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ABSTRAKT  
Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace k provádění stavby dle 
současných platných předpisů. Navržená stavba polyfunkčního domu je umístěna v městě 
Zlín na parcelách č. 2865/3, 2865/22, 2865/23 a 2866. Budova má tvar písmene L, má tři 
nadzemní podlaží a podzemní hromadnou garáž. Budova má tři samostatné části – část 
s pěti byty velkosti 3+kk a 4+kk, školící centrum a klubovnu. Každá část má rozdílný počet 
nadzemních podlaží. Novostavba je samostatně stojící budovou s maximální výškou 10,48 
m. Konstrukčně se jedná o stavbu zděnou z keramických tvárnic, s provětrávanou fasádou, 
plochou vegetační střechou. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitická 
železobetonová deska. Základové konstrukce jsou řešeny formou tzv. "bílé vany". Součástí 
diplomové práce je také posouzení z hlediska tepelné techniky, akustiky a požární ochrany.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Diplomová práce, polyfunkční dům, školící centrum, vegetační střecha, podzemní garáž, 
provětrávaná fasáda, plochá střecha, keramické tvárnice, voděodolný beton, bílá vana  

ABSTRACT  
Diploma thesis is in form of building documentation for construction according to valid 
regulations. Designed mixed-use building is located in Zlín on plots no. 2865/3, 2865/22, 
2865/23 and 2866. Building has shape of letter L, it has three above-ground floors and 
undergroud garage. Building has three separate parts – part with flats of sizes 3+kk and 
4+kk, training centre and community centre. Each part has different number of above-
ground floors. New building is detached house with maximum height 10,48 m. Object 
is constructed with ceramics blocks. It has ventilated facade and flat green roof. Ceiling 
is designed as cast-in-place reinforced slab. Material for foundations is waterproof concrete. 
Diploma thesis also includes assessment of thermal technology, acoustic and fire safety.  

KEYWORDS  
Diploma thesis, mixed-use building, training center, green roof, undergroud garage, 
ventilated facade, flat roof, ceramic blocks, waterproof concrete  
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá zpracováním dokumentace polyfunkčního domu ve stupni 
dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba je umístěna na parcelách č. 2865/3, 2865/22, 2865/23 a 2866 katastrálního území Zlín 
[635561]. 

Cílem stanoveným na začátku práce bylo navrhnout polyfunkční dům obsahující konstrukcí 
bílé vany, podzemní parkování, provětrávanou fasádu a vegetační střechu. Účelem bylo se 
seznámit s technologiemi, se kterými jsem se při navrhování doposud nesetkal, respektive 
setkal jen okrajově.  

Polyfunkce domu sestává ze tří provozů. První je funkce bydlení, kterou zajišťuje celkově 5 
bytů, z nichž jeden je velikosti 3+kk a zbylé čtyři velikosti 4+kk. Druhá část domu je školící 
centrum. Tady bylo cílem vytvořit prostory vhodné ke školení, seminářům, konferencím, 
setkání a podobným příležitostem. Navržený model počítá s několika málo zaměstnanci, 
kteří by měli zajišťovat chod centra a připravovat prostory pro nájemce. Návrh obsahuje 3 
učebny, z nichž každá je koncipována trochu jinak, aby bylo možné využití co nejširší. Celková 
kapacita je až 65 návštěvníků. Poslední části je pak klubovna, kterou je možnost 
administrativně přičlenit ke školícími centru. Tento prostor má sloužit ke scházení se 
volnočasových kroužků a klubů, nejspíše pro děti a dospívající. Při zpracování návrhu bylo 
třeba brát v úvahu omezení daná územním plánem. 

Práce je členěna na hlavní textovou část a na přílohovou část. Hlavní textová část obsahuje 
části projektu A, B dle vyhlášky 499/2006 Sb. a technickou zprávu části D.1.1. Výkresová 
dokumentace, posouzení požární ochrany, stavební fyziku a další výpočty a podklady jsou 
součástí přílohové části. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

 Polyfunkční dům 

b) místo stavby: 

 Katastrální území: Zlín [635561] 

 Parcelní čísla: 2865/3, 2865/22, 2865/23, 2866 

c)  předmět projektové dokumentace: 

Nová trvalá stavba. Jde o polyfunkční objekt určený částečně pro bydlení, částečně jako 
objekt souvisejícího občanského vybavení – školící centrum a klubovna/komunitní 
centrum. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

 FTR Development s.r.o., 

 Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín 

 info@ftrdev.cz 

 +577 425 001 

 Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Nováková, m.novakova@ftrdev.cz, +577 426 010 

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, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba): 

Bc. Jakub Paštěka, 

Tečovice 189, 763 02 Tečovice 

e-mail: Jakub.Pasteka@vutbr.cz 

tel.: +420 737 807 659 

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. Jakub Paštěka, 

 Tečovice 189, 763 02 Tečovice 

 e-mail: Jakub.Pasteka@vutbr.cz 
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 tel.: +420 737 807 659 

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: 

Projektant všech částí dokumentace: 

Bc. Jakub Paštěka, 

projektant v oboru pozemních staveb, 

Tečovice 189, 763 02 Tečovice 

e-mail: Jakub.Pasteka@vutbr.cz 

tel.: +420 737 807 659 

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

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 – Polyfunkční dům 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka vodovodu 

SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Přípojka plynu 

SO 07 – Dešťová kanalizace 

SO 08 – Oplocení 

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: 

 V tuto chvíli nejsou informace o rozhodnutích nebo opatřeních známy. 

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

 Dokumentace pro provádění stavby bylo zpracována na základě předešle zpracované 
dokumentace pro stavební povolení a architektonické studie. Pro zpracování 
dokumentace byla dále použita územně plánovací dokumentace města Zlín, geologická 
dokumentace archivních vrtů České geografické služby a dokumentace inženýrských sítí 
Jednotných digitálních technických map Zlínského kraje. 
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b)  další podklady: 

 Katastrální mapy 
 Územní plán města Zlína 
 Příslušné normy ČSN, EN 
 Stavební zákon, příslušné vyhlášky 
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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 

Stavba je umístěna nedaleko centra města Zlína, na pravém břehu Dřevnice poblíž 
fotbalového stadionu. Jedná se o parcely č. 2865/3, 2865/22, 2865/23 a 2866 
v katastrálním území Zlín [635561].  

Pozemek se nachází na přechodu mezi budovami občanské vybavenosti, obchodu a 
zástavbou rodinných domů. Navrhovaná stavba plní funkci bydlení i souvisejícího 
občanského vybavení a tak svým charakterem zapadá do okolní zástavby. 

V současné době jde o zatravněnou plochu, zahrada dle druhu pozemku v katastru 
nemovitostí. Nachází se zde i několik zpevněných ploch betonovými panely. Pozemek je 
částečně pokryt vzrostlou vegetací, zejména podél hranice parcel. Dle dobových 
fotografií se zde dříve nacházel stavební objekt, pravděpodobně průmyslový. 

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

Projekt je v souladu s územním rozhodnutím. Regulační plán není pro toto území 
zpracován. 

