/8 osob a 
dvouramenné schodiště. Provětrávaná fasáda objektu je tvořena vláknocementovými 
deskami Cembrit v hnědošedé barvě. Jako výplně otvorů jsou použita dřevěná eurookna 
Slavona Inspiro s nízkými rámy a maximální plochou zasklení, zdvižně posuvné dveře 
HS portal na lodžie a terasy, dřevěné plné dveře Slavona a Masonite, posuvné dveře do 
pouzdra JAP, plechové dveře Hörmann ZK a vstupní hliníkové dveře Exclusiv D92 se 
zasklením a s laminovanou fólií jako povrchovou úpravou. Všechna okna a dveře na 
lodžie a terasy jsou vybaveny venkovním žaluziemi typu Z90. Do výšky 300mm nad 
upraveným terénem je použita dekorativní omítka marmolit v cihlovém odstínu. 
Všechna zábradlí v objektu jsou navržena z nerezových sloupků. 
Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník šířky 500mm z vymývaného betonu, 
bude postaven vjezd na pozemek a sjezd z něj a parkoviště o celkovém počtu stání 36 + 
2 vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  Účelová 
komunikace i parkoviště jsou uvažovány jako asfaltové. Okolo okraje stávající 
komunikace se nachází nepříliš vzrostlé stromy, které budou kvůli stavbě vykáceny. Po 
dokončení stavby budou nahrazeny v plném rozsahu.  
Vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové z parkoviště i z přístupové cesty. Na 
parkovišti jsou vyhrazena dvě samostatná stání pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Objekt je řešen jako bezbariérový pouze v 1NP, kde je v kavárně 
k dispozici také bezbariérové WC. Výtah v budově je rovněž řešen jako bezbariérový.  
 

3) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace ke světovým stranám, osvětlení a oslunění 
plocha pozemku:  3121m2 
zastavěná plocha:  449,69m2 
obestavěný prostor:  9435,13m3 
užitná plocha:   2116,74m2 

 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků: 
domovní vybavení:  511,31m2 
kavárna + zázemí:  188,49m2 2 zaměstnanci/směnu + 38 zákazníků 
knihkupectví + zázemí: 137,71m2 2 zaměstnanci  
kanceláře + zázemí:  339,97m2 16 zaměstnanců 
byt č.3.1:   50,67m2 2 uživatelé 
byt č.3.2:   42,25m2 1 uživatel 
byt č.3.3:   60,8m2  2 uživatelé 
byt č.3.4:   67,07m2 2 uživatelé  
byt č.3.5:   40,84m2 1 uživatel  
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byt č.3.6:   44,59m2 1 uživatel  
byt č.4.1:   69,72m2 2 uživatelé  
byt č.4.2:   90,5m2  4 uživatelé  
byt č.4.3:   90,51m2 4 uživatelé  
byt č.4.4:   66,13m2 4 uživatelé  
byt č.5.1:   156,6 m2 4 uživatelé  
byt č.5.2:   159,77m2 4 uživatelé 
 
Orientace ke světovým stranám je patrná ze situačních výkresů (viz přílohy C.1 - 
Situační výkresy). Hlavní vchody do budovy jsou umístěny na západní straně objektu. 
Osvětlení a oslunění je řešeno v příloze D.1.4.5 – Výpočet denní osvětlenosti. 
 

4) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Základové konstrukce 

Před zahájením betonáže musí být základová spára řádně vyčištěna. Hladina 
podzemní vody se nachází v úrovni cca 7m pod úrovní terénu a cca 0,85 pod nejnižší 
úrovní základové spáry. V úrovni základových pasů je kolem objektu vytvořena drenáž, 
aby nedocházelo k zvodnění základových spar. Drenáž je uložena v betonové mazanině 
kopírující průběh základů. 

Jako základové konstrukce pod nosnými sloupy jsou navrženy základové patky z 
betonu C 25/30 vyztuženého betonářskou ocelí B500B. Rozměry patek pod vnitřními 
sloupy jsou 3600x2400mm, pod obvodovými sloupy 3000x2000mm a pod rohovými 
sloupy 2600x1700mm. Rozměry jsou doloženy výpočtem – viz. příloha B.2.3 - Výpočet 
základových patek. Patky jsou navrženy jako dvoustupňové s podkladní vrstvou 
z prostého betonu C16/20 tl.100mm.  

