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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 

Cílem diplomové práce je vytvoření čtyřpodlažního polyfunkčního domu bez 
podkroví. Jedná se o zástavbu volné proluky v Brně. Dům je navrhnut pro bydlení a 
administrativu. V přízemí jsou situovány obchody a kanceláře, ve 2NP jsou umístěny pouze 
kanceláře a zázemí pro pracovníky, nejvyšší dvě patra jsou určena jen pro bydlení. Svislou 
nosnou konstrukci je zděný systém Heluz v kombinaci s monolitickým ŽB. Vodorovná nosná 
konstrukce je převážně tvořena ŽB stropními deskami Spiroll. Dům je zastřešen plochou 
střechou. 
 

The aim of this thesis is to create a multifunctional four-storey building without an 
attic. This is a free vacant buildings in Brno. The house is designed for residential and 
Administration. On the ground floor are located shops and offices are located in the 2nd floor 
only offices and facilities for staff, top two floors are intended only for housing. Vertical 
support structure is brick Heluz system in combination with monolithic reinforced concrete. 
The horizontal structure is predominantly made up of reinforced concrete slabs Spiroll. The 
house is covered with a flat roof. 
 
 
Klí čová slova v českém a anglickém jazyce 
 
Polyfunkční dům, nepodsklepený, zástavba proluky v Brně, plochá střecha, HELUZ  
 
Multifunctional-house, cellar, Building in Vacant Site in Brno , flat roof, HLEUZ 
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technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Lubor 
Kalousek, Ph.D.. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení: 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 
použité informační zdroje. 
 
V Brně dne 11. 1. 2013 
 
        ………………………………….. 
        podpis studenta 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 11.1.2013 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. RADIM ŠVAJDA  
 
 
 



Poděkování: 
 

Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Luboru 
Kalouskovi, Ph.D. za odborné vedení, vstřícný přístup, cenné rady a připomínky, které mi 
poskytl během řešení mé diplomové práce. 



OBSAH 
A – DOKLADOVÁ ČÁST 
Průvodní dokument 
 TITULNÍ LIST 
 ZADÁNÍ VŠKP 
 ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, KLÍČOVÁ SLOVA 
 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE 
 PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE 
 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP 

PODĚKOVÁNÍ 
 OBSAH 
 ÚVOD 
 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 ZÁVĚR 
 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Metadata VŠKP 
Podklady 
 NÁVRH DISPOZICE 1NP, 2NP, 3NP, 4NP  
 
B – STUDIE 
 S.01 – STUDIE PŮDORYS 1NP      1:100 
 S.02 – STUDIE PŮDORYS 2NP      1:100 
 S.03 – STUDIE PŮDORYS 3NP 1:100 
 S.04 – STUDIE PŮDORYS 4NP 1:100 
 S.05 – STUDIE VÝŠKOVÉHO MODULU 1:100 
 S.06 – STUDIE POHLEDŮ 1:100 
 S.07 – ROZLIŠENÍ PROVOZŮ 1:200 
 S.08 – STUDIE SKLADEB 1:5 
  
C – VÝKRESOVÁ ČÁST 
  SEMINÁRNÍ PRÁCE 
  ZPRÁVY 
 C.01 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     1:5000 
 C.02 – KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY    1:250 
 F.01 – PŮDORYS 1NP 1:50 
 F.02 – PŮDORYS 2NP 1:50 
 F.03 – PŮDORYS 3NP 1:50 
 F.04 – PŮDORYS 4NP 1:50 
 F.05 – ZÁKLADY 1:50 
 F.06 – SVISLÝ ŘEZ A-A 1:50 
 F.07 – SVISLÝ ŘEZ B-B 1:50 
 F.08 – POHLEDY 1:100 
 F.09 – STROP 1NP 1:50 
 F.10 – STROP 2NP 1:50 
 F.11 – STROP 3NP 1:50 
 F.12 – STROP 4NP 1:50 
 F.13 – STŘECHA 1:50 
 F.14 – DETAIL SCHODIŠTĚ 1:5 
 F.15 – DETAIL BALKONU 1:5 
 F.16 – DETAIL SOKLU 1:5 
 F.17 – DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU 1:5 
  TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ  
  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 



ÚVOD 
 

Na žádost investora bude provedena stavba polyfunkčního domu v proluce v městské části 
Žabovřesky. Z tohoto důvodu bylo provedeno výškové zaměření a osazení stavby do terénu. 
Stavba je nepodsklepená s plochou střechou  



Rozsah a obsah projektové dokumentace 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
F. Technické řešení stavby 
 

A.   PRŮVODNÍ   ZPRÁVA 

a) Identifikační údaje stavby a investora. 

