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Abstrakt 

Obsahem práce je projektová dokumentace k novostavbě samostatně stojícího 

polyfunkčního domu. Objekt má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Svislé nosné 

konstrukce tvoří keramické zdivo Porotherm. Stropy jsou železobetonové, monolitické. 

Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou.  

  

Klí čová slova 

polyfunkční dům, keramické zdivo, Porotherm, železobetonové stropy, plochá střecha, 

tepelná izolace  

  

  

  

Abstract 

The subject of thesis is a project documentation of a single-standing multifunctional 

building. Object has 4 floors with no basement. Vertical load-bearing structures are 

designed from ceramic masonry Porotherm. Ceilings are monolithic, reinforced 

concrete. The roof is designed as a single-layer flat roof.  

  

Keywords 

multifunctional building, ceramic masonry, Porotherm, reinforced concrete ceilings, flat 

roof, thermal insulation  
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ÚVOD 

Záměrem práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro výstavbu polyfunkčního domu 

v obci Šlapanice. Z důvodu nedostatečné nabídky služeb v této části obce mi přišlo 

vhodné navrhnout budovu, která bude kombinovat funkci pro bydlení spolu s nabídkou 

některých služeb pro obyvatele obce. Prostorný stavební pozemek v klidné lokalitě se 

pro tento typ objektu velmi hodí. 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVB Ě A STAVEBNÍKOVI 

Účel stavby: Polyfunkční dům 

Místo stavby: Šlapanice, č.poz. 421/15, k.ú. Šlapanice 

Kraj: Jihomoravský 

Investor: Jiří Kukla, Akátová 12, Šlapanice, 66451 

Vlastník pozemku: Jiří Kukla, Akátová 12, Šlapanice, 66451 

Sousední pozemky: parcela č. 212/1, 213/1, 214/1, 332/02, 333/01, 452/09, 452/10 

Způsob výstavby: odborná stavební firma 

Zodpovědný projektant: Bc. Vlastislav Remeš, VUT FAST 

Charakter stavby: novostavba 

2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ, 

O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH 

VZTAZÍCH  

Staveniště se nachází v zastavěné části obce. Doposud byla plocha nezastavěná. 

Novostavba bude umístěna na parc. č. 421/15 v k.ú. Šlapanice, která je ve vlastnictví 

investora. 

3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Byla provedena vrtaná sonda, S ohledem na finanční možnosti investora byl v průběhu 

zpracování projektu proveden předběžný geologický průzkum (jediný vrt do hloubky 6 

m), který prokázal, že zeminy třídy F4 – tuhé konzistence se nacházejí po celé výšce 

vrtu. Před realizací stavby je nutno provést další průzkum, do větší hloubky (min. 8 m), 

který  prověří geologii v celém rozsahu staveniště (dva až čtyři další vrty – počet bude 

zpřesněn dle výsledků zjištěných při vrtání ). Podzemní voda se v předpokládané úrovni 

základové spáry nevyskytuje. Splašková a dešťová kanalizace bude napojena novou 

kanalizační přípojkou do stávající šachty jednotné kanalizace na ulici Dlouhá. Pro 

novostavbu bude zřízena nová vodovodní, plynová a elektrická přípojka. 
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4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 

Obecní úřad Šlapanice, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Všechny  

posudky těchto orgánu jsou přiloženy v přílohách.  

5 INFORMACE O SPLNĚNÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU  

Pří zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním  řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 

vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavbu dle 

vyhlášky  č.268/2009 Sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a 

evropských norem a vyhlášky  MZ ČR  č.  410/2005 Sb. V projektové dokumentaci jsou  

navrženy výrobky, konstrukce a materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová 

dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

6 INFORMACE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO 

PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘ. ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ INFORMACE  

V současnosti je schválen územní plán obce. Navrhované objekty jsou dle schváleného 

územního plánu v zóně funkčního využití území plochy funkce smíšené. 

7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI ŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPAT ŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

Zahájení realizace stavby nemá vazbu na stavby související či stavby podmiňující ani 

jiná opatření v daném území. 
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8 PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

POSTUPU PRACÍ  

Předpokládané zahájení stavby: 04/2014  

Předpokládané ukončení stavby: 12/2015  

Výstavba bude provedena v jedné etapě (zemní práce, základy, hrubá spodní stavba, pak 

hrubá vrchní stavba, práce vnitřní a dokončovací). 

