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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 
pro provedení novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude umístěna v městě Brně, 
v městské části Zábrdovice, v ulici Vlhká. Stavba je členěna na bytové jednotky, 
kanceláře, stomatologickou ordinaci, kavárnu a technické zázemí. 

Objekt je navržen jako řadový v proluce, nepodsklepený a se čtyřmi nadzemními 
podlažími. Bytová část má 2 bytové jednotky 3+kk. Součástí bytové části jsou skladovací 
prostory a garáž. Nebytové prostory obsahují kavárnu s hygienickým zázemím, 
administrativní část tvořenou jednotlivými kancelářemi, sklady a hygienickými prostory, 
stomatologickou ordinaci s čekárnou a zázemím pro zaměstnance a technickým 
zázemím – technická místnost a strojovna vzduchotechniky. K objektu náleží 
17 parkovacích míst, z toho 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a 1 pro motocykl. 

Objekt je založen na pilotách. Obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny 
z vápenopískového zdiva. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely. 
Objekt je zastřešen valbovou střechou, jejíž konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky. 
Schodiště jsou prefabrikovaná. 

Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-konstrukční 
a architektonické řešení a bezpečné užívání stavby. Projektová dokumentace 
je zpracována v programu Allplan. 

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, novostavba, řadový dům, piloty, vápenopískové zdivo, Silka, 
montovaný strop, Spiroll, dřevěný příhradový vazník, kontaktní zateplovací systém, 
Allplan. 

Abstract 

The subject of this master's thesis is the elaboration of project documentation 
for the construction of a new multifunctional building. The building will be located 
in the city of Brno, in the district of Zábrdovice, in street Vlhká. The building is divided 
into residential units, offices, a dental office, a café and a technical background. 

The building is designed as a terrace house in blank space, non-basement and with four 
above-ground floors. The residential part has 2 flats 3+kk. Part of the residential areas 
includes storage areas and garage. Non-residential premises include a café with hygienic 
facilities, administrative part of individual offices, storages and hygienic premises, dental 
office with waiting room and background for employees and technical facilities – 
technical room and air-condition machinery. There are 17 parking places, 
of which 1 for people with limited mobility and 1 for motorbike. 

The object is based on piles. The peripheral load-bearing structures are walled of sand-
lime blocks. The ceiling structure consists of prestressed ceiling panels. The building 
is sheltered by hipped roof, which is made of gang-nailed-connected timber truss. 
The stairs are prefabricated. 
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During processing the emphasis was put on the appropriate layout, building-
construction and architectural design and safe use of the building. Project 
documentation is processed in Allplan. 

Keywords 

Multifunctional building, new building, terraced house, piles, sand-lime masonry, Silka, 
mounted ceiling, Spiroll, gang-nailed-connected timber truss, contact insulated system, 
Allplan. 
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ÚVOD 
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby polyfunkčního domu v Brně. Objekt je situován v blízkosti centra města 

na parcelách 674 a 675/2 v katastrálním území Zábrdovice. 

Jedná se o novostavbu domu v řadové zástavbě v proluce. Objekt je nepodsklepený 

se čtyřmi nadzemními podlažími. Stavba je členěna na bytové jednotky, kanceláře, 

stomatologickou ordinaci, kavárnu a technické zázemí. 

Polyfunkční dům bude založen na pilotách, vyzděn z vápenopískových tvárnic. Stropy 

budou prefabrikované z předpjatých stropních panelů. Budova bude zastřešena 

valbovou střechou, jejíž nosnou konstrukci tvoří dřevěný příhradový vazník. 

V této práci jsem se zabýval vyřešením vhodné dispozice, návrhem architektonického, 

konstrukčního a technického řešení. Součástí práce je požárně bezpečnostní řešení 

stavby, tepelně technické posouzení včetně energetického štítku, posouzení denního 

osvětlení a proslunění a posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Práce dále 

obsahuje návrh vzduchotechnického zařízení a statický posudek průvlaku a sloupu. 

Projektová dokumentace je provedena dle platných norem, zákonů a vyhlášek platných 

v době zpracování a obsahuje všechny náležitosti. 

