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(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 VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  
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Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu 

v Brně v městské části Pisárky. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a 

čtyři nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží se bude nacházet 

hromadná garáž a příslušenství k bytům. V prvním nadzemním podlaží jsou 

navrženy kanceláře k pronájmu. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží 

je navrženo osm bytů. Hlavní vstup do objektu a vjezd na pozemek je 

situovaný ze severovýchodní strany z ulice Vinařská. Polyfunkční dům je 

navržený ze stěnového konstrukčního systému. Nosná konstrukce prvního 

podzemního podlaží, prvního nadzemního podlaží a schodišťového 

prostoru je navržena z vápenopískových bloků, se stropní konstrukcí 

z monolitických desek z železového betonu. Nosná konstrukce druhého až 

čtvrtého nadzemního podlaží je navržená, jako montovaná sloupková 

dřevostavba. Střešní konstrukce bude dvouplášťová, plochá s vegetační 

vrstvou s extenzivní zelení.  

 

polyfunkční dům, kanceláře, byty, hromadná garáž, jedno podzemní 

podlaží, čtyři nadzemní podlaží, montovaná dřevostavba, vegetační střecha 

 

The subject of this thesis is a new mixed-use building in Brno in the part of 

Pisárky. The building will have one basement and four aboveground floors. 

In the basement will be a collective garage and apartment accessories. In 

the ground floor are designed offices for rent. On the first to fourth floor 

are designed eight flats. The main entrance to the building and the entrance 

to the property is situated on the northeast side of Vinařská street. The 

mixed-use house is designed from a wall structural system. The basement 

basement, first floor and staircase space is designed of lime-sand blocks, 

with a ceiling construction of monolithic iron concrete slabs. The bearing 

structure of the second to fourth floors is designed as a timber structure 

building. The roof structure will be double-skinned, flat with a vegetation 

layer with extensive greenery. 

 

mixed-use building, offices, flats, collective garage, basement, four 

aboveground floors, timber structure, vegetation roof
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Úvod 
Diplomová práce je zaměřená na zpracování projektové dokumentace 

pro novostavbu polyfunkčního domu. Základní myšlenkou projektu bylo 

vybudování energeticky úsporného domu s použitím přírodních materiálů 

z obnovitelných zdrojů. Objekt je navržený tak, aby umožnil pohodlné 

bydlení v klidné části katastrálního území Pisárky. Pro výstavbu byl vybrán 

prázdný pozemek na ulici Vinařská, nedaleko brněnského výstaviště.  

Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním 

podzemním podlaží je umístěná hromadná garáž pro rezidenty a nájemníky 

kancelářských prostor, dále se zde nachází skladovací prostory, jako 

příslušenství k bytovým jednotkám a technické zázemí budovy. V prvním 

nadzemním podlaží jsou navrženy kancelářské prostory se zázemím 

k pronájmu. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou navržené bytové 

jednotky. 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna, platnými 

vyhláškami, zákony a technickými normami. 

Diplomová práce se skládá z textové části a příloh. Přílohy jsou tvořeny 

jednotlivými částmi projektové dokumentace. Projektová dokumentace je 

ve stupni dokumentace pro provádění stavby. K vytvoření textové části byl 

použitý textový a tabulkový počítačový program, k vytvoření výkresové 

dokumentace byl použitý grafický počítačový program. 

  



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Průvodní zpráva 

 

 

 

 

Název stavby: Polyfunkční dům 

 

Místo stavby: Vinařská  

  602 00 Brno - Pisárky 

Parcelní čísla: 342/2, 342/3, 342/4, 342/10 

Katastrální území: Pisárky [610208] 

 

Stavebník: Tomáš Fuk, 

  Foukalova 5/62, 412 30 Fukov 

 

Zpracovatel dokumentace: VUT FAST 

  Veveří 95, 602 00 Brno 

   

Vypracoval: Bc. Petr Nejedlý 

  Strmá 1134/7, 785 01 Šternberk 

 

Odpovědný projektant: Bc. Petr Nejedlý 

  Strmá 1134/7, 785 01 Šternberk 

  

Datum:  leden 2020  
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A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 
a) název stavby: 

 Polyfunkční dům 

b) místo stavby: 

 obec: Brno [582786] 

 adresa: Vinařská, 602 00 Brno - Pisárky 

 čísla popisná: - 

 katastrální území: Pisárky [610208] 

 parcelní čísla: 342/2, 342/3, 342/4, 342/10 

 

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

 Tomáš Fuk, Foukalova 5/62, 412 30 Fukov 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její 

podnikatelskou činností) nebo 

 není 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba): 

 není 

 

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: 

 VUT FAST, Veveří 95, 602 00 Brno 

 

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. Petr Nejedlý, Strmá 1134/7, 785 01 Šternberk 
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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. Petr Nejedlý, Strmá 1134/7, 785 01 Šternberk 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
SO01 - novostavba polyfunkčního domu 

SO02 - přístřešek pro popelnice, pozinkované profily a tahokov 

SO03 - zpevněné plocha - betonová dlažba zámková dlažba 

SO04 - zpevněné plochy - betonová dlažba, 400x400 mm 

SO05 - zpevněné pojízdné plochy, zatravňovací betonové dílce 

SO06 - domovní dešťová kanalizace 

SO07 - akumulační nádrž na dešťovou vodu, objem 10000l 

SO08 - přečerpávací šachta dešťové kanalizace 

SO09 - přípojka splaškové kanalizace 

SO10 - přípojka vodovodu 

SO11 - přípojka vysokého napětí 

SO12 - přípojka středotlakého plynovodu 

SO13 - oplocení pozemku, poplastované pletivo 

 

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: 

 Nebyla vydána žádna rozhodnutí ani opatření. 