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

Dle územního plánu města Zlína je stavební pozemek součástí plochy přestavby i.č. 238 
s využitím SO – plochy smíšené obytné. Hlavní využití je bydlení, přípustné využití, mimo 
jiného, pozemky staveb a zařízení souvisejícího občanského vybavení. Související 
občanské vybavení je v územně plánovací dokumentaci blíže definováno ve vymezení 
pojmů. Navrhovaná budova, jejíž funkcí bude bydlení, školící centrum a klubovna, je tak 
v souladu s územním plánem. 

Pro plochu přestavby i.č. 238 jsou definovány doplňující podmínky pro využití lokality. 
Má být řešena obsluha napojením na stávající veřejné prostranství ul. Smetanova, Pod 
Stráněmi; má být respektována hranice lokálního biocentra 100118; výšková regulace 
zástavby – max. 2 NP s podkrovím, max. 3 NP bez podkroví. Tyto podmínky byly při 
návrhu uvažovány a splněny. 

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

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 

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

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části. 
Podmínky byly zapracovány v grafické části projektové dokumentace. 
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f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Pro prvotní návrh byla použita data z nedalekého hydrogeologického vrtu z databáze 
geologicky dokumentovaných objektů České geologické služby. Podloží tvoří propustné 
zeminy, zejména písky a štěrky. Hladina podzemní vody se nacházela v hloubce 4,7 m. 
Výpis geologické dokumentace je součástí projektu. Předpokládané složení půdy musí 
být potvrzeno geologem před betonáží základů. 

V případě archeologických, geologických nebo jiných historických nálezů se postupuje 
dle platné legislativy. 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. Není součástí památkové 
rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného území ani soustavy Natura 2000. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

Stavba nebude mít žádný významný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Vzhledem k jejímu charakteru nebude produkovat nebezpečné ani škodlivé látky a 
nepředstavuje zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Navržené řešení je v souladu 
s požadavky ochrany životního prostředí. Odtokové poměry nebudou v průběhu 
výstavby ani po dokončení významně pozměněny. 

j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň a některou z nich bude třeba před zahájením 
prací pokácet. Po dokončení stavby budou vysázeny nové stromy v dostatečném 
množství pro kompenzaci ztracené zeleně. 

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

Parcely, na něž se stavba umisťuje, jsou chráněny zemědělským půdním fondem a 
budou z něj vyjmuty. Kód BPEJ 6.56.00 – třída ochrany 1. Celková výměra trvalého 
záboru je 1 326 m2. Záborem se zabývá příslušná část projektové dokumentace. 

l)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

V souladu s požadavky územního plánu bude napojení na dopravní infrastrukturu 
řešeno napojením na stávající veřejné prostranství ul. Smetanova, Pod Stráněmi. 

El. vedení NN bude napojeno pomocí podzemního vedení přes komunikaci. Na 
pozemku bude zřízen nový elektroměrový rozvaděč a z něj domovním vedením NN do 
objektu. 

Přípojka vodovodu povede podobně jako el. vedení protlakem přes komunikaci. 
Vodoměrná šachta bude zřízena vně objektu 2 metry od hranice pozemku. Odtud dále 
povede domovní vedení vodovodu do objektu. 
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Přípojka kanalizace bude napojena přes revizní šachtu na stávající sdruženou kanalizaci 
v jihozápadní části pozemku. 

Odvod dešťové vody bude řešen pomocí vsakovacích objektů na pozemku investora 
s bezpečnostním přepadem do stávající dešťové kanalizace. 

Přípojka plynu bude vedena z plynovodního potrubní NTL v jihovýchodní části. Na 
pozemku bude zřízen plynoměr s HUP a odtud povede do objektu domovní vedení 
plynu. 

Konkrétní řešení připojení na technickou infrastrukturu je zakresleno v koordinačním 
situačním výkresu a ve výkresech technického zařízení budov. 

K navrhované stavbě bude umožněn bezbariérový přístup. Zpevněné plochy dodržují 
zásady návrhu komunikací pro chodce pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace a projekt je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláškou 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na budovy. 

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

V době zpracování projektové dokumentace neexistují žádné věcné a časové vazby 
stavby ani související investice. 

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

Parcelní 
číslo 

Výměra Druh 
pozemku 

Vlastníci Způsob 
ochrany 

2865/3 1 989 m2 Zahrada 
Navláčil stavební firma s.r.o., 
Bartošova 5532, 76001 Zlín 

ZPF 

2865/22 420 m2 Zahrada 
Navláčil stavební firma s.r.o., 
Bartošova 5532, 76001 Zlín 

ZPF 

2865/23 319 m2 Zahrada 
Navláčil stavební firma s.r.o., 
Bartošova 5532, 76001 Zlín 

ZPD 

2866 461 m2 Zahrada 
Navláčil stavební firma s.r.o., 
Bartošova 5532, 76001 Zlín 

ZPF 

2865/6 345 m2 Zahrada 
Sehnálková Marie, Pod Stráněmi 
2373, 76001 Zlín 

ZPF 

3477/4 3 240 m2 
Ostatní 

komunikace 
Statutární město Zlín, náměstí 
Míru 12, 76001 Zlín 

— 

3477/2 1 726 m2 
Ostatní 

komunikace 
Statutární město Zlín, náměstí 
Míru 12, 76001 Zlín 

— 

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

Stavbou nebude vytvořeno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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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 

Nová stavba. 

b)  účel užívání stavby 

Stavba je polyfunkční dům. Je rozdělena do tří provozních celků. Jedna část je určena 
pro bydlení, druhá slouží jako školící centrum a třetí jako klubovna. 

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby. 
Projekt je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na budovy. 

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

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v grafické i textové 
části projektové dokumentace. Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou 
uvedeny v dokladové části. 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů. 

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

Počet nadzemních podlaží: 3 
Počet podzemních podlaží: 1 
Zastavěná plocha: 934 m2 
Obestavěný prostor: 9 276 m3 
Užitná plocha: 2 285 m2 
Funkční jednotky: Hromadná garáž, 778 m2 

 1 byt 3+kk, 108 m2 
 4 byty 4+kk, 123 m2 
 Společné a provozní prostory, 286 m2 

 Školící centrum, 513 m2 
 Klubovna, 108 m2 
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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. 

Potřeba vody (uvedené hodnoty jsou pouze orientační): 

Typ provozu 
Směrné číslo 

roční spotřeby 
vody [m3] 

Počet 
osob 

Celková roční 
spotřeba vody 

[m3] 

Byty 35 19 665 

Přednáškové prostory, pracovníci 14 3 42 

Přednáškové prostory, návštěvníci 2 70 140 

Celkem 847 

Dešťová voda je zasakována na pozemku pomocí vsakovacích tunelů. Celková kapacita 
vsakovacího objektu je 16,9 m3. Bude zřízen bezpečností přepad do dešťové kanalizace 
pro případ přeplnění vsakovacího objektu. 

Produkovaný odpad: 

Označení Odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

16 06 04 Alkalické baterie 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

Na budovy není zpracován průkaz energetické náročnosti budov a nejsou známy výše 
potřeby energií. 