Projektová dokumentace je zpracována v grafickém programu Allplan. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Polyfunkční dům 

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

Vlhká, PSČ 602 00 Brno-střed, 
k. ú. Zábrdovice (610704), 
parcela č. 674, 675/2 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Ing. Petr Černý, Jánská 449/12, 602 00 Brno-střed 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa 
sídla, 

Bc. Miroslav Vozár, Havlíčkova 877, 688 01 Uherský Brod 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, 

Bc. Miroslav Vozár, Havlíčkova 877, 688 01 Uherský Brod 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Bc. Miroslav Vozár, Havlíčkova 877, 688 01 Uherský Brod 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Polyfunkční dům 
SO 02 – Opěrná stěna 
SO 11 – Příprava území a HTÚ 
SO 12 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO 13 – Oplocení 
SO 14 – Sadové úpravy 
SO 21 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO 22 – Retence a dešťová kanalizace 
SO 23 – Přípojka vody 
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SO 24 – Datová přípojka 
SO 25 – Přípojka NN a VO 
SO 26 – Přípojka plynu 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - 
označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření, 

Společné povolení vydal stavební úřad Brno-střed, Měnínská 524/4, 602 00 Brno. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

- geologický průzkum 
- polohopis a výškopis objektů a inženýrských sítí 
- podklady od správců sítí 
- zpracovaná architektonická studie 
- katastrální mapa 
- měření radonu 
- platné vyhlášky a normy 

c) další podklady. 

- požadavky a informace od stavebníka 
- vizuální prohlídka dané parcely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průvodní zpráva byla vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
vyhlášky č. 405/2017 dle přílohy č. 13 v rozsahu pro provádění staveb. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci. Pro výrobu klempířských, 
zámečnických výrobků a dalších nutných prací dle platných vyhlášek, bude zhotovitelem stavby 
zpracována výrobní a dílenská dokumentace, a to na základě přesného zaměření na stavbě 
v rámci přípravy stavby a odsouhlasena autorským dozorem. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje plán BOZP. 

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat 
platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících: 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

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. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb, 

Je nutné splnit podmínky realizace stavby v ochranném pásmu komunikace I. třídy. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby apod., 

Nejsou stanoveny. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle platných předpisů, včetně 
případu zjištění nebezpečných látek. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro posuzování je důležitá vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. V průběhu 
výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném množství. Vzniklé odpady 
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budou likvidovat stavební firmy provádějící výstavbu. Bude prováděno důsledné třídění odpadů. 
Odvoz a likvidace odpadů, které nelze uložit na skládku, bude řešen dodavatelem stavby smluvně 
se specializovanou firmou určenou k likvidaci těchto odpadů. 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Předmětem projektu je novostavba Polyfunkčního domu. 

Navrhovaná stavba se nachází na parcelách č. 674, 675/2, 633/6, 633/7 a 654 v blízkosti centra 
města Brna v k. ú. Zábrdovice. Pozemek je přístupný z parcel č. 684, 637/1 a 638/1. Pozemek 
se dle územního plánu nachází v zastavěném území. Pozemek je určen dle územního plánu 
k zastavění. 

Pro výstavbu jsou dostupné všechny inženýrské sítě, charakter pozemku je rovinatý. Celková 
výměra stavební parcely je 1532,72 m2, zastavěná plocha je 384,76 m2. Druh pozemku je veden 
jako jiná plocha a zbořeniště. Řešený pozemek je zarostlý travinami a náletovými dřevinami. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Stavba je v souladu. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby, 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Brna. Pozemek na parcelách 
č. 674, 675/2, 633/6, 633/7 a 654 v zastavěném území je dle platného územního plánu označen 
C/k4 s navrženým způsobem využití jako plochy smíšené obytné. Objem i tvarové a materiálové 
řešení navrhovaných stavebních objektů respektují charakter okolní zástavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

Pro řešenou stavbu nebylo třeba žádat o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

V projektové dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Stavebně technický průzkum staveniště 

Byla provedena prohlídka staveniště, konstrukce sousedního objektu jsou v dobrém stavu 
s menším poškozením. 

Stavebně historický průzkum staveniště 

Nebyl proveden. Charakter stavby ho nevyžaduje. 

Měření radonu 

Radonový index byl stanoven jako nízký. 
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Geologický a hydrogeologický průzkum 

Předpokládaný geologický profil zájmové lokality: 
0,0 – 2,7 navážka hlinitokamenitá, středně ulehlá 
2,7 – 8,7 jílovitá hlína, žlutohnědá, tuhá až pevná, tř. F6 CI 
8,7 – 9,2 Písek středně zrnitý s příměsí štěrku, zvodnělý, ulehlý, tř. S2 SP 
9,2 – 10,4 Vápnitý jíl, žlutozelený, pevný, tř. F8 CH 
Hladina podzemní vody je v hloubce 8,6 m, ustálená v hloubce 7,9 m. 