  

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové 

dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla 

zpracována na základě architektonické studie objektu. 
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c) další podklady: 

- prohlídka pozemků 

- katastrální mapa 

- územní plán města Brna 

- limity využití území 

- mapa vrtné prozkoumanosti 

- výpis geologické dokumentace objektu J-2 [450708] a J-3  

[450709] 

- mapa radonového indexu 

- dokumentace o existenci inženýrských sítí  
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B Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

 

Název stavby: Polyfunkční dům 

 

Místo stavby: Vinařská  

  602 00 Brno - Pisárky 

Parcelní čísla: 342/2, 342/3, 342/4, 342/10 

Katastrální území: Pisárky [610208] 

 

Stavebník: Tomáš Fuk, 

  Foukalova 5/62, 412 30 Fukov 

 

Zpracovatel dokumentace: VUT FAST 

  Veveří 95, 602 00 Brno 

   

Vypracoval: Bc. Petr Nejedlý 

  Strmá 1134/7, 785 01 Šternberk 

 

Odpovědný projektant: Bc. Petr Nejedlý 

  Strmá 1134/7, 785 01 Šternberk 

  

Datum:  leden 2020 
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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: 

Stavební pozemek se nachází nedaleko centra města Brna v 

městské části Brno - Pisárky, v katastrálním území Pisárky, na 

parcelách číslo 342/2, 342/3, 342/4, 342/10, vedených v katastru 

nemovitostí, jako ostatní plocha. Na pozemku se nenachází 

žádné stavby. Pozemek je zarostlý křovinatým porostem a 

malými náletovými stromy, tyto křoviny a stromy budou 

vykáceny během přípravy staveniště, nenachází se zde žádné 

vzrostlé stromy.  

Pozemek je ve svažitém terénu, na jihozápadním svahu, s 

přibližným největším převýšením 3,5 m. Pozemek je oplocen 

pletivem, výšky 1,6 m, oplocení na severovýchodní straně bude v 

rámci realizace stavby nahrazeno novým.  

Hlavní vstup na pozemek je ze severovýchodní strany, 

stávajícím sjezdem na pozemní komunikaci, z ulice Vinařská. 

Podél severovýchodní hranice pozemku vedou inženýrské 

sítě, na které bude objekt napojen. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním 

plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem: 

Navržený objekt polyfunkčního domu 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: 

Jedná se o novou stavbu, nedochází ke změně užívání 

stavby. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 

obecných požadavků na využívání území: 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána, stavba je v 

souladu s obecnými požadavky na využívání území. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Nejsou uvedeny žádné podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 

průzkum apod.: 

Na pozemku jsou provedeny dva geologické vrty, ze kterých 

vyplývají tyto informace: 

 Vrt č. 450708 (J-2) - hloubka 5,0 m 

0,00 - 0,30 m navážka (hlinitá, ulehlá, tmavě hnědá) 

0,30 - 0,50 m hlína (sprašová, žlutohnědofialová) 

0,50 - 3,80 m hlína (skvrnitá, prachovitá, písčitá, pevná, 

 fialovošedohnědá) 

3,80 - 4,20 m štěrk (písčitý, hlinitý, ulehlý, fialový) 

4,20 - 5,00 m pískovec (štěrkový, písčitý, světle fialový) 

 

 Vrt č. 450709 (J-3) - hloubka 4,3 m 

0,00 - 0,15 m hlína (humózní, tmavě hnědá) 

0,15 - 0,50 m hlína (sprašová, pevná, světle hnědožlutá) 

0,50 - 0,60 m spraš (skvrnitá, pevná, hnědožlutobílá) 

0,60 - 2,60 m pískovec (jemně písčitý, rozpadavý, 

ulehlý,  světle fialový) 

2,60 - 3,20 m pískovec (rozpadavý fialový) 

3,20 - 4,30 m pískovec (skvrnitý, rozpadavý, světle 

 fialovozelený) 

 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna, lze předpokládat, že 

bude více, než 5 m pod terénem dle vrtu č. 450708 (J-2). 

Podle mapy radonového indexu se v podloží předpokládá 

střední radonový index.  

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Na území není vydána žádná ochrana podle jiných právních 

předpisů. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod.: 

Pozemky se nenachází v záplavovém území ani v 

poddolovaném území. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území: 

Stavba nebude mít během svého užívání negativní vliv na své 

okolí, nejedná se o výrobní ani provozní objekt. Stavbou 

nebudou narušeny odtokové poměry v území. Dešťové vody 

budou zachyceny na vegetační střeše a svedeny do akumulační 

nádrže, odkud budou přebytky odváděny do jednotné 

kanalizace, na pozemku není vhodné použít vsakování, protože 

by mohlo dojít k narušení podloží níže ve svahu, kde se nachází 

stávající budovy. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Na pozemku se nachází křovinatý porost s malými 

náletovými stromy, tyto křoviny a stromy budou vykáceny 

během přípravy staveniště, nenachází se zde žádné vzrostlé 

stromy. Na pozemku se nenachází žádné stavby, které by byly 

určené k demolici. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Podle katastru nemovitostí není stavební pozemek pod 

ochranou zemědělského půdního fondu a nepatří mezi pozemky 

k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je provedeno 

stávajícím sjezdem na ulici Vinařská, ze severovýchodní strany 

pozemku. Sjezd na pozemní komunikaci bude zachován, pouze 

bude rekonstruován jeho povrch. 

