
1 

 

 



2 

 

 

 

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 

formou studia  

Studijní obor  3608T001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

 

Student  Bc. Miluše Jakubcová  

Název  Polyfunkční dům  

Vedoucí práce  Ing. Petr Jelínek, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2019  

Datum odevzdání  10. 1. 2020  

V Brně dne 31. 3. 2019  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



3 

 

(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) Stavební 

zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění; (5) Vyhláška 

č. 501/2006 Sb. v platném znění; (6) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění; (7) Vyhláška č. 398/2009 

Sb. v platném znění; (8) Platné normy ČSN, EN; (9) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání:  

Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby nepodsklepené, podsklepené nebo 

částečně podsklepené budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  

Cíle:  

Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě 

zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení budovy do terénu s respektováním 

okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění obsahovat část 

A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné 

návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů 

a vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, 

konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. 

výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod 

c), stavebně fyzikální posouzení budovy a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li 

zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění 

požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Výstupy:  

VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejími dodatky a přílohami. Jednotlivé části 

dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením 

obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC 

v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná 

technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení budovy 

budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické 

verze VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí 

textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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Předmětem této diplomové práce je stavba polyfunkčního domu na ulici Milady 

Horákové v Brně, městské části Černá Pole. Navrženo je pět nadzemních podlaží a jedno 

podzemní podlaží s přilehlou hromadnou garáží. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

kavárna, bufet a hlavní vstupy do budovy. Ve druhém podlaží jsou umístěny kancelářské 

prostory, ve třetím až pátém podlaží budou bytové jednotky. Nad garáží je zelená střecha 

určená k rekreaci osob. Střecha nad hlavní budovou je také zelená, ale budou na ni mít 

přístup pouze osoby provádějící údržbu. Vchody i vjezd se nachází na jižní straně domu. 

Celý objekt je podsklepený, stěny a základová deska suterénu jsou z vodo-nepropustného 

monolitického betonu, nosné vnitřní zdivo je z monolitického betonu. Nosné i nenosné 

zdivo nadzemních podlaží je z keramických bloků. Předsazené a šachtové stěny jsou 

navrženy ze sádrokartonu. Jižní fasáda je navržena jako provětrávaná, severní fasáda je 

řešena systémem ETICS. Stropními konstrukcemi jsou železobetonové monolitické 

desky. Střechy jsou vegetační ploché. 

Polyfunkční dům, obchod a služby, administrativa, hromadná podzemní garáž, plochá 

vegetační střecha 

The subject of this diploma thesis is the project documentation of mixed-use building 

construction, located on Milady Horákové street in the city of Brno, a borough of Černá 

Pole. Five above-ground floors and one underground floor with an adjacent parking 

garage are designed. On the first above-ground floor, there are a café, snack bar and main 

entrances to the building. On the second floor, there are office spaces. On the third to fifth 

floors, there will be residential units. Above the garage, there is a green roof designed for 

recreation. The roof above the main building is green also, but it's accessible only for 

maintenance workers. Entrances for both people and cars are located on the south side of 

the house.  

The whole building has a basement. where walls and foundation slab are made of water-

impermeable monolithic concrete. Bearing internal masonry is made of monolithic 

concrete. Both bearing and non-bearing masonry of above-ground floors are made of 

ceramic blocks. The front and shaft walls are made of plasterboard. The southern facade 

is designed as ventilated, the northern facade is designed by ETICS. The ceiling structures 

are of reinforced concrete monolithic slabs. Roofs are green and flat. 

Mixed-use building, trade and services, administration, underground parking garage, 

green roof 
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Polyfunkční dům 

je shodná s odevzdanou listinnou formou.  
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   Bc. Miluše Jakubcová 
autor práce  
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autor práce  
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odbornou pomoc a vedení, ochotný přístup, cenné připomínky a rady při 

vypracování mé diplomové práce. Také bych chtěla poděkovat svému příteli, rodině 

a přátelům za velkou podporu a pomoc během celého studia. 

V Brně dne 8. 1. 2020  

   Bc. Miluše Jakubcová 
autor práce  



8 

 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................... 9 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................. 10 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ........................................................................... 11 

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

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

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

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ....................................................................... 11 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ....................................................... 12 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ................................................................... 13 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ............................................................................ 14 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ...................................................................... 19 

D. DOKUMENTACE OBJEKTU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A  

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ....................................................................... 22 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO  

OBJEKTU ........................................................................................................... 23 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení .................................................... 24 

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení.......................................................... 36 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení .......................................................... 40 

D.1.4 Technika prostředí staveb .............................................................. 40 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 41 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 42 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .................................................... 46 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 51 

  



9 

 

ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu 

polyfunkčního domu v Brně, městské části Černá Pole. Jako stavební pozemek byla 

zvolena proluka mezi domy na ulici Milady Horákové. Stavba je v souladu s územním 

plánem města Brna, platnými zákony, vyhláškami a normami. 

Navrženo je pět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží s přilehlou hromadnou 

garáží. V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna, bufet a hlavní vstupy do 

budovy. Ve druhém podlaží jsou umístěny kancelářské prostory, ve třetím až pátém 

podlaží budou bytové jednotky. Nad garáží je zelená střecha určená k rekreaci osob. 

Střecha nad hlavní budovou je také zelená, ale budou na ni mít přístup pouze osoby 

provádějící údržbu. Vchody i vjezd se nachází na jižní straně domu. 

Diplomová práce se skládá z textové části a příloh, které tvoří části projektové 

dokumentace ve stupni provádění stavby. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Polyfunkční dům  

Místo stavby: Milady Horákové 1961/25 602 00, Brno-střed-Černá Pole                

na parcelách č. 3790/1 a 3789 

Kraj:   Jihomoravský 

Katastrální území: Brno – Černá Pole 

Druh stavby:  novostavba, stavba pro bydlení, obchod a služby 

Druh projektu: dokumentace pro provedení stavby 

Výměra:  2 665 m2 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:  Eliška Valentová, Městečko 265, Dambořice 696 35 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:  Bc. Miluše Jakubcová, Bořetice 124, Bořetice 691 08 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
 

SO 01 – Polyfunkční dům 

SO 02 – Veřejná část přípojky vodovodu 

SO 03 – Veřejná část přípojky splaškové kanalizace 

SO 04 – Veřejná část přípojky nízkotlakého plynovodu 

SO 05 – Veřejná část přípojky nízkého napětí 

SO 06 – Veřejná část přípojky optického kabelu 

SO 07 – Domovní dešťová kanalizace 

SO 08 – Zpevněná pojízdná plocha 

SO 09 – Oplocení  
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena 

Novostavba zatím nemá vydané rozhodnutí nebo opatření, na jejímž základě se 

povoluje stavba. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracována na základě 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

c) Další podklady 

• Katastrální mapa 

• Výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele a sousedních parcelách 

• Územní plán města Brna 

• Mapy podloží a radonového indexu 

• Mapa sněhové oblasti 

• Architektonická studie 

• Limity pro využití území 

• Prohlídka stavební parcely 

 

 

  



13 

 

 

 



14 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

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 

Pozemky, na kterých bude stavba umístěna se nachází v katastrálním území Brno – 

Černá Pole, parcelní čísla pozemků jsou 3790/1 a 3789. Pozemky jsou přístupné 

z jižní strany, nacházejí se v proluce na ulici Milady Horákové.  