Výše popsané základové poměry lze hodnotit jako jednoduché, neboť základová půda 
se v rozsahu staveniště nemění, jednotlivé vrstvy jsou uloženy přibližně vodorovně. Podzemní 
voda nebude negativně ovlivňovat průběh zakládání stavby. 

Projektovaný čtyřpodlažní objekt je náročný. Při návrhu základů náročných staveb 
v jednoduchých základových poměrech se postupuje podle 2. geotechnické kategorie. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, lokalita soustavy Natura2000, poddolované území).  

Stavba zasahuje do ochranného pásma komunikace I. třídy. Bylo uděleno povolení stavby 
v silničním ochranném pásmu. 

Navrhovaná stavba respektuje podmínky správců sítí technické infrastruktury uvedené 
v závazných stanoviscích. 

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

Stavební pozemek se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je potřeba minimalizovat 
vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. Během výstavby 
je nutno dodržet hygienické limity ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby (nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů). Stavební práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00. 

Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nebude vyžadováno provést 
speciální ochranu okolí, stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavbou nevznikají požadavky na asanace a demolice. Náletové dřeviny nacházející 
se na pozemku nepodléhají vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácen, 
ve znění pozdějších předpisů. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Nejsou dotčeny zájmy ochrany ZPF. Nejsou dotčeny zájmy pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Dopravní řešení 

Areál bude přístupný z nově vybudovaného sjezdu z parcely č. 684 ve východní části 
z komunikace III. třídy a z nově vybudovaného sjezdu v západní části z parcely č. 637/1 a 638/1 
z komunikace I. třídy. 

Technická infrastruktura 

Připojení k inženýrským sítím bude provedeno přípojkami vody, kanalizace, plynu, elektřiny 
a datovou přípojkou. 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Nově navržené zpevněné plochy a přístupové komunikace ke stavbě jsou navrženy 
jako bezbariérové a jsou napojeny na stávající zpevněné plochy. 

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

Výstavbou nevznikají výše uvedené vazby a ani související investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

P. č. Výměra m2 Způsob využití/Druh pozemku Vlastnické právo 
674 900 jiná plocha, ostatní plocha CERE Invest Edison Center  
    s.r.o. 
675/2 32 spol. dvůr, zastav. plocha a nádvoří Statutární město Brno 
 
654 392 zbořeniště, zastav. plocha a nádvoří CERE Invest Edison Center  
    s.r.o. 
633/6 94 jiná plocha, ostatní plocha CERE Invest Edison Center  
    s.r.o. 
633/7 76 jiná plocha, ostatní plocha Statutární město Brno 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 

Nejsou vymezena ochranná či bezpečnostní pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novou stavbu SO 01 – Polyfunkční dům, SO 02 – Opěrná stěna, SO 11 – Příprava území 
a HTÚ, SO 12 – Komunikace a zpevněné plochy, SO 13 – Oplocení, SO 14 – Sadové úpravy 
a přípojky inženýrských sítí SO 21 až SO 26. 

b) účel užívání stavby, 

Stavba bude sloužit pro bydlení, administrativní činnost a veřejné služby. Parkování a odstavné 
plochy budou umístěny v těsné blízkosti stavby ve dvoře. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou vydány žádné výjimky.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

V projektové dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

- zastavěná plocha ............................................................................................................... 384,76 m2 

- obestavěný prostor ........................................................................................................... 6247,62 m2 

- užitná plocha ...................................................................................................................... 1225,32 m2 

h) 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., 

- spotřeba vody .................................................................................................................... 822 m3/rok 
- množství odpadních vod .................................................................................................. 822 m3/rok 
- množství dešťových vod ................................................................................................... 715,89 m3/rok 
- třída energetické náročnosti budovy .............................................................................. B 

Dešťové vody budou zadržovány ve dvou retenčních nádržích a dále vsakovány pomocí 
vsakovacích bloků. Retenční nádrž ve východní části pozemku bude navíc vybavena 
bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. 

Během užívání stavby bude vznikat běžný komunální odpad, který bude skladován v nádobách 
určených k tomuto účelu (popelnice/kontejner) a následně bude pravidelně odvážen 
specializovanou firmou na schválenou skládku. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

- předpokládaná doba výstavby ........................................................................................ 14 měsíců 
- zahájení výstavby ............................................................................................................... 3/2019 
- dokončení výstavby ........................................................................................................... 5/2019 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady na stavbu jsou 45 mil. Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ve znění vyhlášky č. 405/2017 dle přílohy č. 13 v rozsahu pro provádění staveb. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

1. Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu, s vybudováním zpevněných ploch 
a přípojek inženýrských sítí. Objekt je tvořen 2 bytovými jednotkami, 3 kancelářskými pracovišti, 
stomatologickou ordinací, kavárnou a technickým zázemím domu s garážemi. Objekt 
je obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 30,88x12,46 m. 