Název stavby ……………..  POLYFUNKČNÍ OBJEKT 

Místo stavby …………..…. k. ú. BRNO-ŽABOVŘESKY p. č. 2832 
Charakter stavby ……... NOVOSTAVBA  
Účel stavby ……………  trvalé bydlení a podnikání 
Investor ......……………..   EXE HOLDING a.s. Kopřivova 15, 602 00, Brno 
Projektant ………………....  Radim Švajda, Starovičky 93, 693 01 Starovičky,                                 
    číslo autorizace: ČKAIT 1001234 

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

Dosavadní využití území: Jedná se o pozemek p.č. 2832 v lokalitě obce Brno-Žabovřesky, pozemky jsou volné 
zatravněné a splňují záměr investora. Celková výměra pozemků je 2480 m2. Pozemky jsou majetkem 
investora.  
parc. č. využití pozemku vlastník  poznámka 

2829/1 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

JRA, s.r.o., Veveří 3163/111, Brno, Žabovřesky, 
616 00 

administrativní centrum 
Platinium 

2829/2 
ostatní 
komunikace 

JRA, s.r.o., Veveří 3163/111, Brno, Žabovřesky, 
616 00 parkoviště Platinia 

2833 zastavěná plocha 
a nádvoří 

CHEMPEX - HTE, a.s., Veveří 2209, Brno, 
Žabovřesky, 616 00 

sousední bytový dům 

2834 zahrada CHEMPEX - HTE, a.s., Veveří 2209, Brno, 
Žabovřesky, 616 00 

zahrada bytového domu 

2866/8 
ostatní 
komunikace sdružení více podílníku komunikace ke garážím 

2825/3 ostatní 
komunikace 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, 
Nové Město, 128 00 

přilehlá komunikace 
Veveří 

c) Údaje o průzkumech a o dopravní a technické infrastruktuře. 

Projektant provedl zaměření stávajícího stavu polohy pozemku stávajících inženýrských sítí. V přilehlé 
komunikaci ke stavebnímu pozemku jsou uloženy místní inženýrské sítě, vodovodní řad ve vlastnictví BrVaK 
a.s. Brno, rozvody plynu Jihomoravská plynárenská a.s., dešťová kanalizace a splašková kanalizace BrVaK a.s., 
vedení elektřiny EON a.s.. Vytápění je uvažováno ústřední s topným médiem plyn pro administrativní část a 
samostatné teplovodní pro každý byt plynový kotel. Příjezd a přístup k objektu bude z přilehlé místní 
komunikace. Parkování majitelů/nájemců bytů je řešeno ve dvorní části objektu. Parkování zaměstnanců a 
návštěvníků je řešeno na parkovišti před objektem.  

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Požadavky dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do dokumentace stavby. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy. 

f) Údaje o územně plánovací dokumentaci. 

Stavba je v souladu se schváleným územním plánem, byly splněny podmínky územního plánu obce. 

g) Věcné a časové vazby na podmiňující a související stavby. 

Nejsou. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. 

Zahájení: 4/2012. Dokončení: 12/2014. Stavba bude nejprve prováděna odspoda nahoru – „hrubá stavba“, a 
posléze odshora dolů – technické zařízení a dokončovací práce. Na závěr budou provedeny zpevněné plochy, 
oplocení a sadové úpravy. Stavbu bude provádět stavební firma. 



i) Statistické údaje 

Orientační hodnota stavby je 88 mil. Kč, obestavěný prostor činí cca 11000 m3, zastavěná plocha polyfunkčního 
domu činí  646m2. Součástí stavby je objekt venkovní relaxační části včetně parkování. 

 

B.   SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 

1.a) Zhodnocení staveniště:  
stavba se nachází v obci Brno-Žabovřesky, v oblasti určené pro smíšenou zástavbu. K pozemku je zajištěný 
přístup i příjezd z   místní komunikace vedoucí kolem stavebního pozemku. Pozemek je rovinatý. 