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavba je v souladu s územním plánem města Brna. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

V územním plánu města Brna jsou řešené parcely vedené jako 

druh plochy:   stavební 

stabilita:   návrhová 

funkce:   smíšená plocha 

funkce kód:   S 

funkční typ:   smíšená plocha obchodu a služeb 

funkční typ kód:  SO 

index podl. plochy:  2.5 

výměra:   2 665 m2 

FUNKCE: SMÍŠENÉ PLOCHY 

- jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, 

zařízení správy, hospodářství a kultury, které svým provozem podstatně neruší 

bydlení na těchto plochách. 

- níže uvedené regulativy nelze aplikovat tak, aby výsledným využitím ploch 

smíšených bylo využití monofunkční. 

SO SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB 

- slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a 

administrativy, které podstatně neruší bydlení. 

- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci 

bydlení, požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým 

domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především 

pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění 

podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto 
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garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, 

jak je výše požadováno. 

Přípustné jsou: 

- administrativní budovy, 

- stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro 

bydlení se přitom považují objekty, ve kterých více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, a 

stavby sloužící k zajištění funkce bydlení (nadzemní stavby technické 

vybavenosti, garáže, parkoviště apod.) 

- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy, 

- maloobchodní provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za 

předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru 

území a zajištění parkování v objektu, 

- provozovny stravování a ubytovací zařízení, 

- řemeslné provozovny, 

- služebny městské policie, 

- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a 

sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center 

pohybových aktivit, 

- zábavní zařízení. 

Podmíněně mohou být přípustné: 

na základě prověření v ÚPD zóny8): 

- maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy, 

- maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy nesplňující výše 

uvedené podmínky pro přípustné stavby 

8) Jedná se o legislativní zkratku, kterou se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí 

nejen navazující územně plánovací dokumentace dle § 139a odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb. tj. 

regulační plán, ale též platné a účinné územní plány zón schválené do 30. 6. 1998 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky ani 

úlevová opatření na řešenou stavbu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Parcely se nachází mimo Městskou památkovou rezervaci města Brna i mimo 

ochranné pásmo Městské památkové rezervace Brno. K této stavbě byla vydána 
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závazná stanoviska všech dotčených orgánů a jsou dodrženy všechny vyplívající 

podmínky. 

Pozemky se nachází na ulici Milady Horákové kudy vede tramvajové těleso a 

spadají do ochranného pásma tohoto tělesa. Navržený objekt splňuje požadavky 

zákonu o dráhách č. 266/1994 Sb. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byly pořízeny vyjádření správců inženýrských sítí a byla provedena vizuální 

prohlídka pozemku. Základová půda byla stanovena na základě vrtů, které byly 

provedeny v roce 2009 a 2010.  

Podle orientační mapy radonového indexu podloží se předpokládá radové riziko 

nízké. Pokud dojde k naměření vyššího radonového indexu, bude vytvořena 

izolace proti radonu na stropní konstrukci suterénu. Bytové jednotky jsou 

navrženy od třetího podlaží výš. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemky se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno (OP 

MPR). Území je hodnocené jako území s archeologickými nálezy, proto je nutné 

podle zákona č. 20/1987 sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 

umožnit oprávněné instituci provedení záchranného archeologického výzkumu 

před realizací stavby. Vykonání tohoto průzkumu bude mít vliv na zvýšení 

finančních nákladů stavby a na časový plán přípravy a realizace stavby. 

Předpokladem zabezpečení této investice je včasné umožnění vykonání 

záchranného archeologického průzkumu oprávněné instituce před realizací 

stavby. 

Pozemky se nenachází v jiném chráněném území, památkové rezervaci, 

památkové zóně, záplavové oblasti, v poddolovaném území ani není chráněna 

zemědělským půdním fondem. 

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

Stavební pozemek se nenachází v záplavové ani poddolované oblasti. 

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

odtokové poměry v území 

Během výstavby dojde k odkrytí základů sousedních budov. Odkop bude 

zhotoven po záběrech širokých 2 m a bude zpevněn stříkaným betonem. Dále 

základová spára navrženého polyfunkčního domu bude zhruba 0,5 m pod 

základovou spárou sousedních objektů. Stávající základy budou postupně 

odkopané a podbetonované stříkaným betonem. 
 

Pokud dojde ke znečištění komunikace bude nutné ji v co nejkratším čase očistit. 

Stavbou nebudou významně narušeny odtokové poměry území. Dešťová voda ze 

zelených střech bude svedena do retenční nádrže. Tato voda bude dále využívána 

k zavlažování vegetace. Přebytečná voda bude čerpadlem odvedena do jednotné 

kanalizace. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku není třeba provádět jakékoliv asanace. Nenachází se zde žádný 

objekt, který by bylo třeba zdemolovat a ani se zde nenachází žádné stromy a keře 

k pokácení. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcela se nachází uprostřed města v proluce v oblasti určené územním plánem 

k zastavění. Dočasné ani trvalé zábory půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa se nemusí provádět. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

Jižní strana pozemku navazuje na ulici Milady Horákové, na které bude vjezd a 

výjezd do podzemní garáže. 

Na ulici Milady Horákové se nacházejí sítě technické infrastruktury. Na pozemek 

vedou přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, plynovodu a horkovodu. Stávající 

vodovodní přípojka bude pro nevyhovující stav zrušena a zhotovena přípojka 

nová. Kanalizační přípojka DN 200 bude v případě vyhovujícího stavu 

ponechána, v opačném případě vyměněna za novou. Horkovod bude též posouzen 

a v případě vyhovujícího stavu ponechán, v případě nevyhovujícího vyměněn. 

Bude zhotovena nová přípojka NN. 

Dešťová voda bude využívána v objektu, přebytečná voda bude svedena do 

jednotné kanalizace. 

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

Objekt bude sjezdem do podzemní garáže napojen na ulici Milady Horákové.  

Pozemek se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno (OP 

MPR). Území je hodnoceno jako území s archeologickými nálezy, proto je nutné 

podle zákona č. 20/1987 sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 

umožnit oprávněné instituci provedení záchranného archeologického výzkumu 

před realizací stavby. Vykonání tohoto průzkumu bude mít vliv na zvýšení 

finančních nákladů stavby a na časový plán přípravy a realizace stavby. 

Předpokladem zabezpečení této investice je umožnění vykonání záchranného 

archeologického průzkumu oprávněné instituce před realizací stavby. 

Pozemek se nachází v Brně – Černá Pole, mimo ochranu památek a kulturních 

hodnot i mimo chráněná území přírody, krajiny a zeleně.  

Ani se zde nenachází chráněná území využitelných přírodních zdrojů.  

Ochrana před záplavami zde není třeba.  

Ochranné pásmo dopravy sem nezasahuje.  

Ochranná pásma a hlavní trasy inženýrských sítí sem také nezasahují.  

Hygienická ochrana území není třeba.  
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Oblasti hygienických limitů a rizik zde nejsou. 

