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Abstrakt 

V řešeném projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby polyfunkčního domu, 

Morašovice. Tento projekt je řešen na úrovni prováděcího projektu. Objekt je navržen 

třípodlažní, částečně podsklepený s využitým podkrovím. Objekt je zděný, s částečným 

skeletem, zastřešený dřevěnou sedlovou střechou. Návrh polyfunkčního domu klade důraz na 

dispoziční a architektonické řešení a začlenění do stávající vesnické zástavby. Dále se v 

projektu řeší návaznost dispozičního řešení na statickou bezpečnost, požární bezpečnost a 

úsporu energie. Všechny výkresy jsou zpracovány výpočetní technikou – ArchiCAD.  

  

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, diplomová práce, prováděcí projekt, sedlová střecha, kontaktní zateplovací 

systém  

  

  

  

Abstract 

In this project, there is processed complete documentation of a new multifunctional building, 

Morašovice. This project is solved as operative project. The house is a three story building, 

partly with a basement and with attic room, which is used. The house is bricked, partly with 

skeleton construction elements and with wooden saddle roof. This project of the 

multifunctional building is focused on architectonical solution and implementation into an 

existing rural area. This project solves relation between disposition and static, fire protection 

and energy savings. All blueprints are elaborated by ArchiCAD software.  

  

Keywords 
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Cílem návrhu polyfunkčního domu, Morašovice, je zlepšení občanské vybavenosti obce a 
jeho začlenění do stávající zástavby. 

Objekt je situovaný do centra, kde využívá nezastavěných ploch a nahrazuje stávající, 
nevyhovující stavby občanské vybavenosti, které jsou chaoticky rozmístěny v různých částech 
obce.  

V dispozici budovy bylo uvažováno s návrhem kulturního zázemí tj. kavárna, knihovna, a 
zázemí občanské vybavenosti, tj. obchod a sídlo obecního úřadu. Dále objekt umožní 
rozvíjejícím se firmám v obci najít prostory pro svoje podnikání. 

Objekt byl nazván po historickém názvu obce, kde je nová stavba situována. Historická 
osada Morašovice, která stála na místě dnešní obce Morašice, byla v průběhu let 
přejmenována na dnešní název. 
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a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, dále základní charakteristika stavby a její účel: 
 

Název akce: Polyfunkční dům, Morašovice 
Místo stavby:  Morašice 
Parcelní číslo:  21/1, 719, 19, 14 
Katastrální území:  Morašice 
Kraj:  Pardubický 
Okres:  Svitavy 
Charakter stavby:  novostavba 
Účel stavby:  polyfunkční dům 
Projektant:  Bc. Jan Němec 
Kontroloval:  Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph. D 
Plocha pozemku: 3268m

2
 

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

Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu na parcelách 21/1, 719, 19, 14 
v obci Morašice. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně a nachází se na něm udržovaná zahrada 
s trávou.  Pozemek je ve vlastnictví investora. Přípojky inženýrských sítí budou napojeny na 
stávající inženýrské sítě v místní komunikaci. 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu (zejména zaměření sklonu svahu) stavebního 
pozemku, polohy inženýrských sítí, měření radonového indexu a bylo zjišťováno podloží stavby 
z geologické mapy. Objekt bude napojen na tyto sítě: vodovod, kanalizace, vedení nn a plynovod. 
Na stavebním pozemku se žádné inženýrské sítě nenacházejí. Příjezd a přístup k budově bude z 
místní přilehlé komunikace. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Na stavbu ani pozemek se nevztahují žádné podmínky stanovené orgány státní správy podle 
zvláštních předpisů. 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Obecné požadavky na výstavbu byly splněny. 

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

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

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

Nejsou. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

Zahájení stavby je předpokládáno na červen 2013. Dokončení stavby je předpokládáno na duben 
2014. V průběhu výstavby bude objekt napojen na inženýrské sítě a napojen na komunikaci. Na 
závěr výstavby budou provedeny sadové úpravy a zpevněné plochy. 
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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: 
 

