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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního 

domu ve městě Dobříš.  

Polyfunkční dům dům je pravidelného obdélníkového tvaru o rozměrech 16,12m x 26,12m. 

Dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, poslední nadzemní podlaží je obytné 

podkroví. Vodorovný i svislý konstrukční systém je z BS Klatovy, střecha je sedlová s vikýři.  

  

Klíčová slova 

 Polyfunkční dům 

  

  

Abstract 

The master´s thesis is focused on the design and preparation of project documentation of the 

polyfunctional house in Dobříš city. Polyfunctional house is a rectangular shape with 

dimensions of 16,12 x 26,12 m. The building has one underground and three floors, the last 

floor is the attic. Horizontal and  

vertical structural system is BS Klatovy, the roof is gabled with a skylights.  
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ÚVOD: 
 
Diplomová práce je zpracovávána jako projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v Dobříši. Toto 
téma bylo vybráno po konzultaci s vedoucím doc. Ing. Milanem Vlčkem, CSc. Výběr typu objektu byl ovlivněn 
umístěním stavební parcely a typu okolní zástavby, bylo přihlíženo i k reálné potřebě města Dobříše. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifikační údaje: 
název stavby:    Novostavba polyfunkčního domu, vč. garáţe, zpevněných ploch 

                          a. Přípojek IS 

místo stavby:   Na pozemku č.1096/20 v Dobříši, k.ú. Dobříš 

vlastnické poměry:  Stavebník je vlastníkem poměru 

stavebník:    Pavel Čapek, Příbram 4, Hornických učňů 240, 261 01 

projektant:   Pavel Čapek, Příbram 4, Hornických učňů 240, 261 01 

vypracoval:   Pavel Čapek, Příbram 4, Hornických učňů 240, 261 01 

 

základní charakteristika stavby: stavba pro bydlení, administrativní prostory, občanská vybavenost (prodejna, kavárna)    

stupeň dokumentace: projekt prováděcí dokumentace 

b) Údaje o dosavadním využití území, pozemku a o majetkoprávních vztazích: 
Stavební pozemek se nachází ve stávající zástavbě lokality Mírového náměstí města Dobříš, na pozemku parc.č. 

1096/12. Pozemek je dopravně napojen na stávající obsluţnou komunikaci. Pozemek není vyuţíván a je ve vlastnictví 

stavebníka – investora. 

c) Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Při řešení polyfunkčního domu bylo provedeno měření pronikání radonu a jeho dceřiných produktů z podloţí, se závěrem 

– nízké riziko. Výsledky průzkumů a měření jsou zapracovány do PD. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:  
Vyjádření DOSS jsou a průběţně budou, do PD zapracovány. 

dotčené pozemky stavbou: 

parcela: 1096/12 výměra: 2000 m2 

Vlastnické právo: Pavel Čapek, Příbram 4, Hornických učňů 240, 261 01 

sousední pozemky: 

parcela: 264/14 

Vlastnické právo: Pavel Faiereisl 

                            Vrchlického, Mikulov 252 

parcela: 264/16 

Vlastnické právo: Petr Horník 

                            Vrchlického, Mikulov 254 

parcela: 264/30    

Vlastnické právo: Vladimír Kotek a Helena Kotková 

                            Sobotecká 2359/3, Praha Vinohrady 101 00 

  



 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
 

 - 1 - 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 

Veveří 331/95 
602 00 Brno 

Tel.: +420 541 141 111 Fax: +420 549 245 147 

 

parcela: 264/31    
Vlastnické právo:  Ing.arch. Pavel Vandas a Eva Vandasová 

                           Vrchlického, Mikulov 270  

parcela: 264/32    
Vlastnické právo:  Ivan Zoch 

                           Vrchlického, Mikulov 271  

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Stavba je navrţena v souladu s obecnými poţadavky na výstavbu – dle platných ČSN a stavebního zákona č. 183/2006. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, územní informace 
Regulační podmínky obsaţené v ÚPD Mikulov vč. závazných vyhlášek jsou v PD dodrţeny. Rodinný dům není 

jednoduchou stavbou (SZ č.183/2006 § 104), je umístěn v zastavěném území se známými podmínkami a vztahy. 

Stavební objekty – RD vč. garáţe, zpevněných ploch, oplocení a přípojek IS, budou povolovány ve stavebním řízení - 

stavební  povolení.   

Navrţené řešení je v souladu s ÚPD Dobříš, obecnými poţadavky na výstavbu a stavebním zákonem. 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření: 
Stavbu – věcně a časově podmiňuje řešení přípojek infrastruktury – související se stavbou RD (vodovod, kanalizace 

splašková a silnoproud). Přípojky IS jsou přivedeny na pozemek (příp. řešen pilířek na hranici). Veřejné řady IS jsou 

vedeny v komunikaci, přes sousední pozemky a v zeleném pásu podél pozemku viz. celková situace. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby, vč. popisu postupu 
Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do uţívání. 