Stavba bude sloužit pro bydlení, administrativní činnost a veřejné služby. Parkování a odstavné 
plochy budou umístěny v těsné blízkosti stavby ve dvoře. Dvůr s parkovištěm bude volně 
přístupný od 7:00 do 17:00, kdy se automaticky otevře/uzavře letmá brána z ulice Koliště. 
K dvoukřídlé bráně z ulice Vlhká bude zhotoveno 5 dálkových ovladačů (kanceláře, ordinace 
a kavárna). 

Předpokládaný počet zaměstnanců v kavárně jsou 2 osoby, ve stomatologické ordinaci 4 osoby, 
v kanceláři ve 2NP 9 osob, v kanceláři č.1 ve 3NP 9 osob a v kanceláři č.2 ve 3NP 7 osob. Byty 
budou sloužit pro 4 osoby. 

Stavba bude splňovat veškeré provozní, ekonomické, ekologické, stavebně technické a estetické 
podmínky. 

2. Umístění stavby 

Parcely dotčené výstavbou se nachází ve městě Brno v k. ú. Zábrdovice, jedná se o zónu 
s projektovaným využitím jako plochy smíšené obytné. 

Pozemky v ploše výstavby jsou klasifikovány jako společný dvůr, jiné plochy a zbořeniště. Oblast 
spadá do zastavitelného území. Navrhovaný projekt bude umístěn v proluce a na severní straně 
bude navazovat na řadovou zástavbu. V předmětném území jsou již situovány objekty sloužící 
k bydlení, administrativě a poskytování služeb, navrhovaný objekt tedy nebude ovlivňovat 
charakter území. 

Nejedná se o území památkové rezervace nebo zóny či zvláště chráněné území. Dotčený 
pozemek není zasažen aktivní zónou záplavového území. 

3. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu 

Urbanistické řešení respektuje polohu příjezdu a orientaci domu ke světovým stranám. Objekt 
navazuje v severní části na sousední budovu, je osazen 3,5 m od hranice chodníku ve východní 
části, v jižní části 7,95 m od hranice sousedního pozemku a 16,95 m od sousedního objektu. 
V západní části je odsazen 13,75 m od sousední budovy. Výška budovy je 17,825 m. 

Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt. Založení bude provedeno na pilotách. 
Konstrukční systém bude obousměrný stěnový. Objekt je zastřešený valbovou střechou, 
konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky spojovanými styčníkovými deskami. Střešní 
plášť je řešen jako plechová profilovaná velkoformátová krytina.  Dešťová voda bude sváděna 
okapovými žlaby do retenčních nádrží a dále bude vsakována a částečně odváděna do kanalizace.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází garáž se 4 parkovacími místy, strojovna VZT, technická 
místnost se třemi plynovými kotli a kavárna s hygienickým zázemím a zázemím pro zaměstnance. 
V druhém nadzemním podlaží se nachází kancelářské pracoviště se zázemím pro zaměstnance 
a archivem a stomatologická ordinace s hygienickým zázemím pro zaměstnance a kartotékou 
v rámci kanceláře. Ve třetím nadzemním podlaží jsou 2 kancelářské pracoviště s kanceláří 
vedoucího, čajovou kuchyní, hygienickým zázemím a archivem. Ve čtvrtém nadzemním podlaží 
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se nacházejí dva byty 3+kk. Z chodby je přístup do podkroví dvířky ve stropě. Podkroví 
je nevyužívané. V budově jsou 2 vstupy a 2 garážová sekční vrata. Bezstrojovnový lanový výtah 
je umístěn ve vlastní šachtě uprostřed schodiště. Na oknech jsou instalovány venkovní žaluzie. 

Barva fasády je RAL 9001 Krémová, soklová část bude řešena dekorační soklovou omítkou 
weber.pas Marmolit v šedém odstínu. Rámy výplní otvorů, sekční vrata a klempířské prvky budou 
v barvě RAL 9005 Černá. Venkovní žaluzie a barva fasády nad okny, kde se žaluzie nenachází, 
bude RAL 9005 Černá. 