Počet pobytových místností:  1S:  0 
 1NP:  3 
 2NP 5 
 3NP:  5 
 

Pobytová plocha:  1S:  0 m
2
 

 1NP:  173,48 m
2 

 2NP 272,15 m
2
 

 3NP:  221,93 m
2
 

- celkem:   667,56 m
2 

 
Užitná plocha:  1S:  63,25 m

2
 

 1NP:  178,54 m
2 

 2NP 101,72 m
2
 

 3NP:  122,31 m
2
 

- celkem:   465,82 m
2 

 
Zastavěná plocha:  533,74 m

2
 

Obestavěný prostor:  6110,52 m
2
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště: 

Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu na parcelách 21/1, 719, 19, 14 
v obci Morašice. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně a nachází se na něm udržovaná zahrada 
s trávou. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících: 

Polyfunkční dům je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený s využitým podkrovím. Celá 
novostavba budovy je řešena v souladu s okolní zástavbou. Celá novostavba je řešena 
bezbariérově. Budova má tvar obdélníku a je orientovaná k jihu odkud je také hlavní vchod do 
budovy. Přístup k budově je z místní přilehlé komunikace z východní strany. 
Suterén domu je využit jako technické zázemí polyfunkčního domu, tj. strojovna výtahu, sklad a 
technická místnost. Místnosti suterénu jsou dostupné z přilehlého vnitřního schodiště, nebo lze 
použít výtah. 
Hlavním vstup z jižní strany se dostaneme do zádveří a následně na chodbu, která je hlavním 
uzlem v 1NP, z které se dostaneme do prodejny smíšeného zboží a do kavárny. 
Z chodby v 1NP se po schodišti, nebo výtahem, dostaneme do 2NP na chodbu, z které je přístup 
do obecní knihovny a na obecní úřad. 
V 3NP jsou navrženy dva podnikatelské inkubátory. Každý inkubátor má svoje sociální zázemí. 
Střecha je navržena sedlová, s polovalbou se sklonem 35°. Pro osvětlení podkroví je navržen 
velký pultový vikýř. Krytina střechy je navržená betonová. Otvorové prvky jsou navrženy dřevěné. 

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

Zemní práce: Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení podzemních sítí. 
Výkopové práce budou zahájeny sejmutím ornice do hloubky 250 mm pod původní terén. Poté 
bude proveden výkop stavební jámy a jednotlivých základových rýh. Zemní práce budou 
prováděny v hlinitopísčitých zeminách (cca 2,0m pod stávajícím terénem). Pod těmito zeminami 
je únosné podloží, téměř skála. Pod základové pasy a základovou desku bude navržen 
štěrkopískový hutněný podsyp, který se bude provádět, jenom když základová spára bude 
zvodněná. 
 
Základy: Navrhovaný objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20 a jsou 
spojeny základovou deskou o tl.150 mm vyztuženou KARI sítí 100.100.6. Hloubky základových 
pasů a desky budou provedeny podle projektové dokumentace (cca 1300mm pod upraveným 
terénem). Pod základové pasy a základovou desku bude navržen štěrkopískový hutněný podsyp 
tl.50 mm. 
 
Zdivo: Obvodové nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků POROTHERM 30, P10 na 
maltu vápenocementovou, M5 a zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Tepelná izolace 
EPS Polystyren. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 24 P+D na 
maltu vápenocementovou, M5. Překlady jsou navrženy z keramických překladů POROTHERM 7. 
Příčky se vyzdí z tvárnic POROTHERM 11,5 na maltu vápenocementovou, M5. Překlady v 
nenosných příčkách jsou navrženy z překladů POROTHERM 11,5. Ztužující železobetonový 
věnec je navržen z betonu C20/25 a je vyztužen betonářskou ocelí 10 335 (J) s třmínky 10 216 
(E). Nosné sloupky jsou ze železobetonu C20/25. 
 
Stropy: Stropy jsou navrženy z POT nosníků a vložek MIAKO. Zálivkový beton C16/20. 
Schodiště z 1S až do podkroví bude ŽB zalomená deska. Schodiště bude od dilatováno od 
výtahu folií MIRALON. 
 
Podhledy: Jedná se o systémové řešení Knauf. Konstrukce podhledu jsou doplněny parotěsnou 
vrstvu JUTAFOL – N a tepelnou izolaci ISOVER UNI o celkové tloušťce 300 mm. 
 