1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby a pozemků s ní souvisejících:  
jedná se o objekt samostatně stojícího polyfunkčního domu. Dům je čtyřpatrový, bez podkroví a bez 
podsklepení. Půdorys ve tvaru obdélníku. Dům je krytý plochou střechou. Na stavebním pozemku bude 
umístěno parkování pro majitele/nájemníky bytů a relaxační část dvorního traktu. Nezastavěné pozemky budou 
zatravněny. Pozemek je již oplocen. 

Stavba na pozemku investora má maximální půdorysné rozměry 34 x 19 m.  

Max. výška střechy od 1. NP je 17,2  m, nejvyšší výška objektu je žebřík pro přístup na střechu ve výšce 18,3 
m nad 1. NP, obestavěný prostor: 11000 m3.  

Objekt je bez podsklepení, založený na betonových pasech, čtyřpatrový, první dvě patra jsou určena pro 
podnikání, jsou zde umístěny 2 obchody z ulice a 10 kancelářských prostor, druhá dvě patra jsou určena pro 
ubytování v celkem 8 bytech z toho 4x 2+1 a 4x 3+1. Ve dvorní části je umístěno parkoviště pro 
majitele/nájemníky bytů a relaxační část s kurtem a herním koutem pro děti.    

Dispozice PD:  V přízemí jsou umístěny 2 obchody se samostatnými vstupy z ulice a 2 kanceláře se 
samostatnými vstupy z dvorní části, dále je v 1NP umístěno i hygienické zázemí pro 
návštěvníky a pracovníky objektu, technická místnost pro administrativní část, 
kolárna/kočárkárna,  recepce s recepčním pultem, úklidová komora, tříramenné schodiště a 
dva samostatné výtahy. 

 Ve 2NP je umístěno 8 kanceláří, hygienické zázemí včetně 2 WC pro imobilní rozděleno na 
dámské a pánské, úklidová komora a kuchyňka. 

 Ve 3NP jsou umístěny 4 byty 2x 2+1 (98,7 a 93,5 m2) a 2x 3+1 (2x 105,7 m2) s oddělenými 
balkóny. Byty jsou vždy navrženy jako velmi otevřené, společná jídelna s obývacím pokojem a 
kuchyní, oddělená ložnice s prostornou šatnou a v 3+1 dětský pokoj, koupelna se 
samostatným WC.  

 Ve 4NP jsou umístěny 4 byty 2x 2+1 (98,7 a 93,5 m2) a 2x 3+1 (2x 105,7 m2). Byty jsou 
vždy navrženy jako velmi otevřené, společná jídelna s obývacím pokojem a kuchyní, oddělená 
ložnice s prostornou šatnou a v 3+1 dětský pokoj, koupelna se samostatným WC. 

Zastřešení PD je navrženo plochou střechou s malým sklonem. 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě, které jsou vedeny před PD. Dešťové vody budou svedeny do dešťové 
kanalizace. 
Výplňové otvory jsou navrženy hliníkové, jak okna, tak dveře. 
Prostory v objektech jsou přirozeně odvětrány s kombinaci s nízkotlakou klimatizací. 
Řešení odpadového hospodářství bude respektovat systém sběru, třídění a využívání odpadů v obci v souladu 
s místní vyhláškou. 
Architektonické, výtvarné a funkční řešení vychází z návrhu projektanta Radima Švajdy. Bylo konzultováno a je 
v souladu s požadavky objednatele projektové dokumentace. Stavba je určena pro bydlení a podnikání, proto 
nezatěžuje životní prostředí nad obvyklou mez.  
V domě je navrženo vytápění teplovodní v kombinaci s klimatizací. 

1.c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inž. staveb, řešení vnějších ploch: 
Vlastní stavba polyfunkčního domu. 
 

1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:  
Příjezd na staveniště je ze stávající přilehlé místní komunikace. Přístup z přilehlého chodníku. Při realizaci 
stavby budou provedena opatření proti znečištění hlavní komunikace vozidly vyjíždějícími ze stavby. 

1.e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu: 
Stávající, neřešeno. 

1.f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
Dodavatel zajistí omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů na životní prostředí (hluk, prach). Při provádění 
výkopů a odvozu zeminy zajistí dodavatel vjezdy a výjezdy ze staveniště, čištění vozidel a veřejných 
komunikací. 
Po dobu výstavby je nutno staveniště zabezpečit proti možnosti znečištění podzemních vod. Jedná se o 
odvedení dešťových vod a hospodaření s ropnými produkty. 



S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a 
předpisy s ním souvisejícími. 
 

