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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby polyfunkčního domu v Hradci Králové. Navržený objekt je čtyřpodlažní, 

nepodsklepený s patnácti bytovými jednotkami, kavárnou a kadeřnictvím. Svislé 

nosné konstrukce prvního nadzemního podlaží jsou železobetonové. Nosné zdivo 

ostatních podlaží je z keramických tvárnic. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno 

fasádním expandovaným polystyrenem a omítnuto tenkovrstvou pastovitou 

omítkou. Poslední nadzemní podlaží má provětrávanou fasádu z cementovláknitých 

desek. Výplně otvorů jsou plastová okna a hliníková vstupní dveře s bočním 

světlíkem a nadsvětlíkem. Vodorovné konstrukce tvoří monolitické železobetonové 

desky jednosměrně vyztužené. Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou 

s vegetační vrstvou. Polyfunkční dům je založen na pilotách a železobetonové desce.  

Objekt je navržen s ohledem na stávající okolní bytovou zástavbu. Součástí 

diplomové práce je také základní posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně 

bezpečnostní řešení.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Polyfunkční dům, čtyřpodlažní, nepodsklepený, vegetační střecha, plochá 

střecha, kontaktní zateplení, keramické tvárnice, plastová okna, provětrávaná 

fasáda 

  

  



ABSTRACT 

This diploma thesis depicts project documentation for realization of a mixed-

use building in Hradec Králové. The designed object includes fifteen flats in four 

storeys, a café, a hairdressing salon and no cellar. Vertical load-bearing walls of the 

first storey are designed to be built of reinforced concrete. Vertical load-bearing 

walls of the other storeys are designed to be built of ceramic blocks. The outside 

wall is insulated with expanded facade polystyrene and plastered with a thin-layer 

textured cream plaster. The last storey has a ventilated facade made of fibre 

reinforced concrete panels. The openings are filled with plastic windows including 

an aluminium entrance door with a fanlight. Horizontal constructions are made of 

monolithic reinforced concrete panels which are reinforced in one dimension. The 

roofing in designed as a flat roof with a layer of vegetation. The foundations of the 

multifunctional house are based on concrete piles and a reinforced concrete slab. 

The design of the object respects current housing in the area. The diploma thesis 

includes a basic review of construction physics and fire safety layout. 

KEYWORDS 

Mixed-use building, four-storey, no cellar, green roof, flat roof, contact 

insulation, ceramic blocks, plastic windows, ventilated facade 
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1 Úvod 

 Cílem diplomové práce je navrhnout polyfunkční dům tak, aby svým tvarovým a 

dispozičním uspořádáním zapadal do okolní stávající zástavby bytových domů a domů s 

polyfunkcí a vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Hlavní koncepcí 

bylo umístit do dané lokality dům s možností ubytování a služeb. Celý návrh je v souladu 

s územním plánem města Hradec Králové. 

 Navrhovaný objekt je samostatně stojící na rovinatém pozemku, který se nachází 

v městské části Nový Hradec Králové. Návrh polyfunkčního domu a jeho nedílných 

součástí vychází mimo jiné z územních podmínek, prostorových regulativ a charakteru 

zvoleného pozemku a jeho okolní zástavby.  

Navržený objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený dům s patnácti bytovými 

jednotkami, kadeřnictvím a kavárnou. Objekt je zastřešený plochou střechou s vegetační 

vrstvou. K bytovému domu jsou navržena venkovní parkovací stání. 

 Diplomová práce je členěna na jednotlivé dílčí části – hlavní textová část, studijní 

a přípravné práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně 

konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, stavební fyzika. 
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2 Vlastní text práce 

A. Průvodní zpráva 

A.1   Identifikační údaje 

A.1.1   Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Polyfunkční dům 

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

pozemků). 

Číslo parcely:  866/34 

Obec:   Hradec Králové [569810] 

Katastrální území: Nový Hradec Králové [647187] 

Číslo LV:  25713 

Výměra:  3057 m2 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

BPEJ:   32110 

 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Není 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou 

činností) nebo 

Není 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická 

osoba). 

S T A K O s.r.o., Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové 
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A.1.1   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), identifikační číslo osob, adresa, sídla, 

Bc. Tereza Slezáková, Černilov 448, 503 43 Černilov  

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. Tereza Slezáková, Černilov 448, 503 43 Černilov  

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. Tereza Slezáková, Černilov 448, 503 43 Černilov  

 

A.2   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  SO 01 – Polyfunkční dům 

  SO 02 – Vodovodní přípojka 

  SO 03 – Kanalizační přípojka 

  SO 04 – Přípojka teplovod 

  SO 05 – Přípojka elektro 

  SO 06 – Přípojka dešťová kanalizace 

  SO 07 – Dětské hřiště 

  SO 08 – Komunální odpad 

  SO 09 – Zpevněné chodníky 

  SO 10 – Parkoviště 

  SO 11 – Retenční nádrž 
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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, 

 Městský úřad Hradec Králové, Odbor výstavby a územního pánování, vydal 

stavební povolení: 

  Stavební povolení ze dne XX. XX. 2020 

  č.j.  Výst./09512/2017/Bla 

  vyřizuje: Bláhová Alena 

b)  základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracována na základě 

architektonické studie zpracované projektantem stavby.   

c) další podklady. 

- územní plán města Hradec Králové 

- katastrální mapa 

- výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele a sousedních parcelách 

- vyjádření o existenci inženýrských sítí 

- prohlídka stavební parcely 

- architektonická studie 

- související zákony, vyhlášky a předpisy 
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B.   Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro 

vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 

povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich 

vyplývaly: 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

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

staveništi, 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb, 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

 

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, 
  Řešený stavební pozemek se nachází v Hradci Králové, parc.č. 866/34 k.ú. 

Nový Hradec Králové. Parcela přilehá k místní komunikaci na ulici U Parku 

z východní strany. Okolní zástavbu tvoří starší a nově vybudované bytové a 

polyfunkční domy. Zvolený pozemek je nezastavěný. Parcela je určena územním 

plánem k zástavbě ploch pro bydlení. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 
  Navrhovaná výstavba je v souladu s platným územním plánem města 

Hradec Králové. Novostavba se nachází v plochách určených pro trvalé bydlení. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 
  Dle platného územního plánu města Hradec Králové se pozemek nachází 

v plochách určených pro čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby 

s odpovídajícím podílem zeleně. 

Přípustné využití hlavní: 

- stavby pro bydlení vícepodlažní (4 NP a více) 
- veřejná zeleň  
 
Přípustné využití doplňkové: 

- integrované bytové domy 
- stavby pro přechodné ubytování 
- stavby pro administrativu a veřejnou správu 
- stavby pro drobnou řemeslnou výrobu a služby  
- stavby pro prodej a služby do 1000 m2 prodejní plochy 
- stavby pro veřejné stravování 
- stavby pro školství  
- stavby pro zdravotnictví a sociální péči 
- stavby pro kulturu 
- stavby pro sport a relaxaci 
- stavby pro bydlení nízkopodlažní 
- dětská hřiště 
- stavby církevní pro modlitební účely 
- místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a 
cyklisty 
- stavby pro drobný prodej - stánky 
- stavby hromadných garáží (odstavná stání vestavěná do objektů) 
- ČSPH kategorie B jako součást hromadných garáží 
- odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily a nákladní automobily do 
celkové hmotnosti  3500 kg, motocykly a kola 
- stavby pro MHD (čekárny, zázemí pro řidiče) 
- drobná architektura, vodní prvky a zeleň 
- stavby pro technickou vybavenost 
- veřejné WC 
- stavby pro krátkodobé odkládání TKO 
- stavby pro veterinární péči 
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Nepřípustné využití: 

- stavby pro výrobu, mimo staveb pro drobnou řemeslnou výrobu a služby 
- stavby pro skladování a manipulaci s materiálem a zbožím nesouvisející 
s přípustným využitím území 
- zemědělské stavby 
- stavby pro skladování a likvidaci odpadů (např. sběrné dvory, skládky, 
spalovny) 
- stavby jednotlivých a řadových garáží mimo staveb garáží a pozemcích staveb 
pro bydlení 
- stavby pro garážování nákladních automobilů a autobusů 
- odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily o celkové hmotnosti vyšší 
než 3500 kg 
- autobazary 
- hřbitovy 
- ČSPH kategorie C 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 
  Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky na technické 

podmínky dotčených orgánů. 

