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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

V platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. V platném a účinném znění; 

4) Vyhláška č. 268/2009 Sb. V platném a účinném znění; (5) Platné normy ČSN, EN; (6) 

Katalogy a odborná literatura; (7) Vlastní dispoziční řešení a architektonický návrh budovy. 

 

Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné 

konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů, včetně vyřešení 

osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb. V platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část 

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

návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy 

základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy 

(modulové schéma budovy). Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, 

půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 

5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce 

vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D. 1. 1. bod 

c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované části, 

budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou 

uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu 

vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím 

dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami 

formátu A4 opatřených popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé 

složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém procesoru 

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

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

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a 

ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu 

B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací. 

 

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

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

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

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

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

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují). 

 

 

 

  Ing. Bohuslav Brukner 
Vedoucí diplomové práce  



Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby bytového domu s polyfunkcí. Objekt se nachází v katastrálním 

území Prosek. V lokalitě Praha 9 v severovýchodní části města. Terén pozemku 

je rovinný. 

Bytový dům s polyfunkcí má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. 

V podzemní podlaží se nachází společná garáž, technické a skladovací prostory. 

První nadzemní podlaží je uzpůsobeno pro kavárnu a kancelářské prostory. 

Na podlaží navazuje terasa, která je přístupná z vnitřního tak vnějšího prostoru. 

Druhé až páté nadzemní podlaží vyplňují bytové jednotky. V pátém nadzemním 

podlaží se nachází pochozí terasa. Zastřešení nad 4NP a 5NP je tvořeno plochou 

střechou.  

Konstrukční systém v 1PP bude tvořen kombinací železobetonových sloupů, 

průvlaků a stěn. V 1NP kombinace zděného a železobetonového příčného systému 

se ztužující železobetonovou stěnou. V 2NP až 5NP příčný zděný systém se ztužující 

železobetonovou stěnou. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými 

monolitickými deskami. Ramena schodiště jsou prefabrikované. Celá stavba 

je zateplena kontaktním zateplovacím systémem.

Bytový dům s polyfunkcí, podsklepený objekt, podzemní garáže, železobetonový 

monolitický strop, kontaktní zateplovací systém.  

The subject of the Master's thesis is the elaboration of project documentation for 

the construction of a multifunctional apartment building. The building is located 

in the cadastral area of Prosek, in Prague 9 in the north-eastern part of the city. 

The terrain of the land is flat. 

The multifunctional house has five floors and one underground floor. In the 

basement there is a garage, a technical area and a storage area. The first floor 

is redesigned to a café and office area. The floor is connected to a terrace, which 

is accessible from the interior and exterior. The second to fifth floors are filled with 

housing units. There is a walking terrace on the fifth floor. The roofing above the 

4th and 5th floors consists of a flat roof. 

The construction system in 1st floor consists of a combination of reinforced 

concrete columns, girders and walls. On the 1st floor, there is a combination of 

a masonry and reinforced concrete transverse system with a reinforcing reinforced 

concrete wall. From the 2nd floor to the 5th floor is a transverse masonry system 

with a reinforcing reinforced concrete wall. The ceiling structures are formed 

by reinforced concrete monolithic slabs. The stair flights are prefabricated. The 

whole building is insulated with a contact thermal insulation system. 



Apartment building with poly function, basement, underground garages, cast-in-

place reinforced concrete floor, contact thermal insulation system.  
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ÚVOD 

Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro bytový dům 

s polyfunkcí. Objekt se nachází v Praze 9, místní části Prosek, na stavebních parcelách 

číslo 615/35, 615/53, 615/177, 615/46. Terén rovinný. V objektu se nachází podzemní 

garáže, kavárna, kanceláře, bytové jednotky. Budova má jedno podzemní a pět 

nadzemních podlaží. Budova je zastřešena plochou střechou v 5.NP a pochozí terasou 

ve 4.NP. Objekt má hlavní vstup do budovy na schodiště a výtahový prostor. Další dva 

venkovní vstupy jsou přes terasu do kavárny a kancelářských prostor. Od 2.NP až 4.NP 

se nachází pět bytových jednotek na patře. V posledním 5.NP jsou tří bytové jednotky a 

jeden byt s vlastní pochozí terasou.  

Konstrukční systém 1PP bude tvořen kombinací železobetonového sloupu, 

průvlaků a stěn. V 1.NP kombinace zděného a železobetonového příčného systému se 

ztužující železobetonovou stěnou. Ve 2.NP až 5.NP příčný zděný systém se ztužující 

železobetonovou stěnou, která zajišťuje celkovou tuhost konstrukce. Stropní konstrukce 

jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami. U balkónů napojení přes ISO nosníky pro 

přerušení tepelných mostů. Ramena schodiště jsou prefabrikované. Zdi výtahové šachty 

jsou zděné s ŽB stropní deskou. Objekt je založen na pilotách. Celý objekt je zateplený 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Výplně otvorů v celé budově jsou plastové, 

trojskla s předsazenou montáží. Hlavní plochy budovy budou v bílé a šedé barvě. Bytový 

dům splňuje podmínky téměř nulové spotřeby energie. 

Téma práce bylo po konzultaci s vedoucím diplomové práce zvoleno pro bytový 

dům s polyfunkcí. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a. Název stavby:                      Bytový dům s polyfunkcí 

b. Místo stavby:   Praha 9 Prosek  

Katastrální území:   Prosek p.č. 615/35, 615/53, 615/177, 615/46 

Druh dokumentace:                      Dokumentace pro provedení stavby 

Datum zpracování:                         01/2021 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno/název:                Bc. Petr Štindl 

Adresa (sídlo):                 Jablůnka 575 

Telefon :    +420 600 600 600 

E-mail:    

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel:                   Bc. Petr Štindl 

Adresa (sídlo):                Jablůnka 575 

Telefon :    +420 600 600 600 

E-mail: 

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

Z hlediska navržení jednoho samostatného objektu není členění na objekty použito. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projektových prací  

[2] Digitální mapa katastru nemovitostí  

[3] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (04/2012)  

[4] Software Teplo pro Windows verze 2017 (Svoboda software 2017) 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcely v městské části Praha 9, katastrální území Prosek. Čísla parcel 

615/35, 615/53, 615/177, 615/46. Parcely mají dohromady výměru 2036 m2. Stavební 

pozemek se nachází na zastavěném území. Území se nachází na rovinné ploše s drobnou 

zelení v nadmořské výšce 291,58 m. n. m.. Přístup k území je z ulice Vysočanská a 

Litoměřická. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem 

Dané pozemky leží na ploše pro plochy umístění polyfunkčních staveb nebo 

kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné 

vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. SV – všeobecně smíšené. 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Nejsou známé žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje všechny podmínky závazných stanovisek 

všech dotčených orgánů. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Geologický průzkum: 

Na daném území proběhly vrty s následujícím výsledkem. Do 5m od terénu se nachází 

spraš. Od 6,5 m pod terénem opuka. 