9 STATISTICKÉ ÚDAJE 

Plocha pozemku: 1827,95 m2 

Plocha zastavěná: 513,22 m2 

Plocha zpevněná: 541,57 m2 

Plocha zatravněná: 773,14 m2 

Obestavěný prostor: 6834,36 m3 

Procento zastavěnosti: 28,08% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, v lednu 2013                       vypracoval:   Bc. Vlastislav Remeš
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1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

1.1 Zhodnocení staveništ ě, u změny 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 novostavbu polyfunkčního domu v katastrálním území 

Šlapanice. 

Staveniště je v rovinatém terénu bez stávajících staveb, stromů, keřů a inženýrských sítí 

v ochranném pásmu. Staveniště je vhodné pro stavbu polyfunkčního domu. Přístup na 

pozemek je z jižní strany ze stávajícího chodníku a komunikace. Orientace a členění 

novostavby respektuje návaznost na světové strany a vazby na okolí. Odstup objektu od 

komunikace je 13,2 m. Objekt bude napojen na nově vybudované inženýrské přípojky 

jednotné kanalizace, vodovodu, NTL plynovodu, elektřiny a sdělovacího vedení. 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s 

ní související  

Polyfunkční dům je navržen jako čtyřpodlažní, nepodsklepený. Půdorys bude 

obdélníkový o rozměrech 33,7 x 15,6 m. Zastřešení objektu je navrženo jako 

jednoplášťová plochá střecha s atikou. Fasáda bude provedena v krémové barvě, 

v oblasti soklu potom v tmavším hnědém odstínu. Ostatní barevné a materiálové řešení 

je patrné z výkresové dokumentace. Případné změny určí investor v průběhu stavby. 

1.3 Technické  řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a  řešení vn ějších ploch  

Technické řešení stavby je podrobně popsáno v Technické zprávě dokumentace stavby.   

1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infras trukturu  

Stavba je přístupná z místní pozemní komunikace – ulice Dlouhá. Na pozemku bude 

vybudována nová komunikace a parkovací plochy. 
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Stavba bude napojena na nově vybudovanou vodovodní, plynovodní, elektrickou 

přípojku, přípojku sdělovacího vedení a splaškové a dešťové vody budou odvedeny 

novou kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace. 

1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v 

klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování  staveb na 

poddolovaném a svážném území    

Řešení je popsáno v předcházejícím bodě. Bude dodrženo požadovaných podmínek  

jednotlivých provozovatelů a majitelů infrastrukturních prvků a také platných norem a  

předpisů.  

1.6 Vliv stavby na životní prost ředí  a řešení jeho ochrany  

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Provádění stavby však vyvolá přechodné  

zhoršení  životního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, použití stavebních  

mechanizmů, znečištění komunikace). Dodavatel stavby však bude při provádění prací  

maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění 

bude ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude 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 při stavební  činnosti (zbytky 

stavebních materiálů) bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad z pozdějšího provozu 

domu bude tříděn, ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerů  na tříděný odpad 

a jeho svoz bude zajištěn obcí.  

1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných 

ploch a komunikací  

Nově navrhované a stávající nevyhovující přístupové plochy budou  řešeny v souladu s 

vyhláškou 398 / 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  
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1.8 Průzkumy a m ěření, jejichž vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů 

do projektové dokumentace  

Bylo provedeno hodnocení radonového indexu v místě budoucí přístavby. Na základě 

protokolu kategorizace radonového rizika základových půd byla zájmová parcela 

zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. Další průzkumy nebyly provedeny.  

1.9 Údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční 

polohový a výškový systém  

Polohové a výškové osazení do terénu viz. situace, vytyčení stavby provede oprávněný  

geodet. 