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

Na sousedním pozemku byl proveden v roce 1989 svislý vrt č. V-8 o hloubce 

6,8 m. 

Jednotlivé vrstvy vrtu vyhotoveného na pozemku jsou: 

hloubkový interval    základní popis polohy 
         [ m ]  

Kvartér 
0.00 - 0.30 :    písek střednozrnný, hlinitý, černohnědý 
0.30 - 0.80 :   písek střednozrnný, hnědý 

přítomnost : štěrk zastoupení horniny - 10 %, max.velikost  
částic 7 cm 

0.80 - 1.30 :    štěrk polymiktní, zastoupení horniny - 60 %, max.velikost 
částic 8 cm 

přítomnost : písek střednozrnný, hlinitý šedý 
1.30 - 1.50 :   rašelina tmavě hnědá 
1.50 - 1.90 :    písek střednozrnný, šedý 

Křída - coniak až křída - turon svrchní 
1.90 - 2.40 :    slín pevný, šedý; geneze eluviální 
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2.40 - 4.90 :    slínovec zvětralý, deskovitě odlučný, rozpukaný, šedý 
4.90 - 6.10 :    slínovec navětralý, nepravidelně rozpukaný, šedý 

střídání : slínovec zvětralý šedý 
6.10 - 6.80 :    slínovec navětralý, šedý 

ZJIŠTĚNÉ REGIONÁLNĚ GEOLOGICKÉ JEDNOTKY 
1.90 - 6.80 : Labský vývoj české křídy 
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 0.55   druh hladiny : ustálená 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

  Parcela se nenachází v památkově chráněné rezervaci, chráněné krajinné 

oblasti ani v záplavové zóně. Objekt je umístěn v klidné oblasti, kde není 

zvýšený hluk například z dopravy. Dotčená stavba bude respektovat ochranná 

pásma jednotlivých sítí technické infrastruktury. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
  Stavební pozemek se nenachází v záplavové ani poddolované oblasti. 

Objekt neovlivní klimatické poměry a ovzduší a nebude kontaminovat půdu ani 

nenaruší stabilitu ekosystému. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 
  Stavba svým vzhledem nenarušuje charakter ani funkčnost okolní 

zástavby a přilehlých pozemků. Během realizace nebude docházet, za předpokladu 

dodržení všech právních norem a pracovní i technologické kázně, k nepříznivým 

vlivům na okolní stavby ani pozemky a nebude hrozit žádné bezpečnostní riziko.  

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy 

procesu výstavby na okolí.  

Odtokové poměry jsou beze změn. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
  Na pozemku není třeba provádět žádné asanace ani demolice či kácení 

dřevin.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
  Pozemek se nachází v ochraně zemědělského půdního fondu a bude 

provedeno odnětí z půdního fondu. BPEJ parcely je 32110.    
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě, 

  Parcela je napojena na stávající dopravní infrastrukturu obce a při napojení 

bude respektováno požadavků provozovatele komunikace.  

  Příjezd na pozemek je navržen na východní straně parcely. Technická 

infrastruktura je zajištěna elektrickým podzemním vedením, vedením teplovodu a 

stávajícím vodovodním a kanalizačním řadem v ulici U Parku. Veškerá napojení 

jsou patrná z výkresu C.2 – Koordinační situace. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
  Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
  Novostavba bude situována na parcele nacházející se v katastrálním území 

Nový Hradec Králové, parcelní číslo 866/34.  

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

  Na okolních ani jiných pozemcích nevznikne žádné ochranné ani 

bezpečnostní pásmo.  

B.2   Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, záměry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
  Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu se 4. nadzemními podlažími. 

b) účel užívání stavby, 

  Stavba je určena k trvalému bydlení a pro služby.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

  Řešený objekt je stavba trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 
Novostavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby. Bezbariérové řešení při vstupu do objektu a v prostorách 

kavárny je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 V projektové dokumentaci jsou splněny všechny požadavky všech dotčených 

orgánů a správců sítí. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

     Zastavěná plocha:        519,05 m2 

Obestavěný prostor:     6 687,74 m3 

Užitná plocha:      1 815,85 m2 

Počet nadzemních podlaží:    4 

Počet podzemních podlaží:    0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkční jednotky 

Název Plocha [m2] Počet uživatelů 

Kadeřnictví 80,39 - 
Kavárna 136,32 - 

Byt A1, A2 67,35 2x2 
Byt B1, B2 101,28 2x3 
Byt C1, C2 101,28 2x3 
Byt D1, D2 52,19 2x2 
Byt E1, E2 71,81 2x3 

Byt A3 62,64 2 
Byt B3 97,64 2 
Byt C3 97,64 2 
Byt D3 52,10 2 
Byt E3 67,62 2 
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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., 

 

Bilance spotřeba vody: 

Celkový počet navrhovaných bytových jednotek je 15. V objektu jsou navrženy 3 

typy bytů: 1+KK, 2+KK a 3+KK. V objektu je dále navržena kavárna, kde se 

počítá s maximálně 3 zaměstnanci a kadeřnictví se 2 zaměstnanci.  

 Celková předpokládána roční spotřeba vody v objektu je 1 720 m3/rok. 

 

Bilance množství splaškových vod: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitel odtoku:   K = 0,5 

Výpočtové odtoky:   DU = 105,9 l/s 

Průtok splaškových odpadních vod: Qs = Kx√𝑫𝑼 = 0,5x√𝟏𝟎𝟓, 𝟗 = 5,14 l/s 

 

  Přípojka splaškové kanalizace: DN 200  

 

Typ provozu 
Potřeba vody na osobu 

za rok [m3] 
Počet 

uživatelů/zaměstnanců 
Celková potřeba 
vody za rok [m3] 

Obytná část 35 36 1 260 

Kavárna 120 3 360 

Kadeřnictví 50 2 100 

Název 
 zařízení 

Množství 
[ks] 

Spotřeba 
[l/s] 

Celková 
spotřeba [l/s] 

Umyvadlo 20 0,5 10,0 
Umývátko 2 0,3 0,6 

Dřez 18 0,8 14,4 
Myčka 15 0,8 12,0 

Sprchový kout 4 0,8 3,2 
Vana 11 0,8 8,8 

Pračka 15 0,8 12,0 
Záchod 21 2,0 42,0 
Pisoár 1 0,5 0,5 

Výlevka 3 0,8 2,4 
Celková spotřeba všech zařízení: 105,9 l/s 
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Dešťové vody: 

 Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže a následně do dešťové kanalizace. 

Parkovací stání je řešeno ze zatravňovacích tvárnic, tudíž není nutná realizace 

odlučovače ropných látek – tuto funkci řeší plošné zatravnění. Odvodnění 

dešťových vod z příjezdové komunikace bude, z důvodu velké vzdálenosti 

k dešťové přípojce, řešeno spádováním do průlehů s retencí. Voda bude do průlehů 

stékat mezerami mezi obrubníky. Přesný návrh průlehu a jeho skladby bude 

navržen specialistou. 

 

Vytápění: 

Vytápění bude řešeno přes centrální zásobování tepla CZT od THHK Hradec 

Králové, a.s. Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn pomocí CZT přes THHK 

Hradec Králové, a.s.. Na pozemku bude voda přivedena do technické místnosti, 

ve které bude umístěna výměníková stanice s vodovodní soustavou. Jako otopná 

tělesa v jednotlivých vytápěných místnostech budou použity deskové radiátory. 

 

Elektrická energie: 

Elektrická energie bude dodávána společností ČEZ, a.s.. Roční spotřeba elektrické 

energie je stanovena na 40 MW/rok. 

 

Odpady: 

Nádoby na komunální odpad z bytových jednotek se předpokládají uvnitř objektu 

v místnosti na odpadky. Odpady vzniklé v provozu kavárny a kadeřnictví mají 

vyhrazený prostor pro nakládání s odpady na vyhrazeném venkovním místě viz. 

výkres č. C2. - Koordinační situace. Nakládání s odpadky bude upřesněno 

smlouvou s majiteli novostavby a obcí. Pro tříděný odpad budou využita místa 

s kontejnery na separovaný odpad. 