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

Zastavěná plocha: 2 665 m2 

Plocha stavebního pozemku: 2 728 m2 

Objekt bude postaven na stavebních parcelách č. 3790/1 a 3789 katastrálního 

území Brno – Černá Pole. Parcely jsou v majetku investora. V blízkosti pozemku 

vedou všechny potřebné sítě (vodovod, plynovod, elektrické vedení, kanalizace a 

sdělovací kabely). Podél jižní strany pozemku vede místní komunikace. 

Okolní zástavbu tvoří bytové domy a polyfunkční domy s malými prodejnami, 

provozovnami a byty k trvalému bydlení. Parcely se nacházejí v proluce. Budoucí 

objekt polyfunkčního domu bude těsně doléhat k jejich bočním stěnám a 

kopírovat uliční čáru. 

Parcelní číslo: 3789 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Černá Pole [610771] 

Číslo LV: 6798 

Výměra [m2]: 1372 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Parcelní číslo: 3790/1 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Černá Pole [610771] 

Číslo LV: 7616 

Výměra [m2]: 1356 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 

Ochranné pásmo vznikne pouze pod komunikacemi před objektem pro napojení 

inženýrských sítí. Parcelní čísla 3797 a 533/1. 
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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 

Projektová dokumentace řeší novou stavbu polyfunkčního domu s jedním 

podzemním a pěti nadzemními podlažími. Součástí stavby bude zhotovení 

přípojek inženýrských sítí a vybudování zpevněných ploch. 

b) účel užívání stavby 

K hlavní budově je přilehlá podzemní hromadná garáž, v suterénu se nachází 

skladovací a technické místnosti. V prvním patře bude kavárna, bufet, kolárny a 

kočárkárny. V druhém patře jsou navrženy kanceláře a od třetího do pátého patra 

bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Stavba splňuje vyhlášku o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Jedná 

se o dodržení požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost, 

ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání.  

Prodejny v prvním nadzemním podlaží jsou řešeny jako bezbariérové s ohledem 

na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů nebyla k diplomové práci vydána. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není vyžadována. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:   2 665 m2 

Počet nadzemních podlaží:  5 

Počet podzemních podlaží:  1 

Podlahová plocha v 1.PP:  1895 m2 

Podlahová plocha v 1.NP:  383,26 m2 

Podlahová plocha ve 2.NP:  565,6 m2 

Podlahová plocha ve 3. - 4.NP: 578,7 m2 
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Podlahová plocha v 5.NP:  485,52 m2 

Obestavěný prostor:   21 551,80 m3 

Výška atiky od UT:   19,5 m 

Střecha:    nad hlavní budovou i garáží plochá zelená 

Počet obchodů:   2 

Počet kanceláří:   10 

Počet bytů:    20 

Počet parkovacích míst:  38 

 Z toho bezbariérových: 2 

 

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. 

Roční spotřeba pitné vody:    36 m3/osobu 

Roční produkce splaškové vody:   36 m3/osobu 

Roční produkce komunálního odpadu:  275 kg/osobu 

Přibližná roční spotřeba zemního plynu:  2,5 MWh na objekt 

Přibližná roční spotřeba elektrické energie:  70 MWh na objekt 

Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže, ze které se bude čerpat a využívat 

pro zavlažování zelených střech objektu. V budově budou umístěny kontejnery 

pro smíšený odpad, pro recyklaci skla, plastu a kovu. 

 

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

etapy 

Předpokládané zahájení výstavby je plánované na září 2020. 

Předpokládané dokončení stavby je orientačně stanoveno na červenec 2022. 

Členění stavby na etapy 

• Vytyčení inženýrských sítí 

• Skrývka ornice 

• Pažení a hloubení stavební jámy 

• Úprava podloží, převzetí základové spáry geologem 

• Realizace základových konstrukcí (zhotovení pilot a základových pasů) 

• Realizace základové desky 

• Betonování svislých nosných konstrukcí 1S 

• Betonování stropní konstrukce nad 1S 

• Zdění a betonování stropních konstrukcí následujících podlaží 

• Realizace střešních konstrukcí 
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• Realizace vnitřních nenosných konstrukcí 

• Osazení výplně otvorů oken a dveří 

• Montáž vnitřních instalací včetně připojení na stávající odběrná místa technické 

infrastruktury 

• Realizace vnitřních omítek 

• Realizace podlah a finálních nášlapných vrstev 

• Realizace obkladů 

• Osazení zařizovacích předmětů, parapetů a ostatních dokončovacích 

interiérových prací 

• Realizace vnějšího zateplovacího systému 

• Dokončení venkovních terénních úprav, osazení zelených ploch 

 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační cena nákladů na stavbu je stanovena na 125 mil Kč s DPH. 
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D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

D.1.1.A. Technická zpráva 

D.1.1.A.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Projektem je samostatně stojící objekt polyfunkčního domu obdélníkového tvaru 

řešeného od poloviny celkové šířky objektu zrcadlově. Navrženo je od třetího do pátého 

patra bydlení, v druhém patře s kancelářemi, v prvním patře bude kavárna, bufet, kolárna 

a kočárkárna a v podzemí skladovací a technické místnosti a přilehlá podzemní hromadná 

garáž. 

Název stavby:  Polyfunkční dům  

Místo stavby: Milady Horákové 1961/25 602 00, Brno-střed-Černá Pole                

na parcelách č. 3790/1 a 3789 

Kraj:   Jihomoravský 

Katastrální území: Brno – Černá Pole 

Druh stavby:  novostavba, stavba pro bydlení, obchod a služby 

Druh projektu: dokumentace pro provedení stavby 

 

Zastavěná plocha:   2 665 m2 

Počet nadzemních podlaží:  5 

Počet podzemních podlaží:  1 

Podlahová plocha v 1.PP:  1895 m2 

Podlahová plocha v 1.NP:  383,26 m2 

Podlahová plocha ve 2.NP:  565,6 m2 

Podlahová plocha ve 3. - 4.NP: 578,7 m2 

Podlahová plocha v 5.NP:  485,52 m2 

Obestavěný prostor:   21 551,80 m3 

Výška atiky od UT:   19,5 m 

Střecha:    nad hlavní budovou i garáží plochá zelená 

Počet obchodů:   2 

Počet kanceláří:   10 

Počet bytů:    20 

Počet parkovacích míst:  37 

 Z toho bezbariérových: 2 
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D.1.1.A.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Všeobecný popis stavby 

Projektem je samostatně stojící objekt polyfunkčního domu obdélníkového tvaru 

řešeného od poloviny celkové šířky objektu zrcadlově. Navrženo je jedno podzemní 

podlaží s přilehlou hromadnou garáží, která je zastřešena zelenou střechou určenou k 

rekreaci a pěti nadzemními podlažími, v posledním podlaží budou užitné terasy a nad 

tímto posledním patrem je navržena zelená střecha, kam bude chodit pouze údržba.   

Stavba bude umístěna tak, aby navazovala na uliční čáru. Podle územního plánu města 

Brna jsou uvedené parcely v oblasti vedené jako SO (2,5) – smíšené plochy obchodu a 

služeb – jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení 

správy, hospodářství a kultury, které svým provozem podstatně neruší bydlení na těchto 

plochách. Pokud objekt v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahuje i funkci bydlení, 

požaduje se využití minimálně části vnitrobloku přilehlých k bytovým domům jen pro 

každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. hlavně zeleň a hřiště pro děti). 