Střešní konstrukce: Zastřešení objektu je navrženo jako sedlová střecha se sklonem střešních 
rovin 35°. Jedná se o vaznicovou soustavu. Krov bude proveden z řeziva třídy C24 (smrk, jedle, 
borovice). Rozměry a profily prvků budou provedeny podle výkresové dokumentace. Střešní plášť 
je navržen systémem BRAMAC. Střešní betonové tašky BRAMAC – Alpská taška classic barva 
tmavě hnědá. Tyto tašky budou položeny na laťování – kontralatě, latě a střešní difúzní fólii 
BRAMAC UNI. Tento systém laťování zaručuje odvětrávanou vzduchovou mezeru. 
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Podlahy: Nášlapné vrstvy v jednotlivých místnostech jsou navrženy podle účelu a jsou popsány 
ve výkresové části. Roznášecí vrstva je navržena jako anhydritová v tloušťkách podle výkresové 
dokumentace. 
 
Tepelná izolace: Podlahy budou izolovány tepelnou izolací ISOVER UNI v tloušťkách podle 
výkresové dokumentace. Zateplení krovu bude provedeno izolací ISOVER UNI o celkové 
tloušťce 300 mm. Soklová a podsklepená část bude zaizolována izolací Styrodur 3035 CS o 
tloušťce 100 mm. 
 
Hydroizolace: Vodorovná izolace podlah se provede hydroizolačním modifikovaným asfaltovým 
pásem glastek mineral special tloušťky 4mm. Tento hydroizolační pás dostatečně vyhovuje i jako 
protiradonová izolace. 
 
Klempířské výrobky: Lemování komínů, střešní žlaby jsou provedeny systémově např. 
BRAMAC – viz. Výkresová dokumentace. Parapety jsou také řešeny systémově např. firmou 
VEKRA – viz. Výkresová dokumentace. 
 
Úpravy stěn a povrchů: Všechny zděné konstrukce budou opatřeny vápenocementovou 
omítkou, následně štukem a malbou. Sádrokartonové podhledy budou zatmeleny, zbroušeny a 
poté opatřeny malbou. Keramický obklad v místnostech bude proveden v rozsahu podle 
výkresové dokumentace. Tesařské konstrukce budou opatřeny bezbarvým lazurovacím lakem. 
 
Výplně otvorů: Okna a dveře jsou navržena dřevěná s barevným odstínem zlatý dub. Zasklení 
bude provedeno izolačním dvojsklem s hodnotou prostupu tepla 1,1 W/K.m2

 
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Příjezd a přístup k novému objektu bude z přilehlé místní komunikace na východní straně 
objektu. Vodovodní přípojka bude provedena na jižní straně objektu přes vodoměrnou šachtu, 
která se nachází na hranici pozemku. Dešťové a splaškové vody budou svedeny do stávající 
jednotné kanalizace v komunikaci kopírující jižní hranici pozemku. 

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

Uspořádání inženýrských sítí a jejich vztah ke komunikacím a vytyčeným pozemkům se řídí dle 
ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pro parkování osobních 
automobilů bude sloužit zpevněná plocha na jižní straně objektu, která bude vybudována z 
betonových dlaždic 
 

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. Užívání stavby nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí nad obvyklou mez. 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací: 

Objekt je řešen jako bezbariérový. 
 

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

Bylo provedeno polohové a výškové zaměření pozemku, byla pořízena fotodokumentace. 
Bylo provedeno měření radonové aktivity. Radonový index na pozemku byl stanoven jako střední 
– izolace proti radonu byla navržena izolace glastek mineral special. Prostupy instalací budou 
zatmeleny trvale pružným tmelem. Dále byl proveden makroskopický popis základové půdy. 
Základové poměry i základové konstrukce jsou zhodnoceny jako jednoduché. Geologický 
průzkum pro výše uvedené parcely nebyl proveden. Vzhledem ke složitosti základových 
konstrukcí, to ale není nezbytné. Polohy stávajících inženýrských sítí byly zjištěny na základě 
vyjádření dotčených orgánů – správců sítí. Objekt bude napojen na tyto inženýrské sítě: vodovod, 
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plynovod, elektřina. Dešťové a splaškové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace 
v komunikaci kopírující jižní hranici pozemku. 
 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém: 
Jako podklad pro vytýčení stavby bude použit situační plán objektu, viz. výkresová část 
projektové dokumentace, vyhotovený dle zaměření pozemku. 
 