Inženýrské sítě technické infrastruktury se nacházejí v ulici 

Vinařská a jsou vedeny podél severovýchodní hranice pozemku. 

Jedná se o vedení jednotné kanalizace a vedení vodovodu, které 

je umístěno pod přilehlou komunikací. V zeleném pásu, 

nacházejícím se mezi hranicí pozemku a pozemní komunikací je 

umístěno podzemní vedení vysokého napětí a veřejného 

osvětlení. Podzemní vedení středotlakého plynovodu a 

sdělovacího kabelu se nachází vedle pozemní komunikace.  
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice: 

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo 

zjištěno, že součástí parcely číslo 342/2 je věcné břemeno cesty, 

které musí být zachováno pro přístup na pozemky níže ve svahu. 

Pro napojení objektu na pozemní komunikaci, bude nutné 

zajistit odkoupení či zajištění věcného břemene chůze u parcely 

číslo 350/6, kterou je zelený pás mezi pozemkem a pozemní 

komunikací. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 

stavba provádí: 

 p.č. 342/2, k.ú. Pisárky, Vinařská, 602 00 Brno 

- druh pozemku: ostatní plocha 

- vlastnické právo: FRAMA, spol. s.r.o., 

  Žižkova 995/17a, Veveří, 

  602 00 Brno 

- číslo listu vlastnictví: 2143 

- výměra: 356 m2 

 

 p.č. 342/3, k.ú. Pisárky, Vinařská, 602 00 Brno 

- druh pozemku: ostatní plocha 

- vlastnické právo: FRAMA, spol. s.r.o., 

  Žižkova 995/17a, Veveří, 

  602 00 Brno 

- číslo listu vlastnictví: 2143 

- výměra: 1047 m2 

 

 p.č. 342/4, k.ú. Pisárky, Vinařská, 602 00 Brno 

- druh pozemku: ostatní plocha 

- vlastnické právo: FRAMA, spol. s.r.o., 

  Žižkova 995/17a, Veveří, 

  602 00 Brno 

- číslo listu vlastnictví: 2143 

- výměra: 932 m2 
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 p.č. 342/10, k.ú. Pisárky, Vinařská, 602 00 Brno 

- druh pozemku: ostatní plocha 

- vlastnické právo: FRAMA, spol. s.r.o., 

  Žižkova 995/17a, Veveří, 

  602 00 Brno 

- číslo listu vlastnictví: 2143 

- výměra: 147 m2 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 

vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

Ochranná ani bezpečnostní pásma nebudou v průběhu 

výstavby zřízena. 

  

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 budovy. 

 

b) účel užívání stavby: 

Účel užívání stavby je polyfunkční dům. V prvním 

nadzemním podlaží je navržena administrativní činnost. V 

druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou navrženy bytové 

jednotky pro trvalé bydlení. V prvním podzemním podlaží je 

navržena hromadná garáž a skladovací prostory pro uživatele 

bytových jednotek. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 

technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí ani výjimky. Stavba 

polyfunkčního domu je soukromým záměrem investora a 

neuvažuje se bezbariérové užívání stavby. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

V dokumentaci se nevyskytují. Nebyla vydána žádná 

stanoviska. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Nejsou známy žádné další požadavky právních předpisů pro 

ochranu stavby.  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

apod.: 

- zastavěná plocha: 514,14 m2 

- obestavěný prostor: 2519,64 m3 

- užitná plocha: 1228,74 m2 

- celkový počet uživatelů: 32 

- počet funkčních jednotek: 10 

- celková užitná plocha funkčních jednotek: 636,54 m2 

- základní kapacity funkčních jednotek: 

název funkční jednotky 
užitná plocha 

[m2] 

počet uživatelů 

(zaměstnanců) 

administrativa 1A 75,83 (7) 

administrativa 1B 55,84 (5) 

byt 2A 89,41 4 

byt 2B 51,06 2 

byt 2C 64,37 2 

byt 3A 89,41 4 

byt 3B 51,06 2 

byt 3C 64,37 2 

byt 4A 52,37 2 

byt 4B 42,82 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 potřeba pitné vody: 36 m³/osobu 

- roční produkce splaškových vod: 36 m³/osobu 

-roční produkce komunálního odpadu: 275 kg/osobu 

-roční spotřeba elektrické energie: 66,6 MWh/rok  
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy: 

Předpokládané zahájení stavby je orientačně stanoveno na 

Duben 2020 a ukončení stavby na Srpen 2022. 

Postup výstavby: 

04/2020 sejmutí ornice, zemní práce, přípojky 

 inženýrských sítí 

05/2020 - 07/2020 základové práce 

08/2020 - 11/2020 hrubá stavba 1.S a 1.NP 

04/2021 - 07/2021 hrubá stavba 2.NP až 4.NP 

08/2021 - 09/2021 výplně otvorů 

 

10/2021 – 1/2022 vnitřní instalace, vnitřní povrchové 

 úpravy 

04/2022 napojení objektu na přípojky 

 inženýrských sítí 

05/2022 - 06/2022 vnější povrchové úpravy 

07/2022 zpevněné plochy 

08/2022 úpravy terénu, zatravnění, dokončovací 

 práce 

 

j) orientační náklady stavby: 

Orientační náklady stavby jsou stanoveny na 25 190 000 Kč. 
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D.1.1.a Technická zpráva 

 

 

 

 

Název stavby: Polyfunkční dům 

 

Místo stavby: Vinařská  

  602 00 Brno - Pisárky 

Parcelní čísla: 342/2, 342/3, 342/4, 342/10 

Katastrální území: Pisárky [610208] 