Celý objekt je podsklepený, stěny a základová deska suterénu jsou z vodo-nepropustného 

monolitického betonu. Pod hlavní budovou se nachází částečně zateplený suterén 

extrudovaným polystyrenem tloušťky 120 mm, nachází se zde skladovací a technické 

prostory, na tuto budovu navazuje podzemní hromadná garáž zastřešena zelenou střechou 

určenou k rekreaci osob. Nosné vnitřní zdivo je z monolitického betonu. 

Nosné zdivo nadzemních podlaží je z keramických bloků tloušťky 300 mm. Nenosné 

zdivo je z keramických bloků tloušťkách 115 mm a 80 mm. Předsazené a šachtové stěny 

jsou navrženy ze sádrokartonu. Jižní fasáda je navržena jako provětrávaná zateplena 

minerální izolací z čedičové vlny tloušťky 180 mm a obkladem z odolných 

vláknocementových fasádních desek Cembrit. Severní fasáda je také zateplena minerální 

izolací tloušťky 180 mm, ale systémem ETICS. 

Stropní konstrukce je železobetonová monolitická deska tloušťky 250 mm. 

V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy hliníkové vstupní dveře i okna. Od druhého 

do pátého podlaží budou okna dřevěná. Část oken na jižní straně je navržena jako okna 

francouzská, před nimiž bude skleněné bezpečnostní probarvené zábradlí, aby zabránilo 

pohledům z ulice do objektu. 

Parapety budou hliníkové, okapový systém je navržen z pozinkovaného lakovaného 

plechu. Zábradlí na severní fasádě bude nerezové. 

Terasa v 5 NP z dřevěných prken na rektifikačních terčích 

V budově jsou navrženy uprostřed schodišť dva výtahy MP Flex – Úzká protáhnutá 

kabina pro 8 osob, rychlost 1 m/s, šířka 1400 mm, hloubka 1100 mm, šířka dveří 900 mm. 

Bezbariérový, není evakuační.  
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Dispoziční řešení 

Objekt je navržen s pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlaží s přilehlou 

podzemní hromadnou garáží. 

V 1S budou technické místnosti, sklepní kóje, serverovna, sklady a hromadná garáž 

navazující na objekt zastřešena zelenou střechou určenou k rekreaci. 

V 1NP je navržena malá kavárna a bufet se zázemím pro hosty a zázemím pro 

zaměstnance. Dále jsou zde dva vchody, za každým je navrženo schodiště, kolárna a 

kočárkárna pro obyvatele vyšších pater. Na okrajích budovy bude zvlášť vjezd na západní 

straně a výjezd na východní straně objektu, kterými se auta dostanou do a z podzemní 

garáže za polyfunkčním domem. 

Ve 2NP budou kanceláře, tyto kanceláře jsou rozděleny na dva navzájem nesouvisející 

celky díky rozdělení budovy na poloviny. Každý celek kanceláří má své místnosti 

kanceláří, zvlášť kancelář pro šéfa a zasedací místností. Dále kuchyňka, hygienické 

zázemí pro zaměstnance a úklidovou místností.  

Ve 3NP, 4NP a 5NP jsou navrženy byty různých velikostí. Nacházejí se zde v třetím patře 

čtyři garsonky a čtyři větší byty, čtvrté patro je totožné se třetím. Poslední páté podlaží 

má na této jižní straně objektu terasu vytvořenou posunutím obvodové jižní zdi směrem 

na sever o 2,25 metru. Nacházejí se zde čtyři větší byty. V bytech jsou obývací pokoje 

s kuchyní orientované na jih, ložnice s pokoji na sever a koupelny uvnitř bytů bez oken.  

Bezbariérové užívání stavby 

Budova splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

Objekt má v prvním nadzemním podlaží navrženou kavárnu a bufet, které jsou řešeny 

s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou navrženy 

bezbariérově. 

Výtahy jsou navrženy s vnitřním rozměrem kabiny 1400 x 1100 mm, které umožňují 

přepravu osob na invalidním vozíku. 

Podlaží s kancelářemi je také řešeno s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace i s bezbariérovým hygienickým zázemím. 

Žádný z bytů není řešen jako bezbariérový. 

Před vstupem do budovy je volná plocha 1500 x 1500 mm se sklonem 2 %. Křídlo 

vstupních dveří má 900 mm s prahem vysokým 18 mm. 
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D.1.1.A.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt má navrženo jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V suterénu se nacházejí 

technické místnosti, skladovací prostory, serverová místnost a hromadná garáž. V prvním 

nadzemním podlaží je navržen bufet a kavárna, schodiště, kolárna a kočárkárna. 

V druhém nadzemním podlaží budou kanceláře s hygienickým zázemím pro zaměstnance 

a schodištěm. Třetí až páté patro je určeno pro bydlení. Třetí a čtvrté patro je navrženo 

stejně, na každém tomto patře budou 4 větší byty a 4 garsonky. V pátém patře se nacházejí 

4 velké byty s terasou. 

D.1.1.A.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

• Základové konstrukce 

Hlavní objekt je založen na pilotách do hloubky 20 m. Piloty ⌀ 300 mm beton 

C30/37, které jsou uspořádány po dvojicích. Základový rošt z betonu C20/25 nad 

pilotami je tvořen základovými pásy 500x500 mm. Základová deska bude řešena 

jako bílá vana z betonu C30/37 v hlavní části má tloušťky 300 mm. Garážová část 

je též řešena jako bílá vana a je založena na základové desce C30/37 tloušťky 300 

mm. Pod konstrukcí základové desky je vytvořen podkladní beton tloušťky 100 

mm, pod ním bude zhutněný násyp tloušťky 300 mm. Mezi základovou deskou a 

podkladním betonem budou 2 vrstvy PE folie a mezi ně bude vložena geotextilie 

jako separační vrstva. 

 

• Pažení a zásypy 

Na jižní straně budou provedeny mikropiloty pro zpevnění stávajícího základu dle 

návrhu statika. Na východní a západní straně budou provedeny mikropiloty pro 

zpevnění stávajících základů sousedních budov dle návrhu statika. 

 

• Svislé konstrukce 

V suterénu bude jako nosná obvodová konstrukce monolitický beton C30/37 a 

výztuž B500B tloušťky 300 mm jako součást bílé vany. Vnitřní nosné zdivo je 

navrženo ze ztraceného bednění tloušťky 300 mm. V suterénu se též nacházejí 

v části garáže nosné sloupy 300x300 mm beton C30/35. 

V 1NP až 5NP jsou obvodové i vnitřní nosné konstrukce navrženy broušené 

keramické tvárnice (HELUZ P15) tloušťky 300 mm, pevnost 15 MPa.  Nosné 

konstrukce mezi akusticky chráněnými prostory budou z broušených 

keramických tvárnic (HELUZ AKU 30/33,3, P20). Nenosné zdivo je navrženo 

z broušených keramických tvárnic (HELUZ 11,5). Zdění na tenkovrstvou maltu 

o pevnosti 15 MPa.  

Překlady keramický překlad HELUZ 23,8 b u zdiva HELUZ P15 30 a zdiva 

HELUZ AKU 30/33,3, P20. Překlady keramický překlad HELUZ 11,5 u příček 

HELUZ 11,5.  

Navrženy jsou i sádrokartonové předsazené stěny a šachtové stěny. 