 

Výpočet počtu a velikosti nádoby na komunální odpad pro bytové jednotky: 

Počet osob:   36 
Doporučený objem:  4l/os/den 
Celkem:   36 x 4 = 144l/den => 1008l/týden 
Návrh:    9 x nádoba 120l 
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Nakládání s odpady během realizace stavby se bude řídit zákonem 185/2001 a 

381/2001 a vyhláškou o Katalogu odpadů č.93/2016 Sb. Vzniklé odpady na stavbě 

budou recyklovány a likvidovány odvozem do sběrných surovin nebo na skládku 

k tomu určenou. 

Kód Název odpadu Kategorie 
15 01 01 Obalový papír O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Smíšené odpady O 
15 01 10 Znečištěné obaly N 
17 01 02 Keramika O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené složky betonu, obkladaček, dlaždic a 
keramiky 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 Výkopová zemina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17 06 04 Izolační materiál O 
17 09 04 Smíšené odpady ze staveb a demolic O 
20 03 99 Komunální odpady jinak nespecifikované O 

 

Energetická náročnost: 

Předmětná budova splňuje průměrný součinitel prostupu tepla Uem dle 

požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti, viz příloha č. 3 ve 

složce č. 6 – Stavební fyzika.  

Splnění požadavku na neobnovitelnou primární energii u bytového domu dle 

vyhlášky č. 78/2013 Sb. není doloženo PENB, ale protože jako hlavní zdroj 

energie na vytápění a přípravu teplé vody je použito centrální zásobování tepla 

CZT od THHK Hradec Králové dá se splnění požadavku předpokládat. 

 

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

etapy,  

  Zahájení výstavby: jaro 2020.  

  Dokončení výstavby: podzim 2022 
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j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady na výstavbu objektu jsou stanoveny na základě průměrných 

jednotkových cen ve stavebnictví pro rok 2019. Cena pozemku byla stanovena na 

základě sledování cen pozemků v dané lokalitě.  

Položka Měrná jednotka Množství 
Cena za měrnou 

jednotku  

Celková cena 
položky 

[mil] 
Polyfunkční dům m3 7 422,55 7 315 54,3 
Pozemek m2 3 057 2 368 7,3 
Cena celkem [Kč] 61 600 000 
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D.  Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických a 

technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

c) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 

architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a 

stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 

užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika – tepelná 

technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, zásady 

hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované 

jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis 

netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem. 

 

 účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Objekt je určen k trvalému bydlení osob. Jedná se o čtyřpodlažní 

nepodsklepený polyfunkční dům. V objektu se nachází bytové jednotky a dvě 

malé provozovny pro služby. Nachází se na parcele č. 866/34 zapsané 

v katastrálním území Nový Hradec Králové v Hradci Králové. Součástí stavby 

bude zhotovení přípojek inženýrských sítí, terénních úprav, zpevněných ploch 



24 
 

a veřejného osvětlení. První nadzemní podlaží je určeno pro služby 

(kadeřnictví a kavárna), technické zázemí objektu a jsou zde vyhrazeny 

skladovací prostory k jednotlivým bytovým jednotkám.  

 

Základní kapacitní údaje: 

Výměra pozemku: 3 057 m2 

Zastavěná plocha:  519,05 m2 

Podlahová plocha 1.NP: 388,78 m2 

Podlahová plocha 2.NP: 461,88 m2 

Podlahová plocha 3.NP: 461,88 m2 

Podlahová plocha 4.NP: 326,28 m2 

Obestavěný prostor: 6 687,74 m3 

Počet bytových jednotek:       15 

Celkový počet uživatelů:       36 

Počet služeb:         2 (kavárna, kadeřnictví) 

 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

 Objekt má půdorys tvaru L a jeho nejdelší půdorysné rozměry jsou 23,52 

x 16,22 m a výška 14,545 m od upraveného terénu. Dům je čtyřpodlažní 

nepodsklepený. Poslední podlaží je ustupující a vzniká zde prostor pro střešní 

terasy. Budova je zastřešena plochou střechou s extenzivní vegetační vrstvou. 

Fasáda objektu v 1.NP-3.NP je z pastovité tenkovrstvé omítky bílé barvy a 

z části je na východní straně řešena jako provětrávaná. Fasáda posledního 

podlaží je řešena celá jako provětrávaná z vláknocementových probarvených 

desek. Soklová část je z mozaikovité omítky pastovité konzistence hnědého 

odstínu (RAL 1011).  Vstupní dveře do objektu jsou navrženy jako hliníkové, 

ostatní výplně otvorů jsou navrženy z ekonomického hlediska jako plastové. 

 

 Přístup do objektu je umožněn z přístupové komunikace chodníku nebo ze 

zadní části objektu. V 1. NP se nachází technické zázemí pro objekt (místnost 

na odpadky, kolárna a kočárkárna, místnost s výlevkou, technická místnost a 

kóje pro jednotlivé bytové jednotky). Dále se v prvním nadzemním podlaží 
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nachází kadeřnictví a kavárna, které jsou přístupné z ulice U Parku a jsou 

řešeny jako bezbariérové. Jednotlivé provozy mají navržené vlastní zázemí 

pro své potřeby.  

 

 Do nadzemních podlaží se lze dostat po tříramenném schodišti anebo 

pomocí výtahu, který umožňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace (rozměr kabiny 1400x1100 mm) . Druhé a třetí podlaží jsou shodné 

a nachází se zde pět samostatných bytových jednotek (1x 1+KK, 2x 2+KK a 

3x 3+KK).  

 

 Poslední, čtvrté nadzemní podlaží, je ustoupené a nachází se zde pět 

bytových jednotek (1x 1+KK a 4x 2+KK) se střešními terasami. Výplně 

otvorů v bytových jednotkách jsou doplněny o exteriérové žaluzie tmavé 

barvy. 

 

Bezbariérové řešení 

 Stavba v prostorech provozoven je řešena jako bezbariérová a splňuje 

vyhlášku 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. V objektu se nenachází žádná bezbariérová 

bytová jednotka.  

 

 Parkovací plochy a pěší komunikace budou řešeny sníženým obrubníkem 

pro bezbariérové užívání. Všechny navržené zpevněné plochy budou řešeny 

dle příslušných požadavků norem a vyhlášek. K objektu jsou navrženy celkem 

4 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dvě 

stání jsou vyhrazena pro návštěvníky navržených provozů. Rozměry těchto 

parkovacích stání jsou navrženy dle požadavků platné normy. Parkovací stání 

pro vozíčkáře bude označeno značkou.  

 

 

 

 



26 
 

 celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Celkové provozní řešení je stanovené typem stavby. Jedná se o 

polyfunkční dům, stavbu pro trvalé bydlení s komerčními prostory. Veškeré 

prostory jsou uspořádané tak, aby vytvářely vhodné podmínky pro příslušnou 

funkci prostor. 

V objektu se neuvažuje žádná technologie výroby. 

 

 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Základové konstrukce 

 Základové konstrukce jsou řešeny jako hlubinné v kombinaci 

z železobetonovou monolitickou deskou. Tento způsob založení objektu 

vychází z geologických a hydrogeologických podmínek a celý návrh nutno 

prověřit statickými výpočty. 

 

 Piloty jsou navrženy v průměru 600 a 900 mm, délka pilot bude vycházet 

z příslušných výpočtů. V okolí hlav pilot se předpokládá provedení nehutněné 

podkladní vrstvy umožňující dotvarování – sednutí konstrukce s minimální 

interakcí železobetonové desky na hlavách pilot. V okolí hlav pilot bude 

provedeno nakypření zeminy do hloubky 100 – 150 mm, aby se zamezilo 

přenosu sil do podlahové desky při sednutí pilot. Přes hlavu pilot bude 

provedena základová deska. 