1.10 Členění stavby na jednotlivé stavebné objekty a inženýrs ké objekty a 

technologické provozní soubory  

Projektová dokumentace řeší pouze vlastní objekt polyfunkčního domu. Na pozemku 

budou tyto stavební objekty: 

SO 01 – Polyfunkční dům  

SO 02 – Zpevněné plochy  

SO 03 - Nezpevněné plochy na pozemku, vegetační úpravy 

SO 04 – Vodovodní přípojka 

SO 05 – Plynovodní přípojka  

SO 06 – Elektro přípojka 

SO 07 – Přípojka jednotné kanalizace  

SO 08 – Přípojka sdělovacího vedení 

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochran a okolí stavby p řed 

negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. 

jejich minimalizace  

Pro účely stavby bude využíván pouze  pozemek investora. 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 zasahuje na veřejné prostranství (viz. zpráva  

Požárně bezpečnostního řešení stavby.) Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem  
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jiným způsobem.  

1.12 Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za dodržení platných 

předpisů a norem a to hlavně vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zároveň se připomíná, že povinností 

dodavatelů stavebně montážních prací dle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce  č. 262/2006 

Sb. je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a ověřování jejich 

znalostí způsobem tímto předpisem předepsaným.  

2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívání k situaci, 

která by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby. 

Konstrukce stavby je navržena z obvyklých materiálů, předpokládá se využívání stavby 

s obvyklým zatížením po celou dobu životnosti stavby. Prostorová tuhost stavby bude 

zajištěna spojením vnitřních i obvodových stěn.  

Při provádění stavby budou dodrženy všechny technologické postupy 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 BEZPEČNOST  

Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná požární zpráva. 

4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ  

Odvětrání vnitřních prostor je navrženo přirozeně okny a dveřními otvory.  

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy 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 
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technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého 

vlivu na okolí. Stavba, jak je navržena, bude odolávat škodlivému působení prostředí, 

např. vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody. 

5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. Projekt  

stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání jako stavby tedy 

bude bezpečné.  

6 OCHRANA PROTI HLUKU  

Stavba nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu před hlukem chránit.  

7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA   

Stavba je navržena z materiálů, které splňují požadavky revidované ČSN 73 0540. Viz. 

Tepelně technické posouzení objektu.  

Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území.  

8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S 

OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  

V tomto objektu se nepředpokládá bezbariérové využívání. 

9 OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ  

Stavba má navrženu hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveň bude sloužit proti  

prostupu radonu. Objekt neleží na poddolovaném území, v žádném ochranném a  

bezpečnostním pásmu a neleží v území se zvýšenou seismicitou. Agresivní spodní vody 

se na staveništi nenacházejí.  

10 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Základní požadavky na situování a stavební  řešení stavby vyhovují z hlediska ochrany 

obyvatelstva.  
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11 INŽENÝRSKÉ STAVBY  

a/odvodnění území 

Splašková a dešťová kanalizace bude napojena novou kanalizační přípojkou do stávající 

šachty jednotné kanalizace na ulici Dlouhá. Potrubí splaškové i dešťové kanalizace 

navrženo z PVC WAVIN KG. Vnitřní kanalizace z PPHT. 

b/ zásobování vodou 

Objekt bude napojen novou přípojkou na veřejný vodovod. 

c/ el.energie 

Objekt bude napojen novou přípojkou na síť NN. 

d/ plyn 

Objekt bude napojen novou plynovodní přípojku. 

e/ stávající i nový objekt bude napojen chodníkem na místní komunikaci  

f/ po dokončení stavby bude upraveno okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

g/ elektrotechnické připojení se nepředpokládá  

12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

STAVEB  

Nevyskytují se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, v lednu 2013                       vypracoval:   Bc. Vlastislav Remeš 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVB Ě A STAVEBNÍKOVI 

Účel stavby: Polyfunkční dům 

Místo stavby: Šlapanice, č.poz. 421/15, k.ú. Šlapanice 

Kraj: Jihomoravský 

Investor: Jiří Kukla, Akátová 12, Šlapanice, 66451 

Vlastník pozemku: Jiří Kukla, Akátová 12, Šlapanice, 66451 

Sousední pozemky: parcela č. 212/1, 213/1, 214/1, 332/02, 333/01, 452/09, 452/10 

Způsob výstavby: odborná stavební firma 

Zodpovědný projektant: Bc. Vlastislav Remeš, VUT FAST 

Charakter stavby: novostavba 

2 ÚVOD 

Projektová dokumentace  řeší stavbu polyfunkčního domu na parcele  č. 421/15 

v katastrálním území Šlapanice. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, 

který bude sloužit pro bydlení s 16-ti bytovými jednotkami. Dále zde budou 

vybudovány komerční prostory, a to 2x kancelář, trafika, papírnictví, vinotéka a 

cestovní kancelář. Dům je navržen jako čtyřpodlažní objekt tvaru obdélníku, 

nepodsklepený, s plochou střechou. 