1.g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch:  
Objekt je zcela bezbariérový. 

1.h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do proj. dokumentace:  
Před započetím stavby byla provedena prohlídka parcely. Bylo provedeno měření radonu. Pozemek je svažitý 
s orientací k západu.  

1.i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geod. referenční polohový, výškový systém:  
Stávající parcela s provedeným vytýčením. 

1.j) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory: 

Stavební objekt SO1 – NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU 

Stavební objekt  SO2 – Úprava dvorní části, zpevněné plochy 

Stavební objekt SO4 – Plynovodní přípojka 

Stavební objekt SO5 – Vodovodní přípojka 

Stavební objekt SO6 – Kanalizační přípojky 

Stavební objekt SO7 – Elektrická přípojka 

1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a 
po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace: 
Stavba je určena k bydlení a podnikání, stavba po dokončení nevyvolá negativní dopady na okolní pozemky a 
stavby.  

1.l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
Při výstavbě musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu 
ustanovení : 
Zákona č. 309/2006 o bezpečnosti práce, 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),  
Zákona č. 262/2006 Sb.  - zákoník práce v platném znění,  
NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
NV č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu,  
NV č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
a dále ve smyslu: 
Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, 
Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, a  
Vyhláška č. 87/2006 Sb.  o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,  
Dále je nutné respektovat: 
- Při vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím 
- Bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na základě dohody a v souladu 
s vyjádřeními správců sítí. 
- Při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti dotyku či přiblížení. 
- Všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být ohrazeny a zajištěny. 
- Při provádění betonových konstrukcí se řídí ČSN 73 20 00 – Provádění betonových konstrukcí. 
- Při použití zvedacích prostředků musí respektovat ČSN 27 01 44 – Zvedací zařízení a ČSN 27 01 43. 
- Při pracích na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu a propadnutí. 
- Při pracích se stroji a strojním zařízením se musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy. 
Při skladování je nutno dodržovat ČSN 26 90 30 – Skladování. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 

2.a) Zřícení stavby nebo její části: 
Prvky konstrukce jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby nebo její části. 

2.b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření: 
Tuhost materiálů a skladba konstrukcí vylučuje větší stupeň nepřípustného přetvoření 

2.c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce:  
Tuhost materiálů a skladba konstrukcí vylučuje větší stupeň nepřípustného přetvoření – poškození je menší než 
maximální přípustné. 

2.d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině: 
Nejsou známy okolnosti za kterých by mohlo k takovému poškození dojít, vyjma požáru – řešeno v PBŘ 

 



3. Požární bezpečnost 

3.a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu: 
řešeno „Požárně bezpečnostním řešením stavby“ podle § 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci 
jako samostatná příloha  

3.b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě: 
řešeno „Požárně bezpečnostním řešením stavby“ podle § 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci 
jako samostatná příloha  

3.c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu: 
řešeno „Požárně bezpečnostním řešením stavby“ podle § 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci 
jako samostatná příloha  

3.d) Umožnění evakuace osob a zvířat: 
řešeno „Požárně bezpečnostním řešením stavby“ podle § 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci 
jako samostatná příloha  

3.e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: 
řešeno „Požárně bezpečnostním řešením stavby“ podle § 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci 
jako samostatná příloha  

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba při kolaudaci musí být osazena funkčním vodovodem a kanalizací, místnosti k tomu určené budou 
osazeny zdravotní keramikou.  

Stavba je určena pro bydlení, při výstavbě bude brán zřetel na ochranu zdraví jak při výstavbě (viz bod 1.l 
souhrnné technické zprávy), tak pro její příští užívání. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit dle bodů 1.f a 1.k souhrnné technické zprávy. Užívání 
multifunkčního domu nezpůsobuje negativní dopady na životní prostředí. 

5. Bezpečnost při užívání 
Stavba polyfunkčního domu je projektována tak, aby nemohlo dojít k bezpečnostním rizikům při užívání (např. 
výšky parapetů oken, použité materiály aj. 

