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Abstrakt  
Diplomová práce „Polyfunkční objekt v Kroměříži“ zpracovává projektovou 
dokumentaci novostavby polyfunkčního domu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní 
samostatně stojící budova s plochou střechou. V prvním podlaží se vyskytují komerční 
prostory, konkrétně kavárna, realitní kancelář a obchod. Dále jsou zde sklepní prostory 
patřící k bytům. V dalších dvou podlažích se nachází celkem 14 bytů. Ve čtvrtém 
podlaží je navržen jeden luxusní byt s rozsáhlou terasou. 
Objekt je navržen ze systému Heluz a je založen na základových pasech. Stropní 
konstrukci tvoří železobetonová deska. 
  
Klí čová slova 
Polyfunkční objekt, projektová dokumentace, novostavba, komerční prostory, sklepní 
prostory, byty, terasa, základové pasy, stropní konstrukce, železobetonová deska 
  
  
  
Abstract 
This master´s thesis „Multipurpose building in Kromeriz“ is in a stage of project 
documentation of new multi-function building. The builing is designed as detached 
building with four stories and a flat roof. There are commercial areas – caffe, reality 
office and clothes store – in the first story. Then there are cellar for flats. There are 
situated 14 flats in two stories . There is designed a luxury flat with a huge taxace in the 
fourth story.  
The building is projected in a system of Heluz company and it is based on the wall 
footings. A construction of ceilling is made by steel concrete slab 
  
Keywords 
Multipurpose building, project documents, new house,commercial area, cellar, flats, 
terrace, wall footings, ceiling construction, steel concrete slab 
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Úvod: 
 
Obsahem této diplomové práce je projektová dokumentace k polyfunkčnímu objektu 

dle vyhlášky 499/2006 O dokumentaci staveb. Rozsah této práce byl upřesněn 

vedoucím práce.  

Projektová dokumentace řeší návrh polyfunkčního objektu v obci Kroměříž. Snahou při 

návrhu bylo maximální využití parcel bývalých kasáren ve smyslu výstavby areálu pro 

bydlení a odpočinek, jehož součástí je navrhovaný objekt. Objekt je tvořen byty a 

prostory pro komerční účely.  

Práce je rozdělena do několika částí, od studií areálu a dispozic objektu, po 

dokumentaci k provádění stavby. Součástí jsou také posudky z oblasti stavební fyziky 

a požární bezpečnosti.  
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a) Identifikace stavby 

Název stavby : Polyfunkční objekt 

Místo stavby : Kroměříž, Ulice Velehradská, Purkyňova, Tyršova 

  Zlínský kraj   

Katastrální území  : Kroměříž [674834] 

Parcela č.     :  4948, 4952, 5111, 5112, 5113, 5115 

Ivestor         :     JSP Invest 

  Lutopecny 101, 767 01  

Vlastník pozemku : JSP Invest 

  Lutopecny 101, 767 01  

Charakter stavby  : novostavba  

Projektant : Bc. Michal Poledňák 

  Popovice 89, Rataje 768 12   

Vedoucí práce : Ing. Radim Kolář Ph.D. 

 

Základní charakteristika stavby a její ú čel:  

Jedná se o nepodsklepený polyfunkční objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a 

plochou střechou. V prvním podlaží budou plochy pro komerční účely a domovní 

vybavení. V ostatních podlažích bude umístěno celkem 15 bytů.  

b) Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Území se nachází ve městě Kroměříž a je obklopeno ulicemi Velehradskou, 

Purkyňovou a Tyršovou. V okolí se nacházejí budovy pro bydlení, rodinné domy, 

prodejny a také bývalá budova kasáren. Na pozemku byla dříve umístěna kasárna. 

V roce 2009 došlo k jejich demolici. Nyní je pozemek připraven k zástavbě.   

