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Abstrakt  

Obsahem diplomové práce je návrh polyfunkčního bytového domu. Bytový dům je částečně 
podsklepen a má čtyři patra a deset bytů. Dva byty jsou mezonetové. V prvním patře se 
nachází provoz kosmetiky a masáží. Práce zahrnuje dispoziční a stavebně konstrukční návrh a 
vypracování zadané části prováděcí projektové dokumentace.  

  
Klí čová slova 
Polyfunkční bytový dům, kosmetika, masáže, částečně podsklepený, mezonetový byt  

  
  
  
Abstract 
The subject of the master´s thesis is a design of polyfunctional residential building. The 
residential building is partly basament and has four floors and ten flats. Two flats are 
maisonettes. On the first floor are a cosmetics salon and a massages salon. The thesis contains 
a dispositional and building construction design and elaboration of the given part of 
implementary project documentation.  
  
Keywords 

Polyfunctional residential building, partly basament, maisonette apartment, cosmetics salon, 
massages salon  
… 
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Anotace práce Obsahem diplomové práce je návrh polyfunkčního bytového domu. Bytový 
dům je částečně podsklepen a má čtyři patra a deset bytů. Dva byty jsou 
mezonetové. V prvním patře se nachází provoz kosmetiky a masáží. Práce 
zahrnuje dispoziční a stavebně konstrukční návrh a vypracování zadané 
části prováděcí projektové dokumentace. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The subject of the master´s thesis is a design of polyfunctional residential 
building. The residential building is partly basament and has four floors and 
ten flats. Two flats are maisonettes. On the first floor are a cosmetics salon 
and a massages salon. The thesis contains a dispositional and building 
construction design and elaboration of the given part of implementary 
project documentation. 

Klí čová slova Polyfunkční bytový dům, kosmetika, masáže, částečně podsklepený, 
mezonetový byt 

Klí čová slova v Polyfunctional residential building, partly basament, maisonette apartment, 



anglickém 
jazyce 

cosmetics salon, massages salon 

 



 
Úvod  
 
Zadáním diplomové práce “Polyfunkční bytový dům“ je zpracovat projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby dle platných předpisů a norem. 
Projekt řeší novostavbu bytového domu v obci Mladá Vožice, na pozemku 1228/1, 
v k.ú. Mladá Vožice. 
Požadavek investora je vystavět nové byty a nové prostory pro podnikání ve městě 
Mladá Vožice. 
V návaznosti na výstavbu nových bytů a provozů je zapotřebí navrhnout parkování 
pro osobní automobily. 
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a) Identifikace stavby 
Identifika ční údaje stavby 
název: Polyfunkční bytový dům 
místo stavby: Mladá Vožice, ulice Sluneční 
okres: Tábor 
katastrální území: Mladá Vožice 
parcelní číslo: 1228/1 
vlastník parcely: MU Mladá Vožice 
charakter stavby: novostavba bytového domu 
účel stavby: bytový dům 
stavební úřad: Mladá Vožice 
 
 
Identifika ční údaje investora 
investor: MU Mladá Vožice 
sídlo: Žižkovo náměstí 80, 391 43 

       zástupce: Mgr. Jaroslav Větrovský 
telefon: +420 608 876 811 
 
Identifika ční údaje projektanta 
jméno a příjmení: Lenka Smetanová 
kontaktní adresa: Táborská 574, Mladá Vožice 
IČ: 00044444 
DIČ: CZ 00044444 
 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 
Pozemek určený pro projektovanou stavbu se nachází v  území města Mladá Vožice. 
Pozemek byl doposud využíván jako louka a nenachází se na něm stávající stavby, 
stromy ani keře. 
Pozemek je ve vlastnictví investora. 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