 

Stavebník: Tomáš Fuk, 

  Foukalova 5/62, 412 30 Fukov 

 

Zpracovatel dokumentace: VUT FAST 

  Veveří 95, 602 00 Brno 

   

Vypracoval: Bc. Petr Nejedlý 

  Strmá 1134/7, 785 01 Šternberk 

 

Odpovědný projektant: Bc. Petr Nejedlý 

  Strmá 1134/7, 785 01 Šternberk 

  

Datum:  leden 2020 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu o jednom 

podzemním podlaží a čtyřech nadzemních podlaží, součástí 

podzemního podlaží je vestavěná hromadná garáž, v prvním 

nadzemním podlaží se budou nacházet kancelářské prostory, 

v druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou navržené byty pro 

trvalé bydlení. Součásti stavby bude zhotovení přípojek 

inženýrských sítí, provedení terénních úprav na pozemku, 

vybudování zpevněných ploch a nového oplocení. 

Navržené kapacity: 

- zastavěná plocha: 514,14 m2 

- obestavěný prostor: 2519,64 m3 

- užitná plocha: 1228,74 m2 

-  počet funkčních jednotek:  10 

- počet uživatelů:  32  

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 

řešení, bezbariérové užívání stavby 
Objekt je obdélníkového tvaru s posledním ustupujícím 

podlažím. První podzemní, první nadzemní objektu a 

schodišťový prostor jsou navrženy, jako zděná konstrukce 

z vápenopískových tvárnic, stropní konstrukce tvoří monolitické 

desky z železového betonu. Svislé nosné konstrukce přilehlé 

k zemině jsou dodatečně izolovány tepelnou izolací 

z extrudovaného polystyrenu, konstrukce prvního nadzemního 

podlaží ve styku s exteriérem jsou dodatečně izolovány tepelnou 

izolací z dřevních vláken, vkládanou mezi dřevěné i-nosníky 

(STEICO WALL), s povrchovou úpravou s tenkovrstvou omítkou, 

zatírané struktury. Fasáda schodišťového prostoru je provedena 

jako provětrávaná s dřevěným vodorovným obkladem z prken 

ze sibiřského modřínu. Druhé, až čtvrté nadzemní podlaží je 

navržené jako montovaná rámová dřevostavba s nosnými 

sloupky z dřevěných i-nosníků (STEICO WALL) a z dřevěných KVH 

hranolů, vyplněná tepelnou izolací z dřevních vláken a izolací 

z minerálních vláken. Obvodové stěny budou dodatečně 

izolovány kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 

z dřevních vláken, s povrchovou úpravou s tenkovrstvou 

omítkou zatírané struktury. Obvodová stěna čtvrtého 

nadzemního podlaží je provedena s provětrávanou fasádou 

s dřevěným vodorovným obkladem ze sibiřského modřínu. 
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Stropní konstrukce druhého až třetího nadzemního podlaží tvoří 

montované stropní konstrukce z dřevěných i-nosníků (STEICO 

JOIST). Střecha objektu je navržena jako plochá dvouplášťová 

vegetační s extenzivní zelení, nosnou konstrukci střechy tvoří 

dřevěné nosníky z lepeného lamelového dřeva (STEICO LVL R). 

Klempířské výrobky budou z pozinkovaného lakovaného plechu, 

v barvě RAL 8008 (hnědá). Fasáda se silikátovou omítkou bude 

v kombinaci barev RAL 8008 (hnědá) a RAL 1001 (béžová), dle 

barevného rozvržení, uvedeného ve studiích objektu. Dřevěný 

vodorovný obklad bude bez povrchové úpravy. Soklová část 

bude provedena s tenkovrstvou mozaikovou omítkou v barvě 

RAL 8016 (tmavě hnědá).   Výplně otvoru budou dřevěná okna a 

vstupní dveře v hnědé barvě, rámy výplní budou v celé šířce 

zapuštěné do tepelné izolace a tím budou výplně, při pohledu na 

budovu, působit jako bezrámové. Venkovní parapety budou 

provedeny z hliníkového lakovaného plechu v barvě RAL 8016 

(tmavě hnědá). Zpevněné plochy budou provedeny z betonové 

dlažby v přírodním odstínu. 

V prvním podzemním podlaží se nachází hromadná garáž, 

sklepní prostory a technická místnost. V prvním nadzemním 

podlaží jsou navržená dvě administrativní pracoviště 

k pronájmu. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je 

umístěno osm bytových jednotek.  

Budova není navržená jako bezbariérová, jedná se o 

soukromý záměr investora. 

 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Charakterem provozu se jedná o polyfunkční dům. V prvním 

nadzemním podlaží jsou navrženy jednotlivé kancelářské 

prostory k pronájmu, v druhém až čtvrtém nadzemním podlaží 

jsou navrženy bytové jednotky. Budova není navržená pro 

výrobu. 

 

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

vlastnosti stavby 
- základové konstrukce: 

Základové konstrukce pod nosnými stěnami budou 

provedeny jako monolitické pasy z prostého betonu C 25/30 

XC1. Pod sloupy v hromadné garáži budou provedeny 

monolitické základové patky z železového betonu, beton C 
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25/30 XC1, ocel B 550B, vyztužení bude provedeno dle 

statického výpočtu a výkresu vyztužení. Základová konstrukce 

výtahové šachty bude provedena jako monolitická deska 

z železového betonu, beton C 25/30 XC1, ocel B 550B, vyztužení 

bude provedeno dle statického výpočtu a výkresu vyztužení. 