Celé území se rozkládá na parcelách 4948, 4950, 4951, 4952, 5111, 5112, 5113, 

5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, které jsou v katastrálním území 

Kroměříž 674834. Z toho uvažovaný objekt zasahuje parcely 4948, 4952, 5111, 5112, 

5113 a 5115. Všechny parcely jsou v majetku investora JSP Invest s číslem listu 

vlastnictví 14191.  
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c) Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Došlo k prohlídce budoucího staveniště, jeho polohy a zjištění stavu pozemku. Dále 

byly zjištěny možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. V přilehlých 

ulicích se nacházejí všechny potřebné rozvody. Konkrétně bude objekt napojen na 

stávající páteřní rozvody vody, elektřiny, kanalizace a plynu. Vodovodní přípojka bude 

napojena na stávající přípojku, která je ukončena na východní hranici pozemku 

(sloužilo k napojení předešlé budovy).  

Pozemek je obklopen z jižní, východní a západní strany pozemními komunikacemi a 

z těchto komunikací jsou také vybudovány sjezdy na pozemek. Silnice v ulici 

Velehradské je II. třídy. Jako hlavní vjezd na staveniště bude sloužit sjezd z ulice 

Purkyňovy. Po dokončení výstavby bude objekt dopravně napojen z ulice Velehradské 

a Purkyňovy.   

Na parcele byl proveden radonový průzkum firmou Radeo. Radonový index pozemku 

byl stanoven nízký, tudíž objekt nemusí být chráněn proti pronikání radonu. 

Dále byl proveden inženýrsko-geologický průzkum firmou Geo. Hladina podzemní vody 

byla určena v hloubce 7 m. Zemina byla v hloubce zakládání stanovena jako hlína 

písčitá konzistence tuhá o únosnosti 250 kPa. Tento geologický profil je do hloubky 6 

metrů.  

d) Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

V návrhu objektu je vyhověno všem požadavkům dotčených orgánů.  

e) Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo  ustanovení zákona 183/2006 

Sb. O územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících 

prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 

výstavbu dle vyhl. č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a 

jejích novel z r.2006, s přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a evropských 

norem.  Dále splňuje požadavky vyhl. 369/2001 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace ve znění vyhl. č.492/2006 Sb. 
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Projektová dokumentace splňuje požadavky Vyhl. č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah 

projektové dokumentace a Vyhl. č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území. 

V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a materiály s ověřenými 

vlastnostmi. 

f) Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního 

rozhodnutí, pop řípadě územn ě plánovací informace u staveb 

podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Daná lokalita je dle územního plánu navržena jako smíšené plocha obchodu a služeb a 

plocha všeobecného bydlení. Navržená stavba je tedy v souladu se schválenou 

územně plánovací dokumentací města Kroměříže a není v rozporu s regulačními 

podmínkami v dané lokalitě.  

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby 

a jiná opat ření v dot čeném území 

Žádné věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby nejsou známy. 

h) Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby  

Termín zahájení stavby  : 03 / 2013 

Termín ukončení stavby  : 11 / 2015 

i) Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, 

na ochranu životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o 

podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o po čtu byt ů 

v budovách bytových a nebytových 

Předpokládané náklady : 18,5 mil Kč 

Zastavěná plocha  : 631 m2 

Počet bytových jednotek : 15 

Obestavěný prostor  : 6932 m3 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

a) Zhodnocení staveništ ě, u změny dokon čené stavby též 

vyhodnocení sou časného stavu konstrukcí; stavebn ě historický 

průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v pam átkové 

rezervaci nebo je v památkové zón ě 

Polyfunkční dům je součástí výstavby celého komplexu pro bydlení. Tento komplex se 

nachází na pozemcích bývalých kasáren. Tento areál, který je přibližně obdélníkového 

tvaru, je již nyní připraven k zástavbě. Staveniště bude zřízeno pouze na pozemcích ve 

vlastnictví investora. Celý areál je tvořen těmito parcelami: 4948, 4950, 4951,4952, 

5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121. Areál je nyní 

ohraničen ze severní strany drátěným plotem a z ostatních stran plotem zděným. 

V průběhu výstavby dojde k odstranění těchto plotů a to v době budování 

infrastruktury.  