 

 

 

http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-aku-30-33-3-p20
http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-aku-30-33-3-p20
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• Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou z železobetonové desky C20/25 tloušťky 250 mm. 

Železobetonové ztužující věnce jsou součástí stropní desky a v prostoru schodiště 

budou místy přerušeny. 

 

• Střešní konstrukce 

Plochá zelená střecha nad hlavní budovou i garáží bude mít nosnou konstrukci 

z ŽB desky tloušťky 250 mm. 

Zastřešení hlavní části budovy i garáže bude řešeno jako plochá zelená střecha. 

Hlavní izolační vrstva bude tvořena asfaltovými pásy s odolností proti prorůstání 

kořenů, tepelná izolace ISOVER EPS 200 a 150, spádová vrstva řešena 

spádovými tepelněizolačními klíny ISOVER EPS 150. 

 

Terasa v 5 NP z dřevěných prken na rektifikačních terčích, spádová vrstva 

z tepelné izolace Isover SD, tepelná izolace z desek Styrodur 3000 CS, 

hydroizolační vrstva z asfaltových modifikovaných pásů. 

 

• Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je navržena jako bílá vana, hydroizolace střešních 

konstrukcí a soklu je navržena z asfaltových pásů. 

 

• Výplně otvorů 

V 1NP jsou okna hliníková, dveře hliníkové Vekra prosklené od výšky 400 mm. 

V 2NP až 5 NP jsou okna navržena dřevěná Slavona Solid Comfort s izolačním 

trojsklem.  

Vnitřní vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní, osazené do ocelových zárubní.  

 

• Komín 

V objektu se nenachází komínové těleso. 

 

• Schodiště 

Budou železobetonové monolitické deskové z betonu C25/30, výztuž B500 B dle 

návrhu statika, uložení do tlumících podestových bloků Bronze. Ze suterénu do 1 

NP budou dvě schodišťová ramena a jedna podesta, z 1NP až do 5 NP budou mezi 

patry tři schodišťová ramena se dvěma podestami. Nášlapná vrstva bude 

keramická dlažba. 

 

• Výtah 

Navržen uprostřed schodiště. V budově jsou navrženy dva výtahy MP Flex – Úzká 

protáhnutá kabina pro 8 osob, rychlost 1 m/s, šířka 1400 mm, hloubka 1100 mm, 

šířka dveří 900 mm. Bezbariérový, není evakuační.  

 

• Izolace tepelné a akustické 

Z jižní strany je provětrávaná fasáda zateplena minerální izolací z čedičové vlny 

Isover Fassil NT tloušťka 180 mm.  
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Severní fasáda kontaktního zateplení Isover TF Profi tloušťkou 180 mm. 

Zateplení soklu bude z desek EPS perimetr tloušťky 180 mm.  

Terasa v 5 NP bude mít izolace ISOVER Styrodur 3000 CS a spádové klíny 

z izolace ISOVER SD.  

Střecha nad hlavní budovou bude mít Isover EPS 200 a spádové klíny Isover EPS 

150.  

Střecha nad garáží spádovými klíny Isover EPS 150. 

Podlahové konstrukce budou zatepleny expandovaným polystyrenem Isover EPS 

RigiFloor 4000 tloušťky 50 mm, kterým budou vedeny rozvody teplé vody a 

kročejovou minerální izolací z čedičové vlny Isover N tloušťky 40 mm.  

Strop vjezdu bude zateplený minerální izolací tloušťky 200 mm. 

 

• Podhledy 

V kavárně a bufetu budou kazetové podhledy z kazet RIGIPS Casoprano 

Casostar, připevněným na konstrukci DEKSOFFIT, akustická izolace Isover 

Domo Plus.  

Nad obytnými prostory budou SDK podhledy RIGIPS MA 12,5 mm Activ Air na 

nosné konstrukci RIGIPS, akustická izolace Isover Domo Plus. 

 

• Omítky 

Vnitřní omítky jsou jedna vrstva vápenocementová, druhá vrstva vápenná štuková 

v obytných místnostech, kancelářích, kavárně a bufetu. V místnostech kolárny, 

kočárkárny, sklady, technické místnosti budou jednovrstvé vápenocementové. 

 

• Zpevněné plochy 

Pochozí i pojízdné plochy budou z betonové zámkové dlažby, vymezené 

betonovým obrubníkem. 

Kolem celého domu bude zhotoven okapový chodník z těženého kameniva, 

vymezeného betonovým obrubníkem. 

 

• Podlahy 

V prostoru garáže a na sjezdech je navržena V podzemním podlaží hlavní budovy 

je též keramická dlažba, v garáži epoxidová stěrka. 

V 1NP je navržena keramická dlažba.  

Ve 2NP v kancelářích vinylové lamely, na chodbách a hygienickém zázemí 

keramická dlažba.  

Ve 3NP, 4NP a 5 NP s byty v chodbách a koupelnách keramická dlažba, 

v obytných místnostech vinylová podlaha. 

 

• Zpevněné plochy 

Pochozí i pojízdné plochy budou z betonové zámkové dlažby, vymezené 

betonovým obrubníkem. 

Kolem severní části domu bude zhotoven okapový chodník z těženého kameniva, 

vymezeného betonovým obrubníkem. 
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• Tesařské práce 

Budou provedeny v souvislosti s vybudováním ztužujících věnců a při betonáži 

základů. 

 

• Zámečnické práce 

Budou provedeny při zhotovování zábradlí schodiště. 

 

• Klempířské práce 

Budou provedeny při oplechování atiky. 

 

• Technické vlastnosti stavby 

Obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009 

Sb. Základní požadavky, které musí stavba splňovat: 

o Mechanická odolnost a stabilita 

o Požární bezpečnost 

o Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

o Ochrana proti hluku 

o Bezpečnost při užívání 

 

Návrh stavby je proveden tak, aby byly zohledněny všechny požadavky. 
 
 

D.1.1.A.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Tato stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie 

a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby. Stavba a výrobky v ní se musí užívat způsobem, ke kterému jsou určeny a 

v souladu s podmínkami jejich výrobce. Stavba je navržena tak, aby při správném užívání 

nedocházelo k úrazům způsobeným uklouznutím, pádem, nárazem, zásahem elektrického 

proudu, popálení, výbuchem a pohybujícími se vozidly. 

Keramické podlahy na chodbách budou protiskluzové. Všechna místa, kde by mohlo 

hrozit nebezpečí pádu osob budou opatřena zábradlím. Na střeše bude instalovaný systém 

proti pádu osob z výšky. Všechna zařízení musí být užívána v souladu s podmínkami 

výrobce. 

Na staveništi bude dodržován pořádek a čistota tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech 

osob na stavbě. Materiál bude skladován vyhovujícím podmínkám, které stanoví výrobce. 

Na stavbu se použijí materiály, které budou mít platné certifikáty a prohlášení o shodě. 

Při výstavbě je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, normy a ostatní nařízení 

vyplývající z provozu mechanizace, technických pomůcek a daných prací. Budou 

dodržena všechna ustanovení Stavebního zákona, 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. 591/2006 Sb. o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Dodrženo bude nařízení vlády 378/2001 Sb. stanovující bližší požadavky na bezpečný 

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

Na stavbě budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání pomůcek na pracovišti. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště bude 

oploceno a vyznačeno cedulemi nepovolaným vstup zakázán.  