Zahájení stavby – předpoklad: 10/2011 

Dokončení stavby – předpoklad: 10/2013 

i) Statistické údaje – náklady stavby, počet jednotek a jejich plošné údaje 
 

Celková plocha pozemku:                                                          2 253.28 m2 

Novostavba PD:                  - zastavěná plocha:                        421,05 m2 

                                            - obestavěný prostor:               cca 5 470 m3 

koeficient ZP:         0,19 

 

Náklady stavby jsou propočtem stanoveny na cca 20.000 000,-Kč. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 

a) zhodnocení staveniště, zhodnocení stávajících konstrukcí, památková ochrana: 
Projektová dokumentace realizace stavby obsahuje řešení novostavby polyfunkčního domu vč. garáţe, zpevněných 

ploch a přípojek IS na stavební parcele – lokalitě Mírového náměstí města Dobříš v k.ú. Dobříš. Umístění navrhované 

stavby na stavebním pozemku respektuje stavební zákon a vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o 

obecně technických poţadavcích na výstavbu - územně technické poţadavky na stavby a jejich umisťování (č. 137/1998 

Sb., § 4) a vzájemné odstupy staveb (č. 137/1998 Sb. § 8) - min. vzdálenost domů mezi sebou a od hranice stavebních 

pozemků. Na daném pozemku parc.č. 1096/12 je navrţen objekt polyfunkčního domu vč. doplňkových objektů a přípojek 

IS. Urbanistické řešení vychází ze schválené územně plánovací dokumentace a umístění stávajících objektů (PD) v 

území. 

Řešený pozemek se nachází ve stávající zástavbě. Pozemek má nepravidelný mnohaúhelníkový tvar, 

pozemek bude napojen na přilehlou místní obsluţnou komunikaci. Pozemek má rovinný charakter, umístění staveb vč. 

jejich hmotového řešení toto respektuje. Účelem řešené stavby je řešit potřeby obyvatel města Dobříše. Památková 

ochrana se na pozemku nevyskytuje. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pozemků s ní souvisejících 
Urbanistické řešení pozemku vč. umístění jednotlivých staveb je v souladu s celkovou koncepcí zástavby území.  Vjezd 

na pozemek je řešen v jihozápadní části pozemku, na vjezd navazují zpevněné plochy a garáţové stání umístěné do 

suterénu objektu a řešené jako APS (automatické parkovací stání) celkově pro 6 osobních automobilů. Vstup na 

pozemek je řešen jak z pomocné obsluţní komunikace v jihozápadní části tak ze zpevněných pěších cest ze severu a 

jihovýchodu řešeného území. Objekt PD je řešen v jiţní polovině řešeného území, z důvodu orientace ke světovým 

stranám, stávajícím budovám a silniční komunikaci. Vstup do PD je řešen s návazností na přístupový chodník a 

příjezdovou komunikaci. Vstup je řešen bezbariérově.  

Architektonické řešení vychází z daného funkčního vyuţití, místních podmínek (svaţitost terénu) a prostorových regulativ 

(procento zastavěné plochy, max.výška objektů). Dále pak ze snahy o citlivé včlenění objektu na pozemek, do terénu i 

s ohledem na sousední objekty. 

Polyfunkční dům je řešen jako vícepatrový objekt, s jedním podsklepený a se dvěmi nadzemními podlaţími a 

podkrovyým, obdélníkového půdorysu, střecha je řešena jako sedlová se sedlovými vikýři a střešními okny.  Návrh 

vychází ze snahy o moderní řešení s důrazem na kvalitu pouţitých materiálů a stavebních detailů. V PD jsou řešeny 

následující jednotky (1NP: obchod s elektronikou a kavárna, 2NP: 2 kancelářské jednotky, 3NP – podkroví: 2 bytové 

jednotky, v 1S: kulečníková herna- přístup z kavárny, parkovací stání, sklepní kóje a technické zázemí objektu). 

Oplocení zde není řešeno z důvodu funkčního vyuţití a provozních náleţitostí. 

Technické řešení s popisem stavebních objektů a vnějších ploch 

Stavebně jsou objekty řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o maximální ekonomii 

výstavby. 

Objekty jsou zaloţeny na základových pasech, hlavní konstrukční systém je stěnový – obvodové a vnitřní nosné zdivo je 

řešeno systémem pórobetonových tvárnic (vnější zdivo je zatepleno kontaktně zateplovacím systémem z minerální vaty 

a obloţeno cihelným obkladem), příčkovek, překladů a stropů, podhledy jsou ze sádrokartonových desek. Střecha je 

řešena jako sedlová – krov je klasická tesařská konstrukce z dřevěných trámů. Jako střešní krytina je navrţeny 

cementovláknitá krytina. Výplně otvorů (vnější) jsou řešeny z hliníkových profilů (alter. dřevěných Europrofilů) a jako 

typové truhlářské výrobky (vnitřní). 

Technické vybavení objektu bude odpovídat nárokům na řešení staveb daného typu. 
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c) Technické řešení s popisem stavebních objektů a inženýrských staveb a vnějších ploch:  
Stavebně jsou objekty řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o maximální ekonomii 

výstavby. 