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

Stavební objekt SO1: Polyfunkční dům, Morašovice 
Stavební objekt SO2: Plynovodní přípojka 
Stavební objekt SO3: Vodovodní přípojka 
Stavební objekt SO4: Kanalizační přípojka 
Stavební objekt SO5: Elektro přípojka 
Stavební objekt SO6: Oplocení 
Stavební objekt SO7: Zpevněné plochy 
Stavební objekt SO8: Terénní a sadové úpravy 
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení: 

Stavba vzhledem k odstupům od ostatních objektů a pozemků nebude mít negativní vliv na jejich 
funkci, nebude zastiňovat pozemky jiných vlastníků ani nebude na tyto pozemky zasahovat 
požárně nebezpečný prostor. Pozemky na výstavbu jsou v majetku investora. 
 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
stavebnictví Vyhláška 309/2006 sb. A veden stavební deník. Stavba bude provedena dle 
schválené projektové dokumentace a veškeré změny a doplňky budou projednány odsouhlaseny 
projektantem. 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
Průkaz, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 

a) Zřícení stavby nebo její části: 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby nebo její části. 
b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření: 
Mezní průhyb u podstatných konstrukcí je ve všech případech menší, než maximální 
přípustné hodnoty. 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce: 
Není řešeno. 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině: 
Není řešeno. 

Statický posudek krovu je přiložen ve zvláštní příloze: ‚‚Statický posudek krovu‘‘ 
 
3. Požární bezpečnost 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu: 

Viz. samostatná příloha: „Požární zpráva“ 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě: 

Viz. samostatná příloha: „Požární zpráva“ 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu: 

Viz. samostatná příloha: „Požární zpráva“ 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat: 

Viz. samostatná příloha: „Požární zpráva“ 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: 

Viz. samostatná příloha: „Požární zpráva“ 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Vzhledem k charakteru provozu – občanská vybavenost, bude životní prostředí ovlivňovat z 
pohledu likvidace odpadních vod (OV), tuhého komunálního odpadu (TKO) a vypouštění emisí do 
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ovzduší vlivem vytápění objektu. OV budou svedeny do jednotné kanalizace, která je v přilehlé 
komunikaci. TKO bude ukládán do nádob tomu určených a vyvážen specializovanou firmou. 
Vytápění objektu bude zajištěno plynovým kotlem umístěným v technické místnosti v 1S. 

 
5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je projektována tak, aby nemohlo dojít k bezpečnostním rizikům při užívání (např. výšky 
parapetů oken, schodišťová a balkónová zábradlí, použité materiály) 

 
6. Ochrana proti hluku 

Objekt nebude produkovat hluk nad obvyklou mez a není třeba řešit odhlučnění objektu. Objekt je 
situován v oblasti určené k zástavbě rodinnými domy, ochranu objektu proti hluku není nutno 
zřizovat. 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

Celková koncepce objektu vychází z předpokladu minimalizování tepelných ztrát objektu. Nové 
stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby plně odpovídali tepelně technickým požadavkům 
ČSN 73 0540. 
Viz. Samostatná příloha: Tepelně technické posouzení konstrukcí. 

 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

Navrhovaný objekt je řešen jako bezbariérový. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Izolace proti radonu a zemní vlhkosti bude vyvedena cca 300 mm nad úroveň upraveného 
terénu. Prostupy instalací budou zatmeleny trvale pružným tmelem. Hladina podzemní vody 
nebyla zjišťována, ale vzhledem k výškové poloze pozemku a zkušenostem z okolí je 
předpokládáno, že hladina podzemní vody nebude ovlivňovat stavbu. Agresivní spodní vody ani 
další možné škodlivé vlivy (seizmicita, poddolování,...) nejsou v okolí stavby nebo přímo na 
pozemku stavebníka, proti nimž by bylo nutno zasahovat, zjištěny.  
Kovové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo pokovováním. Zdivo bude 
omítnuto, dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
Stavba je na pozemku umístěna tak aby požárně nebezpečné prostory zasahovaly pouze na 
pozemek investora viz. samostatná příloha: „Požární zpráva“ Z užívání stavby jiné nebezpečné 
dopady nevyplývají. 
 