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni, o tomto školení bude sepsaná zpráva, do 

které se každý účastník školení podepíše. Všichni pracovníci musí být vybaveni 

předepsanými ochrannými pomůckami. Každý dodavatel stavebních prací povede 

podrobnou evidenci všech pracovníků od jejich příchodu po odchod ze stavby. Pokud 

dojde k jakémukoliv úrazu, provede se podrobný zápis o tom, co se stalo do stavebního 

deníku.  

Zapojení všech technických zařízení musí provést oprávněná osoba. Při provádění 

montážních a stavebních prací budou dodržovány předepsané montážní a technologické 

postupy. Před započetím užívání stavby musí být provedeny revize plynu, 

elektroinstalace, zkouška těsnosti kanalizace a tlaková zkouška vodovodu a teplovodního 

vytápění. V průběhu užívání stavby musí být prováděny pravidelné revize. 

 
 

D.1.1.A.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika – hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, 

ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

• Tepelná technika 

Objekt je navržen tak, aby splňoval normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

Přehřívání jižní fasády v letním období bude mírněn provětrávanou fasádou a 

vnějšími okenními žaluziemi. 

Technické a akustické výpočty jsou zpracované v samostatné příloze, kterou je 

Složka č. 6 – Stavební fyzika. 

• Osvětlení 

Denní osvětlení zajištěné okny i umělé osvětlení v objektu vyhovují hygienickým 

normám. Okenní otvory tvoří min. 10 % podlahové plochy, bude dodržen 

požadavek ČSN 730580.  

• Oslunění 

Jsou navržené vhodné rozměry a umístění oken pro dostatečné proslunění objektu, 

tudíž jsou vytvořeny podmínky zdravé zrakové pohody a je zabráněno předčasné 

nadměrné únavy očí. V projektu je řešeno nadměrné oslunění a tepelná zátěž jižní 

strany domu v letním období zastíněním externími žaluziemi. 

• Akustika a hluk 

Posouzení z hlediska akustiky a vibrací viz složka č.6 Stavební fyzika. 

Navržený objekt se podle hlukové mapy nachází v oblasti s hladinou akustického 

tlaku nad 70 dB. Je potřeba dodržet hygienické limity hluku v chráněném vnitřním 

prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Vnitřní řešení a použité 

stavební materiály splňují podmínky požadavků norem. 
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V objektu sousedí obytné místnosti s komunikačním prostorem schodiště. Snížení 

přenosu hluku ze schodiště do okolních konstrukcí je řešeno dilatačními pásy 

kolem svislých konstrukcí a pomocí tlumících podestových bloků Bronze. 

Konstrukce splňují požadavky na limity ochrany proti hluku. V objektu není 

navržen žádný výrazný zdroj vibrací a hluku, který by způsobil nadměrnou 

hlučnost pro okolí. 

Akustické posouzení je zpracované v samostatné příloze, kterou je Složka č. 6 – 

Stavební fyzika 

• Vibrace 

Během výstavby dojde při některých pracích k vibracím, ale jejich trvání bude 

krátkodobé a bude mít jen minimální dopad na okolí.  

V objektu je navržen osobní výtah, který bude oddělen od schodiště dilatačními 

pásy, které sníží přenos vibrací i hluku. 

• Ochrana proti radonu 

Pozemek se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Ve skladbě spodní 

stavby bude použita hydroizolace s hliníkovou vložkou. 

• Ochrana proti seizmické činnosti 

Pozemek se nenachází na seizmicky aktivním podloží. 

 

Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt splňuje normy ČSN 74 0540 – 2:2011 Tepelná ochrana budov. Stavba se 

nachází v Brně, kde je venkovní výpočtová teplota te = -15 °C. Pobytové prostory 

a obytné místnosti budou vytápěny na 21 °C, koupelny 24 °C, kavárna, bufet a 

kanceláře 21 °C, schodišťový prostor a chodby 15 °C. Prostor suterénu uvažujeme 

s teplotou +10 °C. 

b) Energetická náročnost stavby 

Řešení se nachází v samostatné příloze – složka č.6 – Stavební fyzika.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů 

Není navržen žádný alternativní zdroj. 

 

Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko je podle orientační mapy radonového indexu podloží nízké. Dostatečnou 

odolnost proti radonovému záření tvoří bílá vana tloušťky 300 mm s podkladním betonem 

tloušťky 100 mm. Bytové jednotky jsou umístěny od třetího nadzemního podlaží. Pokud 

by došlo k naměření vyššího radonového indexu, přidala by se izolace proti radonu na 

stropní konstrukci suterénu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Namáhání bludnými 

proudy se nepředpokládá a není řešena konkrétní ochrana. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou se v prostoru 

ani okolí stavby nevyskytují ani nepředpokládají. 

d) Ochrana před hlukem 

Vnější hluk stavba nebude vyvolávat. Pozemky se v hlukové mapě nachází v oblasti 

s hladinou akustického tlaku nad 70 dB. Je potřeba dodržet hygienické limity hluku 

v chráněném vnitřním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Vnitřní řešení 

a použité stavební materiály splňují podmínky požadavků norem. 

Akustika je řešena ve složce č.6 stavební fyzika. 

e) Ochrana před bleskem 

Na domě bude provedena ochrana před bleskem dle požadavků ČSN EN 62305 – 

1,2,3,4,5 v podobě hromosvodu. 

f) Ochrana před povodněmi 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou zapotřebí. 

g) Ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, nehrozí zde sesuvy půdy 

ani seizmické činnost.  

 

D.1.1.A.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná příloha zpráva Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.1.A.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a 

požadované jakosti provedení 

Veškeré materiály použité pro stavbu musí splňovat požadavky příslušných technických 

norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost, musí mít příslušné certifikáty, prohlášení 

o shodě a atesty. 

 

D.1.1.A.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Netradiční technologické postupy ani zvláštní provedení a jakost konstrukcí nejsou na 

stavbě navrženy. 
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D.1.1.A.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele 

Zhotovitel zajistí projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Přesné 

zaměření výplní otvorů, zámečnických, truhlářských a klempířských výrobků provede 

dodavatel těchto výrobků. 

 

D.1.1.A.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 

rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy 

a normami 

Před prováděním zakrývání konstrukcí, například u stropů, bude provedena kontrola 

převzatých konstrukcí. V případě potřeby budou provedena kontrolní měření a zkoušky. 

 

D.1.1.A.12 Výpis použitých zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem 

• Zákony 

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

č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

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

                                    zdraví při práci 

č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 

č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 

• Vyhlášky 

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

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

   o dokumentaci staveb 

č. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náročnosti budov  

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

   bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru    

   (vyhláška o požární prevenci) 

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

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

   nakládání s odpady 

č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

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

• Nařízení vlády 

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

   a vibrací  

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

   zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  

   do hloubky  
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č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a  

   používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

   na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Normy 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí  

ČSN 74 4505  Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 73 0540 - 1 Tepelná technika budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 - 2 Tepelná technika budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540 - 3 Tepelná technika budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 - 4 Tepelná technika budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

 

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

                                    akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0818   Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

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

ČSN 73 0872   Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru  

                                    vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0821  ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních  

                                   konstrukcí 

ČSN 73 6056   Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130   Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

 
 

D.1.1.B. Výkresová část 

Viz složka č.3 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a složka č.4 D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení. 