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

Harmonogram výstavby není v době zpracování projektové dokumentace znám. 
Orientační termín zahájení výstavby je březen 2020, orientační dokončení stavby je 
stanoveno na červen 2022. Termíny jsou nezávazné. 

j)  orientační náklady stavby 

Dle propočtu stavby podle obestavěného prostoru je orientační cena 70 mil. Kč. 
Skutečná cena se může i výrazně lišit v návaznosti na specifika projektu a nabídek 
dodavatelů. 
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Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt je novostavbou polyfunkčního domu. Funkce sestává ze tří provozních celků. 

První je obytná část. Ta má vzhledem k omezení územního plánu 3 nadzemní podlaží. Celou 
výšku včetně suterénu spojuje schodiště s výtahem. V prvním podlaží se nachází vstup do 
objektu a jeden z bytů, velikosti 3+kk. Ve druhém a třetím podlaží pak po dvou bytech, 
tentokrát velikosti 4+kk. Projektovaná kapacita je 19 osob. 

Další částí je školící centrum. Cílem bylo vytvořit prostory vhodné ke školení, semináři, 
konferenci, setkání a k podobným příležitostem. Navržený model počítá s několika málo 
zaměstnanci, kteří by měli zajišťovat chod centra a připravovat prostory pro nájemce. 
Současný návrh obsahuje 3 učebny, z nichž každá je koncipována trochu jinak, aby bylo 
možné využití co nejširší. Celková kapacita je až 70 návštěvníků. Tato část polyfunkčního 
domu má 2 nadzemní podlaží a vlastní vstup. 

Třetí částí je klubovna. Provozně oddělená část, administrativně ovšem patřící ke školícímu 
centru. Tento prostor má sloužit ke scházení se volnočasových kroužků a klubů, nejspíše pro 
děti a dospívající. Nevylučuje se však ani jiné využití. I tato část má svůj samostatný vstup. 

Kromě těchto tří celků je zde ještě podzemní parkoviště. Odtud by měl být přímý přístup do 
vyšších pater obytné části a části školícího centra. Není počítáno s přímým přístupem do 
klubovny, neboť se předpokládá její využívání především mladšími lidmi, kteří budou volit 
jiný způsob dopravy. Kapacita podzemního parkování nepokrývá celou potřebu parkování, 
proto je navrženo několik míst i venku před objektem. 

Počet nadzemních podlaží: 3 
Počet podzemních podlaží: 1 
Zastavěná plocha: 934 m2 
Obestavěný prostor: 9 276 m3 
Užitná plocha: 2 285 m2 
Funkční jednotky: Hromadná garáž, 778 m2 

 1 byt 3+kk, 108 m2 
 4 byty 4+kk, 123 m2 
 Společné a provozní prostory, 286 m2 

 Školící centrum, 513 m2 
 Klubovna, 108 m2 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

V souladu s podmínkou využití lokality uvedenou v územním plánu bude mít budova 
maximálně 3 nadzemní podlaží bez podkroví, a to v části s byty. Část se školícím centrem a 
klubovnou pak mají mít pouze dvě, respektive jedno nadzemní podlaží. Střecha ve všech 
částech bude plochá, tudíž bez podkroví. Objekt je plně podsklepen, rozměry podzemního 
podlaží dokonce převyšují nadzemní část. 

Půdorysně tvar objektu připomíná písmeno L. Jak bylo zmíněno, objekt je výškově rozčleněn, 
počet podlaží klesá směrem k severu na ze 3 na 2 a poté k východu na 1 nadzemní podlaží. 
Toto uspořádání je bylo navrženo s přihlédnutím k orientaci ke světovým stranám, aby část 
objektu pro bydlení byla orientována východ-západ a nikoli sever-jih. V západní části z fasády 
vycházejí celkem 4 balkony, 2 v druhém nadzemním podlaží a 2 ve třetím. 
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Fasáda objektu je řešena jako provětrávaná s opláštěním cementovláknitými deskami. Desky 
jsou v celé hmotě probarvené. Základním odstínem jsou světlé přírodní barvy, doplněné 
v částech fasády o výraznější odstíny jako doplněk. Ve spodní části, přibližně 300 mm nad 
terénem, je vytvořen sokl, který je pokryt tenkovrstvou minerální omítkou. Střecha se řešena 
jako plochá s vegetačními vrstvami. Střecha nad částí klubovny je využita jako terasa pro 
školící centrum. V této části se počítá s intenzivní vegetační střechou a vytvořením malé 
střešní zahrady pro vytvoření terasy v přírodním stylu. Výplně otvorů tvoří plastová okna 
s exteriérovou povrchovou úpravou barvy antracitově šedé, RAL 7016. Vstupní dveře jsou 
z důvody vyššího mechanického namáhání hliníkové, stejného odstínu. 

Územní plán stanovuje, že obsluha bude řešena napojením na stávající veřejné prostranství 
ul. Smetanova, Pod Stráněmi. To znamená, že příjezd na pozemek je situován v jihovýchodní 
části. Samotný objekt je pak umístěn v zadní (severní) části pozemku. Vjezd do podzemního 
parkoviště je pak umístěn z jižní části objektu. Vstup objektu je pak z východní strany do části 
určené pro bydlení, je zde také venkovní vstup do technické místnosti. V jižní strany se 
vstupuje do části školícího centra a klubovny. 

Po vstupu do obytné části se ocitneme v zádveří. Po pravé straně se nachází úschovna kol a 
kočárků. Po levé straně je sklad odpadů, kde se počítá se skladováním „čistšího“ 
recyklovatelného odpadu, a úklidová místnost. Dále následuje schodiště s výtahem. Sem je 
přístup také přímo z podzemního parkoviště. Po pravé straně jsou umístěny skladovací kóje 
a technická místnost. Vlevo je pak první z bytů, velikosti 3+kk. Nachází se zde chodba, odkud 
je přístup do koupelny a WC, pokoj, dále obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, ložnice a šatna. 
V druhém nadzemním podlaží jsou další dva byty, oproti bytu v nižším podlaží je velikosti 
4+kk, dispozice je řešena velmi podobně. Také zde mají byty přístup na balkon. Třetí 
nadzemní podlaží je téměř identické s druhým. 

Školící centrum začíná zádveřím s navazující chodbou. Na pravé straně jsou umístěny dvě 
učebny, každá s kapacitou cca 25 osob. Po levé straně jsou umístěny WC pro ženy, WC pro 
muže, bezbariérové WC a úklidová místnost. Na konci chodby je pak schodiště přístupné i 
z podzemního parkoviště. V druhém nadzemním podlaží se pak nachází třetí z učeben, opět 
podobné kapacity jako o patro níže. Kapacita učeben bude vycházet z podrobné konfigurace 
nábytku, která může být v čase proměnná, proto ji v současné době nelze s konečnou 
přesností určit. Dále je tu kancelář pro zaměstnance zajišťující chod školícího centra. 
K dispozici mají na patře kuchyňku. Jsou zde také dva sklady, sloužící pro skladování 
kancelářských potřeb, přebytečného nábytku, sezónních ozdob a dalších věcí využívaných 
zaměstnanci. Konečně je zde také odpočívárna pro návštěvníky s přístupem na střešní 
terasu. 