Strojovna, VZT, sklady bytů, kolárna, chodba a chodba se schodištěm budou temperovány. Garáž 
je nevytápěná. Zbylé prostory budou vytápěny. 

Napojení objektu na inženýrské sítě – do objektu bude přivedena elektrická přípojka NN, 
plynovodní přípojka NTL, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a přípojka slaboproudu. 
Na pozemek bude přivedeno veřejné osvětlení. 

Vegetační plochy budou řešeny jako trávník založený setím. Na pozemku bude vysazeno 
6 stromů, 3x Magnolia denudata a 3x Acer japonicum. 

Areál bude přístupný z nově vybudovaného sjezdu z parcely č. 684 ve východní části 
z komunikace III. třídy z ulice Vlhká a z nově vybudovaného sjezdu v západní části z parcely 
č. 637/1 a 638/1 z komunikace I. třídy z ulice Koliště. 

4. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Kavárna je řešena bezbariérově, ale se zaměstnáváním imobilních pracovníků v těchto 
prostorech se nepočítá. Do stomatologické ordinace je umožněn přístup imobilním pacientům 
pomocí výtahu. Do kanceláří je umožněn přístup imobilním klientům, ale se zaměstnáváním 
imobilních pracovníků v těchto prostorech se nepočítá. 

Příčné sklony ploch budou dosahovat hodnot do 2%. Přístup do budovy je řešen z chodníku, který 
má sklon 4%, na vstupu do objektu bude osazen práh s max. převýšením 20 mm. Šírka vstupních 
dveří je 1300 mm. Bude splněn požadavek na minimální počet parkovacích stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Celkový počet je 1 parkovací stání. Minimální rozměry 3,5x5 m. 

5. Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plochy, orientace 

- zastavěná plocha ............................................................................................................... 384,76 m2 

- obestavěný prostor ........................................................................................................... 6247,62 m2 

- užitná plocha ...................................................................................................................... 1225,32 m2 

- zpevněné plochy ................................................................................................................ 703,47 m2 

- zatravňovací dlaždice ........................................................................................................ 220,77 m2 

- zelené plochy ..................................................................................................................... 256,44 m2 

Průčelí domu je orientováno na SV, obytné místnosti v bytech jsou orientovány na SV, JV a JZ. 

6. Technické a konstrukční řešení objektu 

Zemní práce 

Před zahájením prací bude odstraněno 750 mm neúnosné zeminy (od úrovně -0,15 m po úroveň 
-0,9 m), část této zeminy bude použita na terénní úpravy, zbytek bude odvezen na skládku 
v objemu 269,34 m3. Výšková úroveň HTÚ pod budovou je -0,9 m. Sklon stěn výkopu bude 
v maximálním sklonu 1:0,5. 

Odkrytá zemina pod objektem v úrovni -0,9 m bude stabilizována do hloubky 500 mm (-1,4 m), 
dle geotechnického návrhu. 
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Základové konstrukce 

Objekt bude založen na vrtaných pilotách o průměru 300, 400 a 800 mm. Výtahová šachta 
je založená na mikropilotách o průměru 150 mm. Piloty budou propojeny železobetonovými 
základovými pasy. Piloty jsou z betonu třídy C25/30 XA1, základové pasy jsou z betonu třídy 
C25/30 XC2, podkladní beton je třídy C12/15 X0. Základové konstrukce budou zatepleny 
polystyrenem EPS Isover Perimetr tl. 180 mm s minimální nasákavostí. Ocel bude použita B500 B. 

Pod podkladní betonovou deskou bude proveden hutněný násyp ze štěrkopísku frakce 0/32, 
Edef,2=90 MPa, o mocnosti 300 mm, hutnění bude probíhat po 100 mm a ze štěrkopísku frakce 
0/16, Edef,2=90 MPa, o mocnosti 300 mm, hutnění bude probíhat po 100 mm. Vytvořením 
štěrkopískových násypu vzniká prostor pro hromadění radonu, radonový index nízký je proto 
překlasifikován jako vysoký, je nutné navrhnout a provést odvětrání podloží (není součástí DP). 

Podkladní betonová deska bude provedena z betonu třídy C16/20 XC2 v tl. 150 mm, vyztužení 
bude provedeno pomocí KARI sítě ve dvou vrstvách. V místě schodiště bude betonová deska 
v tl. 200 mm a bude vyztužena dle statického posudku. V základových pasech budou provedeny 
prostupy pro vedení přípojek inženýrských sítí. 