3 MÍSTO STAVBY 

Staveniště je v rovinatém terénu bez stávajících staveb, stromů, keřů a inženýrských sítí 

v ochranném pásmu. Staveniště je vhodné pro stavbu polyfunkčního domu. Přístup na 

pozemek je z jižní strany ze stávajícího chodníku a komunikace. Orientace a členění 

novostavby respektuje návaznost na světové strany a vazby na okolí. Odstup objektu od 

komunikace je 13,2 m. Objekt bude napojen na nově vybudované inženýrské přípojky 

jednotné kanalizace, vodovodu, NTL plynovodu, elektřiny a sdělovacího vedení. 
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4 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

OBJEKTU 

4.1 Dispozi ční řešení 

Polyfunkční dům je navržen jako čtyřpodlažní, nepodsklepený. Hlavní vstup do domu je 

z jižní části pozemku. Z jižní strany jsou navrženy i vstupy do jednotlivých provozoven. 

Za hlavními vstupními dveřmi následuje chodba v těsné návaznosti na dvouramenné 

schodiště a výtah. V 1. NP se nachází provozovny, technické zázemí domu, skladovací 

prostory pro jednotlivé bytové jednotky a společná kočárkárna. Ve 2. - 4. NP potom 

celkem 16 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 4+kk. 

4.2 Architektonické řešení 

Polyfunkční dům je navržen jako čtyřpodlažní, nepodsklepený. Půdorys bude 

obdélníkový o rozměrech 33,7 x 15,6 m. Zastřešení objektu je navrženo jako 

jednoplášťová plochá střecha s atikou. Fasáda bude provedena v krémové barvě, 

v oblasti soklu potom v tmavším hnědém odstínu. Ostatní barevné a materiálové řešení 

je patrné z výkresové dokumentace. Případné změny určí investor v průběhu stavby. 

5 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

PRÁCE HSV 

5.1 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v tloušťce 15 až 20 cm, 

popřípadě hlouběji uložené, zúrodnění schopné zeminy. Tato půda se bude skladovat na 

dočasné skládce na pozemku, musí být správně a na vhodném místě uložená a 

tvarovaná (výška nemá přesahovat 2m, sklony svahů 1:1,5 až 1:2). Vlastní výkopy 

základových spár budou provedeny dle výkresu základů. Zemní práce budou spočívat v 

provedení výkopu rýh pro základové pasy polyfunkčního domu. Výkopy budou 

prováděny strojně, dočistění základových pasů bude provedeno ručně. Materiál z 

výkopu se použije pro vyrovnání terénu kolem stavby, přebytečný výkopek bude 

odvezen na uznanou skládku. Zemní práce budou prováděny v zeminách o třídě 

těžitelnosti 3 až 6. Spodní voda nebyla při provádění zemních prací v okolí stavby 
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zjištěna. Před zahájením zemních prací budou investorem vytyčeny veškeré podzemní 

inženýrské sítě. 

5.2 Základy 

Základy pod obvodovými stěnami nepodsklepené části budou provedeny do hloubky 

min. 1,2 m pod úroveň upraveného terénu. U podsklepené části bude hloubka pasů 0,6 

m. Základy jsou navrženy jako monolitické pasy z prostého betonu C20/25. 

V základových pasech je nutno ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vody, plynu 

a elektro – umístění patrné z výkresové dokumentace. 

Podkladní beton bude tl. 150 mm. Deska bude spojitá po celé ploše a bude tvořit 

rovnoměrný podklad pro hydroizolační vrstvu. 

Z důvodu jednoduché stavby v jednoduchých základových podmínkách bylo upuštěno 

od podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu. Předpokládané základové 

poměry se ověří při provádění zemních prací, v případě nesouladu bude projekt základů 

upraven pro konkrétní podmínky. Základové pasy jsou dimenzovány pro třídu zeminy 

R4 tuhé konzistence a pro dovolené namáhání zeminy (v úrovni základové spáry) min. 