Hydrogeologický průzkum: 

Hladina spodní vody se nachází 5 m pod terénem. 

Stavebně historický průzkum: 

U novostaveb není požadován. V Okolí se nenachází žádná historická památka. 
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g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není stanovena. 

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

Objekt 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 bytového domu s polyfunkcí nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

Stavbou nebudou narušeny odtokové poměry v území. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Projekt nemá žádné požadavky na asanace a demolice. Na staveništi se nachází 

drobná zeleň, kterou je nutno odstranit.  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou požadovány. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude přístupná z ulice Litoměřická. Komunikace dopravní bude vyvedena 

do ulice Litoměřická.  

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu vodovod, kanalizace, dešťová 

kanalizace, silnoproud, slaboproud, teplovod. 

Stavba je řešena bezbariérovým přístupem. K hlavnímu vchodu vede rampa a 

v domě je bezbariérový výtah. Pro hendikepované osoby je vymezeno parkovací místo 

v garáži. V kavárně prvního podlaží je toaleta pro hendikepované. 

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

V době zpracování projektové dokumentace nebyly žádné věcné a časové vazby 

stavby, podmiňující, vyvolané ani související investice. 

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

Místo stavby:    Praha 9, Prosek 

Katastrální území:   Prosek p.č. 615/35, 615/53, 615/177, 615/46 

Číslo LV:    456, 5087  

Výměra:    2036 m2 

Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:   Ostatní plocha 
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nevyskytují se. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu s polyfunkcí. 

b) Účel užívání stavby 

Víceúčelový objekt. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou stanoveny. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje podmínky závazných stanovisek všech 

dotčených orgánů, které jsou uvedeny v dokladové části. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na dotčené území se nevztahují žádné další právní předpisy. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Obestavěný prostor:   8832,69 

Zastavěná plocha:   577,3 m2 

Užitná plocha:    1675,48 m2 

Počet nadzemních podlaží:   5 

Počet podzemních podlaží:   1 

Počet komerčních jednotek:  2 

Počet bytových jednotek:  18 
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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. 

Hospodaření s dešťovou vodou:  retenční nádrž, dešťová kanalizace 

Bilance spotřeby vody:   předpoklad 100l/os/den 

Bilance spotřeby elektřiny:    nezjišťováno 

Energetický štítek budovy:   B - Úsporná 

U novostavby bude napojena nová vodovodní, kanalizační, elektrická, dešťová přípojka. 

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

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

j) Orientační náklady stavby 

Odhad ceny pro výstavby 70 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dané pozemky leží na ploše pro plochy umístění polyfunkčních staveb nebo 

kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné 

vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. SV – všeobecně smíšené. 

Okolní zástavbu tvoří bytové domy. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Objekt bytového domu s polyfunkcí je půdorysně obdélníkového tvaru. Objekt 

samostatně stojící s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. V 1NP objekt 

částečně obklopuje terasa, která je obehnána atikou pro soukromí hostů a oddělení od 

hluku okolí. V 1PP se nachází parkovací místa pro 20 aut, výměníková stanice pro 

teplovod, kolárna a kočárkárna, sklepní kóje. Podlaha parkoviště je z betonu se vsypem. 

V ostatních místnostech 1PP je dlažba. Obvodové konstrukce a sloupy 1PP jsou 

z železobetonu. V 1NP se nachází kombinace stěnového zděného a železobetonového 

příčného systému se ztužující ŽB stěnou. V 2NP - 5NP jsou nosné konstrukce zděné a 

ztužující prvek je jedna železobetonová stěna. Stěnový systém je kombinovaný a od 

prvního patra příčný stěnový systém se ztužující stěnou. Na terasu 1NP vedou dvě 

venkovní kovové schodiště. V celém domě je symetrická dispozice plastových oken 

větších rozměru v odstínu RAL 7016 – ANTRACIT. Páté nadzemní podlaží je zmenšeno 

na 3 bytové jednotky z toho jeden byt má pochozí terasu. Střecha bytového domu je 

plochá z asfaltových pásu. Stropy jsou z ŽB monolitických desek, na které budou 

napojeny přes ISO nosníky balkónové desky. Pro prosvětlenost a estetičnost stavby budou 

všechny balkóny celoskleněné. Všechny klempířské výrobky budou v odstínu RAL 7016 
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– ANTRACIT. Celý dům bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Barevné řešení fasády navrženo kombinaci bílé a šedé barvy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přistup do jednotlivých podlaží po prefabrikovaném schodišti s monolitickými 

deskami a bytovém výtahu. Komerční prostory mají samostatné vstupy z terasy. Na terasu 

z venkovního prostředí vedou dvě ocelové schodiště. Komerční prostory jsou v 1NP. 

V dalších podlažích se nachází jen bytové jednotky. V prvním podzemním podlaží se 

nachází podzemní garáže, technické místnosti, sklepní kóje pro jednotlivé bytové 

jednotky.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dle požární normy ČSN 730833 Obytné budovy je nutné objekty OB2 navrhovat 

jako bezbariérové. Vstup do objektu tvoří rampa se zábradlím o sklonu 6,25 %. Dále 

bezbariérový výtah do každého podlaží. V 1PP je umístěno parkovací místo pro invalidy. 

V 1NP se nachází toaleta pro invadily. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

se v bytových jednotkám nevyskytují a byty tak nejsou navrženy. Bezbariérové užívání 

společných prostor je v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 

Sb. o technických požadavcích na stavby, dalšími právními předpisy a v souladu s 

platnými normami ČSN. Dále Pražskými stavebními předpisy upravující stavební zákon 

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

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekt bytového domu s polyfunkcí, kde místo polyfunkce vyplňují kanceláře a 

kavárna v 1NP. V dalších nadzemní podlažích se vyskytují bytové jednotky. Budova má 

pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, kde se nachází společné parkoviště pro dvacet 

automobilů a technické místnosti se sklepními kóji. Okolo 1NP se nachází terasa, na 

kterou je přístup ze dvou ocelových schodišť. V 2NP - 4NP se nachází byty o dispozici 

1+KK, 1+KK, 2++KK, 2+KK, 3+KK. V 5NP se nachází byty o dispozici 1+KK, 3+KK, 

3+KK. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Celá budova je postavena na pilotách. Na piloty navazují v 1PP ŽB sloupy 

700x400 mm a ŽB pásy tl. 500 mm, ŽB stěny tl. 300 mm. V dalších podlažích je 

konstrukční systém stěnový příčný s vyztužující ŽB stěnou. Nosné stěny jsou tl. 300 mm. 