Prostorové dělení klubovny je jednoduché, nachází se zde pouze zádveří, úklidová místnost, 
chodba, kuchyňka, WC pro muže, ženy a bezbariérové WC a hlavní společenská místnost. 

Podzemní parkoviště má kapacitu 20 míst, včetně 2 míst pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Je zde také vyhrazené místo pro parkování motocyklů a jízdních kol. Dále 
je zde také umístěna strojovna vzduchotechniky. Je odtud přímý přístup do vyšších pater 
obytné části a části školícího centra. Není počítáno s přímým přístupem do klubovny, neboť 
se předpokládá její využívání především mladšími lidmi a dětmi, kteří budou volit jiný způsob 
dopravy. 

Co se týče materiálového řešení, objekt je založen na základové desce z voděodolného 
betonu. V podzemní části tvoří nosnou konstrukci železobetonový skelet, doplněný 
železobetonovými stěnami. Nadzemní podlaží jsou zděná pomocí broušených keramických 
cihelných bloků na tenkovrstvou maltu. Stropy jsou tvořeny monolitickou železobetonovou 
deskou. Podhledy jsou plnoplošné sádrokartonové, případně tvořeny kazetovým 
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podhledem. Schodiště jsou z monolitického železobetonu. Fasáda je provětrávaná se 
zateplením minerální vatou. Střecha je plochá, zateplená pěnovým polystyrenem, který 
pomocí spádových klínů je také spádovou vrstvou. Hydroizolace střechy je provedena 
pomocí fólie z měkčeného PVC. Střechy jsou provedeny jako vegetační. 

Bezbariérové užívaní stavby 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby i dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby. 

Jedná se zejména o tyto body: 

Chodníky a ostatní pochozí plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb 
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci.  

V hromadných garážích pro osobní motorová vozidla jsou vyhrazena stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

Přístupy do staveb jsou bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy jsou v úrovni 
komunikace pro chodce. 

Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností je zajištěn vodorovnými 
komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými výtahy. 

Ve stavbě určené pro užívání veřejností je zřízena bezbariérová záchodová kabina.  

Bytový dům s výtahem umožňuje užívání všech společných prostor osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. 

Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm. 

Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, jsou ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou 
a jsou umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha 
před těmito ovládacími prvky nebo slotem poštovní schránky má sklon pouze v jednom 
směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); má šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 
mm. 

Šachetní a klečové dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. 
Klec výtahu má šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu je 
nejméně 900 mm. 

Komunikace pro chodce má celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních 
odstupů. 

Komunikace pro chodce mají podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon 
nejvýše v poměru 1:50. 

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání 
pro osoby doprovázející dítě v kočárku mají šířku nejméně 3500 mm. 

Před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500 mm × 1500 mm. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací proběhne sejmutí ornice v tloušťce 250 mm, případně 
v tloušťce odpovídající zúrodněni schopné zeminy. S ornicí se zachází v souladu s požadavky 
na ochranu zemědělského půdního fondu. Ornice určená k opětovnému využití na místě 
bude uložena na pozemku v násypech o výšce maximálně dvou metrů v místě určeném pro 
dočasnou deponii. Vytvořený svah nemá přesahovat úhel 45 stupňů. Do dokončení výstavby 
bude část ornice opětovně využita na pozemku pro terénní úpravy. Zbylá část je určena 
k odvozu a využití na jiném místě. 

Výkop jámy bude proveden strojně, v blízkosti podzemních sítí a v místech, kde by případně 
hrozilo poškození cizích objektů ručně. Základová spáry bude začištěna. V případě delší 
přestávky mezi výkopy a betonáží základové konstrukce má být základová spára chráněna 
před zvětráním. 

Podloží má být zhutněné vhodnými prostředky, min. 2 kg.cm-2 dle ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin. 

V průběhu výkopových prací má proběhnout geologický průzkum pro potvrzení 
předpokládané skladby a únosnosti podloží a hladiny podzemní vody. Pokud při provádění 
zemních prací dojde k nálezu archeologického, historického či geologického významu, 
postupuje se dle platné legislativy. 

Základové konstrukce 

Před zahájením betonáže bude základová spára zkontrolována a očištěna od napadané 
zeminy, listí a dalších nečistot.  

V první fázi proběhne betonáž podkladního betonu tl. 100 mm C12/15 – X0 – Dmax 22 mm – 
S3 dle ČSN 206+A1 a ČSN P 73 2404. Vrstva slouží jako podklad pod železobetonovou desku 
pro zajištění krycí vrstvy výztuže. Betonáž se řídí příslušnými technologickými předpisy a 
obecnými zásadami. 

Základová konstrukce, tj. základová deska a obvodové železobetonové zdi, tvoří tzv. bílou 
vanu, která plní mimo statické i hydroizolační funkci. Proto je třeba dbát na správné a 
utěsněné napojení desky a stěn, utěsnění průchodů pro instalace a eliminaci vzniku 
případných trhlin. 

Po nabytí částečné pevnosti podkladní vrstvy je možno přistoupit k přípravám na betonáž 
základové desky. Betonáž se provádí do bednění. Dále se připraví výztuž z oceli B500B dle 
ČSN EN 10080. Množství a velikost výztuže je určeno statickým výpočtem. Nesmí se 
zapomenout na osazení těsnících profilů do spár mezi deskou a budoucí stěnou. 
Železobetonová základová deska se vyhotovuje z voděodolného betonu, beton dle ČSN 
206+A1 a ČSN P 73 2404 C 30/37 (90 dní) – XC2, XD3, XA1 – Dmax 22 mm – S5 – max. průsak 
20 mm podle ČSN EN 12 390-8, v tloušťce 500 m. Beton se hutní běžnými prostředky 
(vibrátory). Povrch hotové konstrukce je nutné začít neprodleně ošetřovat s ohledem na 
snížení rizika vzniku trhlin. Délka ošetřování je nejméně 7 dní. 

Na betonáž desky navazuje betonáž obvodových stěn. Betonáž opět probíhá do bednění, ve 
kterém je uložena výztuž dle statického výpočtu. Pro minimalizaci rizika neřízených trhlin je 
vhodné vytvořit řízenou trhlinu s těsnícím profilem ve vzdálenostech max. 2 výšky 
konstrukce. 
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Při betonáži stěn je nutné zabránit padání betonu z velké výšky, aby se tak zabránilo 
rozdělení betonu a tvorbě hnízd. Vibrace se provádí běžnými ponornými vibrátory a intenzita 
musí být přizpůsobena konzistenci betonu. 

Doporučená doba odbednění konstrukcí bílých van je minimálně 36 hodin. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve výpisu skladeb. 

Svislé nosné konstrukce 

V suterénu jsou svislé konstrukce tvořeny železobetonovými sloupy a železobetonovými 
stěnami betonovanými do skořepinových betonových tvárnic ztraceného bednění. 