 
Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Na základě jeho závěrů byly 
vyhodnoceny základové poměry jako jednoduché. 
Byl proveden radonový průzkum pozemku s výsledkem zatřídění do nízkého radonového 
indexu pozemku. 
Přípojky na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a NN jsou vyvedeny na hranici 
pozemku. Sítě jsou umístěny v komunikaci a v chodníku před stavebním pozemkem. 
Příjezd k bytovému domu bude z přiléhající komunikace. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Projektová dokumentace respektuje všechny připomínky, které byly vzneseny dotčenými 
orgány. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

 
Podle územního plánu se jedná o území určené pro bydlení. Daná oblast není upravena 
regulačním plánem. 
Uvedené požadavky navržená stavba splňuje. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 
jiná opatření v dotčeném území 

 
Novostavba bytového domu neovlivní okolní samostatně stojící domy. V průběhu 
výstavby může dojít k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí 
pozemku. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
předpokládané zahájení stavby: 4/2014 
předpokládané ukončení stavby: 4/2017 
 
Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, následovat bude založení 
stavby, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o 
podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v 
budovách bytových a nebytových. 

 
zastavěná plocha: 451,26 m2 
plocha stavebního pozemku: 1480 m2 
počet bytů: 10 
 
 
 
 

 
 
V Brně 17.12.2012                                                         Vypracovala: Lenka Smetanová 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 
 

Stavba je navržena na pozemku 1228/1 v k.ú. Tábor. Pozemek se nachází v Mladé 
Vožici a územním plánem je plocha pozemku vymezena pro bydlení. Na pozemku se 
nenachází stávající stavby, stromy ani keře. Inženýrské sítě jsou dovedeny na hranici 
pozemku. Pro zásobování stavby bude sloužit přiléhající komunikace. 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu. Navržená stavba má 
čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. Nosná konstrukce domu bude 
zděná z tvárnic POROTHERM, střecha je navržena plochá jednoplášťová. Vnější 
omítky budou štukové, barva hnědá a béžová. Výplně otvorů budou dřevěné. 
Klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a řešení vnějších ploch 

 
Základy 
Stavba bude založena na základových pasech šířky 750 mm z železobetonu 
(beton C20/25).  
 
Svislé konstrukce 
Obvodové stěny v podzemním podlaží jsou z betonových tvárnic BD 40 a jsou 
zatepleny polystyrenem XPS. Obvodové stěny budou vyzděny z  tvárnic 
POROTHERM 36,5 P+D na MVC 2,5. Obvodové stěny budou zatepleny minerální 
vlnou Rockwool Fasrock.  Nosné stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 30 
P+D (tl. 310 mm) na MVC 2,5  a příčky z POROTHERM 11,5 P+D (tl. 125 mm) na 
MVC 2,5.  
 
Vodorovné konstrukce 
Stropy budou mít tloušťku 250 mm a jsou navrženy ze systému POROTHERM 
(nosníky POT, keramické vložky Miako 19/62,5 PTH, vzdálenost nosníků 625 mm, 
betonový věnec z betonu třídy C 20/25, obvodová věncovka výšky 235 mm s tepelnou 
izolací polystyren). 
V obvodových a nosných stěnách budou nad otvory použity překlady    
POROTHERM 7, v příčkách potom POROTHERM překlady 11,5. 
 
Schodiště 
Schodiště je navrženo dvouramenné železobetonové, stupně budou nadbetonovány 
betonem C20/25 a obloženy keramickou dlažbou. 
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Střecha 
Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu (viz. projektová dokumentace) 
 
Klempířské prvky: 
Klempířské prvky budou zhotoveny z pozinkovaného plechu. Vnější parapety se 
skládají z podkladního pozinkovaného plechu tl. 1,2 mm, který je ošetřen barvou 
SPECIAL základ na pozink ve dvou vrstvách, a z vrchního pozinkovaného plechu     
tl. 0,6 mm, který je ošetřen spodním nátěrem BALAKOM SPECIAL základ na pozink 
ve dvou vrstvách, vrchní nátěr BALAKOM UNIVERSAL v hnědé barvě ve dvou 
vrstvách. Oplechování atiky je provedeno pozinkovaným plechem. 
 