ŽB stropní desky jsou křížem vyztužené a balkóny jsou napojené přes ISO nosník. TL. 

desek od 140 – 220 mm. Všechny sloupy a průvlaky v 1PP jsou ŽB monolitické. 
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Schodišťová ramena jsou prefabrikované. Střecha plochá z asfaltových pásů. 

Konstrukční výška 3,175 a 2,75 m. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Návrh monolitické konstrukce proběhl v předběžném měřítku. Dále je vyžadován 

statický posudek na celou konstrukci.   

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Na stávající inženýrské sítě budou napojeny nové přípojky ze stavby a to 

vodovodní, kanalizační, dešťová, silnoproud, slaboproud, teplovod. Objekt bude napojen 

na teplovod pomocí výměníkové stanice, ze které se bude vytápět pomocí podlahového 

vytápění celý objekt. Při budování nových přípojek je nutné dodržet předepsané 

vzdálenosti ČSN 73 6005. Pro odvětrávání bude využito šachet. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Vodovod 

Kanalizace 

Dešťová kanalizace 

Silnoproud 

Slaboproud 

Teplovod 

Vzduchotechnické zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno v samostatné části. Příloha D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Požadavky na energetickou náročnost budov určuje zákon č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (poslední aktualizace č. 318/2012 Sb.). 

Splnění požadavků je prokazováno průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) 

zpracovaném dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy je nutno doložit průkazem PENB 

při:  

a) výstavbě nových budov  

b) při větších změnách dokončených budov 

c) pro každou užívanou administrativní budovu nebo bytový dům v termínech dle §7a 

odst.1  
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d) při prodeji budovy nebo její ucelené části nebo nájmu budov nebo jejich ucelených 

částí v termínech dle §7a odst.2 a 3.  

Ve smyslu zákona č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov je větší změnou 

dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která probíhá více než 25 % 

celkové plochy obálky budovy. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Objekt splňuje vyhlášku u č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 

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

Větrání obytných místností a společného schodiště (obývací pokoj, pokoj, 

schodiště, chodba), bude řešeno pomocí lokálních/decentrálních větracích jednotek 

s rekuperací. Každá obytná místnost bude mít zabudovanou jednu jednotku skrz zeď 

z interiéru do exteriéru. V 1NP budou kanceláře a kavárna odvětrávány přes 

vzduchotechnickou jednotuku. Výkon jednotek bude stanoven podle účelu místnosti a 

jejího objemu. Viz samostatný projekt vzt. 

Větrání objektu v 1PP pro parkovací prostory je přirozené větráno pomocí otvoru 

v sekčních dveřích a zdech. Dále prostor pro sklepní kóje bude větraný nuceně a každé 

dveře budou osazeny ventilační mřížkou. Výměna vzduchu bude spuštěna pomocí čidla. 

V nadzemních podlažích budou odvětrávány hygienické zařízení a digestoře v kuchyních 

nuceně pomocí vzduchotechniky přes šachty na střechu. 

Na chodbě pod schodištní mezipodestou bude ventilátor s čidlem na CO2. Při 

požáru se aktivuje UPS a v posledním nejvyšším patře bude ventilací odveden vzduch 

z budovy. 

Splaškové vody odvedeny do splaškové kanalizace pomocí nové přípojky. 

Dešťové vody budou odvedeny přes retenční nádrž do dešťové kanalizace pomocí nové 

přípojky. Oslunění je posouzeno v posouzení objektu stavební fyziky podle ČSN EN 

17037. 

Při výstavbě bude docházet k negativnímu vlivu na okolní prostředí a to zvýšená 

prašnost, vibrace, hluk. Prašnost bude částečně eliminována kropením. Při stavbě bude 

hluk vymezen na dobu od 08,00 hod do 22,00 hod. 

V objektu nevznikají žádné nebezpečné odpady. Komunální odpad bude tříděn a 

odnášen do prostoru vymezující skládku pro vyvážení odpadu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Je řešena hydroizolací (asfaltové pásy). Stavba s nízkým radonovým indexem. 

Obytné prostory nejsou v kontaktním podloží. První podzemní podloží je odvětráváno. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

Není v projektu uvažována z důvodu typu stavby a umístění stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není v projektu uvažována z důvodu typu stavby a umístění stavby. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyvolá nadměrný hluk. Proti hluku působí kontaktní zateplovací systém 

ETICS. A technické vlastnosti oken a dveří. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejsou v projektu navržena z důvodu umístění stavby. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S účinky tohoto typu není v projektu uvažováno. Stavba není těmito účinky 

ohrožena. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nové přípojky budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu. Vodovod, 

kanalizace, teplovod, silnoproud, slaboproud. Pro napojení teplovodu slouží technická 

místnost VZT pro výměnu tepla. Každá přípojka musí být řešena se správcem sítě, který 

rozhodne o povolení napojení k objektu.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nebyly zjišťovány. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

K objektu je umožněn bezbariérový přístup z ulice Litoměřická. Bezbariérový 

přístup je umožněn pomocí rampy do hlavního vchodu a pomocí osobního automobilu 

přes garáž, kde je vyhraněno parkovací místo pro invalidy. Pro vertikální pohyb po 

objektu slouží bezbariérový výtah. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na silniční komunikaci ulice Litoměřická. (sjezd do garáže) 
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c) Doprava v klidu podle Pražských stavebních předpisů 2018 

Kategorie 1 Bydlení 

1371 m2 HPP/ 85 m2 HPP na jedno stání = 16,129 stání 

90 % vázaných stání = 14,516 stání 

10 % návštěvnických stání = 1,612 stání 

 

Kategorie 2b Služby a drobné provozovny 

189 m2 HPP/ 40 m2 HPP na jedno stání = 4,725 stání 

10 % vázaných stání = 0,472 stání 

90 % návštěvnických stání = 4,252 stání 

 

Kategorie 3a Administrativa s malou návštěvností 

139 m2 HPP/ 50 m2 HPP na jedno stání = 2,78 stání 

90 % vázaných stání = 2,502 stání 

10 % návštěvnických stání = 0,278 stání 

 