 

 Základová deska je navržena v tloušťce 300 mm z betonu C25/30 – XC2, 

S4  a oceli B500B, návrh výztuže dle statika. Pod základovou deskou bude 

provedena ochranná betonová vrstva v tloušťce 50 mm. Pod celou konstrukcí 

bude navržen podkladní beton tloušťky 100 mm, na kterém bude provedena 

hydroizolace ze dvou modifikovaných asfaltových pásů. Ochranná a 

podkladní betonová vrstva je z betonu C16/20 – X0. V rámci betonáže 

podkladního betonu budou osazeny v místech prostupů chráničky určené proti 

tlakové vodě – prostupy dle koordinace s jednotlivými profesemi. Do 

podkladního betonu bude dále provedeno uložení zemniče hromosvodu 
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v rámci celkového uzemnění objektu. Zemnič bude vytvořen páskem FeZn 

30x4 mm. Pásek bude uložen vodorovně v podkladním betonu u spodní části 

vnější strany. Ze zemnícího pásku budou pomocí svorek vyvedeny vývody 

FeZn drátem pr. 10 mm. 

 

 Vzhledem k vysoké hladině spodní vody se při provádění základů uvažuje 

s čerpáním vody, která by se mohla dostat do výkopů při provádění základové 

desky. 

 

 Návrh betonové směsi pro základy je nutné přizpůsobit skutečným 

naměřeným hodnotám agresivity spodní vody tak, aby bylo zajištěno 

bezproblémové fungování stavby v průběhu celé její životnosti. Přesný návrh 

betonové směsi zpracuje technolog betonárny s přihlédnutím ke všem 

okrajovým podmínkám. 

 

Svislé konstrukce 

 

Nosné konstrukce 

 Obvodové a vnitřní nosné stěny v 1.NP jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické kvůli přenosu sil na základovou konstrukci. Železobetonové stěny 

jsou navrženy z betonu C25/30 – XC4, S4 a oceli B500B. Vyztužení bude 

provedeno dle návrhu statika. V prvním nadzemním podlaží jsou také 

navrženy dva železobetonové sloupy, na kterých jsou uloženy průvlaky 

druhého NP. Všechny ostatní nadzemní podlaží mají obvodovou nosnou 

konstrukci tvořenou z keramických tvárnic např.: Porotherm 30 Profi zděné 

na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. V prvním nadzemním podlaží je 

železobetonová stěna, nacházející se na rozhraní vytápěného prostoru 

kadeřnictví a nevytápěného prostoru kójí, zateplena tepelně izolační kalcium 

silikátovou deskou tloušťky 100 mm. 

 Výtahová šachta je navržena z železobetonových stěn v tloušťce 250 mm. 
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Mezibytové stěny a nenosné příčky 

 Vnitřní nosné mezibytové zdivo je z akustických keramických tvárnic 

např.: Porotherm 30 AKU Z. Nenosné příčky jsou z keramických broušených 

tvárnic 11,5 a akustické příčky tloušťky 210 mm jsou navrženy z broušených 

tvárnic např.: Heluz AKU KOMPAKT 21.  

 

Konstrukce skladovacích kójí 

 Skladovací kóje budou zhotoveny z ocelové konstrukce pomocí profilů 

JAKL. Dělící stěny a přední stěny kójí jsou navrženy jako částečně plné, 

v horní části s výplní pomocí ocelového síta, aby byla zajištěna výměna 

vzduchu přes okno nacházející se na společné chodbě. Celý systém bude 

proveden odbornou firmou, která zajistí dodávku celé konstrukce včetně všech 

kotvících prvků. 

 

Instalační šachty a předstěny 

 V objektu bude vedeno odpadní potrubí, přívod vody a horkovodu a 

přívodní a odpadní potrubí vzduchotechniky, dále slaboproudé a silnoproudé 

vedení – vše nutno zkoordinovat s jednotlivými profesemi. V případě nutnosti 

je možno rozšíření instalačních šachet. Každá bytová jednotka má vlastní 

instalační šachtu. Šachty budou obezděny keramickými příčkovkami tl. 115 

mm, revize budou umožněny instalací revizních dvířek. Na společné chodbě 

je navržena instalační šachta pro případné vedení instalací, umístění 

elektrického rozvaděče a požárního nástěnného hydrantu. Každá instalační 

šachta tvoří samostatný požární úsek.  

 

 V hygienických místnostech a v kuchyních se nacházejí předstěny pro 

vedení instalací. Předstěny v kuchyních budou provedeny do výšky 800 mm a 

v hygienických místnostech budou po celé výšce a nebo do výšky 1200 mm  a 

budou tak tvořit niku. Instalační předstěny budou provedeny z SDK 

konstrukce dle ucelených certifikovaných systémů (např. Rigips), včetně 

všech kompletačních, kotevních, instalačních a doplňujících certifikovaných 

prvků pro daný systém. 
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  Provádění SDK předstěn bude zhotoveno dle technologických předpisů 

výrobce, včetně kotvení desek, vzdálenosti systémových profilů atd. Tepelná 

izolace bude provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu sesunutí do spodní 

části předstěny a tím zhoršení technických parametrů předstěny. SDK 

předstěny budou založeny na nosné konstrukci stropu, popřípadě na roznášecí 

vrstvě podlahy, přes těsnící pásek třídy reakce na oheň A1/A2. 

V hygienických místnostech budou použity SDK desky vhodné do vlhkých 

prostor a povrchová úprava předstěn bude s keramickým obkladem. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Překlady nad otvory nosných stěn v 1.NP jsou řešeny jako železobetonové 

spřažením se stropní konstrukcí. V ostatních nadzemních podlažích jsou 

překlady navrženy z keramických překladů např.: Porotherm KP 7, nad otvory 

příček jsou nenosné překlady z keramických nosníků např.: Porotherm KP 

11,5. V 3.NP je ve dvou místech na překladu uložen stropní průvlak, překlad 

je zde řešen jako železobetonový spřažený se stropní konstrukcí a průvlakem 

– řešení nutno ověřit výpočtem, v případě velkého zatížení bude do překladu 

vložen ocelový nosný prvek.  

 

 Stropní konstrukce jsou navržené jako monolitické železobetonové desky, 

jednosměrně vyztužené z betonu C25/30 – XC1, S4. V prvním a třetím 

nadzemním podlaží jsou v místech nejvyššího namáhaní navrženy průvlaky 

šířky 300 mm a výšky 470 mm. Stropní deska bude v těchto podlažích 

provedena ve více úrovních a spojená průvlaky (trámy). Desky budou 

v místech střešních teras a zapuštěných balkónů odsazeny z důvodu výšky 

skladby prováděné na stropní desce v místě venkovního prostoru. V případě 

potřeby budou průvlaky dovyztuženy – nutno ověřit statickým výpočtem.  

Konstrukce balkónů jsou řešeny pomocí ISO nosníků s izolací tl. 120 mm. 
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Podhledy 

 Podhledy budou v rámci bytů provedeny v chodbách, v koupelnách a na 

WC. Bude se jednat o prostory, ve kterých budou vedeny rozvody pod 

stropem, podhled bude proveden plošně v celé místnosti. Světlá výška 

místností bude min. 2,4 m. Výšky podhledů jsou patrné z jednotlivých 

půdorysů.  

 

 Pro podhledové konstrukce budou zásadně použity ucelené, kompletní a 

certifikované systémy, včetně všech kompletačních, kotevních, instalačních a 

doplňujících prvků certifikovaných pro daný systém. Do nosné konstrukce 

stropu jsou kotveny pomocí natloukacího hřebu rychlozávěsy 

z pozinkovaného drátu se závěsným okem, dimenze dle technologického 

předpisu výrobce. Montáž nosných roštů a opláštění SDK deskami, včetně 

všech vzájemných styků a napojení na okolní konstrukce, budou v plné míře 

respektovat montážní pokyny výrobce konstrukcí.  

 

 Spáry desek přiléhající k obvodové stěně budou pečlivě tmeleny 

sádrovým, popřípadě akrylovým tmelem pod malbu. Před vlastní montáží 

podhledů budou železobetonové stropy opatřeny univerzálním 

odbedňovacím přípravkem a následně provedeny rozvody.  

 

- Koupelny, WC – bude proveden SDK podhled na systémových kovových 

profilech R-CD, SDK deska hladká, do vlhkého prostředí 1x12,5 mm, 

kvalita povrchu Q3, rohy a spoje opatřit výztužnou tkaninou. Hrany 

budou provedeny s AL lištou. Vložena minerální izolace tl. 60 mm. 