Objekty jsou zaloţeny na základových pasech, hlavní konstrukční systém je stěnový – obvodové a vnitřní 

nosné zdivo je řešeno systémem liaporbetonových tvárnic BS Klatovy, překladů a stropů, příčky jsou vyhotoveny 

z liaporbetonových tvárnic BS Klatovy, podhledy jsou ze sádrokartonových desek KNAUF. Střecha je řešena jako 

sedlová se sedlovým vikýřem – krov je klasická tesařská konstrukce z dřevěných trámů. Jako střešní krytina je navrţena 

lehká krytina z cementovláknitých desek CEMRIT. Výplně otvorů (vnější) jsou řešeny z plastových profilů a jako typové 

truhlářské výrobky (vnitřní). Technické vybavení objektu bude odpovídat nárokům na řešení staveb daného typu. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Napojení pozemku na dopravní systém je řešeno nově řešenými zpevněnými plochami a komunikacemi na řešeném 

území ze stávající obsluţné komunikace. 

Řešení technické a dopravní infrastruktury, vč. dopravy v klidu, dodrţení podmínek pro navrhování staveb na svaţitém a 

poddolovaném území 
Vjezd na pozemek je řešen z místní obsluţné komunikace.  Nová přípojka vodovodu vč. vodoměru je napojena na 

stávající vodovodní řad přivedený na investorův pozemek. Nová přípojka splaškové kanalizace je napojena na veřejný 

kanalizační řad a revizní šachtu přípojky, která je přivedena na pozemek. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch 

jsou odváděny do veřejného kanalizačního řádu dešťové kanalizace. Nová přípojka plynovodu vč. plynoměru je 

napojena na stávající plynovodní síť. 

Dle projednání s ČEZ Distribuce a.s. bude silové připojení RD provedeno ze stávajícího rozvaděče (stávající elektroměr 

na hranici pozemku). Pozn. Dle projednání s O2 TELEFONICA bude řešeno telefonní kabelové připojení PD. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, vč. dopravy v klidu, dodržení podmínek pro 

navrhování staveb na svažitém a poddolovaném území: 
Vjezd na pozemek je řešen z místní obsluţné komunikace.  Nová přípojka vodovodu vč. vodoměru je napojena na 

stávající vodovodní řad přivedený na investorův pozemek. Nová přípojka splaškové kanalizace je napojena na veřejný 

kanalizační řad a revizní šachtu přípojky, která je přivedena na pozemek. Dešťové vody ze střech jsou napojeny na 

veřejný kanalizační řád dešťové kanalizace. 

Dle projednání s ČEZ Distribuce a.s. bude silové připojení PD provedeno ze stávajícího rozvaděče (stávající 

elektroměr na hranici pozemku). 

Přívod plynu do objektu bude z plynové přípojky ze stávající rozvodné sítě. 

Dle projednání s O2 TELEFONICA bude řešeno telefonní kabelové připojení PD. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
V řešeném území jsou nejvýznamnějším znečišťovatelem lokální topidla rodinných domů. Z údajů uvedených v ÚPD a 

technického řešení PD vyplývá, ţe zástavba nebude představovat zdroj znečištění ovzduší.    

Zvýšení frekvence dopravy, mimo realizaci stavby, se nepředpokládá. Dešťové vody jsou řešeny na pozemku – nesmí 

ovlivňovat sousední pozemky ani komunikace.  Komunální odpad bude ukládán do nádoby, umístěné na hranici 

pozemku (na vyhrazeném místě) a smluvně odváţené Technickými sluţbami. Vytápění objektu je řešeno ústředním 

plynovým kotlem. 

Vynětí ze ZPF není poţadováno – pozemek určen ÚPD pro obytnou zástavbu. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací:   
V objektu jsou řešeny navazující - bezbariérové veřejné plochy. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD: 
Na pozemku bylo provedeno měření radonu a jeho dceřiných produktů – nízké  riziko pronikání radonu z podloţí stavby 

– tzn. je navrţena protiradonová bariéra (izolace spodní stavby vč. předepsaných detailů).  

Předpokládají se standardní hydrogeologické podmínky, v případě zjištění nepříznivých podmínek, bude PD upravena. 
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i) Podklady pro vytyčení stavby, geodetický polohový a výškový systém: 
Stavba rodinného domu bude (odbornou osobou) vytyčena dle celkové situace stavby, +-0,000 je cca 0,8 m nad 

stávajícím přilehlým terénem. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a provozní soubory: 
SO – 01  Polyfunkční dům vč. garáţe 

SO – 02  Přístupová komunikace 

SO – 03  Prostor TKO 

SO – 04  Revizní šachta dešťové kanalizace 

SO – 05  Revizní šachta splaškové kanalizace 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

prováděním stavby a po jejím dokončení: 
Stavba, při jejím provádění a dokončení, nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  Při provádění 

stavby musí být zabezpečeno negativní ovlivnění okolní zástavby – prachem, hlukem, zápachem,… 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
Při stavbě a jejím provozu budou dodrţovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude dbáno o bezpečnost práce a 

technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby a provozovatel). 

Stavba je navrţena a bude provedena tak, aby splňovala základní poţadavky na bezpečnost a uţitné 

vlastnosti staveb – mechanická odolnost a stabilita, poţární bezpečnost, ochrana zdraví, ţivotního prostředí, proti hluku 

atd. Stavba je řešena tak, aby zatíţení a jiné vlivy, kterým je vystavena při výstavbě a při uţívání, nemohly způsobit 

náhlé nebo postupné zřícení, větší stupeň nepřípustného přetvoření, sníţení mechanické odolnosti, nebo které by vedlo 

ke sníţení trvanlivosti stavby. 