Do výkopu bude vložen zemnící pásek hromosvodu. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce budou z vápenopískových tvárnic Silka S12-1800 300/250/250 mm 
na tenkovrstvou maltu. Založení první řady tvárnic bude provedeno na zakládací tepelněizolační 
maltu min. tl. 20 mm. Překlady budou umístěny do konstrukce dle výpisů překladů ve výkresech. 

Stěny výtahové šachty jsou ze železobetonu tl. 300 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce 1NP – 3NP jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll tl. 250 mm. Stropní 
konstrukce 4NP je navržena z předpjatých panelů Spiroll tl. 200 mm a železobetonové desky 
tl. 150 mm. Ztužující věnec bude proveden z betonu C20/25 pod úrovní předpjatých panelů. 
Výška ztužujícího železobetonového věnce je 150 mm. Ve stropě budou dle PD vynechány otvory 
pro svislé prostupy kanalizace, instalační šachty a komín. 

Schodiště 

Schodiště je dvouramenné, prefabrikované s mezipodestou. Výztuž bude provedena dle návrhu 
statika. Tloušťka schodišťové desky bude 150 mm. Tloušťka mezipodesty bude 200 mm. 
Schodišťová ramena jsou uložena na mezipodestě a svařovaném nosníku, který je tvořen 2xUPN 
240, svařen pásovou ocelí a vyplněn betonem. Jako povrchová úprava je navržena keramická 
dlažba s protiskluzovou úpravou. Mezipodesty jsou uloženy na okolním zdivu pomocí Shöck 
Tronsole typ Q. 

Zastřešení 

Objekt je zastřešen valbovou střechou se sklonem 46,5 % (25°). Nosná konstrukce je tvořena 
dřevěným příhradovým vazníkem se styčníkovými plechy. Na vaznících bude celoplošné bednění 
za smrkových prken s mezerami 10 mm. DHV je tvořena difúzně otevřenou fólií. Krytina je 
ze skládané velkoformátové profilované střešní krytiny imitující střešní tašky. Odvodnění střechy 
bude řešeno pomocí podokapních žlabů. 

Podhledy 

Podhledy v 1NP – 3NP budou řešeny jako kazetové systémem Ecophon – Connect. Podhledy 
ve 4NP budou řešeny systémem Knauf. 
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Komín 

Komínové těleso je řešeno systémem Schiedel Absolut 18L18. Půdorysný rozměr komínu je 
830x360 mm. Dilatace mezi komínovými tvarovkami a zdivem a stropní konstrukcí je provedena 
pomocí desek z minerálních vláken tl. 30 mm. Na komínové těleso budou napojeny 3 plynové 
kondenzační kotle o výkonu 7,5 kW (celkový výkon 22,5 kW). 

Příčky 

Příčky jsou provedeny z  tvárnic z autoklávového pórobetonu P2-500 150/250/600 mm, 
na tenkovrstvou zdící maltu. Překlady budou umístěny do konstrukce dle výpisů překladů 
ve výkresech. 

Dále budou příčky zhotoveny ze systému Knauf v tl. 100 mm, jako dvojitě opláštěné s vloženou 
akustickou izolací tl. 40 mm. 

Podlahy 

Podrobný popis podlah je uveden ve výpisu skladeb. 

Instalační předstěny 

Instalační předstěny jsou tvořeny ocelovou konstrukcí a jsou opláštěny sádrokartonovými 
deskami Knauf. 

Izolace 

Tepelná izolace obvodových stěn je řešena pomocí polystyrenových desek Isover EPS Perimetr 
tl. 180 mm v soklové části a pod terénem a Isover EPS GreyWall tl. 180 mm. V místě napojení 
novostavby na stávající objekt je použitý polystyren Isover EPS 70F tl. 100 mm. Strop 
nad temperovanými a nevytápěnými prostory bude zateplen deskami z kamenné vlny s kolmými 
vlákny Isover V tl. 60 mm. Strop nad 4NP je zateplený systémovou skladbou STEPcross z EPS 
a minerální vlny Isover UNI tl. 200 mm. 

Podlahy v 1NP jsou zatepleny polystyrenovými perimetrickými deskami Dekperimetr 200 
tl. 140 mm a 80 mm. 

Hydroizolace je tvořena asfaltovým pásem tl. 4 mm. V místě výtahové šachty jsou použity 
dva asfaltové pásy. Hydroizolace je vytažena 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. 

Parozábrana a provizorní hydroizolace nad  4NP je tvořena modifikovaným asfaltovým pásem 
Elastek 40 Special Mineral. 