11. Inženýrské stavby 
a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod: 

Dešťová a splašková voda bude svedena do jednotné kanalizace. Viz. Samostatná příloha TZB. 
b) Zásobování vodou: 

Viz. Samostatná příloha TZB. 
c) Zásobování energiemi: 

Viz. Samostatná příloha TZB. 
d) Řešení dopravy: 

Přístup a příjezd k pozemku bude zajištěn po místní asfaltové komunikaci. Pro přístup k objektu 
bude sloužit zpevněná plocha z betonové dlažby. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 
Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice do hloubky 250 mm a uložena na skládce 
na pozemku investora. Po dokončení stavebních prací budou provedeny sadové a terénní 
úpravy. 

f) Elektronické komunikace: 
V objektu není uvažováno s žádným elektronickým zařízením. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 
zařízení: 

Stavby se netýká. 
b) Popis technologie výroby: 

Stavby se netýká. 
c) Údaje o počtu pracovníků: 

Stavby se netýká. 
d) Údaje o spotřebě energií: 

Stavby se netýká. 
e) Bilance surovin, materiálů a odpadů: 

Stavby se netýká. 
f) Vodní hospodářství: 

Netýká se této stavby. 
g) Řešení technologické dopravy: 

Stavby se netýká. 
h) Ochrana životního a pracovního prostředí: 

Stavby se netýká. 
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1. Pozemní (stavební) objekty 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1. Technická zpráva 
a) Účel objektu: 

Objekt je určen k podnikání a občanské vybavenosti obce. 
 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace: 

Polyfunkční dům je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený s využitým podkrovím. Celá 
novostavba budovy je řešena v souladu s okolní zástavbou. Celá novostavba je řešena 
bezbariérově. Budova má tvar obdélníku a je orientovaná k jihu odkud je také hlavní vchod do 
budovy. Přístup k budově je z místní přilehlé komunikace z východní strany. 
Suterén domu je využit jako technické zázemí polyfunkčního domu, tj. strojovna výtahu, sklad a 
technická místnost. Místnosti suterénu jsou dostupné z přilehlého vnitřního schodiště, nebo lze 
použít výtah. 
Hlavním vstup z jižní strany se dostaneme do zádveří a následně na chodbu, která je hlavním 
uzlem v 1NP, z které se dostaneme do prodejny smíšeného zboží a do kavárny. 
Z chodby v 1NP se po schodišti, nebo výtahem, dostaneme do 2NP na chodbu, z které je přístup 
do obecní knihovny a na obecní úřad. 
V 3NP jsou navrženy dva podnikatelské inkubátory. Každý inkubátor má svoje sociální zázemí. 
Střecha je navržena sedlová, s polovalbou se sklonem 35°. Pro osvětlení podkroví je navržen 
velký pultový vikýř. Krytina střechy je navržená betonová. Otvorové prvky jsou navrženy dřevěné. 
 

 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění: 
 

Počet pobytových místností:  1S:  0 
 1NP:  3 
 2NP 5 
 3NP:  5 
 

Pobytová plocha:  1S:  0 m
2
 

 1NP:  173,48 m
2 

 2NP 272,15 m
2
 

 3NP:  221,93 m
2
 

- celkem:   667,56 m
2 

 
Užitná plocha:  1S:  63,25 m

2
 

 1NP:  178,54 m
2 

 2NP 101,72 m
2
 

 3NP:  122,31 m
2
 

- celkem:   465,82 m
2 

 
Zastavěná plocha:  533,74 m

2
 

Obestavěný prostor:  6110,52 m
2
 

 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost: 

Zemní práce: Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení podzemních sítí. 
Výkopové práce budou zahájeny sejmutím ornice do hloubky 250 mm pod původní terén. Poté 
bude proveden výkop stavební jámy a jednotlivých základových rýh. Zemní práce budou 
prováděny v hlinitopísčitých zeminách (cca 2,0m pod stávajícím terénem). Pod těmito zeminami 
je únosné podloží, téměř skála. Pod základové pasy a základovou desku bude navržen 
štěrkopískový hutněný podsyp, který se bude provádět, jenom když základová spára bude 
zvodněná. 
 
Základy: Navrhovaný objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20 a jsou 
spojeny základovou deskou o tl.150 mm vyztuženou KARI sítí 100.100.6. Hloubky základových 
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pasů a desky budou provedeny podle projektové dokumentace (cca 1300mm pod upraveným 
terénem). Pod základové pasy a základovou desku bude navržen štěrkopískový hutněný podsyp 
tl.50 mm. 
 