6. Ochrana proti hluku 
Objekt je situován v oblasti určené ke smíšené zástavbě, ochranu objektu proti hluku není nutno zřizovat.  
Samotný objekt nebude produkovat hluk nad obvyklou mez a není třeba řešit odhlučnění objektu. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

7.a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné 
metody výpočtu energetické náročnosti budov: 

Objekt je projektován z materiálů s  tepelným odporem tak, aby vyhověl současně platným předpisům 

7.b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby: 

Celková koncepce objektu vychází z předpokladu minimalizování tepelných ztrát objektu. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
Bezbariérovost objektu je řešena pro první dvě podlaží, byty jsou dispozičně rozděleny SDK příčkami a je zde 
možnost dodatečné úpravy pro zaručení bezbariérovosti. Výtahy a všechny společné prostory jsou 
bezbariérové. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

(radon, agresivní spodní vody, seismicita, ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 

Agresivní vody nejsou zjištěny – opatření se neprovádí. 

Seismicita se nepředpokládá – opatření se neprovádí. 

Bezpečnostní pásma se v okolí stavby nevyskytují - opatření se neprovádí. 

Nejsou zjištěny žádné další možné škodlivé vlivy v okolí stavby nebo přímo na pozemku stavebníka proti nimž 
by bylo nutno zasahovat. 

 
 
 



10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba je na pozemku umístěna tak aby požárně nebezpečné úseky zasahovaly pouze na pozemek stavebníka 
a nemohly ohrozit obyvatelstvo (viz příloha projektové dokumentace – „Požárně bezpečnostní řešení stavby“. Z 
užívání stavby jiné nebezpečné dopady nevyplývají.  

11. Inženýrské stavby (objekty) 

11.a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 
Voda bude čerpána z vodovodního řádu. Dešťové jsou svedeny do dešťové kanalizace. Splaškové vody do 
splaškové kanalizace. Objekt je navržen tak, aby bylo bezproblémové napojení na infrastrukturu obce.  

11.b) Zásobování vodou: 
Objekt bude napojen na místní vodovodní řád. Na pozemku bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrem. 

11.c) Zásobování energiemi: 
Objekt bude napojen na místní plynovodní řad. Na pozemku bude osazena plynoměrná budka. Elektrická 
přípojka je řešena v objektu. 

11.d) Řešení dopravy: 
Stávající. 

11.e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 
Terénní úpravy budou provedeny po dokončení prací na stavebních a inženýrských objektech. Na svrchní vrstvu 
bude použita ornice, terén bude svahován směrem od objektu. Sadové úpravy nejsou projektovány, budou 
provedeny investorem po dokončení stavby.    

11.f) Elektronické komunikace:  
Telefonní přípojka bude zřízena, televizní anténa bude instalována na střechu objektu. Další elektronické 
komunikace nebudou zřizovány. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

12.a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení: stavba nebude vybavena 
výrobními technologickými zařízeními. V přízemí jsou navrženy dva obchody a celkem 10 kanceláří. 

12.b) Popis technologie výroby: v objektu nebude probíhat výroba 

12.c) Údaje o počtu pracovníků: V objektu bude zaměstnána minimálně jedna recepční, jeden správce a 2 
uklízečky pro administrativní část. V kancelářích a obchodech je celkem prostor pro cca 100 pracovníků. 

12.d) Údaje o spotřebě energií: v rámci technologického a netechnologického zařízení nedojde k nadměrné 
spotřebě energií  

12.e) Bilance surovin, materiálů a odpadů: v rámci technologického a netechnologického zařízení nedojde ke 
spotřebě surovin, materiálů a produkci odpadů 

12.f) Vodní hospodářství: není řešeno 

12.g) Řešení technologické dopravy: nebude řešena  

12.h) Ochrana životního a pracovního prostředí: nebude probíhat výroba - nebude řešeno 

 

 

C.   SITUACE  STAVBY 
 
V příloze PD je přiložen výkres zachycující situaci širších vztahů stavby a jejího okolí. 
C.01 – SITUACE 1 : 5000 
a koordinační situace stavby C.02 – KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 1 : 250 

 

 

D.   DOKLADOVÁ  ČÁST 
a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace: 
Zapracovány do PD. 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.  
(podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů), objekt je projektován tak, 
aby došlo k co nejmenším ztrátám tepelné energie. 