Budova se nachází ve vnitřním městě v zóně 05 

vázaná stání 1: 100% z 14,516 = 14,516 stání 

vázaná stání 2b: 65% z 0,472 = 0,307 stání 

vázaná stání 3a: 65% z 2,502 = 1,626 stání 

požadavek na vázaná stání celkem: 14,516 + 0,307 + 1,626 = 16, 449 po zaokrouhlení 16 

vázaných stání 

návštěvnická stání 1: 65% ze 1,612 = 1,047 stání 

návštěvnická stání 2b: 65% z 4,252 = 2,763 stání 

návštěvnická stání 3a: 65% z 0,278 = 0,18 s stání 

požadavek na návštěvnická stání celkem: 1,047 + 2,763 + 0,18 = 3,99  po zaokrouhlení 4  

návštěvnická stání 

celkový počet stání: 20 

d) Pěší a cyklistické stezky 

K objektu jsou navrženy pěší zpevněné plochy ústící na chodník k ulici 

Litoměřická. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terén je rovinný. Vyhloubená zemina bude částečně odvezena na skládku a část 

ponechána pro zarovnání terénu. U okapních chodníků bude terén upraven, doplněn podle 

skladby a viz. projektová dokumentace. Cesta do podzemních garáží bude vyhloubena a 

vyspádována podle projektu. 

b) Použité vegetační prvky 

Pozemek bude zatravněn. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou navrženy. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Po dokončení stavby bez vlivu. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Nemá vliv. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemá vliv. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Při výstavbě bytového domu s polyfunkcí bude v rámci ochrany obyvatelstva 

stavební pozemek oplocen, výška oplocení musí být minimálně 1,8 metru. Při návrhu 
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stavby byly dodrženy náležitosti vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

o technických požadavcích na stavby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Veškeré spotřeby hmot budou dány výkazem výměr. Zajištění dodávky a 

uskladnění materiálů si zajišťuje generální dodavatel samostatně. Materiály budou na 

stavbu dovezeny v takovém množství a termínu, aby došlo k jejich zabudování v co 

nejkratším čase. Pro stavební práce je nutno zajistit dodávku elektrické energie a vody. 

Elektrická energie bude zajištěna staveništním rozvaděčem s vlastním měřením spotřeby, 

napojeným nadzemní staveništní přípojkou. Přesné místo napojení určí investor. Dodávka 

vody bude zajištěna samostatně měřenou přípojkou. Přesné místo napojení určí investor. 

b) Odvodnění staveniště 

Na staveništi se nachází propustná zemina, není proto nutné zřizovat odvodnění 

staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Okolo pozemku vede místní průjezdná dvouproudová komunikace, na kterou 

bude napojen samostatný sjezd pro osobní automobily. Hranici staveniště bude tvořit 

drátěné oplocení pozemku investora, které bude vymezovat plochu staveniště, což 

znemožní přístup třetích osob. Vstup na staveniště bude nepovolaným zakázán. 

Staveniště bude zasahovat pouze na pozemek investora. Z hlediska ochrany veřejných 

zájmů je nutno zajistit ochranu proti znečišťování komunikací, ochranu proti 

znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, respektování hygienických předpisů 

a opatření v objektech zařízení staveniště. Napojení na inženýrské sítě bude zajištěno 

staveništními přípojkami. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pří stavebních prací může docházet k zvýšené prašnosti a nadměrnému hluku. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Na pozemku se nepředpokládají žádné asanace a demolice, pouze odstranění 

zeleně. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro staveniště nejsou uvažovány žádné dočasné ani trvalé zábory. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadovány. 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Za odpad během doby výstavby je zodpovědný dodavatel stavby. Dodavatel 

stavby při předání stavby předá dokument o likvidaci odpadů. Dle vyhl.č. 381/2001 Sb, 

vyhl.č.168/2007 Sb.. 

OZNAČENÍ NÁZEV ZPŮSOB 

17 01 01 Beton recyklace 

17 01 02 Cihly skládka 

17 02 03 Plasty recyklace 

17 02 04 Sklo, plasty, dřevo, 

nebezpečné 

skládka 

17 09 04 Směsné stavební odpady skládka 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina bude částečně použita na další úpravy terénu. Většina 

nadbytečné zeminy bude odvezena na skládku. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě je nutné respektovat všechny aspekty životního prostředí. Všechny 

odpady budou podle zákona zpracovány a doloženy dokumentací o tom, že byly 

uskladněny nebo recyklovány atestovanou osobou. V souladu se zákonem 185/2001 o 

odpadech, nařízení vlády č. 197/2003 a předpisů souvisejících. Na staveništi bude zřízen 

mobilní WC, které bude pravidelně měněno specializovanou firmou. Všechny stroje a 

automobily budou kontrolovány kvůli úniku nebezpečných pohonných látek.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 

183/2006 Sb. (v platném znění) § 156 včetně předpisů navazujících. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

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

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

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 

48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  



25 
 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 - Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí.  

- Zákon č. 338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn. 

 - Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 - ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.  

- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Objekt je dle normy požární ČSN 730833 Obytné budovy navržen jako 

bezbariérový, konkrétně jeho společné prostory a komerční prostor pro návštěvníky. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není vyžadováno. V případě nutnosti bude případné omezení dopravy řešeno dle 

potřeby stavby individuálně mezi stavbou a správcem komunikace. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

Zahájení stavby:  červenec 2021  

Ukončení stavby:  červenec 2022 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Objekt je napojen na městskou kanalizační, dešťovou a vodovodní infrastrukturu.  
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

D.1 Technická zpráva 

D.1.1. Účel objektu 

Bytový dům s polyfunkcí 

D.1.2. Architektonické řešení 

Objekt je navržen jako bytový dům s polyfunkcí (kavárna, kancelářské prostory) 

s podsklepeným podzemním podlažím (společné garáže, sklepní kóje, technické 

místnosti). V 2NP - 5NP se nachází bytové jednotky. Okolní zástavbu domu tvoří bytové 

domy nejvýše šesti nadzemních podlažích. Vstup do objektu je ze severozápadní strany.  