Železobetonové sloupy mají průřez 500x300 mm. Konkrétním návrhem včetně vyztužení se 
zabývá statická část projektu. Výztuž sloupu bude navázána na připravenou výztuž 
vystupující ze základové desky. Sloupy se betonují do bednění s uloženou výztuží. Třída 
betonu C 25/30 – XC1 – Dmax 16 mm – S3 dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, ocel B500B dle 
ČSN EN 10080. Betonáž se řídí příslušnými technologickými předpisy a obecnými zásadami. 

Železobetonové stěny jsou založeny na cementovou maltu tl. 10 mm (dle nerovnosti 
podkladu), betonuje se postupně po vyzdění „nasucho“ dvou nebo tří řad skořepinových 
tvárnic. Do tvárnic se vkládá betonářská výztuž ve svislém i vodorovném směru. Třída betonu 
a pevnost oceli stejná jako výše.  

Při návrhu je třeba brát v potaz požadavky požární ochrany uvedené v části projektu D.1.3, 
případně doložit výpočtem podrobnými metodami účinky požáru na železobetonovou 
konstrukci. 

V nadzemních podlažích tvoří svislé nosné konstrukce keramické cihelné bloky tl. 300 mm 
(příp. 250 mm). Stěny jsou založeny na systémové zakládací maltě min. tl. 10 mm (dle 
nerovnosti podkladu) a dále zděny na maltu pro tenkovrstvé zdění. Technologie zdění je 
dána technickými podklady výrobce. 

U některých stěn je zvýšený požadavek na akustiku. Tyto stěny je třeba vyzdít z tvarovek 
k tomuto účelu určených a dodržovat důsledně všechny technologické zásady výrobce pro 
provádění. Do těchto stěn není možno provádět jakékoli zásahy, které by mohly negativně 
ovlivnit akustické vlastnosti stěny. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve výpisu skladeb. 

Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou tvořeny broušenými keramickými bloky tl. 115 mm (příp. 
300 nebo 220 mm v případě akustických příček). Stěny jsou založeny na systémové zakládací 
maltě min. tl. 10 mm (dle nerovnosti podkladu) a dále zděny na maltu pro tenkovrstvé zdění. 
Technologie zdění je dána technickými podklady výrobce. Dilatace od stropní konstrukce je 
provedena minerální vlnou, max. tl. 20 mm. 

U některých stěn je zvýšený požadavek na akustiku. Tyto stěny je třeba vyzdít z tvarovek 
k tomuto účelu určených a dodržovat důsledně všechny technologické zásady výrobce pro 
provádění. Do těchto stěn není možno provádět jakékoli zásahy, které by mohly negativně 
ovlivnit akustické vlastnosti stěny. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve výpisu skladeb. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou tl. 220 mm (příp. 
280 mm). Betonáž probíhá do bednění s uloženou výztuží, třída betonu C 25/30 – XC1 – Dmax 
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16 mm – S3 dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, ocel B500B dle ČSN EN 10080. Betonáž se 
řídí příslušnými technologickými předpisy a obecnými zásadami. Rozmístění výztuže a její 
velikost je dána statickým výpočtem a výkresy výztuže. 

Před betonáží je nutné se ujistit, že byly vynechány všechny prostupy dle výkresu tvaru 
stropní konstrukce, případně že lze prostup dodatečně provést jádrovým vývrtem. 

Při návrhu je třeba brát v potaz požadavky požární ochrany uvedené v části projektu D.1.3, 
případně doložit výpočtem podrobnými metodami účinky požáru na železobetonovou 
konstrukci. 

V suterénu jsou navrženy železobetonové průvlaky průřezů 300 x 520 mm a 300 x 330 mm. 
Betonáž probíhá souběžně s betonáží stropní desky dle stejných zásad. 

Nad nosnými stěnami je navržen železobetonový věnec v úrovni stropní konstrukce. Betonáž 
probíhá souběžně s betonáží stropní desky dle stejných zásad. Výška věnce vždy dorovnává 
případné výškové rozdíly stropních desek v rámci jednoho podlaží. V místě okenních otvorů 
schodišťového prostoru je pozední věnec vynechán. 

Překlady jsou navržené jako monolitické v podzemním podlaží. Betonáž probíhá souběžně 
s betonáží příslušných stěn dle stejných zásad. V dalších podlažích ve zděných nosných 
stěnách jsou použity prefabrikované keramobetonové překlady 70x238 mm v sestavách dle 
legendy na výkresu jednotlivých podlaží. V nenosných stěnách jsou použity ploché 
keramobetonové překlady 115x71 mm. Vždy je nutno dodržet minimální uložení překladů 
dle technických podkladů výrobce. Minimální uložení je také uvedeno v legendě na 
jednotlivých výkresech podlaží. 

Schodiště 

V objektu se nachází dvě schodiště, obě jsou řešena stejným konstrukčním řešením. Betonáž 
probíhá do bednění s uloženou výztuží, třída betonu C 25/30 – XC1 – Dmax 16 mm – S3 dle 
ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, ocel B500B dle ČSN EN 10080. Betonáž se řídí příslušnými 
technologickými předpisy a obecnými zásadami. Rozmístění výztuže a její velikost je dána 
statickým výpočtem a výkresy výztuže. 

V souvislosti s akustickou ochranou a ochranou před vibracemi je celá konstrukce schodiště 
důsledně akusticky oddělena od přilehlých konstrukcí, ať už od schodišťových stěn, stěn 
výtahové šachty nebo navazující stropní desky. K akustickému přerušení jsou použity 
systémové prvky, které jsou blíže popsány ve výkresové dokumentaci a ve výpisu prvků. Pro 
správnou funkci je třeba důsledně dodržovat technologický postup a zásady při provádění 
od výrobce systému, aby nebyla negativně ovlivněna jejich správná funkce. 

Střešní konstrukce 

Vrstvy ploché střechy leží na železobetonové stropní desce popsané výše. Asfaltový pás 
s hliníkovou vložkou plnící funkci parozábrany je na penetrovaný podklad bodově přitaven. 
Následuje tepelná izolace, která bude provedena ve 2 vrstvách + spádové klíny. 
Polystyrenové desky se lepí k sobě i k podkladu PU lepidlem pro polystyren. Je nutné dodržet 
minimální pevnosti v tlaku při 10% stlačení uvedené ve výpisu skladeb. Hlavní hydroizolační 
vrstva je provedena z fólie měkčeného PVC tl. 2 mm určené ke stabilizaci přitížením a 
s ochranou proti prorůstajícím kořenům. Fólie je třeba od polystyrenu důkladně separovat 
netkanou textilií s minimální plošnou hmotností 300 g.m-2. Fólie se horkovzdušně svařuje, 
minimální šířka sváru je 30 mm. Je třeba dodržet všechny další zásady pro provádění 
hydroizolace stanovené výrobcem a technologickými předpisy. 
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Na hydroizolační vrstvě následují vrstvy vegetační střechy. Hydroakumulační a drenážní 
vrstva z perforované HDPE nopové fólie pro zelené střechy. Dále filtrační vrstva z netkané 
textilie plošné hmotnosti 150 g.m-2. Vyšší plošná hmotnost není přípustná z důvodu 
zachování správné filtrační funkce. Dále následuje již vegetační substrát pro požadovaný typ 
rostlin. Substrát by měl být nasypaný v konstantní tloušťce se zachováním spádu hlavní 
hydroizolační vrstvy z důvodu vytvoření rovnoměrného porostu vegetace po celé ploše 
střechy. Kolem všech prostupujících konstrukcí nahrazuje substrát do vzdálenosti 500 mm 
prané říční kamenivo frakce 16-32 mm.  