 
 



E.   ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
1. Technická zpráva 

1.a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 
Návrh vychází z předpokladu jednoduchých základových poměrů. Hlavní rozsah stavebních prací bude prováděn 
na pozemku. Materiál z výkopů vhodný pro zásypy bude uložen na meziskládku na pozemku stavebníka. 
Nevhodné zeminy a stavební run se odvezou na skládku. 
Rozhodující dodávky a materiály budou dopravovány dle možností dodavatele při dodržení všech 
bezpečnostních předpisů pro dopravu. 
Příjezd na staveniště je veden z přilehlé komunikace. Budou provedena opatření proti znečištění hlavní 
komunikace vozidly vyjíždějícími ze stavby.  
1.b) Významné sítě technické infrastruktury: nejsou dotčeny  
1.c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště: odběr elektrické energie pro potřeby 
staveniště bude zajištěn ze staveništního rozvaděče. 
Dodávka vody po dobu výstavby bude realizována z vodovodního řádu obce. 
Pro účely výstavby je uvažováno využití mobilního WC. 
Odběr všech médií pro potřeby staveniště musí dodavatel stavby v souladu s inženýrskou činností projednat se 
správci příslušných sítí. 
Telefonní spojení bude řešeno pomocí mobilních telefonů. 
1.d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace: na pozemku během výstavby není počítáno s pohybem třetích osob a osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace - není řešeno 
1.e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: veřejné zájmy nejsou dotčeny – 
není řešeno 
1.f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: Žádné nové objekty nebudou pro 
realizaci na staveništi budovány.  
1.g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení:nebudou prováděny.  
1.h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci: budou dodrženy ustanovení § 15 zákona 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).  
1.i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: dodavatel zajistí omezení nebo vyloučení 
nežádoucích vlivů na životní prostředí (hluk, prach). Při provádění výkopů a odvozu zeminy zajistí dodavatel 
vjezdy a výjezdy ze staveniště, čištění vozidel a veřejných komunikací. 
Po dobu výstavby je nutno staveniště zabezpečit proti možnosti znečištění podzemních vod. Jedná se o 
odvedení dešťových vod a hospodaření s ropnými produkty. 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a 
předpisy s ním souvisejícími.  
1.j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 

Předpokládané započetí stavby – 4/2013 

Předpokládané ukončení výstavby – 4/2015 

Další dílčí termíny nebyly ze strany stavebníka specifikovány a nejsou mu kladeny žádné podmínky lhůty 
výstavby z jiné strany. 

2. Výkresová část 
Pro výstavbu MD zařízení staveniště není graficky řešeno. 
 
 

 

F.   DOKUMENTACE  STAVBY 
  
F. 1 - Technické řešení stavby 
 
1. Průzkumné práce 
Před zahájením projekční činnosti bylo provedeno zaměření stávajícího stavu pozemku. 

2. Zemní práce 
Před zahájením projekční činnosti byl provedena obhlídka staveniště s výškovým a polohopisným zaměřením. 
Vlastní výkopové práce budou prováděny strojně s ručním dočištěním základové spáry, t.j. v tloušťce min. 150 
mm. 

  



3. Základy 
Navržené základy budou provedeny pod nosnými zdmi v tloušťce 900mm z  betonu B 20 v kombinaci se 
ztraceným bedněním a pod nosnou konstrukcí sloupů budou provedeny patky o velikosti 1,1x1,1x0,6 m. 
Základové pasy budou zakončeny železobetonovou deskou v tl 200 s ocelovou výztuží z kari sítí DN 6,3 mm 
s oky 100/100 mm. Základová spára bude založena v nezámrzné hloubce min 800 mm.  

4. Svislé konstrukce 
Jedná se o zděnou konstrukci v tloušťkách 300 a 500mm, doplněnou ŽB monolitickým systémem sloupů a 
průvlaky. Komínová tělesa jsou řešena pomocí tvarovek HELUZ mini a klasik.  

Dělící příčky jsou navrženy z SDK příček s dvojitým opláštěním a se zvukovou izolací. 

5. Vodorovné konstrukce 
Konstrukce stropu je tvořena z ŽB stropníh desek Spiroll. Konstrukce je kryta podhledem z SDK desek na 
plechovém roštu, doplněna tepelnou izolací.  

Překlady budou provedeny z překladů HELUZ a nebo z válcovaných nosníků a beton B 20. 

6. Konstrukce střechy 
Střecha je plochá s malým sklonem. Nosná konstrukce střechy je tvořena ŽB stropními panely Spiroll. Spádová 
vrstva je řešena pomocí zateplovacích klínů a pořadí vrstev je kombinované.  Jako hydroizolace slouží dvě 
vrstvy modifikovaného asf. pásu a pro jejich ochranu jsou přitíženy vrstvou kačírku o tl. 120mm. Hromosvody 
nejsou uvažovány. 