D.1.3. Kapacitní údaje, provozní řešení, dispoziční řešení 

Obestavěný prostor   8832,69 

Zastavěná plocha   577,3 m2 

Užitná plocha     1675,48 m2 

Počet nadzemních podlaží   5 

Počet podzemních podlaží   1 

Počet komerčních jednotek  2 

Počet bytových jednotek  18 

PODLAŽÍ                        PROSTORY 

1S    PODZEMNÍ GARÁŽ 

    KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

    SKLEPNÍ KÓJE 23x 

    KOLÁRNA, KOČÁRKÁRNA 

    VZT 

1NP    KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

    5x KANCELÁŘ 

    2x SKLAD 

    3x SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 

    KAVÁRNA 

    2x KUCHYŇ, PŘÍPRAVNA 

    ŠATNA 
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2NP-4NP   KOMUNIKAČNÍ PROSTORY  

    2x BYT 1+KK 

    2x BYT 2+KK  

    1x BYT 3+KK     

5NP    KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

    2x BYT 1+KK 

    2x BYT 3+KK 

 

Velikosti funkčních jednotek 

1NP 

Kancelář  19,3 m2 

Kancelář  13,7 m2 

Kancelář  13,0 m2 

Kancelář  11,0 m2 

Kancelář  12,7 m2 

Kavárna  90,5 m2 

Ostatní plocha   148 m2 

 

2NP-4NP 

Byt 1+kk  40,2 m2 

Byt 1+kk  40,2 m2 

Byt 2+kk  50,4 m2 

Byt 2+kk  57,5 m2 

Byt 3+kk  61,6 m2 

Ostatní plocha  24,8 m2 

 

5NP 

Byt 1+kk  40,2 m2 

Byt 3+kk  61,6 m2 

Byt 3+kk  61,6 m2 

Ostatní plocha  24,8 m2    

 



28 
 

 

D.1.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vstup do objektu je bezbariérový pomocí rampy. Pro vertikální přepravu slouží 

bezbariérový výtah. V společné garáži se nachází parkovaní pro hendikepované.  

D.1.5. Konstrukční řešení 

Konstrukční systém 1PP bude tvořen kombinací železobetonového sloupu, 

průvlaků a stěn. V 1NP kombinace zděného a železobetonového příčného systému se 

ztužující železobetonovou stěnou. V 2NP až 5NP příčný zděný systém se ztužující 

železobetonovou stěnou, která zajišťuje celkovou tuhost konstrukce. Stropní konstrukce 

jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami. U balkónů napojení přes ISO nosníky pro 

přerušení tepelných mostů. Ramena schodiště jsou prefabrikované. Zdi výtahové šachty 

jsou zděné s ŽB stropní deskou. Objekt je založen na pilotách. Piloty jsou přímo napojené 

na sloupy přes základovou desku. U stěn jsou základové pásy a piloty. Celý objekt je 

zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Výplně otvorů v celé budově jsou 

plastové trojskla a předsazená montáž. Hlavní plochy budovy budou v bílé a šedé barvě. 

Bytový dům splňuje podmínky téměř nulové spotřeby energie. 

D.1.6. Bezpečnost při užívání 

Dle požární normy ČSN 730833 Obytné budovy je budova navržena jako 

bezbariérová. Stavba je bezpečná pro trvalé užívání. Při realizaci byla dodržena vyhláška 

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. 

D.1.7. Stavebně technické řešení 

a) Vytyčení objektu 

Na stavební parcele se vytýčí pomocí digitálního nivelačního přístroje umístění 

objektu podle projektové dokumentace. 

b) Výkopy 

Pomocí geologických sond bylo zjištěno, že se na území nachází neúnosná zemina 

v podobě spraže do hloubky 5 m. Od 6,5 metru únosná zemina v podobě opuky. Budou 

hloubeny žb piloty do hloubky 6,5 m pod terénem. Nutnost pažení není nutná z důvodu 

mechanických vlastností zeminy. Výkop bude proveden svahováním stěn v poměru 1:1 a 

1:0,5. Nejprve sejmeme ornici do výšky 300 mm, dále vyhloubíme jámu výkopu pomocí 

mechanických strojů. V místech základových pásů budou rýhy zvětšeny pro hloubení 

pilot o průměru 600 mm, základové pásy v hloubce -4,545 m. Sloupy budou spojeny přes 

základovou desku s piloty o průměru 900 mm, napojení na základovou desku v hloubce 

-3,845 m. Hloubení pilot bude pomocí mechanický strojů tzv. vrtaným způsobem. Pilota 

bude opřená do podloží z opuky v hloubce -9,095 m. Současně budou probíhat výkop 

přípojek inženýrských sítí a sjezd do garáží, po které bude probíhat odvoz zeminy. Část 

zeminy z ornice bude uskladněna pro pozdější vyrovnání terénu na staveništi a většina 
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zeminy odvezena na skládku. V případě zvýšené produkce deště a nedostatečného 

vsakování vody do zeminy bude zřízena drenáž výkopu. 

c) Základy 

Pomocí geologických sond bylo zjištěno, že se na území nachází neúnosná zemina 

v podobě spraže do hloubky 5 m. Od 6,5 metru únosná zemina v podobě opuky. Budou 

hloubeny žb piloty do hloubky 6,5 m pod terénem. V místech základových pásů piloty o 

průměru 600 mm, základové pásy v hloubce -4,545 m. Sloupy budou spojeny přes 

základovou desku s piloty o průměru 900 mm, napojení na základovou desku v hloubce 

-3,845 m. Piloty, základové pásy, základová deska budou z betonu C30/37 a oceli B500B. 

Podkladní beton pod základovou desku bude tl. 100 mm z betonu třídy C16/20 vyztužený 

kari sítí z oceli 10505(R) s velikosti ok 150x150x8 mm. Na podkladním betonu bude 

nalepen asfaltový pás ve dvou vrstvých tl. 4 mm zajišťující ochranu proti vlhkosti a 

ochranu proti radonu. Základová deska bude tl. 250 mm. Tloušťka desky je navrhnuta, 

aby zajistila celkovou tuhost konstrukce. Výtahová šachta bude postavena na čtyřech 

pilotách o průměru 600 mm, na které bude podkladní betonu třídy C16/20 vyztužený kari 

sítí z oceli 10505(R) s velikosti ok 150x150x8 mm. Na podkladním betonu budou na 

penetrovaný povrch nataveny dva asfaltové pásy a na nich základová deska tl. 250 mm 

z betonu C30/37 a oceli B500B. Před betonáží je potřeba zřízení přípojek inženýrských 

sítí a zajištění pásku hromosvodu kolem celé stavby. Hromosvod se vytáhne nad terén a 

spoje se přetřou gumoasfaltem. 

d) Hydroizolace a protiradonová izolace 

Hydroizolace a protiradonová izolace bude natavena na penetrovaný podkladní 

beton tl.100 mm a to formou dvou sbs modifikovaných asfaltových pásu s nosnou 

hliníkovou vložkou. Přesah přes okraj základové desky min. 300 mm, příčné přesahy 

jednotlivých pásů 150 mm, podélné přesahy 100 mm. Na stavebním pozemku je nízký 

radonový index. Proti radonu působí asfaltový pás a odvětrávané první podzemní podlaží, 

kde nejsou prostory s trvalým pobytem. 

e) Svislé suterénní zdivo obvodové 

Obvodové zdivo tl. 300 mm bude z betonu C30/37 a oceli B500B a bude to 

monolitická konstrukce odlitá do bednění. Zdivo bude z vnější strany napenetrováno a 

bude na něj nataven asfaltový pás, na který se nalepí extrudovaný polystyren tl. 100 mm. 