Staveniště je rovinaté, má dostatečnou rozlohou a je ze tří stran dopravně napojeno na 

pozemní komunikace. Hlavní vjezd a vstup na staveniště bude bránou z jižní strany z 

ulice Purkyňovi. Odstupové vzdálenosti potřebné k výstavbě objektu jsou dostačující.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě 

pozemk ů s ní souvisejících 

Navržené architektonické řešení objektu i celého areálu pro bydlení respektuje okolní 

zástavbu a je v souladu s územním plánem. Polyfunkční dům je navržen jako 

samostatně stojící čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou a je 

obdélníkového tvaru.  

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a řešení vn ějších ploch 

Podrobně řešeno v části „F – Technická zpráva“. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

Objekt bude dopravně napojen ze tří stran na přilehlou infrastrukturu. Z východní 

strany je to silnice II. třídy na parcele 3235/3 ve vlastnictví Zlínského kraje, z jižní 

strany místní komunikace na parcele 849/1 ve vlastnictví města Kroměříž a ze západní 

strany místní komunikace na parcele 849/44 ve vlastnictví města Kroměříž. Z těchto 

komunikací budou vybudovány vjezdy do navrhovaného areálu pro bydlení.  
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Napojení na technickou infrastrukturu: 

Všechny potřebné sítě technické infrastruktury se nacházejí v dostatečné blízkosti na 

okolních parcelách.  

Polyfunkční dům bude napojen na: 

El. energii – kabel umístěn pod vydlážděným chodníkem na parcele č. 849/94  

Kanalizaci – pod asfaltovou komunikací na parcele č. 3235/3 DN 500  

Vodovodní řád – pod asfaltovou komunikací na parcele č. 3235/3 DN 200 

Plyn – pod vydlážděným chodníkem na parcele č. 848/95 DN 150 

Více v části „F – Technická zpráva“. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení 

dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování 

staveb na poddolovaném a svážném území 

Celý areál bude dopravně napojeno na přilehlé komunikace ve čtyřech místech. Dva 

vjezdy budou sloužit k obousměrnému průjezdu areálem po komunikaci široké 6 m 

s možností kolmého parkování na přilehlých parkovacích stáních. Tyto vjezdy budou 

z ulice Velehradské a Tyršovy a budou opatřeny dopravním značením Obytná zóna IP 

26. Výjezd do ulice Velehradské bude opatřen značkou Stop P6. Další dva vjezdy 

budou z ulice Purkyňovy a tyto komunikace široké 3 m budou sloužit jen k omezenému 

jednosměrnému příjezdu ke vchodům do objektů bez možnosti stání a budou u vjezdu 

opět umístěny značení Obytná zóna IP 26. Dále bude vybudováno pět podélných 

parkovacích stání v ulici Velehradské.  

Objekt se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 

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

Údaje o vstupech: 

Pitná voda bude dovedena z veřejné vodovodního řádu. Dále bude objekt napojen na 

elektrickou energii a plyn. Areál bude napojen na místní asfaltovou komunikaci. 

Navýšení frekvence vozidel bude úměrné běžnému užívání tohoto typu objektů a 

nebude mít tedy významný vliv na zhoršení životního prostředí.  

Údaje o výstupech: 

Splašková a dešťová kanalizace z objektu bude ústit do veřejné kanalizace.  
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Odpadem z provozu polyfunkčního domu je běžný komunální odpad, který bude 

soustřeďován na vydlážděném místě u parkoviště (viz situace) v popelnicích a 

pravidelně odvážen specializovanou firmou. Při výstavbě vznikne jednorázově odpad 

skupiny 17 a 15, jehož likvidaci zajistí provádějící stavební firma. Nakládání s 

veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky Č. 383/2001 Sb. 

Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů.  

Objekt není zdrojem hluku, vibrací ani prachu. Tyto faktory se vyskytnou v omezené 

míře pouze při provádění výstavby. Investor však zajistí, aby při provádění prací 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. 

