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Abstrakt: 

 

Předmětem mé diplomové práce „Polyfunkční dům“ je vypracování prováděcí 

projektové dokumentace k polyfunkčnímu domu v Boskovicích, který je koncipován 

jako energeticky úsporný dům. Návrh domu respektuje územní plán obce a zároveň 

dotváří stávající zástavbu. Dům je podsklepený a má tři nadzemní podlaží s valbovou 

střechou. V suterénu se nachází sklepy a technické zázemí pro objekt, v 1NP jsou  

2 provozovny, kadeřnictví a kavárna a 2NP a 3NP jsou určeny pro bydlení. 

 

 

Abstrack: 

 

The subject of my master´s thesis “Multi-functional Building” is to make operating 

project documentation to a building in Boskovice that is drawn as an energy saving 

house. The concept of the house respects the territorial plan of the city and complements 

the existing buildings. The house has a basement and three floors with a hipped roof.  

In the basement there is a cellar and technical background for the object in the 1st floor 

are 2 establishments, hairdressing salon and a cafe and 2nd floor and 3rd floor  

are designed for housing. 
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Úvod: 

 

V mé diplomové práci je proveden návrh a prováděcí projektová dokumentace 

polyfunkčního domu, který 3NP a 1S. Popsal jsem konstrukční řešení objektu 

i architektonické ztvárnění. V mých specializacích jsem se věnoval posouzení a návrhu 

překladu, posouzení pilíře pod překladem, posouzení stropních nosníků a návrhem 

schodišťového ramene. Ve specializaci tepelné techniky jsem se zabýval  

tepelně-technickým posouzením ochlazovaných konstrukcí, energetickým štítkem 

energetickým průkazem, výpočtem průměrného součinitele prostupu tepla u výplní 

otvorů a posouzením kritických detailů v programu AREA. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Podle vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb 



a) 
Název stavby:   Novostavba polyfunkčního domu v Boskovicích   
Místo stavby:    Boskovice p.č. 2100/8 
Kraj:    Jihomoravský 
Kat. území:        Boskovice 608327 
Datum:   Leden 2013 
Stupeň PD:    Stavební řízení 
Projektant:    Bc. Martin Jelének, Boskovice 
 
b) 
Pozemek je krajový v bytové zástavbě v Boskovicích. V současné době není využíván. 
V katastru nemovitostí je veden jako manipulační plocha. Stavebník je majitelem 
pozemku. 
Objekt je navržen v souladu s územním plánem města Boskovice. 
 
c) 
Na místě stavby byl proveden vizuální průzkum pozemku, stavebník poskytnul 
projektantovi územní plán obce a zjištěné skutečnosti z jednání na příslušném 
stavebním úřadu v Boskovicích a tyto zjištěné skutečnosti a údaje byly začleněny do 
této projektové dokumentace. 
Příjezd k polyfunkčnímu domu bude ze stávající místní komunikace z ulice 
Legionářská. 
Předpokládá se elektropřípojka NN 230/380 V napojená ze zbudovaného rozvaděče na 
hranici pozemku. Staveništní přípojka nebude budována, při stavbě bude využita 
elektrická energie ze zbudovaného rozvaděče přípojky. 
Elektroinstalace a ochrana objektu před účinky atmosférické elektřiny musí být 
provedena dle platných ČSN. Ke kolaudaci bude předložena bezzávadná revizní zpráva 
el. zařízení a hromosvodů dle požadavků ČSN 33 1500. 
Pitná voda bude odebírána z veřejného vodovodu z ulice. Přípojka bude zakončena ve 
vodoměrné šachtě na pozemku investora. Pitná voda je do objektu přivedena přípojkou 
z veřejného vodovodu. Přípojka k domu je provedena z PE potrubí uložené do zemní 
rýhy. 
Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace v komunikaci. 
Dešťová voda bude svedena do vsakovací nádrže umístěné na pozemku investora. 
 