 

D.1.1.C. Dokumenty podrobností 

Viz složka č.4 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 
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D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.A. Technická zpráva 

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů;  

• Základové konstrukce 

Hlavní objekt je založen na pilotách do hloubky 20 m. Piloty ⌀ 300 mm beton 

C30/37, které jsou uspořádány po dvojicích. Základový rošt z betonu C20/25 nad 

pilotami je tvořen základovými pásy 500x500 mm. Základová deska bude řešena 

jako bílá vana z betonu C30/37 v hlavní části má tloušťky 300 mm. Garážová část 

je též řešena jako bílá vana a je založena na základové desce C30/37 tloušťky 300 

mm. Pod konstrukcí základové desky je vytvořen podkladní beton tloušťky 100 

mm, pod ním bude zhutněný násyp tloušťky 300 mm. Mezi základovou deskou a 

podkladním betonem budou 2 vrstvy PE folie a mezi ně bude vložena geotextilie 

jako separační vrstva. 

 

• Svislé konstrukce 

V suterénu bude jako nosná obvodová konstrukce monolitický beton C30/37 a 

výztuž B500B tloušťky 300 mm jako součást bílé vany. Vnitřní nosné zdivo je 

navrženo ze ztraceného bednění tloušťky 300 mm. V suterénu se též nacházejí 

v části garáže nosné sloupy 300x300 mm beton C30/35. 

V 1NP až 5NP jsou obvodové i vnitřní nosné konstrukce navrženy broušené 

keramické tvárnice (HELUZ P15) tloušťky 300 mm, pevnost 15 MPa.  Nosné 

konstrukce mezi akusticky chráněnými prostory budou z broušených 

keramických tvárnic (HELUZ AKU 30/33,3, P20). Nenosné zdivo je navrženo 

z broušených keramických tvárnic (HELUZ 11,5). Zdění na tenkovrstvou maltu 

o pevnosti 15 MPa.  

Překlady keramický překlad HELUZ 23,8 b u zdiva HELUZ P15 30 a zdiva 

HELUZ AKU 30/33,3, P20. Překlady keramický překlad HELUZ 11,5 u příček 

HELUZ 11,5.  

Navrženy jsou i sádrokartonové předsazené stěny a šachtové stěny. 

 

• Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou z železobetonové desky C20/25 tloušťky 250 mm. 

Železobetonové ztužující věnce jsou součástí stropní desky a v prostoru schodiště 

budou místy přerušeny. 

 

• Střešní konstrukce 

Plochá zelená střecha nad hlavní budovou i garáží bude mít nosnou konstrukci 

z ŽB desky tloušťky 250 mm. 

Zastřešení hlavní části budovy i garáže bude řešeno jako plochá zelená střecha. 

Hlavní izolační vrstva bude tvořena asfaltovými pásy s odolností proti prorůstání 

kořenů, tepelná izolace ISOVER EPS 200 a 150, spádová vrstva řešena 

spádovými tepelněizolačními klíny ISOVER EPS 150. 

 

http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-aku-30-33-3-p20
http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-aku-30-33-3-p20
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Terasa v 5 NP z dřevěných prken na rektifikačních terčích, spádová vrstva 

z tepelné izolace Isover SD, tepelná izolace z desek Styrodur 3000 CS, 

hydroizolační vrstva z asfaltových modifikovaných pásů. 

 

• Komín 

V objektu se nenachází komínové těleso. 

 

• Schodiště 

Budou železobetonové monolitické deskové z betonu C25/30, výztuž B500 B dle 

návrhu statika, uložení do tlumících podestových bloků Bronze. Ze suterénu do 1 

NP budou dvě schodišťová ramena a jedna podesta, z 1NP až do 5 NP budou mezi 

patry tři schodišťová ramena se dvěma podestami. Nášlapná vrstva bude 

keramická dlažba. 

 

b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 

odkaz na výkresovou dokumentaci;  

Viz složka č.3 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a složka č.4 D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení. 

c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.;  

Není součástí řešení diplomové práce. 

d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů;  

Veškeré materiály použité pro stavbu musí splňovat požadavky příslušných 

technických norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost, musí mít příslušné 

certifikáty, prohlášení o shodě a atesty. 

e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí;  

Netradiční technologické postupy ani zvláštní provedení a jakost konstrukcí 

nejsou na stavbě navrženy. 

f) zajištění stavební jámy;  

Dle doporučení  

g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných 

– stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami;  

Před prováděním zakrývání konstrukcí, například u stropů, bude provedena 

kontrola převzatých konstrukcí. V případě potřeby budou provedena kontrolní 

měření a zkoušky. 
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h) v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability 

a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů;  

Projektová dokumentace řeší novou stavbu polyfunkčního domu s jedním 

podzemním a pěti nadzemními podlažími. Součástí stavby bude zhotovení 

přípojek inženýrských sítí a vybudování zpevněných ploch. 

i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 

konstrukce splňovat;  

Není součástí řešení diplomové práce. 

j) požadavky na požární ochranu konstrukcí;  

Viz samostatná příloha zpráva Požárně bezpečnostní řešení. 

k) seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů apod.;  

Výpis použitých zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem 

• Zákony 

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

č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

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

                                    zdraví při práci 

č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 

č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 

• Vyhlášky 

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

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

   o dokumentaci staveb 

č. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náročnosti budov  

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

   bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru    

   (vyhláška o požární prevenci) 

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

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

   nakládání s odpady 

č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

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

• Nařízení vlády 

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

   a vibrací  

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

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

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

   používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

   na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Normy 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí  

ČSN 74 4505  Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 73 0540 - 1 Tepelná technika budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 - 2 Tepelná technika budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540 - 3 Tepelná technika budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 - 4 Tepelná technika budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

 

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

                                    akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0818   Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

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

ČSN 73 0872   Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru  

                                    vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0821  ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních  

                                   konstrukcí 

ČSN 73 6056   Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130   Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

 

• Výpočetní programy 

Teplo 

Ztráty 

Area 

Simulace 

WDLS 
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D.1.2.B. Podrobný statický výpočet 

Není součástí diplomové práce. 
 

D.1.2.C. Výkresová část 

Detailní výkresová část jednotlivých konstrukčních prvků není součástí diplomové práce. 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz složka č.5 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu. Na jeho základě byla 

vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení. Svou práci jsem 

zpracovávala v souladu se zadáním a za použití všech platných zákonů, vyhlášek, 

nařízení vlády, norem, předpisů, technických listů a podkladů od výrobců použitých 

materiálů. 

Nejdříve jsem zjistila informace o pozemku a jeho okolí. Následovalo zhodnocení 

způsobu, jak nejlépe splnit zadání diplomové práce na tomto pozemku. Poté jsem 

navrhla dispoziční řešení s ohledem na tvar pozemku, světové strany a okolí 

budoucího domu. Následně bylo nutné splnit požadavky na mechanickou odolnost 

a stabilitu, které ovlivnily rozhodnutí o použití konstrukčního řešení stavby. Na 

základě posouzení tepelné ochrany domu bylo zjištěno, že obvodové konstrukce a 

konstrukce střechy vyhovují požadavkům. Projekt se od původní studie mírně liší. 