Přesahy asfaltového pásu pod základový pás min. 150 mm a bude vytažen min, 500 mm 

nad terén. Extrudovaný polystyren se ochrání geotextílií která se protáhne až k základové 

spáře základového pásu. 

f) Svislé zdivo obvodové 

Svislé zdivo obvodové v 1NP bude kombinací zděného z keramických tvárnic na 

zdící pěnu a železobetonového monolitického tl. 300 mm. Od 2NP až 5 NP bude 

obvodové zdivo tl. 300 mm zděno z keramických tvárnic na zdící pěnu. Zdivo bude 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Fasádní polystyren bude přikotven 
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do zdiva pomoci talířové hmoždinky se zapuštěnou montáží a fasádní zátkou a fasádním 

lepidlem. Na fasádní  polystyren tl. 150 mm se natáhne lepidlo do kterého se vloží 

perlinka, která se zatře vrstvou lepidla. Před nanesením omítky se podklad napenetruje. 

Omítka z silikonových pryskyřic bude mít tl. 2 mm. Barva fasády bude bílá a šedá. 

g) Svislé nosné zdivo 

Svislé nosné zdivo tl. 300 mm v 1PP bude z keramických tvárnic lepeno na zdící 

pěnou a železobetonové monolitické stěny. V 1NP budou stěny tl. 300 mm kombinované 

z keramických tvarovek lepeny na zdící pěnu a železobetonové monolitické stěny. 

V každém nadzemním patře bude na chodbě ztužující železobetonová monolitická stěna 

tl. 300 mm, na kterou bude nalepena minerální vlna pro zajištění tepelně technických 

vlastností bytu. V 2NP - 5NP budou stěny tl. 300 mm z keramických tvárnice lepeny na 

zdící pěnu. Všechny typy zdiva jsou opatřeny sádrovou omítkou samostatně nebo 

v kombinaci s keramickým obkladem. 

h) Svislé nenosné zdivo 

Vnitřní nenosné svislé zdivo bude z keramických tvarovek tloušťky 100 a 150 mm 

vyzdívané na zdící pěnu. Všechny typy nenosného zdiva jsou opatřeny sádrovou omítkou 

samostatně nebo v kombinaci s keramickým obkladem. 

i) Překlady 

Všechny překlady nad otvory v obvodových zdech se vylijí současně 

s monolitickou deskou. Návrh oken a dveří je přizpůsoben k této možnosti provedení 

překladů a ušetření materiálu. Před vylitím desky je nutno udělat šalování nad každým 

oknem. Výška překladu k desce bude 250 mm. Překlady ve vnitřních železobetonových 

zdech nejsou potřeba. Překlady v zděném zdivu budou z keramických cihel vyplněny 

železobetonem viz. tabulky ve výkresech projektové dokumentace. 

j) Ztužující věnce 

Z betonu C30/37 a oceli B500B. ŽB věnce jsou provedeny pod úrovní ŽB stropní 

desky a vylity současně s deskou. ŽB věnec je spojen s ŽB stropní deskou. 

l) Stropy 

Stropní ŽB křížem vyztužená deska z betonu C30/37 a oceli B500B v tloušťkách 

od 140-220 mm. V 1PP 180 a 220 mm, 1NP-4NP 180 mm, 5NP 160 mm, deska výtahové 

šachty 140 mm. Napojení balkónů přes ISO nosníky pro přerušení teplených mostů. 

Veškeré výkresy stropních desek v projektové dokumentaci D.1.2. Stavebně technické 

řešení. 

m) Podlahy 

Přesné specifikace ve výpisu skladeb. Navrhovaná tl. 140 mm v nadzemních 

podlažích. Na mezipodestě tl. 75 mm. V prvním podzemním podlaží tl. 145 mm. 
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n) Střecha 

Skladby střech ve výpisu skladeb. Střecha nad 5NP je plochá s atikou a 2x sbs 

modifikovaných asfaltových pásů zatížených betonovými dlaždicemi. Spád pomocí 

spádových klínu z EPS. Tl. žb desky 160 mm. Střecha nad 4NP je střecha pochozí terasy 

pomocí spadových klínů z EPS a 2x sbs modifikovaných asfaltových pásů. Pochozí 

dřevoplastová prkna na rektifikačních podložkách. Tloušťka ŽB desky 180 mm. Skladba 

terasy nad 1PP střecha pochozí terasy pomocí spadových klínů z EPS a 2x sbs 

modifikovaných asfaltových pásů. Pochozí dřevoplastová prkna na rektifikačních 

podložkách. Tloušťka ŽB desky 220 mm.  

o) Schodiště 

Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná z železobetonu C30/37 a oceli B500B. 

Šířka schodišťového ramena 1400 mm a tloušťka schodišťového ramenene 140 mm. 

Podesty a mezipodesty jsou ŽB monolitické. Šírka mezipodesty je 1500 mm a tl. 200 mm. 