V koupelnách a na WC je podlaha doplněna o jednosložkovou bitumenovou izolační stěrku. 

Výplně otvorů 

V obvodových konstrukcích budou použita dřevohliníková okna zasklená trojsklem. Dveře 
v obvodových stěnách budou hliníkové. Sekční vrata budou z ocelového profilovaného plechu 
s tepelnou izolací. Dveře v interiéru budou mít MDF rám (dřevovláknitá deska se střední zátěží) 
opláštěný HDF deskou (dřevovláknitá deska s vysokou zátěží), výplň DTD (dřevotřísková dutina). 
Detailní popis viz výpis prvků. 

Úpravy povrchů 

Vnější omítka bude silikon-silikátová pastovitá omítka weber.pas Extraclean tl. 5 mm, v soklové 
části bude dekorační soklová omítka weber.pas Marmolit tl. 5 mm. Vnitřní omítka bude 
vápenocementová Cemix 073. 
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Vnější plochy 

Všechny zpevněné plochy budou lemovány obrubníkem tl. 50 mm a tl. 150 mm. Ostatní povrchy 
budou zatravněny. 

V západní části pozemku bude oplocení řešeno jako kovový plotový systém na podezdívce. 
Severní část oplocení je řešena jako drátěné poplastované. Celková výška oplocení bude 1,8 m. 
Ve východní části pozemku bude umístěna dvoukřídlá vjezdová brána a branka pro pěší, 
v západní části bude dvoukřídlá letmá brána. 

7. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Navržené materiály a skladby konstrukcí splňují doporučené hodnoty ČSN 70 0540 – 2 Teplená 
ochrana budov, viz příloha Stavební fyzika – Tepelná technika. 

8. Denní osvětlení, proslunění 

Viz příloha Stavební fyzika – Denní osvětlení a proslunění. Denní osvětlení a proslunění je 
zajištěno. 

9. Akustika 

Viz příloha Stavební fyzika – Akustika. 

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

b) Výkresová část 

Viz D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. 

c) Dokumenty podrobností 

Viz D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. 
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D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

1. Popis navrženého konstrukčního systému 

Objekt je nepodsklepený, čtyřpatrový. Před zahájením prací bude odstraněno 750 mm neúnosné 
zeminy (od úrovně -0,15 m po úroveň -0,9 m), část této zeminy bude použita na terénní úpravy, 
zbytek bude odvezen na skládku v objemu 269,34 m3. Odkrytá zemina pod objektem v úrovni -0,9 
m bude stabilizována v hloubky 500 mm (-1,4 m), dle geotechnického návrhu. Pod podkladní 
betonovou deskou bude proveden hutněný násyp ze štěrkopísku frakce 0/32, Edef,2=90 MPa, 
o mocnosti 300 mm, hutnění bude probíhat po 100 mm a ze štěrkopísku frakce 0/16, Edef,2=90 
MPa, o mocnosti 300 mm, hutnění bude probíhat po 100 mm. 

Objekt bude založen na vrtaných pilotách o průměru 300, 400 a 800 mm. Výtahová šachta 
je založená na mikropilotách o průměru 150 mm. Piloty budou propojeny železobetonovými 
základovými pasy. Piloty jsou z betonu třídy C25/30 XA1, základové pasy jsou z betonu třídy 
C25/30 XC1, podkladní beton je třídy C12/15 X0. Podkladní betonová deska bude provedena 
z betonu třídy C16/20 XC1 v tl. 150 mm, vyztužení bude provedeno pomocí KARI sítě ve dvou 
vrstvách. V místě schodiště bude betonová deska v tl. 200 mm a bude vyztužena dle statického 
posudku. 

Svislé nosné konstrukce budou z vápenopískových tvárnic Silka S12-1800 300/250/250 mm 
na tenkovrstvou maltu. Stěny výtahové šachty jsou ze železobetonu tl. 300 mm. 

Stropní konstrukce 1NP – 3NP jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll tl. 250 mm. Stropní 
konstrukce 4NP je navržena z předpjatých panelů Spiroll tl. 200 mm a železobetonové desky 
tl. 150 mm. Ztužující věnec bude proveden z betonu C20/25 pod úrovní předpjatých panelů. 
Výška ztužujícího železobetonového věnce je 150 mm. 