Dále jsou navrženy základové pasy z prostého betonu C25/30 o rozměrech 
300x500mmm a to pod tvarovkami ztraceného bednění tvořící obvodové zdivo ve 
sklepě, pod schodištěm a pod ztužujícími stěnami schodiště.  

Základ pro výtahovou šachtu je navržen z vodonepropustného železobetonu 
C30/37, B500B a to ve formě základové desky tl.180mm.  
 
Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým skeletem. Použitý beton 
je C35/45 a výztuž B550B. Rozměry sloupů jsou 400x400x2750mm. 

Obvodové zdivo ve sklepě je navrženo z betonových tvarovek pro ztracené 
bednění BEST z prostého vibrolisovaného betonu o rozměrech tvarovky 
300x250x500mm. Konstrukce bude zpevněna svislým armováním 2xØ10mm se 
zatažením do stropní i základové konstrukce a vyztužením každé druhé výškové 
vodorovné spáry 2xØ10mm.  
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Obvodové výplňové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic Porotherm 40 
EKO+ Profi Dryfix o rozměrech tvarovky 248x400x249mm zděných na zdící pěnu, 
v místě založení na zakládací maltu. 

Vnitřní příčky jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix o rozměrech tvarovky 497x115x249mm zděných na zdící pěnu, v místě založení 
na zakládací maltu a ze sádrokartonových příček tvořených kovovými profily Knauf 
UW100 a CW100, opláštěnými sádrokartonovými příčkami Knauf Red Green 
tl.12,5mm a vyplněnými akustickou izolací z kamenné vlny Isover Orstech 65 tl.80mm. 

Ztužující železobetonová stěna mezi schodištěm a výtahovou šachtou o tl. 
300mm je provedena z betonu C30/37 a vyztužena betonářskou výztuží B500B.  

Výtahová šachta je provedena z betonu C30/37 vyztuženého betonářskou 
výztuží B500B v tl.200mm a v místě založení z vodonepropustného betonu stejné 
pevnosti i typu vyztužení v tl.300mm. Vodorovné pracovní spáry mezi stěnou v místě 
založení a vodorovnými konstrukcemi jsou utěsněny těsnícím systémem bílé vany. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny průvlaky z betonu C25/30 
vyztuženého betonářskou výztuží B500B o rozměrech 400x750mm a s ním spřaženou 
křížem vyztuženou vetknutou deskou stejné pevnosti i typu vyztužení o tl.250mm.  
 Překlady jsou cihelné typu Porotherm 11,5 (115x71mm), Porotherm KP 7 
(70x238mm) a  Porotherm překlad VARIO (125x238mm pro překlady délky 1000-
1750mm, 70x238mm pro překlady délky 2000-3500mm) s tepelně-izolačním dílem 
VARIO (vnější rozměry 240x240, vnitřní rozměry schránky 170x130mm) pro montáž 
stínící techniky. Překlady jsou ukládány do maltového lože o tl. min. 10mm. 
  
Střechy 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá bez provozu s hydroizolací z SBS 
modifikovaných asfaltových pásů typu S a se spádovou vrstvou z izolačních klínů. 
Nosná vrstva konstrukce je tvořena ŽB stropní deskou. Střecha je odvodněna pomocí 
dvou vyhřívaných vpustí TOPWET TWE 110 BIT S o Ø100mm a dvou pojistných 
přepadů TOPWET TWPP 125 BIT o Ø125mm. Na střeše je navržen bezpečnostní 
systém – nerezové kotvící body  TOPSAFE TSL-BE3 + ocelové lano vhodné délky. 
 Střešní terasy jsou navrženy jako provozní jednoplášťové ploché střechy 
s hydroizolací z SBS modifikovaných asfaltových pásů typu S a se spádovou vrstvou 
z cementového potěru. Střechy jsou odvodněny skrz atiku pomocí vyhřívaného chrliče 
TOPWET TWCE 75BIT o Ø70mm, voda vytéká do žlabového kotlíku odkud je 
sváděna pomocí okapového systému dolů podél objektu. Na terase je instalováno 
zábradlí z nerezových sloupků do výšky 1100mm. 
  