0,30 MPa. Přítomnost agresivní vody se nepředpokládá. 

5.3 Svislé nosné konstrukce 

Celý objekt je navržen ze systému Porotherm. Konstrukční systém je navržen jako 

stěnový, obousměrný. Prostorová tuhost je zajištěna v podélném i příčném směru 

železobetonovými monolitickými věnci v úrovních stropů. Konstrukční výška je 3,25m. 

Obvodovou nosnou konstrukci tvoří tvárnice Porotherm 44 P+D tloušťky 440 mm. 

Vnitřní nosné stěny jsou Porotherm 25 AKU P+D tloušťky 250 mm.  

5.4 Vodorovné nosné konstrukce 

5.4.1 Stropy 

Nosná konstrukce stropů je tvořena monolitickými železobetonovými deskami o 

tloušťce 250mm. Beton bude třídy C 25/30, výztuž B500. Maximální rozpon stropu je 

7,75m. Na základě předběžného návrhu je tloušťka vyhovující, případně může být 

upravena statikem. 
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5.4.2 Balkony 

Balkony jsou řešeny jako ŽB konzoly napojené na stropní konstrukci, zakotvwné do 

věnců. Tloušťka balkonových konzol byla navržena 150mm. Beton C 25/30, výztuž 

B500. 

5.5 Nosná konstrukce zast řešení 

Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickými železobetonovými deskami o 

tloušťce 250mm. Beton bude třídy C 25/30, výztuž B500.  

5.6 Konstrukce p řekonávající výškové úrovn ě 

5.6.1 Schodiště 

Schodiště je řešeno jako dvouramenné, levotočivé, železobetonové, monolitické. Bude 

zakotveno v hlavních podestách do ŽB schodišťových nosníků. Mezipodesty budou 

uložené v kapsách v nosném zdivu o hloubce 150mm do maltového lože. Součástí 

dodávky schodiště bude přesné zaměření schodišťového prostoru, podrobné projednání 

požadavku investora, vypracování dílenské výkresové dokumentace schodiště, výroba, 

doprava a kompletní montáž schodiště včetně zábradlí. 

5.6.2 Výtah 

Je navržen výtah bez strojovny OTIS, rozměry výtahové šachty jsou 1600x1500mm. 

Montáž výtahu provede odborná firma. 

 

PRÁCE PSV 

5.7 Výpln ě otvor ů 

Výplně vnějších otvorů (okna, vstupní dveře, francouzská okna budou v plastovém 

provedení zasklené izolačními dvojskly. Výplně otvorů budou splňovat požadavek 

normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní povrchovou 

teplotu (rosný bod). Všechny otvíravé výplně otvorů budou opatřeny kováním 

umožňujícím mikroventilaci. Součástí dodávky oken budou vnitřní plastové parapety. 

Vnitřní dveře v domě budou dřevěné, osazené do dřevěných obložkových  a ocelových 

zárubní. 
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5.8 Podlahy 

Viz. příloha – Skladby konstrukcí 

5.9 Příčky 

Příčky budou provedeny z keramických tvarovek Porotherm 11,5 P+D na cementovou 

maltu. 

5.10 Střešní pláš ť 

Střešní plášť bude tvořit od interiéru parozábrana tvořená asfaltovým pásem GLASTEK 

40 mineral, bodově navařeným na podklad, tepelná izolace z expandované ho 

polystyrenu EPS 150S o tloušťce 2x100mm a dále spádovými klíny ze stejného 

materiálu. Hlavní vodotěsnící vrstvu tvoří hydroizolační souvrství. Spodní pás 

GLASTEK 40 mineral, horní pás ELASTEK 40 dekor, mechanicky kotveno. 

5.11 Izolace proti vod ě a radonu 

Jako izolace spodní stavby proti vodě budou použity: 2 modifikované afaltové pásy 

GLASTEK 40 mineral. Tato izolace zároveň slouží jako ochrana proti nízkému 

radonovému riziku. Na základě radonového průzkumu provedeného v místě stavby bylo 

zjištěno nízké radonové riziko, proto je tato izolace dostačující. Veškeré prostupy 

instalačních vedení budou utěsněny tak aby nedošlo k porušení hydroizolace.  

5.12 Izolace tepelné a akustické 

Střecha bude izolována tepelnou izolací EPS 150S o tl. 200mm. 