Při provádění stavby musí být dodrţeny předpisy podle vyhl. č.591/2006 o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu stavby a uţívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo vybavení v důsledku  

    většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

3. Požární bezpečnost: 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

   - poţární odolnost konstrukcí je navrţena dle PBŘ 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

   - poţární konstrukce a uzávěry zabraňují šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) omezení šíření poţáru na sousední stavbu 

   - sousední stavby jsou mimo poţárně nebezpečný prostor  

d) umoţnění evakuace osob a zvířat 

   - ze stavby je umoţněna bezpečná evakuace osob 

e) umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany 

   - stavba z hlediska příjezdu a přístupu umoţňuje zásah HZS 
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viz. Samostatná příloha Poţárně-bezpečnostní řešení  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
V objektu je řešeno hygienické zázemí. V objektu nebude trvalé pracoviště s obsluhou. V objektu jsou řešeny prostory 

příslušenství PD dle platných ČSN Obytné stavby. Navrţená stavba PD je v souladu s OTP Vyhl. č. 137/1998. Všechny 

prostory jsou řádně osvětleny, prosluněny, odvětrány a jsou vytápěny. 

5. Bezpečnost při užívání 
Stavba při jejím provozu bude respektovat ČSN z hlediska bezpečnosti stavby a provozu při uţívání. Veškeré pouţité 

materiály a technologie musí splňovat ČSN a musí být pouţity dle platných technických postupů vč. Revizních zpráv (dle 

poţadavku).   

6. Ochrana proti hluku 
Stavba nevyţaduje ochranu proti hluku -  vnitřnímu ani venkovnímu. V objektu se nevyskytují zdroje hluku. Obvodové 

stavební i vnitřní konstrukce jsou navrţeny z materiálů, které splňují hodnoty na min. zvukovou neprůzvučnost 

uvedených konstrukcí. 

7. Úspora energie a ochrana tepla: 
a) splnění poţadavků na energetickou náročnost budov, splnění porovnávacích  

    ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

    viz. příloha – Energetický průkaz 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

    celková energetická spotřeba viz. Bilance spotřeb TZB, Energetický průkaz 

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

orientace: 
Objekt je řešen pro přístup a uţívání osobami  zdravotně a tělesně postiţených, dle platných vyhlášek a norem. Objekt je 

zpřístupněn v celém jeho rozsahu osobám zdravotně a tělesně postiţeným. Především byl brán zřetel na maximální 

výškové rozdíly konstrukcí, zvláště pak na výšku stupně. V objektu je dále navrţen výtah, splňující podmínky pro 

přepravu invalidních lidí. V prostorách kavárny a kanceláří je pak brán zřetel na návrh hygienického zázemí těmto 

osobám. V posledním patře 3NP – podkroví je pak navrţen bezbariérový byt.  

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
V řešení spodní stavby rodinného domu jsou navrţeny protiradonová opatření – nízké riziko.  

Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma – nevyskytují se. 

10. Ochrana obyvatelstva: 
Splnění základních poţadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva – dle charakteru 

provozu – není poţadováno  
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11. Inženýrské stavby (objekty): 
a) odvodnění území vč. likvidace odpadních vod 

- řešeno napojením na splaškovou a dešťovou kanalizaci 

b) zásobování vodou 

- řešeno napojením na vodovod, vč. nové vodoměrné šachty  

c) zásobování energiemi 

- nová přípojka silnoproudu je řešena ze stávajícího pilíře na hranici pozemku  

d) řešení dopravy 

- nově řešený vjezd z místní obsluţné komunikace 

e) povrchové úpravy okolí stavby vč. vegetačních úprav 

- na pozemku bude provedena skrývka ornice, ornice bude vyuţita při úpravě pozemku - zeleň 

f) elektronické komunikace 

- řešeno napojením na stávající rozvod O2 Telefonika  

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
  

a) účel, funkce, kapacita, hlavní technické parametry technologického zařízení 

    - v objektu se nevyskytuje ţádné technologické zařízení kromě TZB   

b) popis technologie výroby 

    - v objektu se nevyskytuje ţádné výrobní zařízení   

c) údaje o počtu pracovníků 

    - v objektu se nevyskytují ţádní pracovníci      

d) údaje o spotřebě energií 

    - viz. TZB 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

    - pouze TKO  nezvyšuje se 

f) vodní hospodářství 

   - nevyskytuje se  

g) řešení technologické dopravy 

   - nevyskytuje se 

h) ochrana ţivotního a pracovního prostředí 

    - stavba rodinného domu nemá negativní vliv na ţivotní prostředí, stavba nevyţaduje kácení vzrostlé zeleně 
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C. SITUACE STAVBY 

Vzhledem k rozsáhlosti bakalářského projektu je řešena pouze celková situace stavby M 1:200 

viz. výkresová část 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY                                                      

1. Technická zpráva: 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy, oplocení, 

deponie, příjezdy a přístupy: 
Staveniště je řešeno na pozemku stavebníka, na stávajících manipulačních plochách. Pozemek staveniště je oplocen a 

zabezpečen. Přístup na staveniště je stávajícím vjezdem na pozemek. Deponie ornice a skládky výkopů jsou řešeny na 

pozemku. 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 
Sítě technické infrastruktury vedou podél řešeného pozemku a se stavbou nekolidují. 

c) Napojení na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště: 
Napojení na zdroje je v průběhu stavby provizorně řešeno přípojkami z veřejných řadů IS – vodovod. Silnoproud je 

napojen na stávající elektroměrný pilíř. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, úpravy pro TP: 
Řešeno v rámci bezpečnostních opatření při výstavbě viz. 1/ l. – staveniště je oploceno, bez moţnosti vstupu 

nepovolaných osob. Při realizaci výkopů pro přípojky IS budou tyto řádně označeny a zabezpečeny.   