Střešní konstrukce nad částí suterénu se liší materiálu hlavní hydroizolační vrstvy. Jsou zde 
použity dva asfaltové pásy. Dolní pás tl. 3 mm s vložkou ze skelné tkaniny je opatřen 
samolepící úpravou pro nalepení na teplenou izolaci. Horní pás tl. 5 mm s polyesterovou 
vložkou je pak k dolnímu pásu celoplošně nataven. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve výpisu skladeb. 

Vnější výplně otvorů 

V okenních otvorech budou osazena plastová okna, se šestikomorovým rámem, 
Uf  = 1,0 W.m-2.K-1, izolačním trojsklem, Ug = 0,6 W.m-2.K-1 a plastovým dilatačním rámečkem, 
ψg = 0,04 W.m-1.K-1. Dále celoobvodové kování, s mikroventilací. Z exteriéru má okno 
povrchovou úpravu v odstínu antracitově šedé, RAL 7016. Z interiéru bude osazena plastová 
parapetní deska, z venkovní strany bude parapet oplechován sendvičovým kompozitním 
panelem s polyethylenovým jádrem a hliníkovým povrchem. Způsob otevírání je dán výkresy 
pohledů. Rám okna bude přikotven do otvoru pomocí ocelových pozinkovaných montážních 
kotev. 

Velikost stavebního otvoru a další rozměrové tolerance musí odpovídat normě ČSN 74 6077. 
Provedení připojovací spáry bude odpovídat požadavkům ČSN 74 6077, bude tedy 
obsahovat vnější a vnitřní uzávěr připojovací spáry a tepelnou izolaci. Bude také dodržena 
maximální vzájemná vzdálenost kotvících prvků dle této normy. Před lepením okenních fólií 
musí být rám okna očištěn od prachu a mastnoty. Fólie se v rozích vzájemně lepí speciálním 
lepidlem pro okenní fólie. Tím se také utěsní případné drobné netěsnosti, například v okolí 
montážních kotev. 

Do dveřních otvorů budou osazeny hliníkové vstupní dveře, se šestikomorovým rámem, 
Uf  = 1,0 W.m-2.K-1, izolačním trojsklem, Ug = 0,6 W.m-2.K-1, plnou výplní s izolací XPS, 
Up = 0,9 W.m-2.K-1 a plastovým dilatačním rámečkem, ψg = 0,04 W.m-1.K-1. Dále dodávka 
obsahuje bezpečnostní kování, vložkový zámek třídy bezpečnosti 3, panikové kování, stavěč 
dveřního křídla a samozavírač. Montáž se řídí stejnými zásadami jako montáž oken. 

Přesné specifikace výplní otvorů jsou uvedeny samostatně ve výpisu prvků. 

Vnější úpravy povrchů 

Fasádu tvoří fasádní cementovláknité desky. Desky jsou v celé ploše probarveny, aby je bylo 
možné bez omezení řezat. Desky jsou k nosným profilům přichyceny pomocí barevných 
hliníkových trhacích nýtů. Barevnost nýtu vždy odpovídá barevnosti kotvené desky. 
Uspořádání desek a jejich barevnost se řídí spárořezy fasád. 

V soklové části zateplené extrudovaným polystyrenem se povrch upraven minerální 
marmolitovou omítkou. Podklad pro ni tvoří cementová stěrka s výztužnou tkaninou na 
extrudovaném polystyrenu. Stěrku je třeba před provedením omítky napenetrovat 
systémovou penetrací. Provedení omítky se řídí technologickými předpisy výrobce. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve výpisu skladeb. 
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Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní stěny jsou upraveny třívrstvou omítkou skládající se z cementového podhozu pod 
jádrové omítky tl. 4 mm, vápenocementové jádrové omítky určené pro strojní zpracování tl. 
10 mm a vápenné štukové omítky tl. 2 mm. Dále následuje penetrační nátěr a interiérový 
malířský nátěr ve 2 vrstvách. 

Alternativně je štuk nahrazen keramickým obkladem lepeným cementovým lepidlem. Pod 
obklad je také navržen hydroizolační nátěr. Obklad je zaspárován interiérovou spárovací 
hmotou. Barevnost obkladu a spárovací hmoty je dána spárořezy jednotlivých místností. 

Při provádění omítek je třeba dodržovat odchylky určené normou ČSN EN 13914-2 a 
ČSN 73 0205. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve výpisu skladeb. 

Hydroizolace 

Hydroizolační funkci spodní stavby plní základová železobetonová stěna a obvodové 
železobetonové stěny provedené z vodonepropustného betonu. Aby konstrukce tuto funkci 
plnila správně, je třeba pro provádění dodržovat příslušné technologické předpisy, zejména 
pokud jde o ošetřování betonu a omezení rizika vzniku trhlin. V pracovní spáře mezi deskou 
a stěnou je třeba osadit těsnící profily. 

Pro zajištění hydroizolační funkce na přechodu mezi obvodovou suterénní stěnou a stropní 
konstrukcí se třeba toto místo překrýt asfaltovým pásem přesahující na každou stranu 
alespoň 300 mm spáru mezi zdí a spodní úrovní desky. Pás je nataven na penetrovaný 
podklad. V oblasti soklu je třeba asfaltový pás vytáhnout nejméně 300 mm nad budoucí 
úroveň přilehlého terénu. 

Hydroizolační vrstvy plochých střech byly popsány výše. 

Provedení hydroizolace v kritických místech je patrné z výkresové dokumentace, především 
z výkresů detailů. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve výpisu 
skladeb. 

Tepelná izolace 

Obvodové zdivo je zatepleno deskami minerální izolace tl. 180 mm z kamenných vláken 
s hydrofobizační úpravou a s polepem netkanou textilií. Desky jsou kotveny bez lepení pouze 
talířovými zatloukacími hmoždinkami 8x235 mm s ocelovým trnem doplněnou přídavným 
talířem průměru 140 mm. Je použito 6 ks kotev na 1 m2 izolace. 

V oblasti soklu je minerální vlna nahrazena extrudovaným polystyrenem tl. 180 mm se 
zdrsněným povrchem pro lepší přichycení povrchové úpravy. Extrudovaný polystyren se lepí 
k asfaltovému pásu bitumenovou hmotou určenou k lepení XPS. 

Pokud je suterénní stěna zateplena na celou výšku, použije se extrudovaný polystyren tl. 
140 mm lepený k podkladu cementovým lepidlem. XPS je od zeminy odseparován nopovou 
fólií s výškou nopu 8 mm.  