Zdivo: Obvodové nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků POROTHERM 30, P10 na 
maltu vápenocementovou, M5 a zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Tepelná izolace 
EPS Polystyren. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 24 P+D na 
maltu vápenocementovou, M5. Překlady jsou navrženy z keramických překladů POROTHERM 7. 
Příčky se vyzdí z tvárnic POROTHERM 11,5 na maltu vápenocementovou, M5. Překlady v 
nenosných příčkách jsou navrženy z překladů POROTHERM 11,5. Ztužující železobetonový 
věnec je navržen z betonu C20/25 a je vyztužen betonářskou ocelí 10 335 (J) s třmínky 10 216 
(E). Nosné sloupky jsou ze železobetonu C20/25. 
 
Stropy: Stropy jsou navrženy z POT nosníků a vložek MIAKO. Zálivkový beton C16/20. 
Schodiště z 1S až do podkroví bude ŽB zalomená deska. Schodiště bude od dilatováno od 
výtahu folií MIRALON. 
 
Podhledy: Jedná se o systémové řešení Knauf. Konstrukce podhledu jsou doplněny parotěsnou 
vrstvu JUTAFOL – N a tepelnou izolaci ISOVER UNI o celkové tloušťce 300 mm. 
 
Střešní konstrukce: Zastřešení objektu je navrženo jako sedlová střecha se sklonem střešních 
rovin 35°. Jedná se o vaznicovou soustavu. Krov bude proveden z řeziva třídy C24 (smrk, jedle, 
borovice). Rozměry a profily prvků budou provedeny podle výkresové dokumentace. Střešní plášť 
je navržen systémem BRAMAC. Střešní betonové tašky BRAMAC – Alpská taška classic barva 
tmavě hnědá. Tyto tašky budou položeny na laťování – kontralatě, latě a střešní difúzní fólii 
BRAMAC UNI. Tento systém laťování zaručuje odvětrávanou vzduchovou mezeru. 
 
Podlahy: Nášlapné vrstvy v jednotlivých místnostech jsou navrženy podle účelu a jsou popsány 
ve výkresové části. Roznášecí vrstva je navržena jako anhydritová v tloušťkách podle výkresové 
dokumentace. 
 
Tepelná izolace: Podlahy budou izolovány tepelnou izolací ISOVER UNI v tloušťkách podle 
výkresové dokumentace. Zateplení krovu bude provedeno izolací ISOVER UNI o celkové 
tloušťce 300 mm. Soklová a podsklepená část bude zaizolována izolací Styrodur 3035 CS o 
tloušťce 100 mm. 
 
Hydroizolace: Vodorovná izolace podlah se provede hydroizolačním modifikovaným asfaltovým 
pásem glastek mineral special tloušťky 4mm. Tento hydroizolační pás dostatečně vyhovuje i jako 
protiradonová izolace. 
 
Klempířské výrobky: Lemování komínů, střešní žlaby jsou provedeny systémově např. 
BRAMAC – viz. Výkresová dokumentace. Parapety jsou také řešeny systémově např. firmou 
VEKRA – viz. Výkresová dokumentace. 
 
Úpravy stěn a povrchů: Všechny zděné konstrukce budou opatřeny vápenocementovou 
omítkou, následně štukem a malbou. Sádrokartonové podhledy budou zatmeleny, zbroušeny a 
poté opatřeny malbou. Keramický obklad v místnostech bude proveden v rozsahu podle 
výkresové dokumentace. Tesařské konstrukce budou opatřeny bezbarvým lazurovacím lakem. 
 
Výplně otvorů: Okna a dveře jsou navržena dřevěná s barevným odstínem zlatý dub. Zasklení 
bude provedeno izolačním dvojsklem s hodnotou prostupu tepla 1,1 W/K.m

2
 

 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Celková koncepce objektu vychází z předpokladu minimalizování tepelných ztrát objektu. Nové 
stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby plně odpovídali tepelně technickým požadavkům 
ČSN 73 0540. 
Viz. Samostatná příloha: Tepelně technické posouzení konstrukcí. 
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f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu: 

Základové poměry i základové konstrukce jsou zhodnoceny jako jednoduché. Geologický 
průzkum pro výše uvedené parcely nebyl proveden. Vzhledem ke složitosti základových 
konstrukcí, to ale není nezbytné. 
Navrhovaný objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20 a jsou spojeny 
základovou deskou o tl.150 mm vyztuženou KARI sítí 100.100.6. Hloubky základových pasů a 
desky budou provedeny podle projektové dokumentace (cca 1300mm pod upraveným terénem). 
Pod základové pasy a základovou desku bude navržen štěrkopískový hutněný podsyp tl.50 mm. 