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 
Stavba nebude a nesmí mít negativní vliv na veřejné zájmy, stavební práce budou probíhat v pracovní době (cca 07,00 – 

18,00 hod), stavba nesmí zatěţovat okolí nadměrným hlukem, prachem a dalšími negativními účinky své okolí. 

f) Řešení zařízení staveniště vč. využití stávajících a nových objektů: 
Zařízení staveniště je řešeno na pozemku stavebníka, v mobilní staveništní buňce, kde je i sociální a hygienické zázemí 

pro pracovníky. Dále jsou na staveništi řešeny plochy pro manipulaci, skladování a parkování. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení: 
- nevyskytuje se 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti na staveništi a při práci: 
Při stavbě a jejím provozu budou dodrţovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude dbáno o bezpečnost práce a 

technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby a provozovatel). 

Při provádění stavby musí být dodrţeny předpisy podle vyhl. č.591/2006 O bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
- stavba nebude mít negativní vliv na okolí ani na ţivotní prostředí 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů:   
Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do uţívání. 

Zahájení stavby   –  předpoklad: 4/20013 

Dokončení stavby – předpoklad: 10/2015 
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k) Plán kontrolních prohlídek stavby: 
SÚ při KPS zjišťuje dle § 133 : 

 Dodrţení rozhodnutí nebo opatření týkající se pozemku nebo stavby 

 Zda je stavba prováděna technicky správně, ze schválených materiálů, výrobků a konstrukcí 

 Stavebně-technický stav stavby, zda není ohroţován ţivot, zdraví, bezpečnost osob nebo ţivotního prostředí 

 Zda není provozem stavby obtěţováno okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky, je veden stavební deník 

nebo záznam 

 Zda stavebník plní povinnosti dle §152 (nahlásit termín zahájení, dodavatele stavby, umístit štítek o povolení 

stavby, ověřenou dokumentaci, hlásit fáze stavby, umoţnit PKS a hlásit závady na stavbě) 

 Zda je stavba uţívána k povolenému účelu 

 Zda je řádně prováděna údrţba stavby 

 Zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby 

 

Plán KPS : 

Ad a) – h) ohlásí stavebnímu úřadu generální dodavatel stavby (odborný stavební dozor)  

Kontrola prostorového vytyčení stavby dle PD 

předpoklad  5/2013 

Kontrola základové spáry a hladiny spodní vody – dle hydrogeologického průzkumu   - předpoklad  6/2013 

Kontrola provádění hrubé stavby v průběhu realizace – dodrţení SP - rozměry, výšky, materiály, konstrukce, 

technologie, bezpečnost na stavbě, vliv stavby na okolí a ţivotní prostředí   -    předpoklad  9/2013, 5/2014 

Kontrola stavby před dokončením – po ukončení hrubé stavby – dodrţení SP, účel stavby, vybrané detaily stavby 

(vodotěsné, parotěsné, tepelné izolace před zakrytím), údrţba   -  předpoklad 6/2015 
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                          F/1.   SO 01 POLYFUNKČNÍ DŮM  
1.1.  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
                  1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

OBSAH :    

        1.1.1  Technická zpráva      

        1.1.2  Výkresová část 

 

1. Celková situace stavby  1 : 250   

2. Základy                           1 : 50   

3. Půdorys 1PP                1 : 50   

4. Půdorys 1NP   1 : 50 

5. Půdorys 2NP   1 : 50 

6. Půdorys 3NP – podkroví  1 : 50   

7. Konstrukce stropu 1NP      1 : 50   

8. Konstrukce krovu            1 : 50   

9. Řez A - A   1 : 50 

10. Řez B –B   1 : 50 

10. Pohledy   1 : 100 

14. Detail 1    1 : 5 

15. Detail 2    1 : 5 

16. Detail 3    1 : 5 

17. Detail 4    1 : 5 

18. Detail 5    1 : 5 
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1.1. Architektonické a stavebně-technické řešení:    

1.1.1. Technická zpráva: 

a) Účel objektu: 
Účelem řešené novostavby polyfunkčního domu, garáţe a oplocení je řešení potřeb obyvatel města Dobříše. 

b) Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení, úpravy okolí, vč. vegetačních, 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Architektonické řešení je v souladu s estetickými nároky kladenými na „současnou městskou architekturu“ i s regulačními 

podmínkami dle ÚPD. 

Novostavba je navrţena na pozemku se snahou o včlenění stavby do okolní zástavby. Dispozičně je PD řešen ve 3 

nadzemních podlaţích a 1 podzemním podlaţí, má 2 bytové jednotky, prodejní plochu, kavárnu, kancelářské prostory 

hygienické, provozní a technické zázemí. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha, orientace, osvětlení a 

oslunění: 
Celková plocha pozemku:                                                          2 253.28 m2 

Novostavba PD:                  - zastavěná plocha:                        421,05 m2 

                                            - obestavěný prostor:               cca 5 470 m3 

koeficient ZP:         0,19 

 

Náklady stavby jsou propočtem stanoveny na cca 20.000 000,-Kč. 