Návaznost na inženýrské sítě: 
 Zásobování vodou:    napojení na veřejný vodovod 
 Zásobování elektřinou:   z místního rozvodu E.ON 230/380 V 
 Likvidace odpadních vod:   napojení na veřejnou kanalizaci 
 Komunikace:     přiléhá k místní komunikaci 
 
d) 
Stanoviska dotčených orgánů zajistí stavebník. 
 
e) 
Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění. 
 
f)  
Projektovaná stavba splňuje podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí. 



 
g) 
Podmiňující stavby ani jiná opatření v dotčeném území se nepožadují. 
h) 
Předpokládaná doba zahájení stavby je stanovena na červen 2013 a  dokončení je 
stanoveno na říjen 2015. 
 
 
i) 
Předpokládaná hodnota stavby je 23 079 482,00 Kč 
Projektovaná kapacita polyfunkčního domu jsou 2 provozovny (kadeřnictví a kavárna) 
a 5 bytových jednotek různých kategorií. 
 
 Užitná plocha 1S  273,7 m2 
 Užitná plocha 1NP  272,04 m2 

 Užitná plocha 2NP  271,82 m2 

 Užitná plocha 3NP  273,38 m2 
 Obestavěný prostor  4754,44 m3 
 Zastavěná plocha  334,82 m2 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Podle vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb 



1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 
 
a) 
Stavba polyfunkčního domu bude provedena na pozemku p.č.2100/8 v k. ú. Boskovice 
60832. Přístup na staveniště bude umožněn ze stávající komunikace z ulice 
Legionářská. Pozemek bude oplocen z důvodů zamezení vstupu nepovolaným osobám. 
Navržený stav stavebních konstrukcí vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
výstavbu a požadavkům na stabilitu stavby. Stavba není v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. 
 
b) 
Jedná se o třípodlažní, podsklepený polyfunkční dům. Pozemek je mírně svažitý a pro 
umístění objektu budou provedeny mírné úpravy stávajícího okolního terénu. Navržený 
polyfunkční dům je koncipovaný jako samostatně stojící. Zastřešení bude valbovou 
střechou o sklonu 22°. 
V suterénu objektu se nachází sklepy, kotelna se skladem na pelety, sušárna, technické 
místnosti, úklidová místnost a společenská místnost, místnosti jsou větrány přímo okny 
v anglických dvorcích nebo nuceně vzduchotechnikou.  Úroveň podlahy je jednotná  
a to -3,000 m. Přístup do suterénu je z chodby v 1NP po dvouramenném schodišti 
nebo výtahem. 
V 1NP jsou 2 provozovny a chodba pro přístup do bytových jednotek. Provozovny jsou 
přístupné z venku a jedná se o provozovny kadeřnictví a kavárna. 
V 2NP jsou 3 bytové jednotky a to dvě bytové jednotky 3+KK, jeden je řešen jako 
upravitelný byt, a dále jedna bytová jednotka 2+KK. 
V 3NP jsou 2 bytové jednotky a to jedna 4+1 a druhá 3+KK. Všechny patra jsou 
přístupná po dvouramenném schodišti nebo výtahem.  
Půda objektu bude přístupná výlezem umístěným nad podestou ve 3NP.  
Střecha objektu bude opláštěna skládanou střešní betonovou krytinou KMB BETA 
s povrchovou úpravou elegant a barvou cihlovou. Přesahy vazníků budou opatřeno 
dřevěnými palubkami s hnědým lazurovacím  nátěrem např. LAZUROL. 
Fasáda objektu bude upravena silikonovou zatíranou omítkou Cemix NZC 2,0 mm – 
odstín světle oranžová 2043. Sokl bude opatřen mozaikovou omítkou Cemix M, odstín 
M-86. 
Pozemek objektu bude zatravněn a budou zde vysázeny stromy a keře dle návrhu 
zahradního architekta. 
Přístup na pozemek bude vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou, před vstupem do 
objektu bude plocha vydlážděna keramickou mrazuvzdornou dlažbou, parkovací stání 
pro automobily bude vydlážděno betonovou vsakovací dlažbou.  
Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací je 
splněno především dodržení sklonů a šířek komunikací. 
 
c) 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu se základovou spárou 
v úrovni -3,750 m tj. -3,660 m pod úrovní upraveného terénu. 
Konstrukční systém objektu je stěnový nosný systém Sendwix zateplený kontaktním 
zateplovacím systémem, stropy jsou z betonových stropních nosník s betonovými 
vložkami a zality betonovou deskou, jedná se o systém Rectobeton. Zastřešení objektu 
je řešeno dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou uloženy na pozedním betonovém 
věnci.  