 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků: 

Vzhledem k charakteru provozu – občanská vybavenost, bude životní prostředí ovlivňovat z 
pohledu likvidace odpadních vod (OV), tuhého komunálního odpadu (TKO) a vypouštění emisí do 
ovzduší vlivem vytápění objektu. OV budou svedeny do jednotné kanalizace, která je v přilehlé 
komunikaci.. TKO bude ukládán do nádob tomu určených a vyvážen specializovanou firmou. 
Vytápění objektu bude zajištěno plynovým kotlem umístěným v technické místnosti v 1S. 
 

h) Dopravní řešení: 
Stavbou se nemění stávající dopravní řešení v obci. Příjezd a přístup k novému objektu bude z 
přilehlé místní komunikace. 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 
Izolace proti radonu a zemní vlhkosti bude vyvedena cca 300 mm nad úroveň upraveného 
terénu. Prostupy instalací budou zatmeleny trvale pružným tmelem. Hladina podzemní vody 
nebyla zjišťována, ale vzhledem k výškové poloze pozemku a zkušenostem z okolí je 
předpokládáno, že hladina podzemní vody nebude ovlivňovat stavbu. Agresivní spodní vody ani 
další možné škodlivé vlivy (seizmicita, poddolování,...) nejsou v okolí stavby nebo přímo na 
pozemku stavebníka, proti nimž by bylo nutno zasahovat, zjištěny.  
Kovové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo pokovováním. Zdivo bude 
omítnuto, dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu. 

 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Projektová dokumentace splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
v platném znění. 
 

k) Uvádí výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů: 
Doplňující průzkumy nebyly provedeny. 
 

l) Zdůvodňuje případné změny technického, konstrukčního a dispozičního 
řešení, vyplívajících ze schvalovaného řízení předchozího stupně: 

Žádné změny z předchozího stupně nebyly požadovány. 
 

m) Stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových 
variant dodavatelské dokumentace: 

Základové pasy budou tvořeny betonem třídy C16/20. Spodní stavba bude tvořena z betonových 
tvárnic systémem ztraceného bednění prolévaného betonem třídy C20/25. Podkladní deska bude 
vylita betonem třídy C16/20 a vyztužena sítí Kari 100.100.6. Nosné obvodové a vnitřní zdivo bude 
vyzděno z tvarovek Porotherm 30 P+D a Porotherm 24 P+D. Obvodové zdivo bude zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem EPS 150. Ztužující věnce budou z litého betonu třídy C16/20 
a vyztuženy betonářskou ocelí. Konstrukce stropu bude tvořena POT nosníky a vložkami Miako. 
Krov bude tvořen dřevěnými prvky. Krytinu střechy tvoří betonové tašky Bramac – Alpská taška 
classic. 

n) Obsahuje podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav: 
Objekt je řešen jako bezbariérový. 
 

o) Řešení způsob likvidace přebytečných zemin nebo odpadů: 
Přebytečné zeminy budou použity na sadové a terénní úpravy. Přebytečné odpady budou 
odvezeny na skládku. 



Nově navržený polyfunkční dům byl navržen tak, aby respektoval okolní zástavbu, správně doplňoval 
občanskou vybavenost obce a respektoval následující zákony, vyhlášky, normy a nařízení vlády: 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií  
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  
Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov  
Vyhláška č. 381/2001 Sb. Sb., katalog odpadů  
Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných  
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov ČSN 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  
Nařízení č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
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Skripta, která jsou zpřístupněna na stránkách www.fce.vutbr.cz studentům v intranetu. 
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ČSN - česká norma 
ČSN EN - norma evropské komise 
EPS - druh polystyrenu (epoxidovaný, pěnový) 
XPS – druh polystyrenu (extrudovaný) 
NP - nadzemní podlaží 
KZS – kontaktní zateplovací systém 
ŽB – železobeton 
tl. – tloušťka 
kce – konstrukce 
HI – hydroizolace 
TI – tepelná izolace 
MVC – malta vápenocementová 
Atd. - a tak dále 

Sb. - sbírky 
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