Obvodová stěna bude zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 F, tl. 100 mm. 

V oblasti soklu pak deskami STYRODUR 4000 CS, tl. 80mm. 

V konstrukci podlahy na terénu budou použity tepelně izolační desky EPS 150S o 

tloušťce 100 mm. Kročejovou izolaci v 1.NP a v podkroví budou tvořit desky EPS 100 

S – viz. Skladby konstrukcí. 

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby 

byl omezen hluk šířící se konstrukcemi. V kritických místech bude potrubí obaleno 

zvukovou izolací. 
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5.13 Klempí řské konstrukce 

Klempířské prvky – okapní žlaby, dešťové svody (žlabový kotlík, horní koleno, odpadní 

trouba), budou provedeny z měděného plechu tl. 0,6mm. Oplechování parapetu bude 

z měděného plechu. Styky oplechování s omítkou budou tmeleny trvale pružným 

tmelem. 

 

5.14 Truhlá řské výrobky 

Parapetní desky budou vyrobeny z laminátových desek. Upřesnění bude provedeno na  

základě dodávky oken. Prahy venkovních dveří budou součástí dodávky dveří. Vnitřní 

dveře v domě budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových zárubní. 

5.15 Obklady 

Obklady stěn keramickými obkladačkami budou dle výběru investora a jsou navrženy 

do výše 2 m v koupelnách a na WC. V prostoru kuchyňských koutů bude keramický 

obklad proveden ve výšce 0,6 – 1,5 m. Druh a barvu určí investor.  

Obklady a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladu pod ně, v souladu 

s moderními technologickými postupy a za použití moderních a funkčních materiálů 

(rohové a přechodové lišty, speciální stěrky a tmely, apod.)  

5.16 Omítky 

Vevnitř i vně objektu budou omítnuty všechny zděné plochy ruční jádrovou omítkou 

Cemix, na kterou bude po vyzrání provedena omítka štuková (Cemix). Omítky musí být 

provedeny rovné a hladké. Ve styku s jinými materiály bude spoj ztužen armovací sklo-

vláknitou mřížkou. 

5.17 Malby a nát ěry 

Sádrovláknité konstrukce a štuková omítka interiéru jsou opatřeny nátěrem disperzní 

malířskou barvou Het ve dvou vrstvách – barvy určí investor. Na fasádu bude použita 

silikonová fasádní barva STOMIX BETADEKOR v krémovém odstínu. Nátěry 

vnitřních dřevěných konstrukcí jsou provedeny přírodním voskem na dřevo. 
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5.18 Větrání 

Většina místností v objektu bude odvětrána přirozeným způsobem okny. Místnosti 

uprostřed dispozice budou odvětrány axiálním ventilátorem a troubou z PVC 

vyvedenou na fasádu, popř. nad střechu. Odvětrání kanalizace je ukončeno na střeše 

větrací hlavicí.  

 

 

5.19 Kontroly 

Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly: 

 Kontrola základové spáry  

 Kontrola celistvosti tepelné izolace  

 Kontrola celistvosti hydroizolace  

 Rovinnosti a svislosti  

 Kontrola odstínů  

 Kontrola odchylek  

 Kontrola dodržení správných technologických postupů  

6 OSVĚTLENÍ A AKUSTICKÁ OPAT ŘENÍ 

Pro denní osvětlení v místnostech jsou navržena okna, zajišťující dostatečné denní 

osvětlení, které splňují požadavky ČSN 73 0580. Umístění stavby v lokalitě neklade 

nároky na speciální akustická opatření. Dle požadavků hygienických předpisu jsou 

navrženy konstrukce splňující požadavky ČSN 73 0532 a ČSN 73 0532/z1. 

7 ZTI (ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE) 

7.1 Kanalizace splašková a deš ťová 

Pro odvod splaškové a dešťové kanalizace bude vybudována nová kanalizační přípojka, 

která bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci vedenou v komunikaci. 
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7.2 Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou, nově vybudovanou vodovodní přípojkou, 

napojenou na stávající veřejný vodovodní řád v chodníku. Vodoměrná šachta bude 

umístěna na pozemku. 

7.3 Plynovod 

Objekt bude napojen na veřejný plynovod vedený pod chodníkem novou plynovodní 

NTL přípojkou. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku na pilířku. Plyn 

bude přiveden do technické místnosti. 