Novostavba polyfunkčního domu nemá zvláštní poţadavky na osvětlení a oslunění, zároveň stavba nezastiňuje jiné 

objekty. 

Půdorysně je objekt obdélníkového tvaru, obytné místnosti jsou orientovány převáţně na jihozápad. 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, vč. zdůvodnění ve vazbě na užití a životnost: 
Stavebně jsou objekty řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o maximální ekonomii 

výstavby. 

Objekty jsou zaloţeny na základových pasech, hlavní konstrukční systém je stěnový – obvodové a vnitřní 

nosné zdivo je řešeno systémem liaporbetonových tvárnic BS Klatovy, překladů a stropů, příčky jsou vyhotoveny 

z liaporbetonových tvárnic BS Klatovy, podhledy jsou ze sádrokartonových desek KNAUF. Střecha je řešena jako 

sedlová se sedlovým vikýřem – krov je klasická tesařská konstrukce z dřevěných trámů. Jako střešní krytina je navrţena 

lehká krytina z cementovláknitých desek CEMRIT. Výplně otvorů (vnější) jsou řešeny z plastových profilů a jako typové 

truhlářské výrobky (vnitřní). Technické vybavení objektu bude odpovídat nárokům na řešení staveb daného typu. 

e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí:    
- splňují ČSN (poţadované - doporučené hodnoty tepelného prostupu kcí.) 

 

f) Založení objektu s ohledem na IG a HG průzkum: 
- základové podmínky i zaloţení objektu je standardní (únosnost základové spáry a hladina spodní vody, v případě 

nepříznivých podmínek bude PD spodní stavby upravena  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí, řešení příp. negativních účinků: 
- objekt nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí 
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h) Dopravní řešení: 
Napojení pozemku na dopravní systém je řešeno vstupní brankou a vjezdovou bránou z nové místní obsluţné 

komunikace, s návazností na garáţ a parkovací stání na pozemku investora. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 
Řešení novostavby vyţaduje opatření proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí - střední radonové riziko   

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Při stavbě jsou dodrţeny obecně technické poţadavky na výstavbu dle platného stavebního zákona (č.183/2006) a 

prováděcích vyhlášek. 
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1.2. Stavebně konstrukční část 

a) Popis konstrukčního systému stavby: 

a/1.  Zemní práce, hrubé terénní  úpravy : 

Zahrnují provedení skrývky ornice cca 200 mm na celé ploše objektu a přístupových komunikací, vyrovnání úrovní 

terénu spodní stavby a štěrkový násyp se zhutněním.  Dále pak výkopy rýh pro základové pasy, přípojky inţenýrských 

sítí (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, plyn, kabelové rozvody).  

a/2.  Základy : 

Základové konstrukce tvoří (pod obvodovými a nosnými zdmi) základové pasy do ne zámrzné hloubky, tzn. min. 900 mm 

pod úrovní přilehlého terénu, pod vnitřními nosnými zdmi do hl. 800 mm od čisté podlahy, šířka základových pasů je 400, 

445 a 500 mm. Deska podkladního betonu v tl. 80 mm (s výztuţí armovací) je řešena s přetaţením přes horní hranu 

základových pasů. Pod základové konstrukce je navrţen štěrkový podsyp v tl. 100 mm – frakce 16-32 mm se zhutněním 

0,25 MPa. Pod základovými pasy bude uloţen zemnící pásek – dle elektroinstalace. 

Pro přípojky IS budou v základových pasech vynechány prostupy. V případě odlišných hydrogeologických 

podmínek od zpracovaného  průzkumu bude PD upravena. 

a/3.  Izolace proti vlhkosti : 

Proti zemní vlhkosti bude stavba ve vodorovném směru izolována těţkými asfaltovými pásy 2 x SKLOBIT 40 MIN 

s penetrací podkladu asfaltovou emulzí 2x. Ochrana tepelné izolace v podlaze je provedena lepenou PE folií. 

V rovině střech jsou navrţeny pojistná izolace a parotěsná zábrana vč. doplňků – dle technických listů výrobků. 

a/4.  Svislé konstrukce : 

Obvodové nosné zdivo tl. 300 mm je navrţeno z liaporbetonových bloků BS Klatovy SUPER IZO, na zdící tepelně-

izolační maltu BAUMIT. Obvodový plášť bude v celé jeho ploše opatřen obkladem, v místě 1NP cihelným obkladem 

KLINKER – bílé barvy, ve vyšších patrech pak bude provedena provětrávaná fasáda s deskami CETRIS, následně 

budou omítnuty, tl. větrané mezery je 40mm. Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je řešeno z liaporbetonových bloků BS 

Klatovy, na maltu cementovou MC 5,00 MPa BAUMIT. Vnitřní příčky v přízemí tl. 100 mm jsou řešeny z příčkovek BS 

Klatovy N7, na vápenocementovu maltu 2,5MPa BAUMIT. Vnitřní příčky v přízemí tl. 100 mm jsou řešeny z příčkovek BS 