Podkladní betonu bude proveden z prostého betonu C 20/25 

XC1, doplněný o výztužnou ocelovou síť s oky 150x150 

v průměru drátu 6 mm, ocelová síť je navržena pro omezení 

vzniku trhlin betonu při tuhnutí. 

- zásypy: 

Na zásypy a terénní úpravy bude použita zemina, vytěžená 

při provádění výkopových prací. Provádění zásypů bude 

probíhat po vrstvách tloušťky 250 mm, které budou hutněny 

vibrační deskou.   

- svislé nosné a nenosné konstrukce: 

Nosné konstrukce suterénu, prvního nadzemního podlaží 

a schodišťového prostoru jsou navrženy z vápenopískových 

bloků, tloušťky 300 mm. Zdění se bude provádět na 

tenkovrstvou zdící maltu pevnostní třídy M10.  

Nosné konstrukce suterénu a prvního nadzemního podlaží 

budou provedeny z pórobetonových bloků tloušťky 100 mm a 

budou vyzděny na tenkovrstvou zdící maltu pevnostní 

třídy M10.  

V suterénu budou provedeny monolitické sloupy 

z železového betonu, beton C 25/30 XC1, ocel B 550B vyztužení 

bude provedeno dle statického výpočtu a výkresu vyztužení. 

Nosné konstrukce druhého až čtvrtého nadzemního podlaží 

budou provedeny jako montovaná rámová dřevostavba. 

Obvodové nosné stěny budou z dřevěných i-nosníků (STEICO 

WALL), v rozměru 60x160 mm s izolovanou stojinou. Vnitřní 

nosné stěny budou z dřevěných KVH hranolů, v rozměru 

60x160 mm (mezi obytnými místnostmi bytů) a 60x120 mm 

(mezi jednotlivými byty). Sloupková konstrukce bude obložená 

sádrovláknitými deskami, dle skladby konstrukce (viz část 

D.1.2.b.10 – Skladby stavebních konstrukcí).  

Nenosné konstrukce druhého až čtvrtého nadzemního 

podlaží budou provedeny z dřevěných hranolů 60x80 mm, 

s obkladem ze sádrovláknitých desek, tloušťky 15 mm. 

V objektu se budou nacházet i předsazené a šachtové stěny, 

montované z ocelových pozinkovaných profilů s obkladem ze 

sádrokartonu, tloušťky 2x12,5 mm.  



30 
 

 

- vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce suterénu a prvního nadzemního podlaží 

budou provedeny jako monolitické desky z železového betonu, 

beton C 25/30 XC1, ocel B 550B vyztužení bude provedeno dle 

statického výpočtu a výkresu vyztužení. V suterénu objektu 

budou provedeny monolitické průvlaky a trámy z železového 

betonu, beton C 25/30 XC1, ocel B 550B vyztužení bude 

provedeno dle statického výpočtu a výkresu vyztužení. Nad 

otvory ve zděných nosných stěnách budou použity překlady 

z pórobetonu. Ztužující věnce budou součástí stropní 

konstrukce, v schodišťovém prostoru budou přerušeny a 

provedeny v jiné výšce kvůli otvorům ve vnějších stěnách. 

Stropní konstrukce druhého a třetího nadzemního podlaží 

bude montovaná z dřevěných i-nosníků (STEICO JOIST), 

v rozměru 60x220 mm, stropní nosníky budou zdvojené, kvůli 

zajištění dostatečné únosnosti. Pro napojení stropních nosníků 

na schodišťovou nosnou stěnu budou použity tesařské třmeny 

pro z pozinkované oceli, pro kolmé napojení. Obvodové ztužení 

montovaných stropních konstrukcí bude provedeno 

obvodovým nosníkem z lepeného lamelového dřeva (STEICO 

LVL R), v rozměru 45x220 mm. Pro napojení dřevěných 

- schodiště: 

Schodiště je navrženo jako tříramenné pravotočivé, s dvěma 

mezipodestami  a hlavní podestou. Schodiště bude monolitické 

z železového betonu, beton C 25/30 XC1, ocel B 550B vyztužení 

bude provedeno dle statického výpočtu a výkresu vyztužení. 

Uložení bude provedeno do akustických pouzder 

s elastomerovými ložisky. Akustická pouzdra budou uložená a 

zabetonovaná v okolních svislých konstrukcích. Napojení 

schodišťových ramen na hlavní podestu bude provedeno 

pomocí ozubů, doplněných elastomerovými ložisky pro 

omezení šíření kročejového hluku. Schodiště bude od okolních 

svislých konstrukcí dilatováno pružnou dilatační páskou.   

- střešní konstrukce: 

Střešní konstrukce hromadné garáže bude provedena jako 

jednoplášťová s vegetační zelení (trávníkem). Spádová vrstva 

bude tvořena pomocí spádových klínů z expandovaného 

polystyrenu, se sklonem 3%. Parotěsnící a provizorní 

hydroizolační vrstvu budou tvořit hydroizolační pásy 

z modifikovaného asfaltu. Hlavní hydroizolační vrstva je 
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navržená také z hydroizolačních pásů zmodifikovaného asfaltu 

a bude provedena ve dvou vrstvách. Hydroizolační vrstva je 

určená k přitížení a asfaltové pásy budou odolné proti 

prorůstání kořenů. 

Střecha třetího nadzemního podlaží je navržena jako plochá 

dvouplášťová s vegetační vrstvou a s větranou vzduchovou 

mezerou. Spád je tvořený dřevěnými KVH hranoly 60x180 mm, 

uložených ve spádu 5%. Větraná vzduchová vrstva je tvořena 

dřevěnými KVH hranoly 60x140 mm se záklopem z OSB desek. 

Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC určené 

k celoplošnému lepení k podkladu a jsou lepeny 

polyuretanovým lepidlem podle technologických požadavků 

výrobce. Vegetační vrstva bude vytvořena extenzivní zelení 

(rozchodníky, mechy, byliny). 

Střecha čtvrtého nadzemního podlaží bude provedena jako 

plochá dvouplášťová s vegetační vrstvou a s větranou 

vzduchovou mezerou. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit 

dřevěné nosníky z lepeného lamelového dřeva (STEICO LVL R) 

uložené ve spádu 5%, na obvodové a vnitřní nostné stěny. 

Větraná vzduchová vrstva je tvořena dřevěnými KVH hranoly 

60x180 mm se záklopem z OSB desek. Hlavní hydroizolační 

vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC určené k celoplošnému 

lepení k podkladu a jsou lepeny polyuretanovým lepidlem 

podle technologických požadavků výrobce. Vegetační vrstva 

bude vytvořena extenzivní zelení (rozchodníky, mechy, byliny). 

- podlahové konstrukce: 

Podlahy suterénu je tloušťky 120 mm se separační vrstvou 

z polyethylenové fólie a expandovaného stabilizovaného 

polystyrenu, s roznášecí vrstvou z betonové mazaniny, 

vyztužené ocelovou sítí. Nášlapnou vrstvu tvoří dvousložkový 

epoxidový nátěr.  

V suterénu, v prostoru schodiště je podlaha tloušťky 200 mm 

se separační vrstvou z polyethylenové fólie, tepelně izolační 

vrstvu tvoří expandovaný stabilizovaný polystyren, tloušťky 100 

mm, roznášecí vrstva je z betonové mazaniny, vyztužené 

ocelovou sítí. Nášlapnou vrstvu keramická dlažba. 

Podlahy hromadné garáže je tloušťky 120-95 mm, ve spádu 

0,5 %, se separační vrstvou z polyethylenové fólie a 

expandovaného stabilizovaného polystyrenu, s roznášecí 

vrstvou z betonové mazaniny, vyztužené ocelovou sítí. 

Nášlapnou vrstvu tvoří dvousložkový epoxidový nátěr.  
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Podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou tloušťky 100 mm 

se separační vrstvou z polyethylenové fólie, zvukově izolační 

vrstvou z izolace z minerálních vláken a s roznášecí vrstvou 

z betonové mazaniny, vyztužené ocelovou sítí. Nášlapnou 

vrstvu v kancelářských prostorech tvoří koberec, v ostatních 

místnostech prvního nadzemního podlaží je navržena 

keramická dlažba.  

Podlaha hlavní podesty je tloušťky 100 mm (v prvním 

nadzemním podlaží) a 90 mm (v druhém až čtvrtém 

nadzemním podlaží), se separační vrstvou z polyethylenové 

fólie, zvukově izolační vrstvou z izolace z minerálních vláken a 

s roznášecí vrstvou z betonové mazaniny, vyztužené ocelovou 

sítí. 

Podlahy v druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou 

tloušťky 90 mm, s vyrovnávací a zatěžovací vrstvou 

z podlahového minerálního podsypu, se zvukově izolační 

vrstvou z dřevovláknité izolace a s roznášecí vrstvou 

z dřevovláknitých desek. Nášlapnou vrstvu tvoří laminátové 

dílce a keramická dlažba. 

- vodorovné nenosné konstrukce (podhledy): 

 Podhledy jsou navrženy ze sádrovláknitých desek 

připevněných na jednoduchý rošt z akustických profilů 

z pozinkovaného plechu. V místnostech s předpokládanou 

zvýšenou vlhkostí vzduchu budou použity desky do vlhkého 

prostředí.  

V komunikačních prostorech jednotlivých bytových a 

administrativních jednotek budou provedeny snížené podhledy 

pro uložení podstropní větrací jednotky se zpětným získáváním 

tepla, podhledy budou provedeny ze sádrovláknitých desek, 

kotvených k nosnému roštu z pozinkovaných profilů. Rošt bude 

kotvený pomocí stavitelných závěsů a obvodových profilů. Rošt 

bude zdvojený a bude na něj uložena izolace z minerálních 

vláken. Tmelení bude provedeno v kvalitě Q2. 

- výplně otvorů: 

Výplně otvorů v obvodovém plášti budou dřevěné 

s izolačním trojsklem, výplně budou v provedení pro zapuštění 

celé šířky profilu do tepelné izolace. Rám dřevěných oken je 

doplněný o tepelně-izolační profily pro zlepšení tepelně 

technických vlastností. Spodní profil rámu je opatřený 

hliníkovou okapnicí v barvě RAL 8016 (tmavě hnědá). 
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Vnitřní vstupní dveře do administrativních a bytových 

jednotek budou bezpečnostní, osazené do ocelových dvou 

rámových (obložkových) zárubní. Dveře v suterénu a v 

kancelářských prostorách budou z dřevotřískové dutinové 

desky opláštěné CPL, tyto dveře budou osazeny do ocelových 

lisovaných zárubní. Vnitřní dveře v bytových jednotkách budou 

z dřevotřískové dutinové desky opláštěné CPL, tyto dveře 

budou osazeny do dřevěných obložkových zárubní.  

-  zateplení obvodového pláště: 

Obvodové zdivo suterénu bude zatepleno izolací 

z extrudovaného polystyrenu tloušťky 80 mm, zdivo 

vytápěného schodiště bude izolováno extrudovaným 

polystyrenem tloušťky 140 mm. Soklová část bude doplněna 

izolací z extrudovaného polystyrenu tloušťky 140 mm, 

s tenkovrstvou mozaikovou omítkou.  