Povrchové úpravy 
Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé – jádro a štuk. 
V koupelně a na WC je navržen keramický obklad do výšky 2050 mm. 
Vnější omítka je minerální, rýhovaná – barva hnědá a béžová. 

 
Podlahy: 
Tloušťky podlah jsou: 150 mm 

 
Stupnice schodů budou mít protiskluzovou úpravu. 
Podkladní beton podlah bude z betonu třídy C12/15. 
Podkladní betonové vrstvy u dlažeb budou dilatovány v souladu s dilatacemi 
nášlapných vrstev dlažeb. 
Detailní řešení viz. výpis podlah. 

 
Výplně otvorů 
Okna a  dveře jsou navrženy dřevěná smrková v přírodním odstínu. Detailní řešení viz. 
výpis oken a dveří. 
 
Venkovní úpravy 
Prostor před vstupem a parkovací stání bude provedeno ze zámkové dlažby.  
 
Zámečnické konstrukce 
Vnitřní zábradlí bude vyrobeno z oceli dle nabídky dodavatelské firmy. Bude osazeno 
dle platných norem. 
Vnější zábradlí bude ze sloupků 500/500mm a příčlí 200/500mm. Přesný rozměr dodá 
dodavatelská firma. Rozmístění příčlí bude v souladu s platnými předpisy a normami. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Stavba bude napojena na místní komunikaci v ulici Sluneční v souladu s platnou 
legislativou. 
Objekt bude napojen na: 

• splaškovou kanalizaci 
• dešťovou kanalizaci 
• plynovod NTL 
• vodovod 
• NN.  
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Inženýrské sítě jsou umístěny v místní komunikaci. Veškeré přípojky byly připraveny 
již při kladení hlavních řádů vyvedením až na vlastní stavební pozemek. 
Kanalizace 
Odvod splaškových vod z budovy bude realizován kameninovou kanalizační 
přípojkou DN 125 do splaškové kanalizace DN 300. Odvod dešťových vod bude do 
retenční nádrže, která bude umístěna na pozemku. Přebytečná voda bude svedena do 
dešťové kanalizace. 
Vodovod 
Pro zásobování pitnou vodou bude pomocí vodovodní přípojky provedené z HDPE 
100 SDR 11 ∅ 25. Vodovodní přípojka je napojena na veřejný litinový řad DN 100. 
Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna 
v typové vodoměrné šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku investora. 
 
Plynovod NTL  
Do objektu bude zemní plyn přiveden NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 
SDR 11 ∅ 25 dle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Přípojka bude napojena na stávající 
NTL PE plynovodní řad ∅ 150. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 4 bude  umístěn v 
nice 600 x 600 mm na fasádě domu. 
Objekt bude napojen na elektřinu obce přes elektroměrový rozvaděč umístěný na 
fasádě domu. 
 
Přípojka NN 
Bude provedena přípojka zemním kabelem CYKY 16 mm2, který se napojí z rozvodné 
sítě. Na fasádě domu bude osazena přípojková skříň SP4 FP1 s elektroměrným 
rozvaděčem pro předmětný objekt. Z elektroměrného rozvaděče bude kabelem CYKY 
4B×16 napájen vnitřní rozvaděč domu. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu 

 
Parcela je dostupná z místní komunikace. Napojena na ni bude pomocí venkovních 
zpevněných ploch. Součástí projektu bytové domu je vybudování parkovacích stání. 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu je řešeno v bodě 1 d). 
Vnitřní kanalizace 
Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. NP a pod terénem vně domu. V místě 
napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta 
z betonových skruží ∅ 1000 mm s poklopem ∅ 600 mm. 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím 
a povedou v instalačním prostoru. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách.   
Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní vedeny do retenční nádrže.  
Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky PVC KG uložené na pískovém 
loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková 
odpadní, větrací a připojovací potrubí budou rovněž z polypropylenu HT.   
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Vnitřní vodovod  
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody DN 100. Vodoměr a 
hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě 900x1200x1600 
před domem.  
Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede pod terénem 
vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. Dále bude ležaté potrubí 
vedeno podél zdi pod omítkou. 
Stoupací potrubí povedou v instalačním prostoru společně s odpadními potrubími 
kanalizace. Připojovací potrubí budou vedena pod omítkou.  
Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a bude odpovídat ČSN 73 6660. 
Materiálem potrubí vnitřního vodovodu bude PPR, PN 20. Jako armatury budou 
použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude 
použita návleková izolace MIRELON tloušťky 10 mm. 
 