Klatovy N10, na vápenocementovu maltu 2,5MPa BAUMIT 

Komínové těleso bude provedeno typizované-systém KOMSYKO typ ABSOLUT 14 (dvou-průduchový), Komínové těleso 

je oddilatováno od obvodových zdí vzduchovou mezerou tl. 20 mm, tato mezera je pak přebandáţována a zaomítána. 

a/5.  Vodorovné konstrukce : 

Zastropení je provedeno vloţkovým stropem BS Klatovy, tl stropu je rovna 250 mm (190 mm- výška vloţky + 60 mm 

betonová mazanina C25/30 

Ţelezobetonový ztuţující věnec – beton tř. C25/30, výztuţ věnce bude spočítána statikem, bude v úrovni stropní 

konstrukce. Věnec na obvodových zdech bude z vnější strany tepelně izolován věncovkou BS Klatovy SUPER IZO. 

Překlady nad otvory jsou navrţeny typové – BS Klatovy. Podhledy jsou řešeny ze sádrokartonových desek Knauf CD 

tl.12,5 mm na zavěšené kovové nosné konstrukci, nad hygienickými zařízeními s vodotěsnou úpravou. 

a/6.  Tepelné a zvukové izolace : 

V konstrukci podlahy suterénu je navrţena tepelná izolace – POLYSTYREN EPS 100 Z tl. 90 mm). Sedlová střecha je 

izolována (pod a mezi krokve) minerální vlnou ROCKWOOL AIRROCK LD tl. 260 mm (180 mm + 80 mm).  

V konstrukci podlahy je navrţena zvuková/kročejová izolace ISOVER tl. 40mm. Tepelné izolace rozvodů 

technických instalací budou provedeny systémem MIRALON. 

a/7.  Krov, střecha : 

Konstrukci krovu tvoří sedlový krov. Střešní trámy jsou uloţeny na pozednicích, středové a vrcholové vaznici.  

Skladba střešního pláště sedlové střechy je řešena z lehké krytiny z cementovláknitých maloformátových šablon.  
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a/8.  Úpravy povrchů, podlahy : 

Podlahové betonové mazaniny budou provedeny z betonu tř. C30/37 s dilatačními spárami Schlúter, nášlapné vrstvy, 

skladby viz. výkresová část. Keramické dlaţby v hygienických zařízeních jsou kladeny do (vodonepropustných) tmelů  a 

izolací (např.systém Schlúter).  

Vnitřní omítky stěn a stropů budou hladké – typové např. Baumit. V koupelnách a WC budou provedeny keramické 

obklady v = 2,0 m, v kuchyni bude proveden keramický obklad kuchyňské linky (0,8-1,4m). Fasáda je navrţena jako 

silikátová omítková směs bílé barvy). Dřevěný obklad z dřeva MERBAU je opatřen polomatným lakem, odolným proti 

vlhkosti, UV záření, plísním atd.). Kamenné obklady fasády jsou navrţeny ze štípané břidlice tl. 3-5 mm, kontaktně lepen 

k fasádě. 

a/9.  Okna, dveře : 

Veškerá okna a vnější dveře jsou navrţeny jako plastové profily- v barvě titanu a jsou zasklené tepelně izolačními 

dvojskly Diterm (hodnota k = 0,9 W/m0 K) a mají mikroventilační klapku. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné - kazetové nebo 

částečně prosklené do obloţkových zárubní.  

a/10.  Klempířské výrobky : 

Oplechování říms, štítů, parapetů, ţlaby, svislé svody, oplechování komína, atd. je navrţeno systémem SAG – 

titanzinek. 

a/11. Doplňkové konstrukce : 

součástí PD nejsou doplňkové objekty řešeny 

a/12. Typové a truhlářské výrobky : 

Kuchyňské linky budou řešeny dle PD interiéru. Vnitřní parapety oken jsou řešeny z lamina – dekor dub, zaoblené hrany. 

Vestavěné skříně jsou typové výrobky.  

a/13. Protiradonová opatření: 

Na řešeném pozemku bylo provedeno měření na pronikáni radonu a jeho dceřiných produktů z podloţí. Dle jeho závěrů 

je pozemek zařazen do kategorie středního rizika – jsou nutná protiradonová opatření.  

PROTIRADONOVÁ BARIÉRA: 

Podkladní beton je vyztuţen armovací sítí u horního povrchu s přetaţením přes základový pás. Toto opatření zabrání 

vzniku mechanických trhlin v místech napojení betonové mazaniny na zákl. pás. Protiradonová bariéra bude tvořena 

hydroizolací, která splňuje poţadavky na plynotěsnost tj. bitumenové pásy s hliníkovou folií BITAGIT 40 RADON. Bariera 

bude provedena přitavením pásů na suchý bezprašný povrch podkladního betonu s přesahy 100 mm. V místě prostupů 

bude bariera provedena dvojnásobně. Pro sníţení rizika nepřesného provedení protiradonové bariery je pouţit pás 

BITAGIT 40 RADON v kombinaci s pásem SKLOBIT 40 MIN.  Na takto provedenou protiradonovou izolaci se provede 

vlastní skladba čisté podlahy dle návrhu projektu stavby.  

PROSTUPY PROTIRADONOVOU BARIÉROU: 

Veškeré prostupy IS budou realizovány dle vzorových detailů. 