Objekt je zastřešen valbovou střechou se sklonem 46,5 % (25°). Nosná konstrukce je tvořena 
dřevěným příhradovým vazníkem se styčníkovými plechy. Na vaznících bude celoplošné bednění 
za smrkových prken s mezerami 10 mm. Krytina je ze skládané velkoformátové profilované 
střešní krytiny imitující střešní tašky. 

2. Navržené materiály 

Beton:  C12/15 X0, C16/20 XC2, C20/25 XC1, C25/30 XC2, C25/30 XA1, C35/45 XC1 
Ocelová výztuž:  B500 B, B550 B 
Dřevěné prvky: C20 
Ocelové konstrukce: S355 

3. Zatížení stálá, užitná, klimatická uvažovaná při návrhu nosné konstrukce 

- stálé zatížení       zatížení vlastní vahou 
- užitné zatížení       3,0 kN/m2 

- zatížení sněhem      II. sněhová oblast: 1,0 kN/m2 
- zatížení větrem      II. větrná oblast: 25 m/s 

4. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Nutno doložit certifikáty použitých materiálů. 
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5. Seznam použitých podkladů 

Požadavky a informace objednatele. 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení  
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatížení, zatížení sněhem  
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení, zatížení větrem  
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových k-cí, část 1-1 : Obecná pravidla  
ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných k-cí, část 1-1 : Obecná pravidla  
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování k-cí  

b) Podrobný statický výpočet 

Viz D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení – průvlak a sloup 

c) Výkresová část 

Viz D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 
Viz D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení – průvlak a sloup 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval návrhem novostavby polyfunkčního domu. Tuto práci 
jsem zpracoval na základě doposud získaných informací ze studia. Při zpracování této 
práce jsem použil platné normy, vyhlášky, předpisy a technické listy výrobců. 

Hlavní částí diplomové práce bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby 
v požadovaném rozsahu. Projektová dokumentace obsahuje všechny náležitosti a je 
provedena dle platných norem. 

Výsledkem diplomové práce je kompletní návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně 
v městské části Zábrdovice. Při návrhu jsem bral v potaz dispoziční řešení a jeho 
návaznost na konstrukční řešení objektu a na stavební fyziku. Při návrhu jsem 
se inspiroval katalogovými domy a jinými projekty. 

Stavba je posouzena z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky, vzduchové 
a kročejové neprůzvučnosti, denního osvětlení a proslunění. 

Tuto diplomovou práci jsem vytvořil s úmyslem vytvořit funkční dům. Během zpracování 
této práce jsem se naučil řešit individuální problémy a lépe pochopit konstrukční detaily 
a správné pracování s normami. 
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Seznam použitých zdrojů 

Normy: 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních části, včetně změn; 

ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně změn; 

ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, včetně změn; 

ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, 
včetně změn; 

ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, 
včetně změn; 

ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby, včetně změn; 

ČSN EN 1996-1-1 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, včetně změn; 

ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla, 
včetně změn; 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy, včetně změn; 

ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov, včetně změn; 

ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, 
včetně změn; 

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov, včetně změn; 

ČSN 730532 -  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků, včetně změn, včetně změn; 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, včetně změn; 

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, včetně změn; 

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, včetně změn; 

ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, včetně změn; 

ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami, včetně změn; 

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením, včetně změn; 

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, včetně změn; 

ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, včetně změn; 

ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, včetně 
změn; 

ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení, včetně změn; 

ČSN 73 0821 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí, včetně 
změn. 
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Zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů), ve znění pozdějších 
předpisů; 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů; 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; 

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. 217/2016 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými hluku a vibrací; 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání  
DP  diplomová práce 
EPS   pěnový polystyren  
HSV  hlavní stavební výroba 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
JTSK  jednotná trigonometrická síť 
JV  jihovýchod 
JZ  jihozápad 
KS  kus 
k. ú.  katastrální území 
m n. m.  metrů nad mořem 
NN  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
OZN.  označení 
PB  polohový bod 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
PBŘS  požárně bezpečnostní řešení stavby 
p. č.  parcelní číslo 
PD  projektová dokumentace 
PE  polyetylen 
PES  polyester 
Pozn.:  poznámka 
PP  polypropylen 
PSV  přidružená stavební výroba 
P.T.  původní terén 
PÚ  požární úsek 
PVC  polyvinilchlorid 
RD  rodinný dům 
SDK  sádrokarton 
SO  stavební objekt 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
SV  severovýchod 
SZ  severozápad 
tl.  tloušťka 
U.T.  upravený terén 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
XPS  extrudovaný polystyren 
ZOV  zásady organizace výstavby 
ŽB  železobeton 
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