Vnitřní stěny suterénu kolem schodišťového prostoru jsou tepelně izolovány pomocí kalcium 
silikátových minerálních tepelně izolačních desek tl. 100 mm. Lepí se pomocí lehké minerální 
malty tl. 6 mm. 

Podlahy v 1NP jsou izolovány expandovaným polystyrenem EPS 100 tl. 140 mm. Tepelná 
izolace plochých střech byla popsána výše. 
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Provedení tepelné izolace v kritických místech je patrné z výkresové dokumentace, 
především z výkresů detailů. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve 
výpisu skladeb. 

Podlahy 

Podlaha v hromadné garáži je tvořena litým cementovým potěrem tl. 70 mm CT-C25-F5 dle 
ČSN EN 13813. V polovině tloušťky vrstvy je vložena kari síť 5/150x150 mm. Povrchovou 
úpravu tvoří polyuretanová stěrka. V osách sloupů bude podlaha prořezána pro vytvoření 
řízené smršťovací spáry. Po odeznění objemových změn bude spára monoliticky vyplněna. 

Povrchové úpravy podlah jsou specifikovány v legendě místností na výkresech půdorysu 
jednotlivých podlaží spolu s odkazem na příslušnou skladbu. Nášlapné vrstvy tvoří celkově 
buď keramická dlažba, vinylové dílce nebo zátěžový koberec. Přechod mezi různými 
povrchovými úpravami je zajištěn přechodovou lištou. 

Je třeba dodržovat mezní odchylky rovinnosti nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505. 

Roznášecí vrstvu tvoří ve většině skladeb litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého, 
CA-C25-F5 dle ČSN EN 13813. Roznášecí vrstva je po obvodu místností oddilatována 
pěnovým dilatačním páskem tl. 10 mm. 

Pokud je ve skladbě obsaženo podlahové topení, trubky jsou uloženy v systémové desce 
podlahového vytápění s PS fólií. 

Podlahy v 2 NP a 3 NP jsou řešeny jako těžké plovoucí podlahy pro omezení kročejového 
zvuku. Izolantem je deska z minerální čedičové vlny tl. 40 mm. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny samostatně ve výpisu skladeb. 

Podhledy 

V objektu jsou navrženy plnoplošné sádrokartonové podhledy a kazetové podhledy. 

Výška podhledu se vždy odvíjí od požadované světlé výšky místnosti. Tento údaj je na 
výkresech půdorysu u každé místnosti s podhledem uveden. 

Plnoplošný sádrokartonový podhled je tvořen z následujících komponentů. Horní nosné CD 
profily jsou navrženy po osových vzdálenostech 1 200 mm. K stropní konstrukci jsou 
připevněny pomocí pérového rychlozávěsu se závěsným drátem po vzdálenostech 900 mm 
pomocí rozpínacích ocelových hřebů DN 6. Dolní montážní CD profily jsou osazeny po osové 
vzdálenosti 500 mm a připevněny k nosným CD profilů, pomocí ocelové křížové spojky CD. 
K montážním CD profilům jsou připevněny sádrokartonové desky tl 12,5 mm pomocí 
rychlořezných šroubů TN 3,5x25 mm po 250 mm. Spáry mezi deskami jsou zatmeleny 
sádrovým tmelem. Stupeň kvality povrchu Q2. 

Montáž se řídí technologickými předpisy a návody dodavatele systému. Je třeba dodržet 
maximální rozteče kotvících prvků, zásady pro upravení koutů, rohů, řezání 
sádrokartonových desek a podobně. 

Kazetový podhled je tvořen nosným roštem a stropními kazetami do něho vloženými. Nosný 
rošt se skládá z obvodových L profilů 20x25x3 050 mm, Hlavních T profilů 24x38x3 700 mm 
po 1 200 mm, Vedlejších T profilů 24x38x1 200 mm po 600 mm mezi hlavními T profily a 
vedlejšími T profily 24x32x600 mm mezi vedlejšími profily 1200. Hlavní T profily se kotví 
pomocí pérového závěsu se závěsným drátem do stropní konstrukce rozpínacím ocelovým 
hřebem DN 6. 
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Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 

Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nebezpečí nehod 
pádem, nárazem, popálením, zásahem proudu a apod. 

Ke všem zařízením, instalacím a rozvodům budou vystaveny revizní zprávy a protokoly o 
způsobilosti k bezpečnému provozu, jsou-li takové vyžadovány. 

Při provádění stavby musí být dodržovány všechny příslušné předpisy. Zejména nařízení 
vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
ve znění novely 136/2016 Sb., nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. 

Stavební fyzika 

Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky řeší samostatná část projektové dokumentace. 

Tepelná technika 

Bylo provedeno posouzení z hlediska součinitele prostupu tepla skladeb, teplotního faktoru 
vnitřního povrchu, šíření vodní páry v konstrukci, průměrného součinitele prostupu tepla, 
tepelné stability v letním období dle požadavků ČSN 73 0540-2:2011. Navrhované konstrukce 
vyhovují. 

Splnění požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie 

Předmětná budova splňuje průměrný součinitel prostupu tepla Uem dle požadavku vyhlášky 
č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti (0,7 ⋅ Uem,N), viz příloha (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 plynový kondenzační kotel dá se splnění požadavku předpokládat. 

Akustika 

Bylo provedeno posouzení skladeb na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost podle 
požadavků ČSN 73 0532. Navrhované konstrukce vyhovují. Při návrhu objektu byl brán zřetel 
na omezení šíření vibrací budovou a byla navržena věcná opatření. 

Oslunění 

Bylo provedeno posouzení kritické bytové jednotky na oslunění vzhledem k požadavkům 
ČSN 73 4301 na proslunění alespoň jedné třetiny plochy obytných místností po dobu 90 
minut dne 1. března. Tento požadavek byl splněn. 

Osvětleni 

Bylo provedeno posouzení pro místnosti s IV. třídou zrakové činnosti dle ČSN 73 0580-1 
(Dmin = 1,5%, Dm = 5 %). Tento požadavek byl splněn. 
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Požadavky na požární odolnost konstrukcí 

Požární ochranu řeší samostatná část projektové dokumentace D.1.3. Požadavky na 
odolnost konstrukcí je uvedena v technické zprávě požární ochrany v této části 
dokumentace. Navržené konstrukce vyhovují těmto požadavkům. 
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Závěr 

Výsledkem diplomové práce je zpracovaná dokumentace polyfunkčního domu ve stupni 
dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
v rozsahu dle zadání diplomové práce. 

Součástí navržené budovy jsou konstrukce, na které se projekt chtěl zaměřovat v úvodu, tedy 
bílá vana, provětrávaná fasáda, vegetační ploché střechy a podzemní garáž. Výsledkem je 
nabytí spousty nových informací a znalostí o těchto konstrukcích a technologii jejich 
provádění, což je jistě do budoucna velkým přínosem. 

Budova je osazena na reálném pozemku s respektováním územního plánu a dalších 
omezujících podmínek dané územně plánovací dokumentací. 