Schodiště 

Konstrukce schodišťových ramen a podest je z betonu C30/37 vyztuženého 
betonářskou ocelí B500B. Tloušťka schodišťové desky je 125mm, tloušťka mezipodesty 
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150mm. Stupně jsou provedeny jako betonové v počtu 20, s výškou 175mm a šířkou 
280mm. Průchozí šířka ramene je 1100mm, šířka zrcadla je 200mm. Jako nášlapná a 
pohledová vrstva jsou na stupnice a podstupnice pomocí flexibilního lepidla nalepeny 
keramické dlaždice. Schodiště je opatřeno zábradlím z nerezových sloupků výšky 
1000m, od úrovně +7,000m výšky 1100mm. Výpočet schodiště je doložen – viz. příloha 
B.2.2 – Návrh schodiště. 
 
Výplně otvorů 

Jako výplně otvorů jsou použita dřevěná eurookna Slavona Inspiro s nízkými 
rámy a maximální plochou zasklení. Pro vstup na lodžie a terasy jsou navrženy zdvižně 
posuvné dveře Slavona – HS portal. Všechna okna a dveře na lodžie a terasy jsou 
vybaveny venkovním žaluziemi typu Z90.  

V interiéru, konkrétně v bytech, jsou použity dřevěné plné dveře z masivního 
dřeva Slavona, mimo byty potom dveře z voštinové desky a laminátovou povrchovou 
úpravou Masonite, do komor a šaten v bytech jsou navrženy posuvné dveře do pouzdra 
JAP. Všechny tyto dveře jsou navrženy s obložkovou zárubní. Pro vstup do sklepa a 
technické místnosti budou osazeny plechové dveře Hörmann ZK s ocelovou zárubní. 

Vstupní dveře jsou řešeny jako hliníkové Exclusiv D92 se zasklením a 
s laminovanou fólií jako povrchovou úpravou.  

 
Podlahy 
Jednotlivé podlahy jsou uvedeny ve skladbách vodorovných konstrukcí – viz. příloha 
D.1.1.14 – Skladby konstrukcí. 
  
Výtah 
Budova je vybavena osobním bezbariérovým výtahem KONE Monospace 500 
s nosností 630kg pro max. 8 osob. Jedná se o výtah bez strojovny s pohonnou jednotkou 
EcoDisc a Ø lana 8mm. Kabina je neprůchozí s jedním vstupem. Vnitřní rozměr kabiny 
je 1350x1400x2200mm. Dveře jsou dvoupanelové centrální velikosti 900x2100mm. 
Výtah s jednosměrným sběrem a rychlostí 1m/s. 
 
Veškeré betonové konstrukce jsou prováděny jako monolitické. Konstrukce jsou 
bedněny pomocí systémového bednění PERI. Veškerá výztuž v betonových 
konstrukcích bude navržena a posouzena autorizovaným statikem. 
 
Stavba a stavební činnosti jsou navrženy tak, aby v důsledku výstavby a následného 
užívání nedošlo ke ztrátě stability a zřícení nebo poškození stavby či její části. 
Prostorová tuhost je zajištěna pomocí prostorových ŽB konstrukcí probíhajících ve 
stropech uvnitř i po obvodu budovy. Při výstavbě musí být dodržovány technologické 
postupy dané výrobci. 
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Vnit řní vodovod 
Zásobování vodou bude provedeno pomocí nově zbudované vodovodní přípojky 
(HDPE 50) napojené na stávající vedení vodovodního řádu. Na pozemku bude 
zbudována vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou, z které bude vedeno vlastní 
připojovací potrubí do objektu (HDPE 50), odkud budou dále vedeny rozvody vody 
(PPR) k zařizovacím předmětům a zásobníku TUV. Uzávěr vody bude ve sklepě na 
každé stoupačce a v každé bytové jednotce. Přípojka bude provedena podle podkladů 
správce sítě. Potrubí je v zemi uloženo v pískovém loži s minimálním krytím od 
upraveného terénu 1200mm.  
 