Objekt bude napojen na stávající místní komunikaci vjezdem ze zámkové betonové 
dlažby. 
Oplocení objektu ze strany z ulice bude dřevěné do výšky 1600 mm na soklu ze 
štípaných betonových tvarovek a sloupky budou vyzděny ze stejného materiálu. Ostatní 
hranice pozemku budou opatřeny plotem drátěným uchyceným v ocelových sochách. 
 
d) 
Příjezd k polyfunkčnímu domu bude z místní komunikace. 
Předpokládá se elektropřípojka NN 230/380 V napojená ze zbudovaného rozvaděče na 
hranici pozemku. 
Pitná voda je do objektu přivedena z veřejného vodovodu z ulice. Přípojka bude 
zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku investora.  
Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace v komunikaci. 
Dešťové vody a voda z drenáže bude svedena do vsakovací jámy na pozemku investora. 
 
Návaznost na inženýrské sítě: 
Zásobování vodou:    napojení na veřejný vodovod 
Zásobování elektřinou:   z místního rozvodu E.ON 220/380 V 
Likvidace odpadních vod:   napojení na veřejnou kanalizaci 
Komunikace:      přiléhá k místní komunikaci 
 
e)  
Počet parkovacích míst je dostatečný pro počet bytových jednotek, které se v 
polyfunkčním domě nachází, parkovací stání budou zároveň sloužit i pro obě 
provozovny. 
Dané území není poddolované ani svážné. 
 
f)  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklými odpady při 
provádění stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
g)  
Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupových ploch a komunikací je 
splněno především se jedná o splnění sklonů a šířky komunikací. Z celkového počtu 
parkovacích míst jsou 2 místa určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace, tyto místa budou označeny příslušnou dopravní značkou. 
 
h)  
Na místě stavby byl proveden vizuální průzkum pozemku, stavebník poskytnul 
projektantovi územní plán obce a tyto zjištěné skutečnosti a údaje byly začleněny do 
této projektové dokumentace. U zeminy, která se vyskytuje na pozemku se dá počítat s 
únosností zeminy Rdt = 150kPa. 
 
i)  
Výškopisné a polohopisné vytýčení stavby bude provedeno pomocí kalibrovaných 
měřidel a osazených laviček. 
 
 
 



j)  
Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 
  
 S0.01  Rodinný dům 
 S0.02  Oplocení pozemku 
 S0.03  Zpevněné plochy - chodníky a stání pro automobily 
 S0.04  Přípojka 230/380 V 
 S0.05  Přípojka vodovodu 
 S0.06    Přípojka kanalizace 
 
k)  
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, při provádění stavby bude 
minimalizována prašnost a hluk pronikající na okolní pozemky. 
 
l)  
Stavbu budou provádět pracovníci proškoleni z bezpečnosti práce a budou používat 
pracovní pomůcky. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Stavba vyhoví danému zatížení a jiným vlivům, kterým bude vystavena během 
výstavby a užívání tak, aby  při řádné údržbě nemohla způsobit zřícení nebo 
destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, větší stupeň  
nepřípustného přetvoření a ohrožení provozuschopnosti. 
 
3. Požární bezpečnost: 
 
Bližší informace viz. příloha Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
Ochrana zdraví bude zabezpečena stanovenými postupy a ochrana životního prostředí 
bude zabezpečena tak, že s odpady vzniklými při provádění stavby bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
Elektroinstalace a ochrana objektu před účinky atmosférické elektřiny musí být 
provedena dle platných ČSN. Ke kolaudaci bude předložena bezzávadná revizní zpráva 
el. Zařízení a hromosvodů dle požadavků ČSN 33 1500. 
Bude zabezpečena po souhlasu příslušného stavebního úřadu s užíváním stavby a dále, 
tak že bude užívána ke stanovenému účelu. 
 
6. Ochrana proti hluku: 
 
Bude zabezpečena použitím výrobků s požadovanou zvukovou neprůzvučností, 
především použití kročejové izolace Rockwool steprock ND v podlahách. Stavební 
prvky Sendwix  
8DF-LP AKU jako mezibytovou stěnu. Schodišťová ramena a mezipodesty budou 
izolovány systémem SCHOCK. 
 



7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
Bude zabezpečena použitím výrobků s požadovanými tepelnými vlastnostmi. Střešní 
konstrukce bude zateplena kamennou vlnou Rockwool Airrock ND o celkové 
tloušťce 360 mm. Stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem Rockwool 
Frontrock MAX E tloušťky 240 mm. Stavba splňuje požadavky na energetickou 
náročnost budov a splňuje ukazatele podle jednotné hodnoty metody výpočtu 
energetické náročnosti budov. 
Stavba splňuje předpisy a normy pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540-2 a požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb., skladby všech konstrukcí budou splňovat  
požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. Viz. 
Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí.  
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
Celý objekt je řešen jako přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Především provozovny, které jsou veřejně přístupné a v 2NP je jedna bytová 
jednotka, která je řešena jako upravitelný byt.  Vše je řešeno v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Především jsou zde 2 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. prostor před vstupními dveřmi musí být alespoň 1500x1500 mm. 
Pro pohyb mezi podlažími je zde výtah, který splňuje velikost 1100x1400 mm klece 
výtahu. Dveře v objektu jsou opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm a 
při nižším zasklení než 400 musí být opatřeny 2 signálními pruhy. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Izolace Radonelast 3,5 bude sloužit jako ochrana stavby proti zemní vlhkosti a současně 
plní funkci protiradonové bariéry.  
Hydroizolace bude provedena podle ČSN 730600 Ochrana staveb proti vodě.  
Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma se 
nevyskytují. 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
Jsou splněny základní požadavky na  ochranu obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby: 

 
Likvidace odpadních vod:  napojení na veřejnou kanalizaci  
Zásobování vodou:   napojení na veřejný vodovod 
Zásobování energiemi:   připojení k místnímu rozvodu E.ON 
220/380V 
Komunikace:     zámková dlažba k místní komunikaci 
Povrchová úprava okolí stavby bude provedena osazením zámkové dlažby pro 
přístupový chodník ke vstupu. 
Elektronické komunikace se nepožadují. 

 
 



Stavební objekty inženýrských staveb: 
S0.04 Přípojka 230/380 V   Z rozvaděče v oplocení pozemku k místnímu        
     rozvodu E.ON 230/380 V 
S0.05 Přípojka vodovodu  Napojení na veřejný vodovod 
S0.06   Přípojka kanalizace  Napojení na jednotnou kanalizaci 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 
 
Nevyskytují se. 



 
Název stavby:   Novostavba polyfunkčního domu v Boskovicích  
Místo stavby:    Boskovice p.č. 2100/8 
Kraj:    Jihomoravský 
Kat. území:        Boskovice 608327 
Datum:   Leden 2013 
Stupeň PD:    Stavební řízení 
Vypracoval:    Bc. Martin Jelének, Boskovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. DOKUMENTACE STAVBY 
Podle vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb 



1. Pozemní ( stavební) objekty – SO01, SO02, SO03 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení: 
 
1.1.1. Technická zpráva 
 
a) 
Jedná se třípodlažní podsklepený polyfunkční dům s parkovacími stání na pozemku. 
Objekt obsahuje 2 provozovny a to kavárnu a kadeřnictví, které se nachází v 1NP. Dále 
objekt bude sloužit k obývání, obsahuje 5 bytových jednotek různých kategorií, v 2NP a 
3NP. V suterénu se nachází technické zázemí objektu.  
 
b) 
Pozemek je mírně svažitý a pro umístění objektu budou provedeny mírné úpravy 
stávajícího terénu. Navržený polyfunkční dům je koncipovaný jako samostatně stojící 
objekt, podsklepený, třípodlažní. Druhé a třetí podlaží je vystavěno na půdoryse prvního 
podlaží. Objekt bude zastřešen valbovou střechou o sklonu 22°. 
Dispozice 1S je dělena příčkami a nachází se zde místnosti: sušárna, sklepy, sklad, 
technická místnost, kotelna se skladem a společenská místnost. Většina místností je 
možno přímo větrat okny, které jsou v anglických dvorcích zbytek bude větrán nuceně 
vzduchotechnikou. Úroveň podlahy je jednotná a to -3,000 m. Přístupné jsou z 1NP po 
dvouramenném schodišti nebo výtahem. 
1NP je přímo přístupné z venkovního prostoru. Jsou zde 2 provozovny, každá má 
vlastní vstup. A dále je zde vstup ke schodišti a výtahu vedoucích do horních pater. 
2NP je přístupné po dvouramenném schodišti z 1NP. nachází se zde 3 bytové jednotky, 
2 koncipované jako 3+KK a jedna 2+KK. Jedna bytová jednotka 3+KK je řešena jako 
upravitelný byt, je teda vhodný pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace. 
3NP je také přístupné po schodišti a nachází se zde 2 bytové jednotky a to jednotka 4+1 
a 3+KK. Střecha objektu bude opláštěna skládanou střešní betonovou krytinou KMB 
BETA s povrchovou úpravou elegant a barvou cihlovou. Přesahy vazníků a opláštění 
štítů bude opatřeno dřevěnými palubkami s hnědým lazurovacím  nátěrem např. 
LAZUROL. 
Fasáda objektu bude upravena silikonovou zatíranou omítkou Cemix NZC 2,0mm – 
odstín světle oranžová 2043. Sokl bude opatřen mozaikovou omítkou Cemix M, odstín 
M-86.  
Pozemek objektu bude zatravněn a budou zde vysázeny stromy a keře dle návrhu 
zahradního architekta. 
Přístup na pozemek bude vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou, parkovací stání 
vsakovací betonovou krytinou.  
Před hlavními vstupy do objektu bude jako povrchová úprava použita keramická dlažba, 
která musí být mrazuvzdorná. 
Navazující veřejně přístupné plochy jsou řešeny jako bezbariérové, především sklony a 
šířky komunikací a také jsou zde vyhrazené parkovací stání, které budou označeny 
příslušnou značkou. 
 
 
 
 
 
 



 
 
c) 
Objekt splňuje požadavky na denní osvětlení a oslunění. Objekt je orientovaný hlavním 
vstupem na západní až severozápadní stranu. 
Projektovaná kapacita polyfunkčního domu jsou 2 provozovny a 5 bytových jednotek. 
 Užitná plocha 1S  273,7 m2 
 Užitná plocha 1NP  272,04 m2 

 Užitná plocha 2NP  271,82 m2 

 Užitná plocha 3NP  273,38 m2 
 Obestavěný prostor  4754,44 m3 
 Zastavěná plocha  334,82 m2 

 

d) 
Objekt je vystavěn z konstrukčního systému Sendwix, který je vhodný zejména 
z důvodu akumulace tepla a díky kontaktnímu zateplení má dobré tepelně technické 
vlastnosti.  
Střecha je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky a střešní plášť je tvořen betonovou 
skládanou střešní krytinou KMB BETA. Stropy jsou z žebírkového železobetonového 
systému RECTOBETON. Výplně otvorů jsou dřevěné z profilů EURO a výplně tvoří 
trojskla. 
 
e) 
Tepelně technické vlastnosti jsou splněny a blíže specifikovány viz. Tepelně technické 
posouzení stavebních konstrukcí. 
 
f) 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu se základovou spárou 
v úrovni -3,750 m. 
 
g) 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. S odpady vzniklými při provádění 
stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
h) 
Objekt bude napojen na stávající místní komunikaci vjezdem ze zámkové vsakovací 
betonové dlažby. 
 
i) 
Izolace Radonelast 3,5 bude sloužit jako ochrana stavby proti zemní vlhkosti a současně 
plní funkci protiradonové bariéry.  
Hydroizolace bude provedena podle ČSN 730600 Ochrana staveb proti vodě.  
Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma se 
nevyskytují. 
 
j) 
Navržený stav stavebních konstrukcí vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
výstavbu a požadavkům na stabilitu stavby. Stavba není v památkové rezervaci ani v 
památkové zóně. 



1.2. Stavebně konstrukční část: 
 
1.2.1. Technická zpráva 
 
a) příprava staveniště: 
Rozsah staveniště je dán hranicí pozemku p. č. 2100/8, tj. pozemek investora. Pro 
uskladnění stavebního materiálu bude vyhrazena zpevněná plocha na pozemku stavby. 
Náchylné materiály, u kterých hrozí znehodnocení povětrnostními vlivy, musí být 
chráněny proti těmto vlivům. Stavební materiál bude pokud možno dovezen těsně před 
jeho zpracováním a jeřábem umístěn přímo na stavbu (základovou konstrukci, stropní 
konstrukci).  
Staveništní přípojka nebude budována, při stavbě bude využita elektrická energie 
ze zbudovaného rozvaděče přípojky. 
Výkopy budou prováděny mechanizací a dočištěny ručně, sejmutá ornice a část 
vytěžené zeminy bude uskladněno na pozemku a použito na terénní úpravy, zbytek 
se odveze na skládku určenou obcí. 
Oplocení bude realizovat stavebník. 
 
b) zemní práce: 
Výkopy pro uložení přípojek budou prováděny strojně, ale v blízkosti podzemních 
vedení vždy ručně. 
Nejprve bude sejmuta 250 mm vrstva ornice v celé ploše vytyčeného objektu. Ornice 
bude uložena na hromadách, které nesmí být vyšší než 2 m, kvůli znehodnocení. 
Po provedení skrývky ornice se provede pomocí mechanizace srovnání terénu a výkop 
rýh pro základové pasy polyfunkčního domu. Ručně se upraví stavební výkop do 
konečného tvaru bezprostředně před betonáží základových pasů. V případě zjištění 
nestejnorodé základové spáry upozorní stavební dozor na tuto skutečnost projektanta, 
který rozhodne o případných úpravách a změnách. Všechny výkopové práce budou 
prováděny v souladu s platnými normami. 
Přebytečná zemina se částečně použije pro hrubé terénní úpravy kolem polyfunkčního 
domu a ornice bude použita pro finální úpravu pozemku pro zatravnění. 
 
c) základy: 
Polyfunkční dům bude založen na základových obvodových pasech šířky 750 mm a 
z prostého betonu třídy C16/20. Vnitřní základové pasy budou šířky 800 mm a hloubky 
500 mm. Na tyto základové pasy se bude zdít z tvarovek KM BETA Sendwix.  
Konstrukce základů bude uzavřena monolitickou betonovou základovou deskou 
z betonu C16/20 tloušťky 100 mm vyztuženou kari sítí 5/150/150 mm. Terén pod 
deskou bude upraven hutněným štěrkopískovým podsypem hutněným tlakem 150 kPa. 
Při betonáži je nutno vynechat v základových pasech a desce otvory pro připojení na 
kanalizaci a dle platných norem uložit ležatou kanalizaci objektu a průchodky pro další 
přípojky sítí. 
 
d) izolace: 
Izolace Radonelast 3,5 bude sloužit jako ochrana stavby proti zemní vlhkosti a současně 
plní funkci protiradonové bariéry.  
Hydroizolace bude provedena podle ČSN 730600 Ochrana staveb proti vodě.  
Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma se 
nevyskytují. 
 



 
e) svislé konstrukce: 
Stěny budou z vápenopískových tvarovek KM BETA Sendvix 8DF LD tloušťky 240 
mm, lepeny lepidlem FLEX SX-L, pevnost v tlaku 20 MPa, příčky budou také 
z vápenopískových tvarovek KM BETA Sendvix 4DF LD tloušťky 115 mm, lepeny 
také lepidlem FLEX SX-L, pevnost v tlaku 20 MPa a také z příčkovek YTONG P2-
500PD tloušťky 100 mm, lepeny lepidlem YTONG. Obvodové zdivo bude opatřeno 
kontaktním zateplovacím systémem Rockwool Frontrock MAX E tloušťky 240 mm.  
 
f) vodorovné konstrukce a podlahy: 
Stropy budou tvořeny žebírkovými železobetonovými stropy ze systénu nosníků a 
vložek RECTOBETON, stopní konstrukce bude mít tloušťku 200 mm a podhled v 3NP 
bude sádrokartonový zavěšený na vaznících. Výkresy stropů jsou součástí projektové 
dokumentace. 
 
g) schodiště: 
Schodiště bude železobetonové. Schodiště bude řešeno jako železobetonová deska s 
nadbetonovanými stupni, jako nášlapná vrstva bude sloužit keramická dlažba, tloušťka 
schodišťové desky bude 160 mm, šířka schodišťového ramene je 1150 mm. Bližší 
rozměry schodišťových stupňů a posouzení podchodné a průchozí výšky je ve studii 
číslo 3 a 4. 
 
h) zastřešení: 
Nosná konstrukce zastřešení polyfunkčního domu je tvořena dřevěnými příhradovými 
vazníky, které jsou uloženy na železobetonovém pozedním věnci. Střecha má sklon 22°. 
Na vaznících je pojistná hydroizolace Jutafol D 140 special. Jako krytina je použitá 
skládaná krytina KMB BETA cihlový odstín. Přesahy vazníků jsou obloženy dřevěnými 
palubkami tloušťky 19 mm, které jsou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem.  
 
i) výplně otvorů: 
Okna i dveře budou od firmy Slavona, s.r.o. 
Okna i dveře budou dřevěná profil EURO a výplň bude tvořit izolační trojsklo. Okna 
budou mít koeficient prostupu tepla 0,74 - 0,91 W/m2K a dveře 0,72 - 0,75 W/m2K. 
Těchto koeficientů je dosaženo díky izolačnímu trojsklu. Všechny výplně otvorů budou 
mít odstín – DUB roveremedia/canapa.  
 
j) povrchové úpravy 
Vnitřní omítky budou vápenocementové Cemix 073. V hygienických místnostech 
budou keramické obklady do výšky 1800 a 2200 mm, keramické obklady budou dále 
provedeny i v místě kuchyňské linky a za umyvadlama, pod keramické obklady ve 
vlhkém prostředí je potřeba provést penetraci Cemix a 2 vrstvy hydroizolace Cemix 
103. 
Vnější úprava fasády bude provedena silikonovou zatíranou omítkou Cemix NZC 
2,0mm – odstín světle oranžová 2043. Sokl bude opatřen mozaikovou omítkou Cemix 
M, odstín M-86. 
Dřevěné obkladové palubky budou opatřeny hnědým nátěrem, např. LAZUROL. 
 
 
 
 



k) izolace podlahové. 
Izolace proti zemní vlhkosti bude použit asfaltový modifikovaný pás Radonelast 3,5, 
který bude zároveň sloužit i jako protiradonová bariéra. V koupelnách budou provedeny 
hydroizolace Cemix I03 ve dvou vrstvách. A jako akustická izolace bude použita 
izolace Rockwool steprock ND. 
 
l) izolace střešní: 
Ve skladbě střechy je pojistná hydroizolace Jutafol D140 special pod větranou 
vzduchovou vrstvou. Jako parozábrana je použita Jutafol N Al 170 special. A jako 
tepelné izolace bude použito tepelné izolace Rockwool airrock ND, která bude umístěna 
v dvojitém dřevěném roštu a mezi vazníkama. 
 
m) izolace tepelné: 
Tepelná izolace střechy je tvořena minerální vatou Rockwool Airorock ND o celkové 
tloušťce 360 mm.  
Pro tepelnou izolaci podlahy v 1S budou použity desky EPS 100 Z tloušťky 90 mm a v 
1NP bude použito EPS 100 Z tloušťky 150 mm, kromě místnosti kadeřnictví, kde 
použito izolace Rockwool Steprock ND v tloušťce 150 mm z důvodu útlumu 
kročejového hluku. V 2NP a 3NP bude použita izolace Rockwool Steprock ND tloušťky 
60 mm, kvůli útlumu kročejového hluku. 
Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem Rockwool 
Frontrock MAX E tloušťky 240 mm. 
Soklová část je zateplena tepelnou izolací Jackodur standard KF 300 SF tloušťky 180 
mm. 
 
n) vytápění: 
Vytápění polyfunkčního domu bude realizováno pomocí teplovzdušného vytápění s 
nuceným větráním a rekuperací, kde jako zdroj tepla bude sloužit kotel na pelety a 
zásobníků topné vody, které budou umístěny v suterénu a jako další zdroj budou sloužit 
solární kolektory umístěné na střeše. Přívody vzduchu budou vedeny v podlaze 
v hranatém potrubí a odvody budou vedeny v kruhovém potrubí, které bude schováno 
pomocí sádrokartonového opláštění. Jako doplňkové vytápění bude použito otopných 
těles v tech místnostech, které nebude možno vytopit pomocí teplovzdušného topení 
nebo tam, kde by výměna vzduchu byla vysoká. 
 
o) klempířské prvky: 
Oplechování detailů střechy a okapy budou z Cu 0,55 mm. 
 
1.3.Požárně bezpečnostní řešení: 
 
Viz. příloha Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Inženýrské objekty – SO04, SO05, SO06 
 
2.1. Technická zpráva: 
 
a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
  
SO04 
Přípojka 230/380 V 
 
SO05  
Přípojka vodovodu PE potrubí DN 32 mm napojená na veřejný vodovod. 
 
SO06 
Splašková kanalizace objektu bude připojena na veřejnou kanalizaci. 
 
b) požadavky na vybavení 
 
SO05  
Přípojka je do veřejného vodovodu. 
 
SO06 
Přípojka DN 150 mm napojena na veřejnou kanalizaci. 
 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
  
SO04 
Do pojistné skříně na sloupu nadzemního vedení E.ON. 
 
SO05  
Napojení na veřejný vodovod. 
 
SO06 
Napojení na veřejnou kanalizaci. 
 
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Přípojky nebudou mít vliv na povrchové ani podzemní vody. 
 
 
 
Závěr: 

 

V mé diplomové práci je vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby 

polyfunkčního domu o 3NP a 1S. Při práci jsem využil zkušenosti získané při studiu 

na vysoké škole. V části specializace jsem navrhl betonový překlad a rameno schodiště. 

Ve specializaci tepelná technika jsem porovnal kritický detail koutu při použití 

isonosníku a bez něj, rozdíl tvořil 3°C(obě hodnoty vyhovují), tudíž záleží 

na ekonomické stránce věci, jestli investovat do isonosníků nebo nikoliv.
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Elektronické zdroje: 

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

http://www.cuzk.cz 

Česká geologická služba 

http://www.geology.cz 

Rector česká republika 

http://www.rector.cz 

Rockwool, a.s. 

http://www.rockwool.cz 

Dehtochema, a.s. 

http://www.dehtochema.cz 

LB Cemix, s.r.o. 

http://www.cemix.cz 

Superfix Production, s.r.o. 

http://www.technodren.cz 

KM BETA, a.s. 

http://www.kmbeta.cz 

Rigips, s.r.o. 

http://www.rigips.cz 

Slavona, s.r.o. 

http://www.slavona.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

p.č. – parcelní číslo 

m2 – metr čtvereční 

m3 – metr krychlový 

tl. – tloušťka 

m – metr 

mm – milimetr 

NN – vedení nízkého napětí 

TZB – technické zařízení budov 

č. – číslo 

Sb. – sbírka 

v. – výška 

max. – maximální 

1NP – první nadzemní podlaží 

U – součinitel prostupu tepla 

UN – požadovaný součinitel prostupu tepla 

ČSN – česká technická norma 

A – plocha 

kN – kilonewton 

q – nahodilé zatížení 

g – zatížení stálé 

p.ú. – požární úsek 

vyhl. – vyhláška 

h – výška 

Σ – suma 

λ – součinitel tepelné vodivosti 

Si – plocha 

pv – výpočtové požární zatížení 

R – únosnost 

E – celistvost 

I – teplota na neohřívané straně 

W – hustota tepelného toku 

ÚC – úniková cesta 



NÚC – nechráněná úniková cesta 

d1 – odstupová vzdálenost 

Spo – požárně otevřená plocha 

Sp – celková plocha 

p.o. –procento požárně otevřených ploch 

odst. – odstavec 

§ - paragraf 

v – rychlost 

Q – průtok 

MPa – megapascal 

PHP – přenosný hasící přístroj 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

ϴai – návrhová teplota interiéru 

ϴe – návrhová teplota exteriéru 

φi – vlhkost v interiéru 

φe – vlhkost v exteriéru 

VC – vápenocementová 

fRsi – teplotní faktor 

fRsi,N – požadovaný teplotní faktor 

HT - měrná ztráta prostupem tepla 

Uem - průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc - doporučený součinitel prostupu tepla 

Uem,rq - požadovaný součinitel prostupu tepla 

Uem,s - průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu 

V - objem 

bi - činitel teplotní redukce 

 

 

Seznam příloh: 

 

Složka B - přípravná část 

Složka C1 - výkresová část - texty 

Složka C2 - výkresová část - výkresy 

Složka C3 - výkresová část - specializace  