- Chodby s rekuperační VZT jednotkou – bude proveden SDK podhled na 

systémových kovových profilech R-CD, SDK deska hladká, do 

standartního prostředí 1x12,5 mm, kvalita povrchu Q3, rohy a spoje 

opatřit výztužnou tkaninou. Hrany budou provedeny s vloženou AL 

lištou. Vložena minerální izolace tl. 60 mm. V podhledu integrovaná 

revizní dvířka do SDK pro servisní přístup k VZT jednotce – dvířka 

1250x100 mm, bez požární odolnosti, akustické. Uzavírání 4-hran ve 2 
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místech, dvířka vyjímatelná, proti vypadnutí při otevírání zajištěna 

bezpečnostními lanky. Vnější rám dvířek osazen pryžovým těsněním, 

výplň vnitřního rámu SDK deskou (modrá) se zvýšenou neprůzvučností, 

zadní strana desky doplněna pozinkovaným plechem tl. 1 mm. 

 

 Podhledy v provozovnách v prvním nadzemním podlaží budou zhotoveny 

v celém prostoru z kazetových desek. Nosná konstrukce se skládá z hlavních 

a vedlejších profilů. Hlavní profily provedeny na ocelový stavitelný závěs, 

který bude přichycen ke stropní konstrukci vhodným upevňovacím prvkem 

dle technologického postupu výrobce, kolmo na hlavní profily – vedlejší 

profily dl. 1200 mm. Maximální rastr hlavních profilů je 1200x1200 mm. 

Mezi hlavní profily se instalují krátké a dlouhé příčné profily po 600 mm 

(rovnoběžně s hlavními profily). Do podhledu bude vložena minerální izolace 

z kamenných vláken tl. 60 mm. Pohledová vrstva tvořena z kazetových desek 

tl. 19 mm opatřených finální úpravou nakašírovanou netkanou textílií 

s nástřikem bílé barvy. Montáž bude probíhat dle technologického předpisu 

daného výrobce včetně těsnění všech spár. 

 

Střešní konstrukce, balkóny a terasy 

 Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s extenzivní 

vegetací. Spád střešní konstrukce je 3%, spád teras a balkónů 2%.  

 

Principiálně se v objektu vyskytují tyto případy: 

- střecha nepochozí s extenzivní zelení – klasické pořadí vrstev; spádování 

tvořeno pomocí spádových klínů z EPS 100 ve spádu 3%;  tepelná izolace 

z EPS 150; hydroizolace řešena ze souvrství SBS modifikovaných 

asfaltových pásů – v celé ploše použita hydroizolace proti prorůstání 

kořínků; po obvodu atiky a kolem vtoků proveden pás z praného kameniva 

- balkóny nad nevytápěným prostorem řešeny pomocí ISO nosníků; spád 

2% pomocí betonové vrstvy; hydroizolace z fólie PVC-P; vyrovnání 

plochy pomocí rektifikačních plastových podložek; nášlapná vrstva 

z betonové dlažby 



32 
 

- střešní terasy a zapuštěné balkóny nad vytápěným prostorem; spádování 

tvořeno pomocí spádových klínů EPS 100 ve spádu 2%; tepelná izolace 

z EPS 150; hydroizolační vrstva z PVC-P; vyrovnání plochy pomocí 

rektifikačních plastových podložek; nášlapná vrstva z betonové dlažby 

 

                 Střešní konstrukce: 

 Parozábrana střešní konstrukce, která současně tvoří pojistnou 

hydroizolační vrstvu a dočasnou hydroizolační vrstvu v průběhu stavby, je 

provedena jako nespádovaná, odvodnění je zajištěno pouze v místě střešních 

vpustí se svislým odtokem, které jsou navrženy jako dvoustupňové. 

Parozábrana bude vytažena na horní líc atiky. 

 

 Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena 2 SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy. Spodní pás řešen jako samolepící s nosnou vložkou ze 

sklené tkaniny, na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním 

posypem a na spodním ochrannou snímatelnou fólií. Vrchní pás navržen 

z SBS modifikovaného asfaltu proti prorůstání kořínků – celoplošně svařen. 

 

Prostupy střešní konstrukcí 

- odvětrání splaškové kanalizace – řešeno systémovou průchodkou 

s integrovanou bitumenovou manžetou a dešťovou krytkou – systémový 

prvek od TOPWET 

- větrání výtahové šachty – prostup kruhového potrubí, klempířské 

opracování prostupu manžetou 

- kotvící prvky záchytného systému – opatřeny hydroizolační manžetou dle 

systémových detailů dodavatele kotev 

 

 Na střeše se bude nacházet přívodní a odvodní potrubí pro 

vzduchotechniku – poloha a dimenze potrubí bude stanovena odbornou 

osobou a výpočty, vše bude vycházet z celkové koordinace s jednotlivými 

profesemi. 
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Pokládka hydroizolačního souvrství i zabudování jednotlivých komponentů 

odvodňovacího systému bude prováděna důsledně podle technologických 

předpisů výrobce.  

 

Atika 

 Výška atiky je generována skladbou konstrukce. Střecha je standartně 

lemována atikou, na horní hranu atiky bude vytažena hydroizolace střechy, 

přes OSB desku kotvenou pomocí dřevěných hranolů do nosné konstrukce 

atiky, spád OSB desky 6% k vnitřní hraně atiky. Oplechování z lakovaného 

eloxovaného hliníkového plechu. 

 

Odvodnění střechy a teras 

 Odvodnění střechy je řešeno pomocí tří dvoustupňových střešních vtoků 

s integrovanou bitumenovou manžetou. Z důvodu spádování a dispozice 

nebylo vždy možné navrhnout přímo svislé svody. Vtok umístěný 

v nejzadnější části objektu bude sveden pod podhledem do instalační šachty, 

ostatní dva vtoky jsou svedeny svisle v prostorách společné chodby a budou 

opláštěny SDK konstrukcí s protipožárními deskami, mezi potrubí a stěny je 

nutné umístit přířez minerální izolace tl. min. 20 mm. Pojistné odvodnění je 

řešeno dvěma hranatými pojistnými přepady DN 150.  

 

 Dispozice a velikost teras neumožnila navrhnout odvodnění střešních teras 

pomocí terasových vtoků. Z tohoto důvodu je odvodnění teras řešeno pomocí 

hliníkový lakovaných okapních žlabů DN100 a svislých dešťových svodů 

DN70 po fasádě.  

 

Schodiště 

 Schodiště je navrženo jako tříramenné prefabrikované. Nášlapnou vrstvu 

schodiště tvoří keramická dlažba. Pro přerušení akustických mostů jsou 

navrženy prvky od firmy SCHÖCK TRONSOLE. Schodiště je navrženo dle 

ČSN 73 4130.  
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Výtah 

 Součástí polyfunkčního domu je osobní výtah, který je určený také 

k přepravě osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Výtah má 

železobetonovou šachtu, která je dilatačně oddělena od konstrukcí 

jednotlivých podlaží. Oddilatování je řešeno mezerou tl. 25 mm, která je 

vyplněna antivibrační deskou. Vnitřní povrch šachty bude opatřen uzavíracím 

nátěrem a šachta bude odvětrána nad úroveň střešního pláště. 

 

 Navržený výtah s centrálně otevíravými dveřmi, Gen2Life. Rozměr 

kabiny 1400x1100 mm, výška 2300 mm. Šířka dveří 900 mm. Maximální 

zdvih až 45 m, jmenovitá rychlost 1,0 m/s, max. počet osob 8, nosnost 630 kg, 

šachta 1970x1735 mm, elektronický řídící systém. Kabina výtahu osvětlena 

LED diodami s režimem automatického zhasínání.  

 

Podlahy 

 Všechny podlahy v objektu jsou řešeny jako těžké plovoucí. V prvním 

nadzemním podlaží je navržena jednotná tloušťka 200 mm a v ostatních 

nadzemních podlažích je navržena tloušťka 150 mm.  