Obvodová stěna prvního nadzemního podlaží bude 

izolovaná rohožemi z dřevních vláken, vkládaných mezi 

konstrukci z dřevěných i-nosníků (STEICO WALL), s izolovanou 

stojinou, v tloušťce 200 mm, na nosníky bude připevněna krycí 

vrstva z desek z dřevních vláken, tloušťky 40 mm, povrchovou 

úpravu bude tvořit paropropustná tenkovrstvá silikátová 

omítka v barvě RAL 1001 (béžová).  

Obvodová stěna schodišťového prostoru bude tvořena 

provětrávanou fasádou s vodorovným obkladem z prken ze 

sibiřského modřínu bez povrchové úpravy, mezi prkny budou 

spáry šířky 10 mm. Tepelná izolace bude z dřevních vláken, 

vkládaných mezi konstrukci z dřevěných i-nosníků (STEICO 

WALL), s izolovanou stojinou, v tloušťce 240 mm, na nosníky 

bude připevněna krycí vrstva z desek z dřevních vláken, 

tloušťky 40 mm. Na krycí vrstvu bude provedena doplňková 

hydroizolační vrstva pro provětrávané fasády se spárami. 

Zateplení obvodových stěn druhého až čtvrtého nadzemního 

podlaží bude provedeno izolací z dřevních vláken, vkládané 

mezi sloupky montované konstrukce, tloušťky 160 mm. Stěny 

budou z vnější strany doplněny kontaktním zateplovacím 

systémem s izolací z dřevních vláken, tloušťky 200 mm. 

Povrchovou úpravu bude tvořit paropropustná tenkovrstvá 

silikátová omítka v barvě RAL 1001 (béžová). 

Ve čtvrtém nadzemním podlaží budou stěny zatepleny 

izolací z dřevních vláken, vkládané mezi sloupky montované 

konstrukce, tloušťky 160 mm. Z vnější strany budou stěny 
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obloženy izolačními deskami z dřevních vláken, tloušťky 120 

mm, na tyto desky bude provedena doplňková hydroizolační 

vrstva pro provětrávané fasády se spárami. Stěny budou 

provedeny s provětrávanou fasádou s vodorovným obkladem 

z prken ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy, mezi 

prkny budou spáry šířky 10 mm.  

- zpevněné plochy: 

Na zpevněné plochy před objektem, určené k pohybu osob, 

bude použita betonová dlažba uložená do štěrkového lože. Pro 

pojízdné zpevněné plochy bude použita betonová dlažba 

s vyšší pevností, uložená do hutněného štěrkového lože. 

Venkovní schodiště před vstupem do objektu bude provedeno 

jako montované z prefabrikovaných schodišťových stupňů pro 

uložení na terén.   

 

Dle §9 vyhlášky číslo 268/2009 Sb. (O technických 

požadavcích na stavby) je novostavba rodinného domu 

navržena tak, aby během jejího užívání nedošlo vlivem 

působícího zatížení a nepříznivých vlivů k: 

 - nepřípustnému přetvoření nebo kmitání konstrukce 

 - poškození připojených technických zařízení 

 - náhlému nebo postupnému zřícení 

- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu 

stavby 

- ohrožení provozuschopnosti technického vybavení v dosahu 

stavby 

- porušení stavby výbuchem, nárazem, přetížením nebo 

lidským selháním, kterému by mohlo předejít nebo jej omezit 

bez nepřiměřených potíží 

 

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

pracovní prostředí 
Novostavba polyfunkčního domu splňuje vyhlášku 268/2009 

Sb. (O technických požadavcích na stavby). Je navržena tak, aby 

při jejím užívání nedocházelo k úrazům uklouznutím, popálením, 

nárazem, zásahem proudu, pádem, výbuchem a pohybujícími se 

vozidly. Ochrana zdraví bude zajištěna dodržením příslušných 

bezpečnostních předpisů. Vzhledem k charakteru stavby se 

v budově nevyskytuje pracovní prostředí. Zapojení technických 

zařízení musí provést oprávněná osoba. Před užíváním stavby 
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musí být provedeny revize plynu, elektroinstalace, zkouška 

těsnosti kanalizace.  

 

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: 

Budova je navržena tak, aby splňovala požadavky vyhlášky 

78/2013 Sb. a technické normy 73 0540 1-4, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla dle 

vyhlášky 78/2013 Sb. je uvedeno v části – Složka č.6 – Stavební 

fyzika, příloha č. 5 – Energetický štítek obálky budovy. 

- osvětlení: 

Denní osvětlení místností je zajištěno okny. Místnosti budou 

doplněny o stropní svítidla s LED světelnými zdroji. 

- oslunění: 

Oslunění obytných místností je zajištěno okny. Bytové 

jednotky splňují požadavky na proslunění. Plnění požadavků je 

doloženo v části - Složka č.6 – Stavební fyzika, příloha č. 9 – 

Hodnocení proslunění obytných místností 

- akustika/hluk: 

Konstrukce, pro které je požadováno splnění požadavků na 

akustické vlastnosti, jsou navrženy dle ČSN 73 0532. Objekt 

nebude vystaven nadměrnému hluku z okolí. Uvnitř objektu 

nebude žádné zařízení, které by bylo zdrojem nadměrného 

hluku. 

- vibrace: 

Nepředpokládá se, že bude objekt vystaven vibracím ani 

vibrace způsobovat. 