Celá konstrukce schodiště je oddilatována od stěn proti hluku minerální vatou. Nášlapná 

vrstva ramene, podesty, mezipodesty je z keramických dlaždic tl. 9 mm. Na schodišti je 

instalováno dřevěné madlo na nerezových kotvách do stěn ve výšce 1000 mm. 

p) Výtahová šachta 

Výtahová šachta bude postavena na čtyřech pilotách o průměru 600 mm, na které 

bude podkladní betonu třídy C16/20 vyztužený kari sítí z oceli 10505(R) s velikosti ok 

150x150x8 mm. Na podkladním betonu budou na penetrovaný povrch nataveny dva 

asfaltové pásy s nosnou vložkou z AL fólie a na nich základová deska tl. 200 mm z betonu 

C30/37 a oceli B500B. Následně EPS 150 S tl. 50 mm a samonivelační roznášecí 

cementová hmota 50 mm, na kterém bude hydroizolační krystalický nátěr na beton na 

stěny a dno. ŽB stěna bude do výšky žb desky podlahy od desky bude jen zdivo 

z keramických tvarovek tl. 250 mm vyzdívané na zdící pěnu. Stropní deska výtahové 

šachty bude ŽB monolitická tl .140 mm, na které bude zateplení pomocí EPS spádových 

klínu a 2x sbs asfaltový modifikovaný pás zatížen betonovými dlaždicemi. Ve stropní 

desce po konzultaci se speciální firmou na výtahy budou zabetonovány dva ocelové I 

nosníky pro navaření oka, za které bude výtah přichycen. Spodní hrana stropní desky 

výtahové šachty bude ve výšce +15,120 m. Šachta bude odvětrávána. 

q) Výplně otvorů – okna, vstupní dveře, garážová vrata 

Všechny okna budou plastová, předsazená s izolačním trojsklem. Barevný odstín 

všech oken je RAL 7016 – ANTRACIT. Všechny okna jsou ve výpisu plastových 

výrobků. 

Vstupní skleněná stěna s dveřmi je z hliníku. Dveře jsou tříkomorové, prostřední 

stěna vyplněna izolantem. Barevný odstín všech vstupních dveří je RAL 7016 – 

ANTRACIT. Stěna je dvě a mezi stěnami je prostor pro poštovní schránky. Dveře 

najdeme ve výpisu zámečnických výrobků. 
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Garážová vrata jsou sekční s otvory pro odvětrávání garáže. Rám je z ocelových 

zinkových profilů. Rám bude osazen před otvor – předsazená montáž. Elektropohon na 

dálkové ovládání. Barevný odstín sekčních dveří je RAL 7016 – ANTRACIT. Garážová 

vrata najdeme ve výpisu zámečnických výrobků. 

r) Vnitřní dveře, vstupní dveře do bytů 

Všechna vnitřní dveře jsou dřevěná a najdeme je v truhlářských výrobcích. Ve 

skladových kójích budou dveře s mřížkou pro odvětrávání kóje. Všechny dveře na 

chráněnou únikovou cestu musí mít označení EI30DP3. 

s) Výtah 

Výtahová šachta má rozměry 1600 x 1950 mm. Výtah bude navržen s průchozí 

kabinou a stranousuvným otvíráním. Minimální počet přepravných osob jsou čtyři. Výtah 

pro přepravu hendikepovaných osob. Minimální nosnost výtahu 800 kg. Výtah je 

poháněn kompaktním zvedacím motorem. Výtah nepotřebuje strojovnu. 

t) Vnitřní povrchové úpravy 

Vnitřní povrchové úpravy budou ze sádrové omítky samostatně nebo v kombinaci 

s obkladem. Na stropě bude sádrová omítka. Sádrová omítka tl. 10 mm. 

u) Truhlářské práce 

Všechny truhlářské práce najdeme v truhlářských výrobcích. 

v) Zámečnické práce 

Všechny zámečnické práce najdeme v zámečnických výrobcích. 

w) Klempířské práce 

Všechny klempířské práce najdeme v klempířských výrobcích. 

x) Zpevněné plochy 

Zpevněná plochy okolo celého domu tvoří okapový chodník 500 mm široký ve 

spádu dvě procenta od domu a přístupové pěší cesty k domu. K hlavnímu vstupu a ke 

dvěma ocelovým schodištím na atiku. Chodník je z betonové skladebné dlažby tl. 40 mm. 

Chodník je lemovaný betonovým obrubníkem z dílců 1000x250x100, který je 

zabetonovaný. Rampa k hlavnímu vchodu, která slouží pro bezbariérový přístup je ve  

sklonu 6,25 % a šířka rampy je 1500 mm s ocelovým zábradlím ve výšce 1000 mm a 

obrubníkem. 

D.1.8. Technické vybavení 

a) Kanalizace 

Plochá střecha nad 5NP je odvodněna pomocí dvou vtoku o průměru 125 mm. 

Svody potrubí odtékají středem domu v instalační šachtě. Plochá střecha nad 4NP je 
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odvodněna dvěma vtoky o průměru 100 mm jeden vtok vede svodným potrubím středem 

budovy v šachtě a druhý vtok vede svodné potrubí skrytě ve fasádě. Všechny svodné 

potrubí budou zaizolovány kvůli hluku. Vtoky pod 1NP o průměru 100 mm vedou pod 

stropem. Všechna dešťová voda se sbíhá dohromady a ústí přes retenční nádrž do dešťové 

kanalizace. 

Odvodnění splaškových vod pomocí splaškové kanalizace v instalačních šachtách 

a pomocí nové přípojky do městského kanalizačního řádu. Nová přípojka bude vybavena 

revizní šachtou. 

b) Vzduchotechnika 

Větrání obytných místností (obývací pokoj, pokoj), bude řešeno pomocí 

lokálních/decentrálních větracích jednotek s rekuperací. Každá obytná místnost bude mít 

zabudovanou jednu jednotku skrz zeď z interiéru do exteriéru. V 1NP budou kanceláře a 

kavárna odvětrávány přes vzduchotechnickou jednotuku. Výkon jednotek bude stanoven 

podle účelu místnosti a jejího objemu. Viz samostatný projekt vzt. 

Větrání objektu v 1PP pro parkovací prostory bude přirozeně větráno pomocí 

otvoru ve dveřích a ve zdech. Dále prostor pro sklepní kóje bude větraný nuceně a každé 

dveře budou osazeny ventilační mřížkou. Výměna vzduchu bude spuštěna pomocí čidla. 

V nadzemních podlažích budou odvětrávány hygienické zařízení a digestoře v kuchyních 

nuceně pomocí vzduchotechniky přes šachty na střechu.  