 

 Podlahy budou lité z cementového potěru tl. min. 52 mm. Cementový 

potěr bude od podkladních vrstev důsledně separován PE fólií tak, aby nedošlo 

k jeho zatečení do spodních vrstev podlahy. Cementový potěr bude za 

příslušných opatření dle výrobce potěru. Rovinnosti potěru musí splňovat 

požadavek ČSN 74 45 05 na toleranci 2 mm na 2 m. Před pokládkou 

tenkovrstvých finálních vrstev bude provedeno zbroušení povrchu a jeho 

vysátí průmyslovým vysavačem.  

 

 Akustická izolace podlah je navržena tak, aby byly splněny požadavky 

akustické studie a příslušné normové hodnoty. Na stropní desku bude 

provedena tepelná izolace EPS 150S tl. 50 mm, v této vrstvě budou vedeny 

instalace; následně na ni bude položena kročejová izolace z minerálních 

vláken pro kročejový útlum tl. 30 mm.  
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 Skladba podlah v koupelnách, na WC a v úklidových místnostech musí 

obsahovat hydroizolaci – např. hydroizolační stěrku, u přechodu na stěnu 

s těsnící páskou. Stěrka musí být zatažena na stěny do výšky min. 150 mm a 

za vanou nebo sprchovým koutem do výšky obkladu.  

 

 Skladby podlah jsou navrženy tak, že výšková úroveň povrchových úprav 

jednotlivých místností je stejná. Úprava tlouštěk jednotlivých vrstev vnitřní 

skladby podlah z důvodu optimalizace postupu realizace, je možná pouze se 

souhlasem investora a projektanta, při dodržení všech požadovaných 

akustických, tepelných a pevnostních požadavků. 

 

 Od všech okolních konstrukcí bude podlaha oddilatována spárou šířky 15 

mm, vyplněnou dilatačním páskem z minerální izolace popř. mirelonovým 

páskem. Nutno použít dostatečnou šířku pásku tak, aby po vylití cementové 

směsi nedošlo k „utopení“ pásku pod úroveň nášlapných vrstev podlahy.  

 

Navržené skladby podlah: 

Podlahy v provozovnách, hygienických místnostech 1.NP 

- keramická dlažba, ozn. skladby SF02 

- keramická dlažba do vlhka, ozn. skladby SF03 

Podlahy úklidových místností 

- keramická dlažba do vlhka, ozn. skladby SF03 

Společné chodby 1.NP 

- keramická dlažba, ozn. skladby SF02 

Technické místnosti, sklepní kóje 

- epoxidová stěrka, ozn. skladby SF01 

Společné chodby v 2. – 4. NP 

- keramická dlažba, ozn. skladby SF05 

Schodiště 

- keramická dlažba, ozn. skladby SF09 

Obytné místnosti bytů, chodby 

- vinylová podlaha, ozn, skladby SF04 
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Koupelny a WC bytů 

- keramická dlažba do vlhka, ozn. skladby SF06 

 

 Podrobné popisy skladeb viz samostatný dokument Výpis skladeb 

stavebních konstrukcí ve složce D.1.1 Architektonicko – stavební řešení. 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby 

 Hydroizolační souvrství spodní stavby je vzhledem k vysoké hladině 

spodní vody navrženo proti tlakové vodě dvěma asfaltovými SBS 

modifikovanými pásy. Oba pásy jsou tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny, na horním povrchu opatřeny jemným separačním posypem a na 

spodním separační PE fólií. Spodní pás bude celoplošně nataven na 

napenetrovanou podkladní betonovou desku a vrchní pás bude bodově 

nataven. Penetrace bude provedena z asfaltového nátěru. 

 

 Svislá hydroizolace bude z bezpečnostních důvodů vyvedena 500 mm nad 

terén, pro případ, že by došlo ke vystoupání hladin spodní vody.  

 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace soklové části 

 Tepelná izolace soklové části a části základů je navržena z extrudovaného 

polystyrenu 3000 CS, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa. Tepelná 

izolace bude lepena ke konstrukci pomocí bitumenového lepidla s kaučukem. 

Zateplení soklové části bude provedeno do výšky 500 mm nad úroveň 

upraveného terénu, resp. do výšky nad úroveň svislé hydroizolace. 

 

 Okolo soklu bude na severní a z části na západní straně objektu proveden 

okapový chodníček z praného kačírku šířky min. 500 mm, který bude od 

podkladu oddělen geotextílií. Na jižní a východní straně bude v okolí objektu 

proveden pochozí chodník z betonové dlažby, skladba viz Výpis skladeb 

stavebních konstrukcí. 
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Tepelná izolace obvodových stěn 

 Tepelná izolace obvodového železobetonového zdiva v prvním 

nadzemním podlaží je z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností 

konstrukce navržena z fasádního polystyrenu EPS Grey Wall o tloušťce 200 

mm. Obvodové keramické zdivo 2. a 3. nadzemního podlaží je zatepleno 

kontaktním zateplovacím systémem z fasádních tepelně izolačních desek EPS 

70F tloušťky 200 mm. Celá konstrukce zateplení 1. – 3. NP bude provedena 

jako certifikovaný zateplovací systém ETICS. Tepelná izolace bude lepena na 

nosný podklad pomocí flexibilního lepidla a kotvena talířovými natloukacími 

hmoždinkami se zátkou a ocelovým trnem, dl. 215 mm a průměr talířku 90 

mm. 

 

 Poslední ustoupené čtvrté nadzemní podlaží má fasádu řešenou jako 

provětrávanou se zateplením z minerálních desek z čedičových vláken tl. 200 

mm. Desky budou vkládány mezi nosný rošt fasády a kotveny nasucho pomocí 

talířových hmoždinek Termofix CF, dl. 235 mm a průměr talířku 60 mm. 

Desky budou následně chráněny otevřenou lepící difuzní membránou 

s odolností proti UV záření. 

 

Výplně otvorů 

Vstupní dveře do objektu 

 Vstupní dveře do objektu jsou navrženy jako jednokřídlé s bočním 

světlíkem a s nadsvětlíkem, hliníkové z profilů s přerušeným tepelným 

mostem. Dveřní křídlo s prosklením, boční světlík a nadsvětlík – čiré 

bezpečnostní trojsklo s teplým plastovým distančním rámečkem. Barva dveří 

a rámu – antracitová šedá RAL 7016. Součástí dodávky dveří je hliníkový rám 

výšky 18 mm. Čistá průchozí šířka křídla je 1000 mm a výška otevíravého 

křídla 2100 mm.  

 

 Do vstupních dveří bude instalováno celoobvodové bezpečnostní kování 

s bezpečnostními body a tříbodový bezpečnostní zámek s cylindrickou 

vložkou. Kování madlo-klika. 
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Dveře do CHÚC v 1. NP 

 Všechny dveře do prostoru CHÚC jsou navrženy jako protipožární 

s odolností EI30 DP3 se samozavíračem. Zárubeň z dvojitého masivního rámu 

opatřeného skrytou zpevňovací páskou. Kování klika-klika. Dveřní křídlo 

plné, barevné provedení antracitová šedá RAL 7016. 

 

Dveře technické místnosti, kolárna, odpadky 

 Jednokřídlé plné dveře, čistá průchozí šířka 900 mm. Křídlo s výplní 

z voštiny, opláštěno HDF deskou s lakovaným povrchem, barva antracitová 

šeď RAL 7016. Zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž, kování s dózickým 

zámkem, klika-klika. 

 

Vchodové dveře do bytů 

 Vchodové dveře do bytů jsou navrženy jako bezpečnostní, třídy RC3 

s požární odolností EI30 DP2. Dveře jsou s prahem výšky 20 mm. Dveřní 

křídlo plné v dekoru javor, opatřené kukátkem. Zárubeň z ocelové konstrukce 

jeklových profilů, vnější hlubokotažný ocelový plech + vnitřní laminovaná 

protipožární deska, konstrukce včetně obvodového a protipožárního těsnění. 

Kování s bezpečnostním vložkovým zámkem, koule – klika. 

 

Vnitřní dveře bytů a provozoven 

 Dveře s obložkovou zárubní z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou 

CPL, obvodové těsnění. Dveřní křídlo plné, laminátové, odlehčená DTD 

deska. Dekor dveří CPL borovice bílá struktura. Dveře navržené v čisté 

průchozí šířce 700 mm (koupelny, wc, úklid. m.) nebo 800 mm (obytné m.). 

Bez prahu. 

 

Posuvné dveře v bytech 

 Jednokřídlé posuvné dveře se stavebním pouzdrem, křídlo plné. Stavební 

pouzdro JAP 705 Standard – rozměry 1745x2060 mm. Zárubeň obložková 

z dřevotřískové desky, obvodové těsnění. Dveřní křídlo plné, laminátové, 
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odlehčená DTD deska. Dekor dveří CPL borovice bílá struktura. Dveře 

navržené v čisté průchozí šířce 800 mm, bez prahu. 

 

Okenní výplně a HS portály 

 Navržena jsou okna s plastovým rámem, povrchová úprava antracitová 

šedá RAL 7016. Rám z profilu se 6-ti komorami o stavební hloubce 76 mm, 

vyztužen pozinkovanými ocelovými profily tl. 2 mm.  

 

 Okna jsou uvažována jako sklopná a otvíravá se zasklením izolačním 

trojsklem, Ug = 0,5 W/m2.K, Uf = 1,0 W/m2.K. Tepelný nekovový meziskelní 

rámeček. Součástí dodávky oken bude vnitřní plastový parapet šířky 250 mm 

a ošetření připojovací spáry dle ČSN 73 0540.  

 

 Na terasy a balkóny jsou navrženy HS portály. Rám HS portálu z profilu 

se 6-ti komorami, třída A. Stavební hloubka rám/křídlo 194/82 mm. Provedení 

bezbariérové s kolejničkou výšky 5 mm. Barva antracitová šeď RAL 7016. 

Montáž HS portálu na tepelně izolační profil z purenitu. Součástí dodávky 

bude bezbariérový systémový práh. Osazení HS portálu bude v úrovni 

podlahy, bez vyrovnávacích stupňů.  

 

 Přesné rozměry výplní okenních otvorů budou stanoveny dodavatelem na 

základě výrobní dokumentace, zpracované po přesném zaměření otvorů na 

stavbě. 

 

Příprava pro žaluzie 

U všech oken v 2. – 4. NP bude provedena příprava pro osazení 

horizontální exteriérové žaluzie s motorickým pohonem a bočním vedením 

pomocí vodící lišty. Součástí dodávky je venkovní skrytý Al podomítkový 

box, v úpravě zapuštěné do fasády, přetažen zateplovacím systémem 

s omítkou, resp. obkladem provětrávané fasády. Dodávka boxu včetně všech 

kotevních prvků a Al krycích plechů zakrývajících ze spodní strany 

navazující vrstvy tepelné izolace. Předp. šířka boxu cca 125 mm - box musí 
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umožnit instalaci mezi 2 vrstvy tepelné izolace. V případě použití boxu jiné 

šířky je nutné způsob instalace konzultovat s projektantem. Součástí stavební 

připravenosti zajišťované stavbou je přívod kabeláže do prostor boxu 

(chránička vedena z podlahy podél ostění okna do úrovně kastlíku, vyvedena 

do exteriéru), prokabelování mezi boxem, bytovým rozvaděčem a 

zaslepenými ovládacími tlačítky. Uvažováno s žaluzií Cetta 80, ref. barvy 

tmavě šedá RAL 7022.  

Klempířské prvky 

Klempířské výrobky jsou navrženy převážně v lakovaném hliníku, 

v obdobné povrchové úpravě. 

Klempířské konstrukce budou provedeny v rozsahu, dle specifikací a 

příslušného výpisu klempířských výrobků. Umístění jednotlivých 

klempířských výrobků je patrné z výkresů obecné části projektu.  

Předpokládané tvarové řešení jednotlivých klempířských prvků je 

zakresleno ve výpisu klempířských výrobků a může být upraveno a doplněno 

v rámci autorského dozoru při dořešení dílčích detailů po výběru dodavatele 

klempířských prací.  

Obsahem dodávky jsou vlastní klempířské konstrukce, včetně kotvení, 

spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových 

konstrukcí potřebných pro osazení klempířských výrobků. Obsahem dodávky 

je rovněž doprava a montáž klempířských výrobků, včetně pohledového 

začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na 

systémy objektu (architektonicko-stavební, statika, elektro, …). Součástí 

dodávky jednotlivých klempířských konstrukcí bude veškerá potřebná 

koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, 

provedení a předložení vzorků a zpracování dodavatelské dokumentace. 

Dodávka klempířských konstrukcí musí být koordinována generálním 

dodavatelem s návaznými stavebními konstrukcemi tak, aby pro klempířské 

konstrukce v době jejich instalace byly připravené veškeré stavební 

připravenosti nutné pro osazení těchto prvků. 
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Klempířské výrobky budou provedeny dle firemních předpisů a detailů 

výrobce, pokud takový předpis neexistuje, dle ČSN 73 3610. 

Základní typy klempířských prvků (podrobně viz výpis klempířských v.): 

- okenní hliníkový tažený parapet 

- oplechování atiky 

- dešťový žlab 

- dešťový svod 

- lišta z poplastovaného plechu – pro napojení PVC-P fólie 

- okapnice 

 

Zámečnické prvky 

Obsahem dodávky jsou vlastní zámečnické konstrukce, včetně kotvení, 

spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových 

konstrukcí potřebných pro osazení zámečnických výrobků. Obsahem 

dodávky je rovněž doprava a montáž zámečnických výrobků, včetně 

pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční 

napojení na systémy objektu (architektonicko-stavební, statika, elektro, …). 

Součástí dodávky jednotlivých zámečnických konstrukcí bude veškerá 

potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební 

připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování dodavatelské 

dokumentace. Dodávka zámečnických konstrukcí musí být koordinována 

generálním dodavatelem s návaznými stavebními konstrukcemi tak, aby pro 

zámečnické konstrukce v době jejich instalace byly připravené veškeré 

stavební připravenosti nutné pro osazení těchto prvků. 

Dodavatel bude povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné 

výkresy týkající se jeho části. Dodavatel předloží dílenskou (dodavatelskou) 

dokumentaci architektovi a generálnímu projektantovi k odsouhlasení. 

Generální projektant kontroluje v předložené dílenské (dodavatelské) 

dokumentaci pouze věcnou správnost a soulad s prováděcí dokumentací. Za 

dimenze a specifikaci jednotlivých prvků, kotevních částí, rozměrovou 
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přesnost a povrchovou úpravu je zodpovědný generální dodavatel a dodavatel 

části. 

Zámečnické konstrukce budou provedeny v rozsahu, dle specifikací a dle 

příslušného výpisu zámečnických výrobků. Umístění jednotlivých 

zámečnických výrobků je patrné z výkresů obecné části projektu.  

Materiálem zámečnických výrobků jsou převážně běžně dostupné kovové 

profily typové řady nebo typové kompletační výrobky.  

Pro dotěsnění zámečnických konstrukcí k ostatním okolním stavebním 

konstrukcím budou použity trvale pružné materiály tam, kde musí být 

zajištěna trvalá soudržnost a spolupůsobení. 

Případný nátěr na ocelové konstrukce zámečnických výrobků bude 

otěruvzdorný, stejnobarevný, stálý při působení UV záření a kvalita nátěru 

bude rovinná bez kapek či stékající barvy, s vysokou povrchovou tvrdostí a 

antikorozní ochranou. Zásadně se preferuje dodávka konstrukce v koncové 

povrchové úpravě, v případě nemožnosti budou konstrukce na stavbu dodány 

minimálně se základním nátěrem.  

Základní typy zámečnických výrobků (podrobně viz výpis zámečnických v.): 

- konstrukce sklepních kójí 

- dělící stěna teras a balkónů – ocelová konstrukce s výplní 

z dřevovláknitých desek 

- venkovní zábradlí teras a balkónů – nerezové zábradlí s vodorovnou 

výplní a bezpečnostním sklem, boční kotvení 

- držák pro schodišťové madlo (materiál madla-dřevo) 

- schodišťové šikmé a rovné zábradlí – nerezové s horním kotvením 

sloupků, výplň vodorovné pruty 

 

Vzduchotechnika 

  V objektu je navržen decentrální systém, kdy je v každé bytové jednotce a 

provozu uvažována samostatná rekuperační jednotka umístěna v podhledu. 