Stavba polyfunkčního domu není stavbou s výrazným vlivem na životní prostředí. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných 

ploch a komunikací 

Stávající přilehlé komunikace jsou již řešeny bezbariérově. Komunikace, které se 

budou nově zřizovat, budou zhotoveny pro bezbariérové užívání. Hlavně vyznačení 

v místech, kdy dochází ke změnám komunikace, kde komunikace končí nebo je 

přechod na další komunikaci. Na přilehlém nově budovaném parkovišti jsou vyhrazena 

dvě stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a bude od nich 

bezbariérový přístup ke vstupům do budovy. 

h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich 

výsledk ů do projektové dokumentace 

Na parcele byl proveden radonový průzkum firmou Radeo. Radonový index pozemku 

byl stanoven nízký, tudíž objekt nemusí být chráněn proti pronikání radonu. 

Dále byl proveden inženýrsko-geologický průzkum firmou Geo. Hladina podzemní vody 

byla určena v hloubce 7 m. Zemina byla v hloubce zakládání stanovena jako hlína 

písčitá tuhé konzistence o únosnosti 250 kPa. Tento geologický profil je do hloubky 6 

metrů. 
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i) Údaje o podkladech pro vyty čení stavby, geodetický referen ční 

polohový a výškový systém 

Před zahájením stavebních prací bude dle výkresu xxx situace odbornou firmou 

vytyčena stavba a stanovena úroveň 0,000 objektu. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a 

technologické provozní soubory 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty: 

SO01 – Polyfunkční objekt 

SO02 – Parkovací stání 

SO03 – Zpevněné plochy 

SO04 – Terénní úpravy 

SO05 – Přípojka plynu  

SO06 – Přípojka elektřiny 

SO07 – Přípojka vodovodu 

SO08 – Napojení na kanalizaci 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

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

resp. jejich minimalizace 

Vlastní stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, ani na provoz okolních 

budov. Objekt není zdrojem hluku, vibrací ani prachu. Z provozu nebudou vznikat 

žádné škodlivé zplodiny či odpady. Po osídlení objektu může dojít k mírnému nárůstu 

intenzity dopravy na přilehlých komunikacích, který ale vliv na plynulost dopravy mít 

nebude. 

V průběhu výstavby dojde k ovlivnění bezprostředního okolí stavby vlivem této činnosti. 

Investor však zajistí, aby při provádění prací negativní ovlivňování působilo 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. Stavební činnost a zařízení staveniště budou soustředěny na pozemku 

investora. Okolí stavby bude v průběhu výstavby dočasně zatěžováno zvýšenou 
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hladinou hluku ze stavební činnosti. Nebudou však překročeny denní limity hluku, 

nedojde k narušení nočního klidu.  

2. Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, 

pokud není uveden v části E 

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných 

technických norem a bezpečnostních předpisů. 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodrženo nařízení vlády č. 

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

práci na staveništích 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. Za dodržování bezpečnostních předpisů při provádění je odpovědný 

zhotovitel. 

3. Mechanická odolnost a stabilita 

Svislý nosný systém je navržen ze systému Heluz doplněn o železobetonové 

konstrukce. Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové 

nosníkové desky spojité, v určitých částech nespojité. Základová konstrukce bude 

tvořena základovými pasy z prostého betonu. Základy pod obvodovou stěnou budou 

doplněny o jednu řadu ztraceného bednění. Základová spára se nachází v nezámrzné 

hloubce. Tento způsob zakládání byl zvolen na základě geologického průzkumu 

podloží. Prostorově bude celý objekt ztužen ŽB věnci. Zastřešení bude tvořeno 

plochou střechou nesenou stropní konstrukcí.  

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům norem a 

technologických předpisů. Dále je objekt navržena tak, aby po celou dobu životnosti 

nedošlo k zřícení či poškození konstrukce nebo její části. 

Předpokládá se využívání stavby s obvyklým zatížením běžným pro tento druh staveb.  

4. Požární bezpe čnost  

Samostatně řešeno viz „Požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva“. 

5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

V kavárně jsou navrženy oddělené toalety pro muže a ženy dle počtu hostů. Dále je 

zde jedna toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Je zde 
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dodržena potřebná výměna a kvalita vzduchu díky rekuperačnímu větrání. