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AbAbstrakt  
 

     Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby polyfunkčního domu v Třebíči. Je kladen důraz na postup dle platných norem a 
předpisů. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený, přičemž v prvním podlaží se 
nacházejí provozy (květinářství, kadeřnictví a kavárna) a technické zázemí objektu a ve 
třech dalších podlažích celkem 11 bytů. Střecha je plochá jednoplášťová. Polyfunkční dům 
je zhotoven ze zdícího systému Heluz. 
 

Abstrakt 
 

The aim of this diploma thesis is to elaborate a project documentation for a 
construction of a polyfunctional house in Trebic. The emphasis is placed on a procedure 
respecting valid standards and prescripts. The object is designed as a four-floor building 
without basement, the ground floor serving as a location for services (florist’s, hairdresser’s 
and a café) and technical facilities of the object. The remaining three floors contain 11 
apartments. The house is built using the Heluz brick system, and has a flat, single-skin roof. 
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ÚVOD: 
 

Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci polyfunkčního domu s 11 byty 

a 3 samostatnými provozy. Objekt se nachází v Třebíčí - Borovině, v kraji Vysočina. Cílem této 

práce není vytvoření neobvyklého nebo převratného díla. Řešení navazuje na tradiční 

architektonické pojetí v této lokalitě s důrazem na použití moderních materiálů, nových 

poznatků technologie výroby a dispozičního řešení. Objekt nenarušuje krajinu, zachovává 

urbanistické a stavebně-architektonické hodnoty v tomto území. 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY 

 

B - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

Název akce: Polyfunkční dům  

Investor, místo stavby: Ing. Pavel Prchal, Fibichova 896, 674 01, T řebíč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Číslo zakázky:  
1/2012 
 
Datum:  
Listopad 2012 
 
Zodpov ědný projektant stavby: 
Bc. Tomáš Veselý 
Projektant architektonického a stavebního řešení: 
Bc. Tomáš Veselý 
 

 



Identifikace stavby: 

název stavby: Polyfunkční dům 
místo stavby: Fibichova 896, T řebíč, 674 01 
obec a k.ú.: Třebíč, Borovina 
kraj:  Vysočina 
parcelní číslo: 573/1, Borovina  
stavebník:  Ing. Pavel Prchal 
zodpovědný projektant:  Bc. Tomáš Veselý, Okružní 902, T řebíč, 674 01 
datum: 11/2012 
způsob provedení stavby: dodavatelsky 
 
Účel stavby:  

Bydlení v 11 samostatných bytových jednotkách, z ni chž jedna je určená pro užívání 
osobami s omezenou pohybovou schopností a provozy k adeřnického salonu, 
květinářství a kavárny. 

 
1) Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení:  

 
a) Zhodnocení staveništ ě, u zm ěny dokon čené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo  je v památkové zón ě. 

 
     Projektová dokumentace řeší stavbu polyfunkčního objektu na parcele č. 573/1 v 
katastrálním území Třebíč - Borovina, na jihozápadním okraji m ěsta. Stavební parcela 
sousedí na východním okraji s parcelami, na kterých  jsou umístěny 2 samostatně 
stojící rodinné domy. Podél jižní hranice parcely v edou obecní komunikace a za ní 
jsou umístěny parcely s řadovou zástavbou rodinných domků. Za těmito parcelami je 
situován borovinský rybník. Na západní straně od parcely je umístěna obecní 
komunikace a za ní panelové sídliště. Staveniště je v mírném svahu směrem k jihu, 
bez stávajících staveb, vzrostlých stromů a inženýrských sítí v ochranném pásmu. 
Výšková úroveň terénu je 432 m n. m. Výška objektu nad terénem bu de 12,56 m. 
Pozemek bude využit ke skladování materiálu, ur čeného na stavbu a dále jako 
zařízení staveniště. Pozemek je zcela vhodný k výstavbě polyfunkčního objektu. 
 
     Polyfunkční dům je navržen v souladu s územním plánem m ěsta Třebíč. 
Čtyřpodlažní polyfunkční dům (1NP - 4NP) je navržen jako samostatn ě stojící, 
nepodsklepený.  
 
     S ohledem na tvar pozemku a orientaci na sv ětové strany je možnost vytvo ření 
malého parku a odpočinkové plochy na východní straně pozemku. Před objektem 
bude situována příjezdová komunikace a parkoviště jak pro majitele bytových 
jednotek, tak pro zákazníky jednotlivých provozů umístěných v objektu. Odstup 
polyfunkčního objektu od obecní komunikace je navržen 7,7 m s ohledem na 
zachování uliční čáry. Objekt je řešen pro přístup a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní 

souvisejících 

     Urbanistické a architektonické řešení a umístění stavby respektuje typické prvky 
charakteristické pro místní zástavbu panelového síd liště, které se nachází 
v bezprostřední blízkosti novostavby směrem na západ. Jedná se o čtyřpodlažní 
objekt s plochou střechou, ve kterém je umístěno 11 bytů, z nichž 1 je řešen jako 



bezbariérový, včetně technického zázemí a sklepních prostor pro majitel é bytů a 3 
provozy (kavárna, kadeřnictví a květinářství). Každý byt má alespoň 1 balkon, 3 byty 
mají pochozí terasu. Dispozice, vnější vzhled objektu a použité materiály jsou 
průběžně konzultovány s investorem. Dům má půdorys ve tvaru přibližného obdélníku 
o rozměrech 30,6m x 19,85m. Fasáda bude provedena v r ůzných odstínech bílé, 
červené a šedé barvy. Barevné členění fasády i materiálové řešení je patrné z 
výkresové dokumentace. Případné změny určí investor v průběhu stavby. 
 

Přehled jednotlivých podlaží a navrhované využití: 
1.NP: květinářství, kadeřnický salon, kavárna, technické zázemí objektu, skl epní 
prostory 
2.NP: 4 byty (4+1, 3+1, 2+kk, 1+kk – řešený jako bezbariérový) 
3.NP: 4 byty (2 byty 3+kk, 2+kk, 1+kk) a 2 terasy  
4.NP: 3 byty (2 byty 3+kk, 2+kk) a 1 terasa 
 
     Podél jižní hranice parcely vede dvouproudá ob ecní komunikace, která pokračuje 
na západ, z ní vede podél západní hranice pozemku o dbočka na sever na panelové 
sídliště a poté odbočka na východ, ze které je na severní stran ě parcely vedena 
příjezdová komunikace na parkoviště, umístěné před objektem polyfunkčního domu. 
Objekt má samostatný vstup pro bytovou část, pro kavárnu, kadeřnictví i květinářství, 
ty mají také kromě kadeřnictví boční vstupy pro zaměstnance. Na severní straně 
pozemku vedle parkoviště je zpevněná plocha, u které jsou umístěny nádoby na 
odpadky. 
 
     Objekt navazuje svoji celkovou hmotou a po čtem podlaží na blokovou a relativně 
uzavřenou zástavbu panelového sídliště Za Rybníkem, v t řebíčské městské části 
Borovina. Navržený objekt polyfunkčního domu díky svému obdélníkovému tvaru a 
zastřešením plochou střechou kopíruje stávající zástavbu (ať už se jedná o panelové 
domy, budovu bývalé základní školy, objekty zdravot nických zařízení, samoobsluhy či 
mateřské školy). Snaha o vhodné začlenění novostavby do stávající zástavby byla 
zohledněna i při barevném řešení fasády. 
   
     Všechny byty jsou z hledisky normy oslun ěny – jsou obráceny na jižní stranu a jsou 
dostatečně vysoko, kde už nehrozí stínění okolními budovami.  
     V objektu nejsou žádné p řekážky, které by znemožňovaly přístup lidí s omezenou 
schopností pohybu a orientace (hlavní komunikační trasy bez schodů, spojené s 
okolním terénem rampami, existence výtahu vybavenéh o dle těchto požadavků). 

 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 

řešení vn ějších ploch 
 
Práce HSV: 
 
Zemní práce 
 
     Podmínky staveniště:  

- zemina v horní části výkopu: hlína štěrkopísková (třída těžitelnosti 2, sypká 
zemina, sklon 1:0,75) 

- zemina v dolní části výkopu: jemnozrnná písčitá hlína (třída těžitelnosti 3, 
pevná zemina, sklon 1:0,75)  
 

     P řed započetím provádění výkopových prací je t řeba provést přípravné práce, jako 
odstranění stávajícího porostu, keřů a skrývku ornice a to nejméně do hloubky 250 
mm. Ornice se uloží na vhodném míst ě stavební parcely. Samotné výkopové práce se 



budou provádět strojně, až těsně před betonáží základů je potřeba provést ruční 
začištění až na základovou spáru. 
     Podle podmínek ur čených v územním rozhodnutí se p řed zahájením zemních prací 
objekt polyfunkčního domu vytýčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od 
kterého se určují všechny příslušné výšky. 
      Vyt ěženou zeminu je nutné odvézt na p ředem určenou skládku na staveništi. 
V případě nutnosti se musí z výkopů provádět odčerpání nežádoucí spodní vody. P ři 
odhalení základové spáry je pot řebné přizvat statika k posouzení základových poměrů 
podloží. V případě, že se zjistí nevhodné základové pom ěry, je potřebné přehodnotit 
způsob zakládání stavby. Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu 
Základy. 

 
Základové konstrukce 
 
     Základové konstrukce jsou navrženy jako základ ové monolitické pasy z betonu 
C16/20. Šířka pasů pod nosnými stěnami objektu je 850 a 800 mm. Hloubka pod 
upraveným terénem 1 100 mm a 800 mm. Po celé ploše objektu bude vybetonována 
podkladní deska o tloušťce 150 mm z betonu C16/20, která bude v místech pod  
příčkami vyztužena Kari sítěmi 2x 5/150 x 150 mm. Deska bude opat řena penetračním 
asfaltovým nátěrem a jako hydroizolační souvrství bude použito 
asfaltových oxidovaných pásů Bitagit 40 Al Mineral a Sklobit 40 Mineral. Základ ový 
pás pod konstrukcí železobetonového monolitického s chodiště bude proveden o šířce i 
hloubce 500 mm. Úroveň základové spáry bude volena tak, aby založení bylo  
provedeno v rostlém terénu a v nezámrzné hloubce.   
     Základové pasy budou vybetonovány p římo do výkopu. Do základové spáry bude 
před betonáží uloženo zemnící vedení - nap ř. pozinkovaný drát a vývody pro 
hromosvod. Do základových pasů budou před betonáží osazeny chráničky pro přívod 
příslušných ležatých rozvodů. Nepředpokládá se výskyt podzemní vody.  
     Pod výtahovou šachtou bude proveden železobeto nový základ výšky 450 mm. 
Základ bude z betonu C16/20 a výztuž typu 10505 (R)  XC1. Pod železobetonovým 
základem bude vytvořena mazanina tloušťky 50 mm. Ze základové desky výtahu je 
v místě napojení svislých stěn nutno vytáhnout trny pro navázání svislých st ěn. Na 
takto provedené základy se provede betonová mazanin a tl. 200 mm z betonu C20/25 
XC1.  
 
Svislé konstrukce nosné 
 
     Nosné obvodové zdivo bude ve všech podlažích v yzděno z keramických tvarovek 
systému Heluz 44 a Heluz 30 AKU P15. Zdivo bude vyz děno na vápenocementovou 
maltu Heluz TM 39. Veškeré obvodové nosné st ěny budou z hlediska splnění 
podmínek tepelné techniky zatepleny kontaktním zate plovacím systémem ETICS. 
Jako tepelný izolant budou použity desky z polystyr enu Isover EPS 100S. Vnit řní 
nosné zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic Heluz 30 AKU P15 na 
vápenocementovou maltu Heluz TM 39. Atikové zdivo b ude vyzděno z keramických 
tvárnic Heluz 24 P10 na maltu vápenocementovou Helu z TM 39 a zatepelno. 
Výtahová šachta bude provedena jako železobetonová monolitická o tl. zdi 300 mm. 
Vyztužení je nutné konzultovat se statikem.  
 
     Pro dosažení výsledných tepelných odpor ů a pro dosažení požadovaného 
akustického útlumu je nutné p ři provádění stěn z tvárnic Heluz dodržovat všechna 
technologická pravidla pro zdění uváděná výrobcem. 
     Veškeré zd ěné konstrukce musí být provedeny tak, aby spl ňovaly požadavky 
příslušných norem zejména z hlediska tepelně izolačních (ČSN 73 0540), akustických 
(ČSN 73 0532) a protipožárních vlastností (ČSN 730802, ČSN 730804,ČSN 730810, 
ČSN 730833). Veškeré skladby jsou podrobně rozepsány v jiné části této 
dokumentace konkrétně ve skladbách konstrukcí. 
 



 
Svislé konstrukce nenosné 
 
     Dělící příčky budou vyzděny z keramických tvárnic Heluz 14 a Heluz 11,5 AKU 
broušených, spojovaných lepidlem s vrstvami vápeno- cementové omítky tl. 10 mm.  
     Stěny instalačních šachet budou vyzděny z keramických tvárnic Heluz 8 
broušených, spojovaných lepidlem.  
     Instalační příčky za zařizovacími předměty budou provedeny z pórobetonového 
zdiva Ytong o tl. 100mm (z důvodu zabudování splachovacích nádržek WC) 1,15 m 
nad úroveň podlahy.  
     Pro dosažení výsledných tepelných odpor ů a pro dosažení požadovaného 
akustického útlumu je nutné p ři provádění stěn z tvárnic Heluz dodržovat všechna 
technologická pravidla pro zdění uváděná výrobcem. 
 
Vodorovné stropní konstrukce  
 
     Stropní konstrukce nad všemi podlažími budou p rovedeny z keramických stropních 
panelů Heluz. Skladba stropu a rozměry atypických panelů vyskytujících se ve 
skladbách stropních dílců byly konzultovány se specialistou na panely p římo z firmy 
Heluz. Celková tloušťka stropní konstrukce je 230 mm (panel 190 mm + bet onová 
vrstva 40 mm). V několika místech bude potřeba provést dodatečně vybetonovanou 
desku z betonu C20/25 a použít kombinaci panel ů Heluz a keramických stropních 
nosníků Miako - rozmístění a rozměry viz. výkres Stropů.  
     Konstrukce balkon ů a zastřešení vstupního prostoru do objektu jsou provedeny 
z prefabrikovaných ŽB panelů Spiroll o tl. 160 mm, uložených na p ředsazených 
nosných stěnách.  
     Konstrukci schodišt ě tvoří železobetonová monolitická dvakrát zalomená deska , 
která je vetknuta do vnit řní nosné a obvodové nosné stěny. 
     Podrobné vykreslení tvaru a skladby stropních panelů, výztuže desek, jako i 
podrobné vykreslení věnců se nachází ve výkresové části.  
     Obvodové věnce budou z vnější strany zatepleny polystyrenem Isover EPS 100S, 
v tloušťce 80 mm. 

  
Střecha 
 
     St řecha je navržena jako plochá jednopláš ťová, s klasickým pořadím vrstev. Nosná 
konstrukce bude tvořena stropními keramickými panely Heluz. Spádová vrs tva střechy 
bude vytvořena z keramzit betonu ve sklonu min. 2%, funkci par ozábrany bude plnit 
asfaltový SBS modifikovaný pás s nosnou vložkou z p olyesterového rouna. Tepelná 
izolace bude provedena z polystyrenových EPS desek 150S ve 2 vrstvách, o tlouš ťce 
120 mm a 100 mm. Na horních deskách bude nakašírova ný asfaltový SBS 
modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny  + asfaltový SBS modifikovaný 
pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna, které budou sloužit jako hydroizolační 
vrstva. Jednotlivé tloušťky vrstev a způsob zabudování jsou patrné z výpisu skladeb. 
     St řechy na terasách ve 3NP a 4NP (v rámci ustupujících  pater) jsou řešeny jako 
pochozí, s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na r ektifikovatelných podložkách.       
     Zast řešení vstupu do objektu a balkonů je tvořeno panely Spiroll, které jsou 
obaleny tepelnou izolací z EPS 100S a oplechovány. Skladby veškerých konstrukcí 
zastřešení jsou popsány vy výpisu skladeb. 
     Odvodnění střechy bude provedeno střešními vtoky Top Wet 125 Bit S, které jsou 
určeny po napojení na asfaltové HI pásy. Tyto vtoky js ou připojeny na odpadní 
dešťovou kanalizaci, která se ve výstupní šacht ě napojuje do jednotného 
kanalizačního systému (spolu se splaškovou kanalizací). Na s třeše jsou jako ochrana 
proti blesku osazeny nezbytné hromosvody, které jso u svedeny k základům objektu. 
Veškeré klempířské prvky (oplechování atiky, zast řešení dojezdu výtahu) jsou 
navrženy z pozinkovaného plechu.  
 



 
Vertikální komunikace 
 
     Jako vertikální komunikace v objektu budou slo užit schodiště a výtah. 
     Schodiště v objektu bude provedeno jako dvouramenná dvakrát zalomená 
monolitická železobetonová deska, vetknutá do obvod ové a vnitřní nosné stěny. 
Schodišťový průvlak je uložen do nosné vnit řní stěny přes systémový prvek firmy 
Schöck Tronsole typ AZ, který eliminuje p řenos nežádoucího kročejového hluku. 
Konstrukci schodiště je vhodné provádět v součinnosti s prováděním stropních 
konstrukcí. Délka schodišťového ramene je 2 400 mm a ší řka 1 300 mm. Schodišťové 
rameno je tvořeno 9 stupni o šířce 300 mm a výšce 165,6 mm. Podrobnosti jsou 
uvedeny ve výkresové části. Na jednotlivých stupních je nalepen keramický  obklad s 
protismykovou úpravou u hrany stupně. Prostor se schodištěm a s navazující chodbou 
je osvětlený a odvětraný sklopnými okny a splňuje požadavky pro použití jako CHÚC 
typu A. Bližší specifikace nerezového schodiš ťového zábradlí je popsána ve výpisu 
zámečnických prvků.  
 
     Výtah je umíst ěn v samostatné uzavřené železobetonové šachtě a má tyto 
specifikace: 
Max. počet osob 8, nosnost 630 kg, rychlost 1 m/s, kabina o  velikosti 1 100 x 1 400 x 
2 135 mm, dveře se světlostí 900 x 2 100 mm, v provedení jako 2-dílné tel eskopické 
dveře, počet stanic v tomto objektu 4, od firmy Kone. Výtah n epotřebuje strojovnu jako 
další místnost, protože pohonná jednotka je umíst ěna ve výtahové šachtě pod 
výtahem.  
 
Výpln ě otvor ů 
 
     Veškerá okna i dve ře, včetně vstupních, balkonových a terasových jsou d řevěná, 
od firmy Vekra, typ Vekra Natura 78. Jsou vyrobeny z lepených lamel, profil 78 mm, 
protihluková, se systémovým kováním Maco Trend a op lechováním), zasklené 
tepelně-izolačním trojsklem tl. 23 mm, materiál smrk, barva o řech tmavý, povrchová 
úprava penetrací a vícevrstvými lazurovacími laky, s ochranou proti UV zá ření. Kování 
okenních otvorů musí umožňovat mikroventilaci. Všechna okna budou provedena v e 
třídě zvukové izolace TZI 4 - R´w > 40 dB. Zárubn ě dveří v obvodových stěnách budou 
zatepleny. 
 
 
Práce PSV 
 
Izolace proti vod ě a radonu 
 
     Hydroizolační souvrství, sloužící jako ochrana proti vlhkosti a radonu bude tvořeno 
asfaltovými oxidovanými pásy Bitagit 40 Al Mineral (bodově natavenými na 
penetrovaný podkald asfaltovým nátěrem) a Sklobit 40 Mineral (celoplošně natavený 
na spodní pás). Pokládání a spojování lze provád ět při teplotách nad -5 °C. V místech 
prostupů instalací je třeba použít systémových prvků výrobce.  
     Asfaltové hydroizola ční souvrství bude použito i na konstrukci jednopláš ťové 
střechy a na terasách, zde budou použity modifikované SBS asfaltové pásy Elastek 50 
Special Dekor a Glastek 30 Sticker Ultra.  

      V místnostech sociálního za řízení bude aplikována před položením dlažby a 
obkladu na podlahy a u sprchových kout ů i na stěny hydroizolační stěrka. Stěrka bude 
vyztužena systémovou výztužnou páskou.  
      
Izolace tepelné 
 
     V kontaktním zateplovacím systému budou použit y polystyrenové desky Isover 
EPS 100S, o tloušťkách 100 mm a 150 mm.   



     V podlahách budou použity polystyrénové desky Isover EPS 150S tl. 40 mm a jako 
kročejová izolace desky Rockwool Steprock ND, tl. 50 mm , v konstrukci podlahy v 1NP 
bude použita tepelná izolace Isover EPS 150S tl. 10 0 mm.  
     V konstrukci jednopláš ťové střechy bude tepelná izolace tvo řena polystyrénovými 
deskami Isover EPS 150S, tl. 120 mm a Isover Rigi R oof 150S, tl. 120 mm. 
     V konstrukci balkon ů budou použity polystyrenové desky Isover Rigi Roof  150S, tl. 
70 mm a Isover EPS 100S tl. 50 mm. 
     U teras bude jako tepelná izolace použit EPS p olystyren Isover 150S a to jak 
klasické desky tl. 140 mm, tak také spádové klíny o  sklonu 2%. 
     Na zateplení soklu a základ ů bude použit extrudovaný polystyren Austrotherm XPS  
TOP tl. 80 a 100 mm. 
 
     Všechny izolace spl ňují požadavky z hlediska tepelné techniky. Posouzen í 
konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky –  viz samostatná příloha Stavební 
fyzika. 
 
Sádrokartonové práce, podhledy 
 
     V prostorech kavárny, koupelen, n ěkterých WC a pomocných místností a všude 
tam, kde je to nezbytné z hlediska vedení sítí a pr o zabudování svítidel a jiných 
zařízení TZB, jsou navrženy podhledy na nosném hliníko vém roštu zavěšeném na 
stropní konstrukci. V kavárně je použit akustický podhled Knauf Claneo - rozebír atelné 
podhledy s čtvercovým viditelným rastrem s celkovou výškou 100 mm (pro vedení sítí 
a jednoduché umístění svítidel a z hlediska možnosti jejich snadné kon troly a opravy).  
 
Práce truhlá řské 
 
     U vnit řních dveří v jednotlivých bytech jsou navrženy dýhované d řevěné obložkové 
zárubně Sapeli, materiál smrk, barva dub světlý.  
     Vnit řní parapetní desky u oken jsou navrženy jako d řevotřískové, 
postformingované.  
  
Práce záme čnické 
 
     Zábradlí na schodištích a venkovní terasová a lodži ová zábradlí budou provedena 
jako svařovaná z nerezové oceli. Výplň zábradlí bude provedena buď ze 
svislých trubek kruhového průřezu (schodiště, lodžie) nebo ze sítě z nerezových drátů 
s velikostí ok 70 x 70 mm.   
     Zast řešení vstupních dveří do kavárny, květinářství a kadeřnictví budou provedeny 
z lehké svařované konstrukce z nerezu, kotvené do železobetonov ého věnce. Jako 
krytina budou použity polykarbonátové desky. 
 
Práce klempí řské 
 
     Oplechování vn ějších parapetů oken je navrženo z hliníkových eloxovaných plech ů 
Sappex, tl. 2 mm, dodávaných včetně kotvících prvků a bočních krytek. Barva 
parapetů světle hnědá.  
     Na ploché st řeše je navrženo oplechování atiky z pozinkovaného p lechu tl. 0,55 
mm, včetně příponek tl. 2 mm, stejný materiál v četně tloušťek bude použit i na 
oplechování terasových zdí. 
     Oplechování zast řešení lodžií bude provedeno z pozinkovaného plechu tl. 0,55 
mm, kotveného pomocí titanzinkových vrutů a turbošroubů s překrytím hlaviček 
plastovými krytkami. 
     Na odvodn ění lodžií budou použity systémové prvky firmy Schlü ter, typ Barin. 
Jedná se o kompletní dodávku žlabů, svodů, kotlíků, spojek apod. z barevně 
lakovaného hliníku, barva šedá. Součástí dodávky jsou i kotvící prvky.  



     Na odvodn ění teras a dojezdu výtahu budou použity podokapní p ůlkruhové žlaby 
kruhového tvaru s vnitřními návalkami Ø 120 mm a Ø 100 mm , tl. 0,55 mm z barevně 
lakovaného hliníku. Okapničky budou buď z poplastovaného plechu Fatrafol Fatranyl a 
nebo z barevně lakovaného hliníku. Všechny ostatní prvky odvodnění, včetně svodů, 
kolen a kotlíků budou rovněž provedeny z barevně lakovaného hliníku, tl. 0,55 mm. 
         
 
Požární uzáv ěry 
 
     Viz samostatná technická zpráva požární ochran y. 
 
Podlahy 
 
     V 1NP bude po celé ploše použita jako nášlapná  vrstva keramická dlažba Rako. 
V květinářství Rako Spirit 450 x 450 mm, tl. 10 mm, v kade řnictví Rako Clay 600 x 300 
mm, tl. 10 mm a v kavárn ě Rako Geo 600 x 300 mm tl. 10 mm. V zádve ří, na 
chodbách, ve sklepních prostorách, schodišťovém prostoru a technické místnosti bude 
použita dlažba Rako Taurus 450 x 450 mm, tl. 10 mm,  buď se standartním, nebo 
protiskluzným povrchem (v místech, kde bude tato úp rava vyžadována).  
     V 2-4NP bude použita na chodbách a v ko čárkárnách dlažba Rako Taurus a 
v bytech bude jako nášlapná vrstva použita bu ď keramická dlažba Rako (v mokrých 
provozech protiskluzná dlažba µ=0,6), nebo d řevěné parkety Prince Parket 1 090 x 
120 mm, tl. 14 mm.    
     Na terasách bude použita betonová dlažba Best Platen 400 x 600 mm, tl. 40 mm, 
pokládaná na rektifikovatelné terče.  
     Na balkonech bude použita mrazuvzdorná protisk luzná keramická dlažba Rako 
Kentaur 450 x 450mm, tl. 10 mm. 
 Okapové chodníky a zpevněné plochy v okolí objektu budou provedeny ze zámkov é 
dlažby Diton. 
     Jako roznášecí vrstva je v ětšinou použita buď betonová mazanina nebo OSB 
desky. Přechody mezi různými povrchy podlah jsou řešeny použitím systémových 
hliníkových profilů firmy Schlüter.  
    P řesnější specifikace podlahových krytin viz tabulky skla deb podlah a střech a 
legendy místností. 
 
Vnit řní povrchové úpravy (obklady, nát ěry, malby) 
 
     Stěny v obytných místnostech budou upraveny omítkou ne bo keramickým 
obkladem (dle typu místnosti – viz legenda místnost í). 
     Na keramických p říčkách bude použita omítka tl. 10 mm (vápeno-cementov á 
omítka) s otěruvzdornou malbou bílé barvy (2 x malba nap ř. Primalex Plus) na každé 
straně. Na betonu (výtahová šachta) bude použita omítka s tejného druhu tl. 15 mm, 
která je aplikována na základním nátěru, který zvyšuje přilnavost omítky (možný výskyt 
odbedňovacích olejů). 
     Sádrokartonové podhledy budou zatmeleny, zbrou šeny a opatřeny dvakrát nátěrem 
bílé barvy, který odolává otěru (použití systémového řešení např. firmy Knauf). 
     Pro keramické obklady budou použity keramické glazované obklady I. kvalitativní 
třídy, s odolností proti opot řebení (otěruvzdornost) min. III, barva a typ obkladů bude 
zvolen dle výběru budoucího majitele bytu. Keramická dlažba na sch odišťových 
stupních bude neglazovaná, se zrnitou strukturou, v  šedé barvě, s řešením proti 
smyku (drážky). 
 
Vnější povrchové úpravy 
  
     Na kontaktním zateplovacím systému je použita fasádní tenkovrstvá akrylátová 
omítka Baumit Granopor Top – rýhovaná struktura, pr obarvená ve hmotě - v bílé, šedé 



nebo červené barvě a v úrovni soklu bude použita mozaiková omítka Bau mit Mosaik 
Top. 
     Exteriérové ocelové konstrukce – lodžiové a te rasové zábradlí a zastřešení 
vstupních dveří, budou provedeny z nerezu.   

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

 
     Na pozemku bude zbudována asfaltová p říjezdová komunikace včetně chodníku, 
jejichž výstavbu zajistí a zafinancuje město Třebíč. Tyto komunikace zajistí obsluhu 
objektu se stávajícími obecními komunikacemi. Pro p arkování automobilů jak majitelů 
bytů, tak i zákazníků jednotlivých provozů umístěných v polyfunkčním domě, bude 
vybudováno parkoviště o kapacitě 18 příčných parkovacích stání, včetně 2 pro užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu. Parkovací stá ní budou provedena z 
betonové zámkové dlažby.    
     Okapové chodníky a ostatní chodníky a zpevněné plochy (např. pro uložení 
odpadů) budou rovněž provedeny ze zámkové dlažby. 
     Stavba bude napojena na sít ě technického vybavení. Veškeré inženýrské sítě jsou 
vedeny pod obecní komunikací v ulici Koželužská na jižní hranici pozemku. Odpadní 
vody budou svedeny do jednotné kanalizační sítě. Přípojky elektro a vody budou 
přivedeny na hranici pozemku investora.   
 
 
 
e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném a 
svážném území 

     Pozemek se nenachází na poddolovaném území. Řešení je popsáno v 
předcházejícím bodě. Bude dodrženo požadovaných podmínek jednotlivých 
provozovatelů a majitelů infrastrukturních prvků a také platných norem a p ředpisů. 

 
f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

     Stavba nebude mít vliv na životní prost ředí. Provádění stavby však může vyvolat 
přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, použit í 
stavebních mechanizmů, znečištění komunikace). Investor však bude p ři provádění 
prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy p ůsobily v co nejmenší míře, případné 
znečištění bude ihned likvidováno, provoz na komunikacích n ebude ohrožen a k jeho 
případnému omezení dojde jen na dobu nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné. Na 
komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodobě žádný materiál. Odpad p ři stavební 
činnosti (zbytky stavebních materiálů) bude tříděn a průběžně odvážen na skládku. 

     Odpad z pozd ějšího provozu objektu bude t říděn, ukládán do popelnicových nádob 
nebo kontejnerů na tříděný odpad a jeho svoz bude zajišt ěn obcí. 
 
g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 

komunikací 

      Projekt polyfunk čního domu počítá s pohybem osob s omezenou schopností 
pohybu jak na veřejně přístupných plochách (před objektem jsou navržena 2 parkovací 
stání určená pro užívání osobami s omezenou schopností pohyb u), tak při vstupu do 
objektu (rampa) a jejich pohybu v objektu, v četně překonávání výškových úrovní (v 
objektu je navržen bezbariérový výtah).  

 
h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 

projektové dokumentace 



     Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na zákl adě protokolu kategorizace 
radonového rizika základových půd byla zájmová parcela za řazena do kategorie 
nízkého radonového rizika. V daném p řípadě není nutné provádět dodatečná proti 
radonová opatření. 

     Při měření jednotlivých veličin (hluk, tepelná ztráta, emise) nedochází k p řekročení 
jejich normových hodnot, tudíž jsou v souladu s p říslušnou normou. 
 
 
 
i) Údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a 

výškový systém 
 

    Polohové osazení do terénu viz Studie geodetick ého zaměření stavby, vytyčení 
stavby provede oprávněný geodet, podle bodů PB1 a PB2 české státní nivelační sítě, 
nacházejících se na ulici Koželužská a Fibichova dl e S-JSTK.  
 

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

     Objekt je realizován jako samostatn ě stojící, nepodsklepený čtyřpodlažní 
polyfunkční dům (3 provozy, 11 bytových jednotek). Projektová dok umentace řeší 
pouze jeho stavbu. Na pozemku však budou následujíc í stavební objekty: 

 
 
Na pozemku budou tyto stavební objekty: 
 
   SO 01 – Polyfunk ční dům 
   SO 02 – Okapové a obslužné chodníky 
   SO 03 – Parkovišt ě 
   SO 04 – Prostor pro uložení odpadu 
   SO 05 – Plochy s vysázenou okrasnou zelení 
   SO 06 – Odpo činková plocha – dětské hřiště 
   SO 07 – Rampa 
   SO 08 – Odvodn ění parkoviště 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed negativními 

účinky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace 

     Pro ú čely stavby bude využíván pouze pozemek investora - majitele pozemku. 
Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků 
a případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány. 
Požárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje na sousední pozeme k (viz zpráva 
požárně-bezpečnostního řešení stavby). Dále nedochází k zásahu do ochrannýc h 
pásem jiným způsobem. 

  
l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
 

     Stavební práce budou provád ěny odbornou stavební firmou, za dodržení platných 
předpisů a norem a to hlavně vyhlášky č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
 



Zároveň se připomíná, že povinnosti dodavatelů stavebně montážních prací dle § 103 
odst. 2 a 3 zákoníku práce 262/2006 Sb. je provád ět školení a zaučení pracovníků pro 
různé profese a ověření jejich znalostí způsobem tímto předpisem předepsaným.   
 

2) Mechanická odolnost a stabilita:  
 

              Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby nedošlo v pr ůběhu stavby a při jejím 
užívání k situaci, která by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození 
stavby. 

               
              Konstrukce stavby je navržena z obvyk lých materiálů, předpokládá se využívání 

stavby s obvyklým zatížením, které je b ěžné pro obytné budovy po celou dobu 
životnosti stavby. Prostorová tuhost stavby bude za jištěna spojením vnitřních i 
obvodových stěn. 

               
              P ři provádění stavby budou dodrženy všechny technologické post upy výrobců 

materiálů. Použité výrobky musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality. 
V případě použití jiných materiálů musí tyto vykazovat minimálně stejné technické a 
mechanické vlastnosti, jako původně navržené.   
  

3) Požární bezpe čnost  
 

             Požárně bezpečnostní řešení stavby viz samostatná požární zpráva. 
  

4)  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
 
              Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdr aví, zdravé životní podmínky 

jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prost ředí nad 
limity obsažené ve zvláštních p ředpisech.  
 

              Odv ětrání vnitřních prostor bude přirozené okny a dveřními otvory. V prostorách 
domu je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno osvětlením umělým. 

 
              P ři provádění prací je nutno dodržovat p ředpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 a dbát o 
ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

      
      Projektová dokumentace navrhuje certifikované  stavební materiály a technologie, 
které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale také vyhovují 
podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu  na okolí. Stavba je navržena 
tak, že bude odolávat škodlivému působení prostředí, např. vlivům půdní vlhkosti a 
podzemní vody. 
 

5) Bezpečnost p ři užívání  
 

    Stavba je navržena a bude provedena tak, aby p ři jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, po pálením či zásahem 
elektrickým proudem. Charakter stavby nep ředstavuje bezpečnostní rizika spojená 
s užíváním stavby. Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a 
jeho užívání jako stavby pro bydlení a obchod. 
 

6)  Ochrana proti hluku  
 

        P ři výstavbě se bude postupovat tak, aby nebyl rušen b ěžný provoz a klid okolní 
zástavby, hlučné práce budou prováděny ve všední den a v pracovní dob ě. Stavba 



nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu před hlukem chránit. Proti 
působení vnějšího hluku je dimenzována obvodová konstrukce v četně výplní otvorů. 
Šíření hluku mezi podlažími je zamezeno akustickými iz olacemi v podlahách 
v dostatečné tloušťce. Mezi bytovými jednotkami je zamezeno ší ření hluku použitím 
akustických keramických tvárnic.  

7)  Úspora energie a ochrana tepla  

     Stavba je navržena z materiál ů, které splňují požadavky revidované ČSN 73 0540, 
tepelný odpor všech navržených konstrukcí vyhovuje,  viz Tepelně technické 
posouzení objektu. Při návrhu byly respektovány klimatické podmínky dané ho území. 

 
8)  Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 

pohybu a orientace, údaje o spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení 
stavby  

 

   Celý objekt je řešen jako bezbariérový, umožňující pohyb osobám s omezenou 
schopností pohybu. V bytové části je vedle schodiště situován výtah Kone, který slouží 
k překonávání výškových úrovní v objektu těmto osobám. Jeden byt v 1NP o 
dispozičním řešení 1+kk je přizpůsoben pro bydlení osob s omezenou schopností 
pohybu. Před objektem jsou navržena 2 parkovací stání pro tyt o osoby. Před vstupem 
do objektu je vybudována rampa.     

9) Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí. Radon, 
agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, och ranná a bezpe čnostní 
pásma apod.  
 

     Stavba má navržené hydroizola ční souvrství, které chrání stavbu p řed zemní 
vlhkostí a prostupem radonu. Objekt se nenachází na  poddolovaném území, v žádném 
ochranném a bezpečnostním pásmu a v území se zvýšenou seismicitou. Ag resivní 
spodní vody se na staveništi nenacházejí. 
 
 
 

10)  Ochrana obyvatelstva, spln ění základních požadavk ů na situování a 
stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva  

      Stavba je situována na pozemku stavebníka, ne jsou nutná opatření k ochraně 
obyvatelstva. Základní požadavky na situování a sta vební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva jsou vyhovující. 
 

11)  Inženýrské stavby (objekty)  
 

a) Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
  

      Objekt je p řipojen na místní jednotnou kanalizační síť, která je umístěna pod 
obecní komunikací na ulici Koželužská a do níž odvá dí smíšenou odpadní vodu. 
Kanalizační síť je dostatečně dimenzována, přípojka k ní je opat řena zpětnou 
západkou proti povodním. Vše je provedeno podle nor em Vodáren a kanalizací. 
 
     Kanalizaci čistíme v případě potřeby přes čistící tvarovky (umístěné na patách 
odpadních potrubí před zaústěním do svodného potrubí) nebo p řes výstupní šachtu, 
kde se spojují oba typy kanalizace. Pro prevenci p řed zanesením nečistotami by 
střešní vtoky měly být opatřeny mřížkou a vnější dešťové odpadní potrubí by mělo být 



vybaveno lapačem střešních splavenin v úrovni p řilehlého terénu. Pro primární čištění 
připojovacího potrubí poslouží také zápachové uzavírk y (sifony), které musí být 
umístěny u každého zařizovacího předmětu. 
 

b) Zásobování vodou 
 

      Objekt je napojen na místní vodovodní řád na ulici Koželužská řádnou přípojkou 
realizované navrtávkou shora do vodovodního řadu (hloubka 2 m, materiál plast, 
průměr potrubí 100 mm) a smlouvou o odb ěru pitné vody. Přípojka je provedena dle 
norem místních Vodáren a kanalizací. Vodoměrná soustava je vzhledem k délce 
přípojky (9,18 m) umístěna ve vnější šachtě s rozměry 800 x 1200 x 2000 mm (v jižní 
části pozemku) – je zde HUV, v objektu je potom HUVO  (hlavní uzávěr vody v 
objektu). 
 
Vnit řní rozvody 
     P řipojovací potrubí je plastové (HT-Systém firmy OSMA ) a na místnostech wc 
povede v přizdívkách z tvárnic Ytong pro tento ú čel zřízených. Připojovací potrubí se 
napojuje na odpadní v místě instalačních šachet. 
     Odpadní splaškové potrubí je navržené plastové . Bude vedené instalačními 
šachtami přímo pod základy nebo částečně horizontálně k místě sestupu pod základy.  
     Odpadní deš ťové potrubí je navržené jako plastové a tvo ří ho pět střešních vtoků 
napojených na svislé potrubí vedené do 1NP. Svody j sou tepelně zaizolované a uvnitř 
dispozic opláštěné sádrokartonem. Všechny odpady jsou svedeny ke sv odnému 
potrubí pod základy. Potrubí jsou odvětrána nad střechu.  
     Svody bezprost ředně navazují na odpadní potrubí, jsou plastové, s pr ůměrem o 
jeden stupeň větší než odpadní (DN 100 → DN 125), navržené pod podlahou 1NP a 
základy objektu, kde se spojují všechny větve jdoucí od jednotlivých šachet.  
     Kanalizační přípojka spojuje kanalizační stoku a výstupní šachtu, materiálem je 
také plast, s požadovanou světlostí a sklonem. Je napojena na vnější stoku ve směru 
toku. Výstupní šachta je umístěna před objektem v jižní části pozemku, asi 0,5 m od 
chodníku. 
 

c) Zásobování energiemi 
 
         Vytápění objektu bude zajištěno přes dálkové dodávání tepla z teplárny B1 Západ 

na ulici Koželužská. Teplárna má celkový výkon 7930  kW a na výrobu energie využívá 
kotlů na spalování biomasy VESKO-B 3,0 MWt . V objektu, v technické místnosti 
v 1NP, bude dodavatelem TTS T řebíč zbudována domácí předávací stanice, která 
zajistí plynulou a bezpečnou dodávku teplonosné látky.  
Otopná soustava 
     Otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným ob ěhem (čerpadla). Ležatý rozvod 
vedoucí tepelné potrubí k jednotlivým stoupacím pot rubím je vedené u stropu v 1NP, 
stoupací potrubí vedou v jednotlivých instalačních šachtách do vyšších pater a jsou 
požárně oddělena vůči bytům včetně požárních dvířek. V rámci pater jsou trubky 
vedeny většinou kolem svislé stěny k jednotlivým topným tělesům. Od 
rozdělovače/sběrače je vedeno 8 větví (5x do bytů, 1x do kavárny, 1x do květinářství a 
1x do kadeřnictví). 
 
Otopná plocha 
 Jsou použita tato otopná tělesa: 
- desková tělesa (např. RADIK 20 KLASIK 600 x 1200, firma Korado) 
- trubková tělesa pro koupelny (např. KORALUX LINEAR 1200 x 750, firma Korado) 
- podlahové konvektory u velkých prosklených ploch (např. Licon Pkoc 9/28 
zabudovaných v konstrukci schůdků na terasy) 
 
 
 



Materiál rozvod ů 
     Rozvody jsou m ěděné, spojované svařováním. Při průchodu studenými místnostmi 
jsou rozvody tepelně izolovány, aby se p ředešlo zbytečným tepelným ztrátám. Stejně 
tak jsou tepelně zaizolovány trubky vedoucí v šachtách. 
 
Elekt řina  
     Vnit řní rozvod elektřiny je napojen na vnější elektrické vedení (vedoucí v chodníku 
na Koželužské ulici) pomocí elektrické p řípojky. U hranice pozemku v jeho jižní části je 
umístěna přípojková skříň s elektroměrem a hlavním jističem 25 A. Vedení pokračuje 
do hlavního rozvaděče v objektu, který je umístěn ve vstupní hale v 1NP. Od hlavního 
rozvaděče jdou rozvody vedeny svisle do ko čárkáren umístěných v každém podlaží 
nad sebou (2NP-4NP) ke sk říním s elektroměry (patrové rozvodnice či podružné 
rozdělovače), které jsou umístěny na chodbě a dále pak k bytovým rozvaděčům, které 
jsou v rámci bytu umístěny na snadno dostupném místě. V těchto rozvaděčích jsou 
umístěny jističe pro světelné (10 A) a zásuvkové (16 A) okruhy byt ů. Jeden elektrický 
okruh je omezen tím, že na něj může být napojeno 10 různých zařízení (10 světel 
ovládaných nezávisle na sobě nebo 10 zásuvek). Za řízení z jedné skupiny okruhů 
nesmí být připojena do okruhu druhé skupiny. Samostatný okruh m usí mít také sporák, 
myčka, pračka (jištěné 16 A jističem). Elektrické rozvody jsou měděné, ohebné, s 
ochranou z plastu. Jsou vedeny pravoúhle, zasekané v drážkách stěn (+ 
zamaltované), pod omítkou stěn nebo pod stropem v omítce. Elektrické vedení se 
vyhýbá vanám a sprchám, okruhy vedoucí z koupelny b y měly být vybaveny 
chráničem. 
 
 

d) Řešení dopravy 
 
     Výjezd z pozemku bude umožněn díky dvouproudé komunikaci včetně chodníku, 

vybudovanou a financovanou městem Třebíč v místě hranice pozemku na severní 
straně na místní komunikaci. 

 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 
 
     Kolem polyfunkčního domu budou zbudovány okapní chodníčky ze zámkové dlažby 

a ze severní strany bude vybudována p říjezdová obecní komunikace, včetně 
chodníku, parkoviště pro osobní automobily a zpevněné plochy, např. pro uložení 
odpadu. Na východní straně vedle objektu bude vysázena zeleň a bude zde 
vybudována odpočinková zóna, včetně dětského hřiště, laviček apod. Zbytek pozemku 
bude zatravněn. 

 
f) Elektronické komunikace 

 
     Objekt bude na p řání investora opatřen telefonní přípojkou do telekomunikační sítě 
Telefonica O2 Czech republic a.s. 
 
 

12)  Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb (pokud se ve stavb ě 
vyskytují)  

 
     V objektu se nevyskytují žádná technologická z ařízení. Projektová dokumentace je 
zpracována na základě dostupných informací v době zpracování projektu. 
 
 

 
 
 
 
 



 
     P řípadné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné 
před prováděním projednat s projektantem. 

Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 

- kóty uvedené na výkrese, i když se liší velikost při odměření 

- výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají p řednost před 
výkresy menšího měřítka 

- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V Brně dne 30.11. 2012                                           
 

                                                                                                             vypracoval:   
 
                                                                                                             Bc. Tomáš Veselý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZÁVĚR: 
 
     Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
Polyfunkčního domu. Byl navržen čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. Polyfunkční dům je 
rozdělen na dvě části – komerční provozy a část pro bydlení. Provozy jsou navrženy: kavárna, 
květinářství a kadeřnictví. V obytné části je kromě 11 bytů navrženo technické zázemí objektu.  
 
     V diplomové práci byly splněny všechny požadavky vyplývající ze zadání diplomové práce, 
ale i požadavky dle územního plánu města Třebíč. Vypracování projektu polyfunkčního domu 
bylo provedeno dle platných českých norem a předpisů a tak, aby splňoval požadavky požární, 
akustické, dispoziční, tepelně technické, konstrukční, statické a architektonické. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů: 

ODBORNÁ LITERATURA: 

• KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o budovách. CREM s.r.o. Brno 2005 

• HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. Praha: Sobotáles 1999. ISBN 80-85920-

59-X. 

• HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství III. Praha: Sobotáles 1996. ISBN 8085920-

24-7. 

• Doseděl, Václav a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. Praha: Sobotáles 1999 ISBN 

80-85920-15-8 
  

POUŽITÉ PRÁVNÍ P ŘEDPISY: 

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

• Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 

POUŽITÉ ČSN A EN NORMY: 

• ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

• ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání síti technického vybavení 

• ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody 

• ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov 

• ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzováni 

akustických vlastností stavebních výrobku - Požadavky 

• ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 

• ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost 

stavebních konstrukcí 

• ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

• ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů 

 

 

 

 

 

 



WEBOVÉ STRÁNKY VÝROBC Ů A DODAVATEL Ů: 

www.dektrade.cz 
www.baumit.cz 
www.isover.cz  
www.denbraven.cz 
www.schlueter.cz 
www.princparket.cz 
www.rockwool.cz  
www.rigips.cz  
www.sapelli.cz   
www.bramac.cz  
www.velux.cz  
www.vekra.cz  
www.heluz.cz 
www.rako.cz 
www.xella.cz 
www.azstavba.cz 
www.knauf.cz 
www.schoeck-wittek.cz 
www.istafinfo.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů: 
 

VŠKP – VYSOKOŠKOLSKÁ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 

H – VÝŠKA 

TL. – TLOUŠŤKA 

R. Š. – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 
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NP - NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
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