Čerstvý vzduch bude přiváděn přes společné přívodní potrubí vyvedené nad 



43 
 

střechu objektu, zakončeno nasávacím prvkem. Na toto potrubí budou v každém 

podlaží připojeny jednotlivé rekuperační jednotky. Přívod čerstvého vzduchu 

bude zajištěn do pobytových místností, odvod vzduchu z hygienických prostor 

bytu – vzduch bude přisáván z okolních prostor dveřními mřížkami, štěrbinami 

pod dveřmi nebo pomocí zatlumených stěnových větracích mřížek. 

Znehodnocený vzduch bude vyfukován nad střechu objektu tak, aby nebyl 

ovlivněn přiváděný čerstvý vzduch. Digestoř v kuchyních je řešena jako 

cirkulační – nelze napojit na rekuperační jednotku, došlo by k zanesení filtru 

jednotky nečistotami a mastnotou. 

  Chráněná úniková cesta je větrána nuceným větráním, vzduchotechnická 

jednotka bude umístěna v samostatné místnosti nacházející se v blízkosti prostoru 

CHÚC, vzduch bude přiváděn ze severní fasády a odváděn nad střechu. 

 bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky při užívání, 

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

životního prostředí. Veškerá místa, kde hrozí k nebezpečí pádu osob jsou 

opatřena zábradlím. Veškeré zařízení musí být používané a provozované dle 

podmínek jejich výrobců.  

 Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými 

v České republice. 

 Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této 

činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny 

články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména 

vyhlášku č.48/1982 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, 

vibrace – popis řešení 

 Stavba bude splňovat požadavky normy ČSN 730540-2:2011 na 

minimálně požadované součinitele prostupu tepla. Dále bude splňovat veškeré 

předpisy ohledně energetické náročnosti budovy především dle zákona 

406/2000Sb. Pro posouzení tepelně technických vlastností stavebních 
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konstrukcí je platná metodika z hlediska Vyhlášky MPO č.193/2007 Sb. a dále 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (2011), s přiměřeně zvýšenými 

nároky.  

 Všechny konstrukce jsou dimenzovány na dostatečný tepelný odpor, 

vlhké provozy budou mít řádné pořadí skladby difúzního odporu. 

 Hygienické limity hluku budou stanoveny podle Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, platné od 

24.srpna 2011.  

 Veškeré výpočty a splnění všech podmínek na osvětlení, oslunění, 

akustiku a tepelnou techniku jsou zpracovány v samostatné části viz Složka č. 

6 – Stavební fyzika. 

 

 požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze viz Složka č. 5 – D.1.3 

Požárně-bezpečnostní řešení. 

 

 údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

    Veškeré použité materiály musí splňovat požadavky příslušných norem 

a vyhlášek včetně požadavků na jakost.  

 

  Dodavatel stavby je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní 

měření výšek a rohových bodů a rovněž postaveného bednění všech 

železobetonových dílů (v případě, že se vyskytuje). Platí pro horizontální i 

vertikální směr. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a 

předložit je zadavateli. 

 

Kontroly budou vždy prováděny po ukončení jednotlivých technologických 

celků a budou provedeny minimálně tyto kontroly: 

- kontrola základové spáry, 

- kontrola celistvosti hydroizolace, 
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- kontrola celistvosti tepelné izolace, 

- kontrola rovinnosti, vodorovnosti a svislosti konstrukcí, 

- kontrola odchylek, 

- kontrola správných technologických postupů, 

- kontrola krytí vztuže, 

- kontrola světlých výšek, 

- kontrola velikosti otvorů. 

 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s ustanoveními příslušných norem. 

 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Na stavbě se nebudou vyskytovat žádné netradiční technologické postupy ani 

zvláštní provedení a jakost navržených konstrukcí. 

 

d) Výkresová část – výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů – 

nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží 

s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem 

účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném 

rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny 

plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými 

ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů 

povrchů. 

 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: 

- D.1.1.01 Půdorys 1.NP     M1:50           15xA4 

- D.1.1.02 Půdorys 2.NP     M1:50           15xA4 

- D.1.1.03 Půdorys 3.NP     M1:50           15xA4 

- D1.1.05 Půdorys 4.NP     M1:50           15xA4 

- D.1.1.06 Plochá jednoplášťová vegetační střecha M1:50           15xA4 

- D.1.1.07 Řez A-A‘     M1:50  8xA4 
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- D.1.1.08 Řez B-B‘     M1:50           15xA4 

- D.1.1.07 Severní pohled    M1:50  6xA4 

- D.1.1.08 Jižní pohled     M1:50  6xA4 

- D.1.1.09 Východní pohled    M1:50  8xA4 

- D.1.1.10 Západní pohled    M1:50  8xA4 

 

e) Dokumenty podrobností – skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a 

prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily 

bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: 

- Výpis skladeb stavebních konstrukcí     39xA4 

- Výpis okenních výplní        6xA4 

- Výpis dveřních výplní        6xA4  

- Výpis klempířských výrobků        4xA4  

- Výpis zámečnických výrobků       3xA4  

- Výpis truhlářských výrobků        2xA4  

- Výpis doplňkových výrobků        4xA4  

- Výpis exteriérových žaluzií                   2xA4  

  

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Není součástí této PD. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

Není součástí této PD. 
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c) Výkresová část – výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1:50, 

výjimečně 1:100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a 

podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně 

identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností. 

 

Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 

- D.1.2.01 Základy     M1:50           15xA4 

- D.1.2.02 Tvar stropu nad 1.NP    M1:50  8xA4 

- D.1.2.03 Tvar stropu nad 2.NP    M1:50  8xA4 

- D.1.2.04 Tvar stropu nad 3.NP    M1:50  8xA4 

- D.1.2.04 Tvar stropu nad 4.NP    M1:50  8xA4 

- D.1.2.04 Tvar prefabrikovaného schodiště  M1:50  8xA4 

- D.1.2.06 Detail A – Atika    M1:5  8xA4 

- D.1.2.07 Detail B – Vstup na terasu   M1:5  6xA4 

- D.1.2.08 Detail C – Okno v provětrávané fasádě M1:5  6xA4 

- D.1.2.09 Detail D – Schodiště                 M1:5  8xA4 

- D.1.2.10 Detail E – Dno výtahové šachty  M1:5  8xA4 

- D.1.2.11 Detail F – Vstup do objektu     M1:5  8xA4 

 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné složce viz Složka č. 5 – D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není součástí této PD. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není součástí této PD. 
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3 Závěr 

 Cílem této diplomové práce byl návrh a zpracování projektové dokumentace 

polyfunkčního domu v Hradci Králové. 

 

 Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla architektonická studie, 

která řešila zejména dispoziční a tvarové uspořádání objektu. Pro polyfunkční dům byl 

vybrán pozemek v rozvíjející se lokalitě bytové zástavby. Lokalita se nachází v klidné 

části Hradce Králové nedaleko městských lesů.  

 

 Veškerý obsah diplomové práce jsem se snažila svědomitě a pečlivě zpracovat, tak 

aby byl v souladu se zadáním a splňoval požadavky platných norem, vyhlášek a předpisů. 

Vzniklé problémy a kritické konstrukční detaily jsem konzultovala s vedoucím práce i 

s odborníky a zástupci jednotlivých firem, od kterých jsem do své práce použila 

jednotlivé stavební výrobky.  

 

 Při zpracovávání diplomové práce jsem získala spoustu nových informací z oblasti 

projektování pozemních staveb a pracovních postupů při realizaci staveb. 
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k. ú.  katastrální území  

parc. č. parcelní číslo 

SO  stavební objekt 

NN  nízké napětí 

č. j.  číslo jednací 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 

1.NP  první nadzemní podlaží 

m n. m.   metrů nad mořem 

ZPF  zemědělský půdní fond 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSN  česká státní norma 

TZPO  technická zpráva požární ochrany 

PÚ  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PBŘS  požárně bezpečnostní řešení stavby 

MVČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

MMRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

vzpp  ve znění pozdějších předpisů 

PBS  požárně bezpečnostní stupeň 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

NV  nařízení vlády 

VZT  vzduchotechnika 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

Bpv  Balt po vyrovnání 

Sb  sbírky 
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