 
 
Domovní plynovod 
Plynové spotřebiče 
Kombinovaný sporák     0,73 m3/h 10 ks 
  
Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr a 
plynoměr bude umístěn v nice na fasádě domu. Ležaté rozdělovací potrubí bude 
vedeno pod terénem a uvnitř domu. Prostupy volně vedeného potrubí zdmi budou 
řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou nesmí být uloženo do 
agresivního materiálu.  
Materiálem potrubí plynovodu bude ocelové závitové potrubí spojované svařováním. 
Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Po provedení 
zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno žlutým lakem. Před uvedením 
plynovodu do provozu musí být provedena výchozí revize odběrného plynového 
zařízení. 
 
Elektřina 
Objekt bude napojen na elektřinu obce přes elektroměrový rozvaděč umístěný na 
fasádě domu, přípojková skříň je majetkem E-ON a.s. Z elektroměrného rozvaděče 
bude kabelem CYKY napájen vnitřní rozvaděč domu. Kabel bude uložen v zemi ve 
výkopu v pískovém loži. Napájecí kabely a rozvody budou provedeny kabely CYKY a 
vodiči CYKYL pod omítkou. Výše osazení zásuvek 0,6 m a spínačů 1,2 m.  
 
Přesné napojení přípojek bude dořešeno až po zpracování části projektu ZTI a 
vytápění. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba bude vytápěna zemním 
plynem. Komunální odpad bude uskladněn v oddělených kontejnerech umístěných na 
hranici pozemku, likvidace odbornou firmou na řízené skládce v rámci městského 
svozu odpadů. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 

 
Provoz kosmetiky a masáží je navržen dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. Na komunikaci 
je přístup bezbariérovým vstupem.  

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do projektové dokumentace 

 
Radonový průzkum stanovil nízký radonový index pozemku, výsledky radonového 
průzkumu byly začleněny do návrhu objektu. 
Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Na základě jeho závěrů 
byly vyhodnoceny základové poměry jako jednoduché. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 

 
Základní výškový bod 0,000 je vztažen k nadmořské výšce terénu ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání (BpV). 
Souřadnicový systém: JTSK 
 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

 
Stavba není členěna. Skládá se pouze z jednoho objektu – vlastní novostavba 
polyfunkčního bytového domu včetně přípojek inženýrských sítí a souvisejících 
terénních úprav. 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. 
jejich minimalizace 

 
Během výstavby bude dbáno na maximální zamezení všech negativních vlivů na 
životní prostředí. V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti 
a prašnosti. Během stavby bude zajištěno čištění komunikace. 
Stavební činností bude postižena pouze vlastní stavební parcela, na které se budou 
skladovat stavební materiály potřebné pro stavbu a kde se bude nacházet zařízení 
staveniště. 
Napojení na veřejné inženýrské sítě budou provedena dle platných ČSN a v souladu 
s připojovacími podmínkami majitelů a správců dotčených sítí. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 
není uveden v části F 

 
Při stavbě budou dodrženy bezpečnostní a požární předpisy. Bude dodržena vyhláška 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky.  
Odpovědnost za bezpečnost na staveništi spočívá na stavebním dozoru.  
 