- zásady hospodaření s energiemi: 

Navržená novostavba polyfunkčního domu splňuje zákon 

318/2012 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb. (O 

hospodaření s energií). Jedná se o §7 (Snižování energetické 

náročnosti budov) a §7a (Průkaz energetické náročnosti 

budovy). Konstrukce obálky budovy jsou navrženy na 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro 

nízkoenergetické a pasivní budovy (Upas,20,h) dle ČSN 73 0540 – 
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2: 2011, Z1: 2012, tab. 3. Budova odpovídá svým řešením 

tepelně technickým požadavkům dle příslušných norem. 

Energetická náročnost budovy je A - VELMI ÚSPORNÁ, toto je 

doloženo průkazem energetické náročnosti budovy. Splnění 

požadavku na dodanou neobnovitelnou primární energii, dle 

vyhlášky 78/2013 Sb., je uvedeno v části Složka č.6 – Stavební 

fyzika, příloha č. 6 – Průkaz energetické náročnosti budovy 

- ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

Dle mapy oblastí radonového indexu podloží se předpokládá 

střední radonové riziko. Jako ochrana proti pronikání radonu 

do budovy budou použity asfaltové pásy s hliníkovou vložkou. 

Pokud dojde k naměření vyšších hodnot radonového rizika, 

bude navržena vhodná skladba hydroizolačního souvrství. Na 

území se nepředpokládá výskyt bludných proudů. Novostavba 

polyfunkčního domu se nenachází v záplavové oblasti, ani 

v oblasti s dalšími negativními vlivy na stavbu. V blízkosti území 

se nenachází žádné zdroje technické seizmicity (železnice, 

rychlostní silnice, dálnice, apod.). Veškeré potrubí bude 

v konstrukcích a prostupech uložené pružně, aby nedocházelo 

k šíření hluku způsobeného provozem. 

 

D.1.1.a.7 Požadavky na požární odolnost konstrukcí 
Požadavky na požární odolnost konstrukcí jsou uvedeny 

v části D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

 

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

požadované jakosti provedení 
Veškeré materiály použité na stavbu budovy budou mít 

příslušné certifikáty a atesty. Tyto informace budou doloženy 

prohlášením o shodě vlastností materiálů.  

 

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

zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 

konstrukcí 
Při stavbě nebudou použity žádné netradiční technologické 

postupy a nejsou známy žádné zvláštní požadavky na provádění 

a jakost navržených konstrukcí. 
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D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a 

dílenské dokumentace zhotovitele 
Před zadáním výplní otvorů do výroby budou otvory 

zaměřeny na stavbě, rozměry výplní otvorů nelze převzít 

z projektové dokumentace. Přesné zaměření klempířských a 

uhlářských výrobků provede jejich dodavatel. 

 

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 zakrytím hydroizolační vrstvy musí být zkontrolovány 

veškeré spoje a případné netěsnosti se musí ihned opravit. 

Parobrzdná vrstva musí být souvislá bez přerušení, před 

zakrytím musí být zkontrolovány všechny spoje a napojení na 

okolní konstrukce, pokud budou nalezené netěsnosti nebo 

nekvalitní napojení na ostatní konstrukce musí být tyto chyby 

neprodleně opraveny. Dále musí být zkontrolováno řádně 

utěsnění připojovací spáry výplní otvorů. 

 

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

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

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Části 1 až 4 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Společná ustanovení 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 4505 – Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

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

ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 

ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
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Závěr 

Diplomová práce byla zpracována na základě architektonické studie, 

zabývající se dispozičním a provozním řešením objektu, kterou jsem 

zpracoval v průběhu letního semestru. Pro umístění budovy jsem vybral 

reálný pozemek a v průběhu letního semestru jsem pracoval na 

shromáždění potřebných informací o daném území. Na konci letního 

semestru jsem zhotovil předběžný návrh požárně bezpečnostního řešení. 

V zimním semestru jsem pracoval na vyhotovení situace a dokumentu 

stavebně fyzikálního posouzení objektu. Projektová dokumentace se mírně 

liší od původních studií. Součástí projektové dokumentace jsou předběžné 

návrhy základů a monolitických nosných prvků z železového betonu a 

posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí, konstrukce jsem 

navrhl tak, aby plnily požadavky pro pasivní budovy a díky tomu se podařilo 

naplnit základní myšlenku práce, vytvořit energeticky úsporné bydlení. Díky 

použití montovaných konstrukcí s dřevěných sloupků a tepelné izolace 

z dřevních vláken se podařilo výrazně snížit množství materiálů 

z neobnovitelných zdrojů. Práci jsem zpracoval tak, aby byla v souladu se 

zadáním a s platnými požadavky technických norem.  

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se zákonem 

č. 183/20006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
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SPB  stupně požární bezpečnosti  

OB1  obytné budovy první kategorie  

REI  požární odolnost konstrukce 

P1.01/N2  označení požárního úseku  

h [m] požární výška objektu 

hs [m] světlá výška prostoru 

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

pv [kg/m2] výpočtové požární zatížení 

S [m2] celková plocha P.Ú. 

Si [m
2] plocha místností v požárním úseku  

So [m2] celková plocha otvorů v obvodových konstrukcích 

 P.Ú. 

Spo [m2] požárně otevřená plocha 

po [%] procento požárně otevřených ploch 

d [m] odstupová vzdálenost 

ρ [kg/m3] měrná hmotnost 

M [kg] hmotnost hořlavých látek [kg]  

H [MJ/kg] výhřevnost hořlavých látek 

Q [MJ/m2] množství uvolněného tepla  
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