Součástí dokumentace je i posouzení požární bezpečnosti stavby. Navržená budova 

splňuje průměrný součinitel prostupu tepla Uem dle požadavku vyhlášky č. 78/2013 

Sb. o energetické náročnosti, viz složka č. 6 – E Stavební fyzika, příloha č. 1 – 

Energetický štítek obálky budovy. Splnění požadavku na neobnovitelnou primární 

energii u ostatních budov dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. není doloženo PENB, ale 

protože jako hlavní zdroj energie na vytápění a přípravu teplé vody je použit 

centrální zdroj tepla dá se splnění požadavku předpokládat. 
 

Výsledkem mé práce je návrh polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně. 
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vyhl.   vyhláška  
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NV   nařízení vlády 

č.   číslo 

RD   rodinný dům 

PD   projektová dokumentace 

DSP   dokumentace pro provedení stavby 

SO   stavební objekt 

KS   konstrukční systém 
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parc. č.  parcelní číslo  

k. ú.   katastrální území 

L   délka  

∅   průměr  

ρ   objemová hmotnost[kg/m3] 

h   výška 

min.   minimální 

max.   maximální 

mm   milimetr 

m   metr 

km  kilometr 

m2   metr čtvereční 

m3   metr krychlový 
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m n. m.  metrů nad mořem 

Bpv   Balt po vyrovnání 

MPa   megapascal, jednotka tlaku  

°   stupně 

%   procento 

Ø   průměr  

°C   stupně Celsia 

Kč   koruna česká 

ks   kus 

tl.   tloušťka [m] 

č.   číslo 

Tab.   Tabulka 

apod.   a podobně 

pozn.   Poznámka 

T   truhlářské výrobky 

K   klempířské výrobky 

ŽB   železobeton 

PB  prostý beton 

C 20/25  beton s charakteristickou válcovou pevnost v tlaku 20 MPa a 

charakteristickou krychlovou pevnost v tlaku 25 MPa  

Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

R   mezní stav únosnosti 

E   mezní stav celistvosti 

I   mezní strav tepelné izolace 
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XPS   extrudovaný polystyren 

EPS   expandovaný polystyren 

HDPE   vysoko hustotní polyethylen 

FeZn   pozinkované železo 
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ρ   objemová hmotnost [kg/m3]  
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λd   deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K)] 

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

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

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

Uem, N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2·K)]  

UN,rq   součinitel prostupu tepla požadovaný [W/(m2·K)] 

UN,rec   součinitel prostupu tepla doporučený [W/(m2·K)] 

A   celková ochlazovaná plocha [m2] 

Ag   plocha zasklení okna [m2] 

Af   plocha rámu okna [m2] 
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lg   délka distančního rámečku [m] 

Ψg   lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku 

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

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

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

Ue   výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/m2·K)] 

Ui   výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/m2·K)] 

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

Rsi   odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K)/W] 

Rse   odpor při prostupu tepla na venkovní straně konstrukce [m2·K)/W] 

Rsik   tepelný odpor při prostupu tepla v koutu konstrukce [m2·K) /W] 

fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N   požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]  

θsi   vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θsi,min,N  požadovaná hodnota teploty odpovídající nejnižšímu dovolenému 

teplotnímu faktoru vnitřního prostředí [-] 

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

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

θsik   vnitřní povrchová teplota v koutu konstrukce [°C]  

Δθi   teplotní přirážka [°C]  

ξRsi   pomocný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 

ξRsik   pomocný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukci v koutě [-]  

φe   relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%]  

φi   relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

PBS   požární bezpečnost staveb  

P.Ú.   požární úsek 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

DP1   konstrukční část z nehořlavých výrobků 

OB1   obytné budovy první kategorie  

REI 120  požární odolnost konstrukce  

N 1.01  označeni požárního úseku 

PHP   přenosný hasicí přístroj 

34A   hasicí přístroj s hasící schopností 34A pro hašení pevných látek 

ÚC   úniková cesta 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC   nechráněná úniková cesta 

A1, A2, B, C, D, E, F  třídy reakce na oheň 

h   požární výška objektu [m] 

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

hs   světlá výška prostoru [m] 

hu   výška požárního úseku [m] 

S   celková plocha P.Ú. [m2] 
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Si   plocha místností v požárním úseku [m2] 

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

Sp   plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo   požárně otevřená plocha [m2] 

pv   požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

p   požární zatížení stále a nahodilé [kg/m2] 

ps   požární zatížení stále [kg/m2] 

pn   požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska charakteru 

hořlavých látek [-] 

d   odstupové vzdálenosti [m] 

s   součinitel podmínek evakuace 

l   délka posuzovaného obvodového anebo střešního pláště P.Ú. [m] 

E   počet evakuovaných osob 

M   hmotnost hořlavých látek [kg] 

SO 01   označeni stavebného objektu 

NN   nízké napětí 

VN   vysoké napětí 

O   označeni odpadů ostatních v katalogu odpadů 

N   označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů 

EIA   vyhodnocení vlivu na životní prostředí  

Ce   součinitel expozice závislý na typu krajiny [–] 

Ct   tepelný součinitel [–] 

Sk   charakteristická hodnota zatížení sněhem [kN/m2] 

vb,0   charakteristická hodnota rychlosti větru [m/s] 

vb   základní rychlost větru [m/s] 

cdir   součinitel směru větru [–] 

cseason   součinitel ročního období [–] 

vm(z)   charakteristická střední rychlost větru [m/s] 

cr(z)   součinitel drsnosti terénu [–] 

kr   součinitel terénu [–] 

z0   parametr drsnosti terénu [m] 

zmin   minimální výška [m] 

zmax   maximální výška [m] 

qp(z)   maximální dynamický tlak [kN/m2] 

k1   součinitel turbulence [–] 

ρp   měrná hmotnost vzduchu [kg/m2] 

qb   základní dynamický tlak větru [kN/m2] 

ce(z)   součinitel expozice [–] 

cpe   součinitel vnějšího tlaku [–] 

ze   referenční výška pro vnější tlak [m] 

we   tlak větru [kN/m2] 
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SDR   standardní dimenze potrubí 

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

TUV   teplá užitková voda 

V   obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3] 

A/V   objemový faktor tvaru budovy [m-1] 

B   činitel teplotní redukce [–] 

HT   měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1] 

i   tvarový součinitel závislý na sklonu střechy [–] 
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Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3.01 – PBŘ – situační výkres       M 1:250 

D.1.3.02 – PBŘ – Půdorys 1. S      M 1:100 
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Příloha – stanovení požárního rizika – výstup z programu 
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Složka č. 6 – Stavební fyzika 

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

Příloha 1 – Energetický štítek obálky budovy 

Příloha 2 – program Ztráty 

Příloha 3 – program Teplo 

Příloha 4 – součinitele prostupu tepla oken a dveří 

Příloha 5 – tepelná stabilita místnosti v letním období 

Příloha 6 – tepelná stabilita místnosti v zimním období  

Příloha 7 – program Area 

Příloha 8 – hluková mapa 

Příloha 9 – program WDLS 

Příloha 10 – oslunění 

Příloha 11 – akustické parametry konstrukcí  
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