Na chodbě pod schodištní mezipodestou bude ventilátor s čidlem na CO2. Při 

požáru se aktivuje UPS a posledním patře ventilací odvede vzduch z budovy. 

c) Vodovod 

Pomocí nové přípojky bude stavba napojena na městský vodovod. Vodoměrná 

sestava bude v 1PP v místnosti 010 VZT. Vodovodní rozvody budou vedeny 

v instalačních šachtách, vodoměr bude umístěn v každé bytové jednotce, kancelářích a 

kavárně. Vodoměr bude schovaný v šachtě a přístup do něj bude pomocí protipožárních 

dvířek.  

d) Teplovod 

Stávající rozvody místní teplárny vedou podél pozemku. Bude zřízena přípojka 

na teplou vodu 130 °C, která bude pomocí výměníkové stanice oteplovat vodu v koloběhu 

bytového domu. Voda se bude oteplovat na 45-60 °C a musí mít zajištěn neustály proces 

cirkulace, která 24 hodin denně vede mezi výměníkem v předávací stanici a vodovodním 

kohoutkem. Napojení výměníkové stanice bude v 1PP místnost 010 VZT. Vedení teplé i 

studené vody bude v instalačních šachtách. 

e) Elektřina 

Stavba bytového domu s polyfunkcí bude napojena pomocí nových přípojek na 

silnoproudé a slaboproudé rozvody vedení. Hlavní elektrický rozvaděč bude zabudovaný 

vně budovy na chodbě místnost 104 ve zdi . Dále budou rozvody vedeny v instalačních 
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šachtách do jednotlivých bytů a polyfunkcí, kde budou ukončeny bytovým rozvaděčem. 

Každá bytová jednotka, kavárna, kanceláře budou mít vlastní elektroměr. 

f) Vytápění 

Vytápění bytového domu s polyfunkcí bude pomocí podlahového sálavého 

vytápění horkou vodou z teplárny. Rozvody teplé vody půjdou z výměníkové stanice 

v instalačních šachtách, kde bude mít každá bytová jednotka, kavárna, kanceláře svůj 

měřák, který bude v instalační šachtě přístupný protipožárními revizními dvířky. 

g) Hromosvod 

Uzemnění hromosvodu zemnícím páskem FeZn. Umístění hromosvodu viz. 

projektová dokumentace. 
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ZÁVĚR 

Zadaní diplomové práce jsem zvolil po konzultaci s vedoucím diplomové práce. 

Tématicky jsem se zaměřil na problematiku bytového domu s polyfunkcí, kde roli 

polyfunkce plní kavárna a kancelářské prostory umístěné v prvním nadzemním podlaží 

budovy. Do dalších nadzemních podlažích jsem umístil bytové jednotky. V prvním 

podzemním podlaží se nachází společná garáž, technické místnosti, sklepní kóje.  

Objekt je situován do severovýchodní části Prahy, a to do městské části Prosek. 

Dispoziční řešení jsem zvolil v návaznosti na současnou poptávku zejména po menších 

bytech. Shromažďováním informací o místě stavby jsem zjistil, že na dotčeném území 

není ideální podloží a stavbu je nutné postavit na pilotách. Objekt jsem orientoval hlavní 

balkónovou stranou do zeleně. Vytápění řeším napojením na teplovodní rozvod místní 

teplárny, přičemž výměníkovou místnost jsem umístit co nejblíže teplovodnímu řádu. 

K zateplení budovy jsem zvolil zateplovací systém, který splňuje parametry 

energetické náročnosti budovy. Stavbu jsem provzdušnil celoskleněnými balkóny a okny 

větších rozměrů. Tím bylo dosaženo dostatečného proslunění obytných místností.  

Diplomová práce je zpracována v rozsahu zadání. Jsou dodrženy veškeré 

předpisy, zákony, normy. V průběhu přípravy diplomové práce jsem zpracoval přípravné 

a studijní práce objektu, situační řešení objektu, architektonicko-stavební řešení objektu, 

stavebně konstrukční řešení objektu, požárně bezpečností řešení objektu, stavební fyzika 

objektu.  

Práci na diplomovém zadání, jako praktické uplatnění vědomostí nabytých na 

vysoké škole, považuji za vyústění svého studiijního usilí a věřím, že ji ocením v 

profesním životě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Seznam použitých zdrojů 

Normy ČSN 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a soucisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – Požadavky 

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

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

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

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

ČSN 17 037  Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních 

hmot 

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 

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

ČSN 73 0838 Požární bezpečnost staveb. Hromadné garáže 

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

vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické 

požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
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ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže, základní ustanovení 

ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení 

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády 

Pražské stavební předpisy 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

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

odpady 

Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. v aktuálním znění 

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

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

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

práci 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

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

Zákon č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

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



38 
 

Internetové zdroje 

www.mapy.geology.cz/geo/ 

www.app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/ 

www.geoportalpraha.cz 

www.kone.cz 

www.ptas.cz 

www.googlemaps.cz 

www.cuzk.cz 

www.wienerberger.cz 

www.topwet.cz 

www.quick-step.cz 

www.isover.cz 

www.kanuf.cz 

www.cemix.cz 

www.rako.cz 

www.climax.cz 

www.iprpraha.cz 

www.dek.cz 

www.korado.cz 

www.zakonyprolidi.cz 

Literatura 

REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2., 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. 

Použitý software 

Autocad 

Microsoft office 365 

Adobe PhotoShop 

http://www.mapy.geology.cz/geo/
http://www.app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/
http://www.geoportalpraha.cz/
http://www.kone.cz/
http://www.ptas.cz/
http://www.googlemaps.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.wienerberger.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.quick-step.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.kanuf.cz/
http://www.cemix.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.climax.cz/
http://www.iprpraha.cz/
http://www.dek.cz/
http://www.korado.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/


39 
 

Building Design 

Online software DEKsoft 

Fire-NX – NX802 

Teplo 2017 EDU 

AREA 2017 EDU 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

1.PP   první podzemní podlaží 

1.NP          první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

3.NP  třetí nadzemní podlaží 

4.NP  čtvrté nadzemní podlaží 

5.NP  čtvrté nadzemní podlaží 

UT   upravený terén 

PT   původní terén 

ŽB   železobeton 

ETICS   kontaktní zateplovací systém 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS     extrudovaný polystyren 

MW   minerální vlákna – izolace 

P.Ú.   požární úsek 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

PBS   požární bezpečnost staveb 

SPB   stupně požární bezpečnosti 

OB2   druh obytné budovy 

k.ú.   katastrální území 

p.č.   parcelní číslo 

VZT   vzduchotechnické zařízení 
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m   metr 

mm   milimetr 

m2   metr čtvereční 

m3   metr krychlový 

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla (W/m2K) 

λ   součinitel tepelné vodivosti materiálu (W/mK) 

λD  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu (W/mK) 

λU  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu (W/mK) 

ČSN  česká technická norma 

%   procenta 

dB   decibel 

tl.   tloušťka 

°C   stupeň Celsia 

RAL   označení barvy dle vzorníku 

Kč   koruna česká 

l   litr 

C30/37  označení třídy betonu 

PSV   přidružená stavební výroba 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B500B  označení betonářské výztuže 

PE  Polyuretan 

UPS   Univerzální požární systém 

SV   Všeobecně smíšené 
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