7.Povrchová ochrana konstrukcí 
Veškeré ocelové konstrukce budou po montáži natřeny základovou a poté povrchovou a nakonec protipožární 
barvou. Ocelová konstrukce pod úrovní 0,000 bude ošetřena gumovým hydroizolačním nátěrem. 

8. Izolace proti vodě 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena izolace plastová fólie Stafol 914 s oboustranným krytím geotextilií. 
Izolace je použitelná jako izolace proti spodní a tlakové vodě a působení Radonu. Hydroizolace střechy je 
pomocí modifikovaných asf. pásů. 

9. Izolace tepelné 
Zateplení obvodového zdiva se neuvažuje, tvarovky HELUZ Family 2v1 jsou vyplněny EPS. Tepelný odpor 
obvodových konstrukcí musí splňovat požadavky ČSN 73 05 40 – 1 až 4 Tepelná ochrana budov a platném 
znění. 

10. Úpravy povrchů 
Venkovní omítka běžná - omítka silikátová, hladká tenkovrstvá, probarvená, barevný odstín dle voleb investora 
Venkovní sokl – keramický obklad 
Klempířské prvky - v případě plechu pozink. - nátěr Ekor – základní 1x, finální Hydrofix speciál – 2x, barevný 
odstín šedý  
Výplně otvorů – okna, dveře hliník barevný odstín šedá 

10. Konstrukce podlah 
viz PD 

11. Konstrukce truhlářské 
Stavba používá atypické výrobky. Navrženy jsou konstrukce převážně z modřínu. 

12. Práce zámečnické 
Stavba používá pokud možno typové výrobky, schodiště je montovaný ocelový konstrukce. 

13. Práce klempířské 
Jsou provedeny z plechu LINDAB, PROFAL, měď. Povrchová úprava je součástí plechu. Doporučujeme barevný 
odstín šedý. 

14. Nátěry 
Zámečnické výrobky jsou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem a jedním nátěrem venkovním. Veškeré 
truhlářské výrobky budou opatřeny dvojnásobným nátěrem Sadolin v barevném provedení starodub - modřín. 

15. Zasklívání 
Je uvažováno z plochého tažného čirého skla tl. 3 – 4 mm dle velikosti plochy skla. Venkovní okna a dveře 
doporučujeme provést v trojitém zasklení, skla doplnit diterm a pod. plynem, budou pouita okna se střední 
těsnící lištou. 

16. Vnitřní kanalizace 
Navržena vnitřní kanalizace plastová se zaústěním do stávající přípojky. Ležatá kanalizace DN od 150 mm do 
DN 200 mm. 

17. Vnitřní vodovod 
Zdravotně technické instalace – průměrná denní spotřeba vody, Qp =  0,250 m3/osoba-den, maximální denní 
spotřeba vody, Qm =  0,400 m3/osoba-den, maximální hodinová potřeba vody, Qh =  0,325 m3/hod, 
množství splašků - vyplývá z průměrné denní potřeby vody – 0,250 m3/osoba-den. 

Odpadní vody budou svedeny do městské kanalizace - 18 m3 – dle specifikace spotřeby vody – směrnice 
9/1973 – Směrnice pro výpočet vody: 1 osoba . . . 150 l / den, 24 osob . . . 3600 l / den 
podmínky pro připojování na sítě jsou dle dohody stavebníka se správcem sítě. 



Vnitřní rozvody pro studenou a teplovou vodu jsou navrženy plastové. 

18. Rozvody elektro 
Objekt je napojen z distribuční sítě E.ON a.s. přes samostatnou přípojkovou skříň. Ta je umístěna na sloupu 
vzdušným kabelem do MD. 
Použité napěťové soustavy rozvodu NN 
3 PEN 50 Hz AC, 3x230/400V, TN-C-S, přičemž k rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče N a PE dojde 
v elektroměrovém rozvaděči. 
Osvětlení 
Vnitřní osvětlení 
Osvětlení objektu je navrženo na následující hodnoty osvětlenosti v souladu s ČSN 36 04 50. 
Bytové prostory  75 – 200 lx (doporučené hodnoty) 
Svítidla v koupelně musí být s krytím minimálně IP 20 a svým umístěním vyhovují příslušným předpisům. 
Provedení rozvodů 
Veškerá instalace je provedena dle platných místních norem a předpisů. 
Kabelové trasy budou provedeny odděleně pro silnoproud a slaboproud a vybaveny příslušnými rezervami. Při 
umísťování tras a rozvaděčů bude dbáno ustanovení požárních předpisů o chráněných únikových cestách. 
Hromosvod – není uvažován 