Prostupy leţaté kanalizace a vodovodu (příp. dalšího potrubí inţ. sítí) protiradonovou bariérou se provede pomocí 

ocelové manţety s přírubou z plechu tl. 3mm. Šířka příruby je min. o 200mm větší neţ průměr manţety. Mezera mezi 

potrubím a manţetou se plynotěsně utěsní impregnovaným konopným provazcem (event. mikropryţí) a trvale plastickým 

tmelem LUKOPREN, ev. BUTILPLAST.  

ZABEZPEČENÍ REALIZACE: 

Stavební práce - zaloţení stavby a provedení navrţených protiradonových opatření je nutno provést s největší pečlivostí, 

aby byla splněna funkčnost navrţených opatření. 

Kontrolu provádění prací musí zabezpečit stavební technik, nebo jiná odpovědná osoba stavební dodavatelské firmy. 

Dále je třeba dodrţet mezioperační kontrolu protiradonové bariéry včetně utěsnění prostupů před jejich zakrytím. 

Před kolaudací stavby je nutno prokázat měřením, ţe realizovaná stavba splňuje poţadavky na ozdravná opatření 

v novostavbě rodinného domu. 
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a/14. Úpravy pro invalidní osoby: 

Objekt je řešen pro přístup a uţívání osobami  zdravotně a tělesně postiţených, dle platných vyhlášek a norem. Objekt je 

zpřístupněn v celém jeho rozsahu osobám zdravotně a tělesně postiţeným (vyjma samotného prostoru autozakladače). 

Především byl brán zřetel na maximální výškové rozdíly konstrukcí, zvláště pak na výšku stupně. V objektu je dále 

navrţen výtah, splňující podmínky pro přepravu invalidních lidí. V prostorách kavárny a kanceláří je pak brán zřetel na 

návrh hygienického zázemí těmto osobám. V posledním patře 3NP – podkroví je pak navrţen bezbariérový byt.  

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
viz. Bod a) 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce: 
Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatíţení: 

a) zatíţení sněhem:  I.sněhová oblast:   1,0 kN/m2 

b) zatíţení větrem:  II.větrová oblast:   0,45 kN/m2 

Provozní zatíţení typového podlaţí vyuţívaného bytem činí  1,50 kN/m2.  

Zatíţení uţitné je převzato dle účelu daných prostor. 

 

d) Neobvyklé konstrukce a detaily, technologické postupy: 
se nevyskytují 

e) Postup prací ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo sousedních staveb: 
práce ovlivňující stabilitu sousedních staveb se nevyskytují 

f) Zásady pro provádění bouracích, podchycovacích a zpevňovacích prací: 
Z uliční strany, bude provedeno svislé zajištění stěn  výkopu pomocí štětovnicové stěny., bude tak učiněno z hlediska 

omezeného volného prostoru a co nejmenšího záboru uliční části a tím i omezení dopravní infrastruktury města Dobříše. 

Před započetím výkopových a paţecích prací je doporučena obhlídka a patřičná fotodokumentace okolních objektů. 

Prohlídky se zúčastní zhotovitel stavby spolu s vlastníky okolních objektů, doporučena je i třetí strana ze strany 

příslušného stavebního úřadu. Výsledkem této prohlídky bude fotodokumentace a podpis stávajících vad konstrukce 

(praskliny, trhliny, opadané omítky, …). 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
Před betonáţí základů bude provedena kontrola základové spáry. 

Před provedením SDK podhledu a záklopu bude provedena kontrola konstrukce krovu (z hlediska statického a ochrany 

proti dřevokazným houbám a škůdcům 

h) seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, software, odborná  literatura 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540-2:2007 

ArchiCAD 15 

i) Specifické požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby: 
bez specifikace (stavba jednoduchá) 
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Závěrem : 
 

Podstatné dispoziční a konstrukční změny stavby je třeba předem projednat a odsouhlasit projektantem. 

Stavba musí být prováděna v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a se stavebním povolení.  

Při stavbě budou dodrţena ustanovení vyhl. č.137/1998 Sb. upravující poţadavky na provádění stavebních konstrukcí a 

technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsaţená v přísl. technických normách. 

 

 

 

V Brně, 11.ledna 2013                                                            Vypracoval : Pavel Čapek 
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ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, červen 2003 
  



Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
č. – číslo 
parc.č. – parcelní číslo 
PD – projektová dokumentace 
DOSS – dotčený orgán státní správy 
ČSN – česká státní norma 
Sb. – sbírky 
SZ – stavební zákon 
§ - paragraf 
vyhl. – vyhláška 
k.ú. – katastrální území 
NP – nadzemní podlaží 
S - suterén 
m – metr 
m2 – metr čtvereční 
m3 – metr krychlový 
mm – milimetr 
tl. – tloušťka 
odv. – odvětrání 
SO – stavební objekt 
TZB – technické zařízení budov 
min. – minimum 
max. – maximum 
HSZ – hasičský záchranný sbor 
dB – decibel 
kN – kilonewton 
čl. – článek 
tab. – tabulka 
odst. – odstavec 
p.o. – požární ochrana 
např. – například 
MVC – malta vápennocementová 
výkr. – výkres  
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení 
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Polyfunkční dům dům je pravidelného obdélníkového tvaru o rozměrech 

16,12m x 26,12m. Dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, 
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