Vnit řní kanalizace 
Odpadní voda bude pomocí připojovacího potrubí svedena od všech zařizovacích 
předmětů do svislého odpadního potrubí v nejbližší instalační šachtě. Všechny vnitřní 
rozvody kanalizace jsou z plastu PP HT DN50, DN75 a DN110. V každé instalační 
šachtě bude na odpadním potrubí osazen čistící kus a potrubí bude odvětráno nad 
střechu. Z šachty bude odpadní voda vedena do svodného potrubí pod 1S. Svodné 
potrubí je z PVC KG 200 s minimálním sklonem 2% a maximálním 40%. Odtud je 
odpadní voda vedena do stávající jednotné kanalizace obce. 
Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. Zpevněné 
plochy jsou vyspádovány a voda je pomocí liniového odvodnění odváděna přes filtrační 
šachtu s filtračním sítem a odlučovačem ropných látek do retenčních nádrží, kam je 
svedena pomocí dešťové kanalizace (PVC 200) také dešťová voda dopadající na 
plochou střechu a střešní terasy a voda z drenážního potrubí vedeného kolem objektu. 
Z retenčních nádrží jsou vody zpětně přečerpávány do objektu a využívány jako šedá 
voda na splachování WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody, které 
nebudou využity, budou pomocí nové kanalizační přípojky (KT 300) odvedeny do 
stávající jednotné kanalizace obce.  
 
Elektroinstalace 
Elektrická energie NN je pomocí nové podzemní kabelové přípojky (CYKY-J 5x16) 
přiváděna do elektro skříně s rozvaděčem, která je nově zbudovaná na hranici pozemku. 
Hlavní jistič se bude nacházet v 1S v technické místosti. Rozvod elektroinstalací bude 
proveden pomocí kabelů s měděnými jádry v podlahách a stěnách. Vypínače budou 
osazeny 1,2m nad podlahou a zásuvky 0,3m nad podlahou. 
 
Otopná zařízení 
V objektu je navržena soustava elektrických kotlů, jejichž parametry budou stanoveny 
specialistou v oboru TZB – vytápění. Tuto problematiku diplomová práce neřeší. Výkon 
kotlů bude stanoven na základě ztrát teplosměnnými konstrukcemi a větráním. Vytápění 
v budově je řešeno pomocí nástěnných radiátorů a otopných těles. 
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5) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Objekt je navržen tak, aby ve většině konstrukcí splňoval dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov. Část 2: Požadavky nejenom požadované, ale i doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla U – viz. příloha D.1.4.1 – Tepelná technika 1D. 
 

6) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 
Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy, pouze vizuální průzkum pozemku a 
přilehlého okolí. Při zpracování skutečné projektové dokumentace se provádí 
minimálně zaměření stávajícího stavu pozemku a geologický, hydrogeologický a 
radonový průzkum, aby byly odhaleny všechny případné problémy. 
Při zpracování této dokumentace se vychází z hodnot zjištěných hydrogeologickým a 
geologickým průzkumem pozemku, na níž se vytváří řešená parcela. Hladina podzemní 
vody byla zjištěna v úrovni 7m pod terénem a hlína klasifikována jako štěrkopísčitá 
s příměsí jílů. 
Ostatní potřebné hodnoty byly zjištěné z následujících veřejných zdrojů. 
Radonový index v oblasti byl zjištěn z internetových stránek české geologické služby 
www.geology.cz/radon. Index byl klasifikován jako 1, nízký. Stavba neřeší 
protiradonová opatření. 
Informace o hranicích parcel, jejich vlastnictví, souřadnicích pozemku apod. byly 
zjištěny nahlížením do katastru nemovitostí na stránkách Geoportálu ČÚZK 
geoportal.cuzk.cz a digitálních katastrálních map www.ikatastr.cz. 
Před započetím zemních prací budou vytyčeny sítě podzemní infrastruktury. 
 

7) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Objekt po svém zhotovení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o 
nevýrobní objekt, tudíž po svém dokončení nebude zdrojem hluku ani vibrací, nebude 
zdrojem škodlivých zplodin ani nebude docházet ke znečištění spodních nebo 
povrchových vod.  
Na pozemku jsou umístěny kontejnery na komunální odpad, které budou pravidelně 
vyváženy odbornou firmou pro likvidaci komunálního odpadu. 
Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. Zpevněné 
plochy jsou vyspádovány a voda je pomocí liniového odvodnění odváděna přes filtrační 
šachtu s filtračním sítem a odlučovačem ropných látek do retenčních nádrží, kam je 
svedena pomocí dešťové kanalizace také dešťová voda dopadající na plochou střechu a 
střešní terasy a voda z drenážního potrubí vedeného kolem objektu. Z retenčních nádrží 
jsou vody zpětně přečerpávány do objektu a využívány jako šedá voda na splachování 
WC, praní a podobné účely. Zbývající odpadní vody, které nebudou využity, budou 
pomocí nové kanalizační přípojky odvedeny do stávající jednotné kanalizace obce. 
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Vytěžená zemina bude použita k terénním úpravám a v maximální možné míře vrácena 
zpět. 
Během stavby bude docházet k zvýšení hluku, prašnosti a znečištění od pracovních 
strojů vjíždějících k pozemku. Práce proto probíhají v pracovních dnech od ranních do 
odpoledních hodin. Hluk může být eliminován sníženou rychlostí jízdy pracovních 
strojů nebo použití nových, méně hlučných strojů. Zvýšená prašnost je řešena kropením 
přilehlých komunikací, o čistotu staveniště a přilehlých komunikací se stará odborná 
úklidová firma. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Pozemek se nenachází v žádném chráněném prostředí kromě ochrany zemědělským 
půdním fondem. Nejsou zde žádné chráněné rostliny ani živočichové. Dojde k vykácení 
5ks stromů, které však budou po dokončení stavby nahrazeny v plném rozsahu. 
 

8) Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Podél západní hranice pozemku vede místní obousměrná komunikace III. třídy, která 
dále odbočuje na silnici II. třídy. 
 
b) napojení území na stávající infrastrukturu 
Pozemek je napojen na místní komunikaci III.třídy vedoucí podél západní hranice 
pozemku v ulici Topolová jednosměrnou účelovou komunikací šířky 3,5m (tzn. 
vjezdem a sjezdem). 
 
c) doprava v klidu 
K objektu bude postaveno vlastní parkoviště o celkovém počtu parkovacích stání 36 + 2 
vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Bude zbudována přístupová komunikace pro pěší, která bude napojena na chodník 
v ulici Topolová, který je veden souběžně s místní komunikací III. třídy, na kterou 
napojujeme sjezd. 
 

9) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový index v oblasti byl zjištěn z internetových stránek české geologické služby 
www.geology.cz/radon (viz. příloha B.2.4 – Výskyt radonu). Index byl klasifikován 
jako 1, nízký. Stavba neřeší protiradonová opatření. Při zpracování skutečné projektové 
dokumentace se provádí radonový průzkum. 
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b) ochrana před bludnými proudy 
Navrhovaný objekt není vybaven ochranou před bludnými proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Řešený pozemek se nenachází poblíž žádné zvýšené technické seizmicity, ochrana proto 
není řešena. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k okolní zástavbě rodinných a bytových domů není potřeba chránit stavbu 
před hlukem. 
 
e) protipovodňová opatření 
Navrhovaný objekt se nachází mimo záplavové území, protipovodňová opatření nejsou 
navržena. 
 

10) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navržená stavba je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění pozdějších předpisů. 
Typem stavby se objekt hodí do okolní zástavby samostatně stojících bytových domů. 
Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem. Objekt splňuje minimální odstup 
od okolních staveb a vzdálenost od hranic pozemků. 
Objekt je navržen dle vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů. 
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ZÁVĚR 
Tuto práci jsem zpracovala na základě svých dosavadních vysokoškolských 

zkušeností s navrhováním pozemních staveb. Ke zpracování bylo použito českých 
norem, zákonů, vyhlášek a podkladů od jednotlivých výrobců navrhovaných konstrukcí 
či výrobků. 
Záměrem bylo navrhnout dům pro bydlení s občanskou vybaveností, který se hodí do 
stávající zástavby. 
Objekt je rozdělen na tři provozní celky. Hlavní část se schodištěm a výtahem obsahuje 
kanceláře a bytové jednotky. Kavárna a knihkupectví, obě s vlastními vchody i 
zázemím, tvoří další dva provozy.  
Diplomová práce je zpracována v rozsahu zadání. Výstupem této diplomové práce je 
projektová dokumentace pro stavební povolení, stavebně technické řešení a požárně 
bezpečnostní řešení navrhované stavby.  
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NP   Nadzemní podlaží  
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SO   Stavební objekt  
B.p.v.   Balt po vyrovnání  
m n.m   Metrů nad mořem  
tl.   Tloušťka 
dl.  Délka  
PT   Původní terén  
UT   Upravený terén  
RŠ   Revizní šachta  
ŽB   Železobeton  
TI   Tepelná izolace  
HI  Hydroizolace 
XPS   Extrudovaný polystyren  
EPS   Expandovaný polystyren  
SDK   Sádrokartonová deska  
PÚ   Požární usek  
SPB   Stupeň požární bezpečnosti  
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