19. Zařízení slaboproudé elektrotechniky: 
Televizní signál 
Příjem televizního signálu je řešen pomocí kabelové televize, stejně tak internetové připojení. Celý rozvod bude 
připraven tak, aby umožnil připojení na síť kabelové televize a rozšíření o vlastní příjem satelitní televize. 
Telefonní rozvody 
Nebudou provedeny. 
Zvonkové signalizační rozvody - zařízení bude zajišťovat signalizaci do bytu z tabla u vstupu do domu a u 
vjezdu do areálu. Neuvažuje se s osazením videotelefonu u vchodu. 

20. Ústřední vytápění 
Vytápění je navrženo vodovodní v kombinaci s nízkotlakou klimatizací. Administrativní část je vytápěna 
kondenzačním kotlem umístěným v technické místnosti, každý byt má poté svůj kondenzační kotel. Příprava 
TUV pro admin. část bude pomocí průtokových ohřívačů. 

21. Větrání 
Větrání bude zajištěno pomocí vzduchotechniky. Kuchyně jsou opatřeny digestoři. Pro vzduchotechniku admin. 
části bude využita technická místnost, pro vzduchotechniku bytů bude použita jednotka umístěna na střechu 
objektu. 

 22. Vliv na životní prostředí 

Stavba nevyvolá zhoršení stavu životního prostředí 

Způsob řešení likvidace odpadu při výstavbě 

17 06 02  Asfaltové lepenky, vodotěsná izolace (zpracováno bezezbytku) zatřídění 0 

15 01 01  Obaly od cementu a vápna     zatřídění 0 

17 02 01  Dřevěný odpad       zatřídění 0 

15 01 02  Plastové obaly  (obaly zdících materiálů)    zatřídění 0 

02 01 04  Vytvrzené plasty – polystyrén (bude zpracován bezezbytku)  zatřídění 0 

Tyto odpady budou likvidovány na místně příslušné skládce. 

23. Konstrukce příjezdové komunikace a přístupového chodníku 
Je navržena konstrukce s živičným krytem. Okraje jsou navrženy z obrubníků ABO - 4 – zahradnický obrubník. 
 
 



ZÁVĚR 
 

Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným normám. 
Mohou se zaměnit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametrů. V případě 
požadavku dodavatele na následné změny v projektu nutno vždy zkonzultovat (vyžádat 
souhlas) projektanta. Při pracích nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, předepsané 
technologické postupy a používat ochranné pomůcky. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

 
EN Evropská norma 
ČSN Česká státní norma 
NP Nadzemní podlaží 
PD Projektová dokumentace 
NN Nízké napětí 
HUP Hlavní uzávěr plynu 
PVC Polyvinylchlorid 
PE Polyetylen 
HI Hydroizolace 
TI Tepelná izolace 
PUR Polyuretan 
EPS Expandovaný polystyren 
XPS Extrudovaný polystyren 
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Anotace práce Cílem diplomové práce je vytvoření čtyřpodlažního polyfunkčního domu 
bez podkroví. Jedná se o zástavbu volné proluky v Brně. Dům je navrhnut 
pro bydlení a administrativu. V přízemí jsou situovány obchody a 
kanceláře, ve 2NP jsou umístěny pouze kanceláře a zázemí pro pracovníky, 
nejvyšší dvě patra jsou určena jen pro bydlení. Svislou nosnou konstrukci je 
zděný systém Heluz v kombinaci s monolitickým ŽB. Vodorovná nosná 
konstrukce je převážně tvořena ŽB stropními deskami Spiroll. Dům je 
zastřešen plochou střechou. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The aim of this thesis is to create a multifunctional four-storey building 
without an attic. This is a free vacant buildings in Brno. The house is 
designed for residential and Administration. On the ground floor are located 
shops and offices are located in the 2nd floor only offices and facilities for 
staff, top two floors are intended only for housing. Vertical support 
structure is brick Heluz system in combination with monolithic reinforced 
concrete. The horizontal structure is predominantly made up of reinforced 



concrete slabs Spiroll. The house is covered with a flat roof. 
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