Věřím, že zpracováním této práce jsem získal nové znalosti a zkušenosti, které mi v budoucnu 
pomohou zpracována projektovou dokumentaci na lepší úrovni, než tomu bylo doposud a 
snad zjednoduší můj start v projekční praxi. 
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Seznam použitých zdrojů 

Právní předpisy: 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 
předpisů. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání 
staveb. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 
znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 320/2015 Sb., O Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 
požární 
ochrany staveb 
Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 
předpisů 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 

Normy: 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov -Část 1: Terminologie. 
ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov -Část 2: Požadavky. 
ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov -Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 
ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov -Část 4: Výpočtové metody. 
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ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky. 
ČSN 730525 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné zásady. 
ČSN 730527 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Prostory pro kulturní 
účely - 
Prostory ve školách -Prostory pro veřejné účely. 
ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy. 
ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky. 
ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov. 
ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení 
škol. 
ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 4: Denní osvětlení 
průmyslových budov. 
ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 
ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0835 – PBS – Budovy zdravotnických zařízení 
51 
ČSN 73 0872 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 4200 – Komíny – Všeobecné požadavky 
ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody 
ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 

Internetové zdroje 

Mapové podklady: https://openstreetmap.org 
 https://mapy.cz 

Data katastru nemovitostí: https://cuzk.cz 

Geologické mapy: https://mapy.geology.cz/geocr50/ 
 https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/ 

Radonová mapa: https://mapy.geology.cz/radon/ 

Mapa sněhových oblastí: http://www.snihnastrese.cz/mapa-snehovych-oblasti/ 

Mapa záplavových území: https://geoportal.kr-zlinsky.cz/zaplavy/ 

Hlavní výkres ÚP: https://www.zlin.eu/clanky/dokumenty/2453/px4clx16ve0r--tisk-zlin-hv-
ps-po-3ac-10000.pdf 

Koordinační výkres ÚP: https://www.zlin.eu/clanky/dokumenty/2453/31xhmmezc5zc--tisk-
zlin-koo-ps-po-3ac.pdf 

Textová část ÚP: https://www.zlin.eu/clanky/dokumenty/2453/kfrmh9xcrke3-uz-up-zlina-
po-zmene-c--3a-a-3c-textova-cast.pdf 
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Vymezené pojmy v ÚP: https://www.zlin.eu/clanky/dokumenty/7088/9p0u25linky0-
vymezeni-pojmu.pdf 

Počet obyvatel v obcích: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p 

Statistika Registru vozidel: https://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-
registr-vozidel/Statistika-I-pol-2019-(k-30-06-2019)?returl=/Statistiky/Silnicni-
doprava/Centralni-registr-vozidel 

Inženýrské sítě: https://jdtm-zk.cz/ 

Keramické cihelné bloky:  https://www.wienerberger.cz/ 

 https://www.heluz.cz/ 

Sádrokartonové konstrukce:  https://www.rigips.cz/ 

 http://www.knauf.cz/ 

Izolační materiály: https://www.isover.cz/ 

Specifikace betonu: http://www.ebeton.cz/specifikace 

Zelené střechy: https://www.optigreen.com/ 

Provětrávané fasády: https://www.odvetravanefasady.cz/odvetravane-fasady-obklady-
silbonit/ 

Voděodolný beton: http://www.transportbeton.cz/transportbetony/vodonepropustny-
beton.html 

Výpočetní software: https://deksoft.eu/ 

Střešní vtoky: https://www.topwet.cz/ 

Betonové prefabrikáty: https://www.best.info/ 

Hliníková zábradlí: http://www.alzabradli.cz/ 

Výtahy: https://www.otis.com/cs/cz/ 

Další stavební výrobky:  https://www.dek.cz/ 

 https://www.levnestavebniny.cz/ 

Další zdroje:  https://www.okna.eu/ 

 https://www.cz.weber/ 

 https://www.ytong.cz/ 

 https://stavba.tzb-info.cz/ 

 https://www.zakonyprolidi.cz/ 

 https://www.vutbr.cz/ 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

NP  nadzemní podlaží 

1S, PP  suterén, podzemní podlaží 

č.  číslo 

ozn.  označení 

mm  milimetr 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

SO  stavební objekt 

S  sever 

p.č.  parcelní číslo 

k.ú.  katastrální území 

ŽB  železobeton 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

S.V.  světlá výška 

K.V.  konstrukční výška 

VPC  vápenocementová 

SDK  sádrokarton 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PE  polyetylen 

PUR  polyuretan 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

pv  výpočtové požární zatížení 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

DP1  typ konstrukční části 

m.n.m.  metrů nad mořem 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

tl.  tloušťka 
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Sb.  sbírky 

Vyhl.  vyhláška 

ČSN  česká technická norma 

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

θgr [°C]  návrhová teplota zeminy přilehlé k stavebním konstrukcím  

φe [%]  návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu  

θi [°C]  návrhová vnitřní teplota v zimním období  

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

φi [%]  návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu  

U [W.m-2.K-1]  součinitel prostupu tepla  

d [m]  tloušťka vrstvy  

λ [W.m-1K-1]  součinitel tepelné vodivosti vrstvy  

R [m2.K.W-1]  tepelný odpor konstrukce  

Rsi [m2.K.W-1]  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

Rse [m2.K.W-1]  tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  

UN,20 [W.m-2.K-1]  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

Urec,20 [W.m-2.K-1]  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla  

𝐴𝑔 [m²]  celková plocha zasklení  

𝐴𝑓 [m²]  celková plocha rámu  

𝑈𝑔 [W.m-2.K-1]  součinitel prostupu tepla zasklení  

𝑈𝑓 [W.m-2.K-1]  součinitel prostupu tepla rámu  

𝛹𝑔 [W.m-1K-1]   lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinací tepelných vlivů 
zasklení distančního rámečku a rámu  

𝐼𝑔 [m]  délka distančního rámečku  

θsi,min [°C]  nejnižší vnitřní povrchová teplota  

Rsik [m2.K.W-1]  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

fR,si [-]  teplotní faktor vnitřního povrchu  

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

fRsi,cr [-]  kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu  

ξ [-]  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu  

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

b [-]  součinitel teplotní redukce  

𝑈𝑡𝑏𝑚 [W.m-2.K-1]  průměrný vliv všech tepelných vazeb  

Uem [W.m-2.K-1]  průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  

Uem,N,rq [W.m-2.K-1]  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
obálkou budovy  
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Uem,N,rc [W.m-2.K-1]  doporučená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálkou 
budovy  

R’w [dB]  vážená stavební neprůzvučnost  

Rw [dB]  vážená laboratorní neprůzvučnost deklarovaná výrobcem  

ΔRw [dB]  zlepšení vážené neprůzvučnosti přídavnými vrstvami (izolace)  

k1 [dB]  korekce materiálů 

LAeq,2m [dB]  ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době od 6:00 do 22:00 
hod. ve vzdálenosti 2 m před fasádou (pro obvodovou stěnu)  

L’n,w [dB]  vážená normová hladina akustického tlaku kročejového zvuku  

Ln,w [dB]  laboratorní hodnota hladiny akustického tlaku kročejového hluku  

ΔLn,w [dB]  zlepšením vlivem použité kročejové izolace  

sʹ [MPa.m-1]  dynamická tuhost 
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