2. Mechanická odolnost a stabilita  
 
Při návrhu stavby jsou navrženy pouze takové materiály, které splňují dostatečnou 
mechanickou odolnost po celou dobu životnosti stavby. 
Stabilita stavby bude zajištěna dodržením projektové dokumentace při realizaci stavby, 
použitím navržených systémových řešení a dodržením technologických procesů a 
postupů ve výstavbě. 
Tato stavba patří do kategorie jednoduchých staveb, je navržena z cihelných bloků 
POROTHERM – cihelné stavební konstrukce s překlady a stropy s dodržením 
konstrukčních zásad výrobce s využitím statických tabulek systému POROTHERM. 
 

3. Požární bezpečnost 
 
Viz. Technická zpráva požární ochrany. 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Stavba je v souladu s platnou legislativou. 
Vlastní výstavba nebude mít vliv na životní prostředí. Dešťové vody budou odvedeny do 
retenční nádrže, která je napojena na dešťovou kanalizaci.  
Jelikož se jedná o běžnou výstavbu, která se nenachází v chráněné přírodní či krajinné 
lokalitě a je mimo pásma ochrany vodních zdrojů není třeba navrhovat žádná zvláštní 
opatření. 

5. Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost při užívání bude řešena v provozním řádu. 
 
 

6. Ochrana proti hluku 
 
V okolí stavby se nachází pouze obytná zástavba. Venkovní hladina hluku běžně 
nepřekračuje hodnoty stanovené hygienickými předpisy. 
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Vlastní objekt ani jeho provoz nebudou překračovat hladinu hluku stanovenou 
hygienickými předpisy pro dané území. 
Během výstavby je nutno v maximální míře respektovat blízkost stávající obytné 
zástavby. 
 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Budova je navržena dle ČSN 73 0540. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace  

 
Stavba je částečně navržena dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. Na komunikaci je přístup 
bezbariérovým vstupem.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 
ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

 
Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžadují speciální 
protiradonová opatření, je navrženo provedení všech kontaktních konstrukcí 
v 2. kategorii těsnosti, tzn. podlahová konstrukce obsahuje více než jednu vrstvu celistvé 
povlakové hydroizolace s vodotěsně provedenými spoji a prostupy utěsněnými dle ČSN 
730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
Agresivní spodní vody, seismicita a poddolování nebyly v dané lokalitě zjištěny. 
Pozemek neleží v ochranných a bezpečnostních pásmech. 
Při realizaci stavby musí být používány pouze kvalitní a nezávadné materiály o 
předepsané kvalitě, jakosti a pevnosti. 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 
Není předmětem řešení. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do splaškové kanalizace, ta je napojena na 
čistírnu odpadních vod. Dešťové vody budou odvedeny do retenční nádrže. 
Nevyčerpaná voda bude odvedena dešťovou kanalizací. 

b)  zásobování vodou 
Objekt bude zásoben vodou z veřejného vodovodu. 

c)  zásobování energiemi 
Objekt bude zásoben elektrickou energií z podzemního rozvodu NN. 

d)  řešení dopravy 
Na přilehlou komunikaci navazují parkovací stání pro bytový dům. 

e)  povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
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Před zahájením výstavby bude sejmuta vrchní část ornice. Po dokončení stavby bude 
nezastavěná část pozemku zatravněna a budou na ní vysázeny okrasné nebo ovocné 
dřeviny. Na pozemku bude realizováno dětské hřiště, které má dopadovou plochu 
z kačírku. 
 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení se na stavbě nevyskytují. 
 