7.4 Vytápění a oh řev TUV 

Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v technické místnosti. Pro ohřev 

teplé užitkové vody budou sloužit elektrické bojlery. Jako otopná tělesa jsou navrženy 

deskové radiátory. Vnitřní rozvod ÚT a otopnou soustavu včetně výběru typu kotle 

provede oprávněná, specializovaná, prováděcí firma dle příslušných ČSN a vlastní 

prováděcí dokumentace, dimenzované dle výpočtu tepelných ztrát jednotlivých 

místností. 

7.5 Elektrická energie 

Objekt je napojen na rozvodnou síť obce. Rozvodná skříň bude umístěna v zádveří. 

Veškeré elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných  ČSN a vlastní 

dodavatelské (prováděcí) dokumentace. 

7.6 Slaboproudé rozvody 

Jednotlivé prostory budou opatřeny zatrubkováním, připraveným pro instalaci 

sdělovacích rozvodů (telefon, TV, případně datová síť a kabelová televize dle 

dodavatelské PD zpracované na základě požadavku investora). Veškeré slaboproudé 

elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných ČSN a vlastní 

dodavatelské (prováděcí) dokumentace. 

8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Odpad vzniklý při provádění stavebně-montážních prací bude tříděn, odděleně 

skladován a odvezen na řízenou skládku. Odvoz odpadu vzniklého provozem objektu 
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bude zajištěn způsobem běžným v dotčené obci (ukládání v popelnicových nádobách) 

a odvoz zajištěný specializovanou firmou na řízenou skládku. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, případně svépomocí za 

odborného dohledu za dodržení platných předpisů a norem a to hlavně vyhlášky 

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

10 POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ STAVBY 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, způsobilými pracovníky, 

případně svépomocí za odborného dohledu za dodržení platných předpisů, z nichž 

zásadní jsou tyto: 

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0600  Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.  

ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží.  

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.  

ČSN 73 1001  Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy  

ČSN 73 3050     Zemní práce. Všeobecné ustanovení  

ČSN 73 2400      Betonové práce  

ČSN 73 1901      Navrhování střech  

ČSN 73 2810      Provádění dřevěných konstrukcí  

ČSN 73 3300      Provádění střech  

ČSN 73 3451      Podlahy z dlaždic  

ČSN 73 3610      Klempířské práce stavební  

ON  73 3630      Zámečnické práce stavební  

ČSN 73 4130      Schodiště a šikmé rampy  

ČSN 73 6005      Prostorová úprava vedení technického vybavení  

ČSN 73 8101      Lešení. Společná ustanovení  

ČSN 73 0580      Denní osvětlení budov  

ČSN 73 0532      Ochrana proti hluku v budovách  
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Vyhl. 591/2006   o  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při  stavebních  

pracích  

Vyhl. 268/2009 Sb.   o technických požadavcích na stavby  

Vyhl. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

  

Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých 

materiálů. V okolí stavby bude zřízeno staveniště v nezbytném rozsahu.  

11 BILANCE PLOCH 

Plocha pozemku: 1827,95 m2 

Plocha zastavěná: 513,22 m2 

Plocha zpevněná: 541,57 m2 

Plocha zatravněná: 773,14 m2 

Obestavěný prostor: 6834,36 m3 

Procento zastavěnosti: 28,08% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, v lednu 2013                       vypracoval:   Bc. Vlastislav Remeš 
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ZÁVĚR 

Výstupem práce je projektová dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v obci 

Šlapanice. Objekt byl navržen jako čtyřpodlažní, kde v prvním nadzemním podlaží se 

nachází komerční prostory. Jsou to tyto provozovny: trafika, papírnictví, vinotéka a 

cestovní kancelář. Dále se zde nachází také dva kancelářské prostory pro podnikání. 

Ve zbylých podlažích se potom nachází celkem 16 bytových jednotek pro komfortní 

bydlení rodin i mladých lidí. Byty jsou řešeny v dispozicích 1+kk až 4+kk. Dostatek 

místa pro parkování zajišťuje nově vybudované parkoviště. 

Práce byla vypracována v souladu se zadáním, jen s mírnými změnami vůči původní 

studii. 
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