 

 

13. Další údaje 
 

Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Předpokládané zahájení stavby: 4/2014 
Předpokládané ukončení stavby: 4/2016 
Předpokládané dokončení hrubé spodní stavby: 9/2014 
Předpokládané dokončení přípojek: 5/2014 
Předpokládané dokončení hrubé vrchní stavby: 11/2014 
Předpokládané dokončení prací vnitřních a dokončovacích: 7/2015 
Předpokládané dokončení venkovních úprav: 11/2015 

 
 
Doplňující údaje: 
plocha pozemku: 1480 m2 
zastavěná plocha: 451,26 m2 
výška : 14,105 m 
počet bytů: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
V Brně dne 17.12.2012                                                       Vypracovala: Lenka Smetanová 



Závěr 
 
V diplomové práci “Polyfunkční bytový dům“ byl zpracován projekt pro provedení 
stavby. 
Na přání investora vznikl 4 patrový bytový dům, ve kterém se v 1NP nachází provoz 
kosmetiky a masáží. Dům je částečně podsklepený. V domě vzniklo 10 bytů. Čtyři 
byty, které se nachází na mezipodestách, jsou 2+kk. Čtyři byty jsou 3+kk a poslední 
dva byty ve 4NP jsou řešeny jako mezonové byty 4+kk s terasou. 
Bytový dům je ze severovýchodní strany navržen na ŽB sloupech, pod kterými bylo 
navrženo parkoviště pro osobní automobily. Okolní  plochy bytového domu budou 
převážně zatravněny a tak vznikne okolo domu park s dětským hřištěm. 
 



 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Zákony: 
 

• Česká republika. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). In: č. 183/2006 Sb. 2006.  

• Česká republika. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: č. 68/2007. 2007. 

 
 

Vyhlášky: 
 

• Česká republika. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. In: č. 137/1998 Sb. 1998.  

• Česká republika. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. In: 
č. 491/2006 Sb. 2006. 

• Česká republika. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. In: č. 
501/2006 Sb. 2006.  

• Česká republika. Vyhláška o technický požadavcích na stavby. In: č. 
268/2009 Sb. 2009. 

• Česká republika. Vyhláška o dokumentaci staveb. In: č. 499/2006 Sb. 2006. 
• Česká republika. Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujícíh užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. In: č. 369/2006 Sb. 2006. 

• Česká republika. Vyhláška o energetické náročnosti budov. In: č. 148/2007 
Sb. 2007. 

• Česká republika. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. In: č. 23/2008 Sb. 2008. 

• Česká republika. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru. In: č. 246/2001 Sb. 2001. 

• Česká republika. Vyhláška o technických požadavcích na stavby. In: č. 
268/2009 Sb. 2009.  

 
Nařízení vlády: 

• Česká republika. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. 
ledna 2004. In: č. 502/2000 Sb. 2000. 

• Česká republika. Nařízení vlády o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích. In: č. 591/2006 Sb. 2006. 

• Česká republika. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu nebo do hloubky. 
In: č. 362/2005 Sb. 2005.  

 
 
 
 
 



Normy: 
• ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 
• ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení. 
• ČSN 73 4301. Obytné budovy. 
• ČSN 73 0600. Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 
• ČSN 73 0601. Ochrana staveb proti radonu. 
• ČSN 73 0540 - 2. Tepelná ochrana budov. 
• ČSN EN 12007. Zásobování plynem. 
• TPG 702 01. Plynovody a přípojky z polyetylenu. 
• ČSN EN 12056. Vnitřní kanalizace – gravitační systémy. 
• ČSN 75 6760. Vnitřní kanalizace. 
• ČSN EN 806-2. Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - 

Část 2: Navrhování. 
• ČSN 73 6660. Vnitřní vodovody. 
• ČSN EN 1775. Zásobování plynem – plynovody v budovách. 
• TPG 704 01. Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva. 
• ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. 
• ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. 
• ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 
• ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

 
 
 
Internetové odkazy: 
 

• www.vekra.cz 
• www.sapeli.cz 
• www.rockwool.cz 
• www.dektrade.cz 
• www.wienerberger.cz 
• www.dekpartner.cz 
• www.topwet.cz 
• www.google.com 
• www.buamit.cz 
• www.cembrit.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
BD Rodinný dům 
NP Nadzemní podlaží 
PP Podzemní podlaží 
Fy Firmy 
ŽB Železobeton 
Kce Konstrukce 
Fce Funkce 
tl Tloušťka 
k.ú. Katastrální úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


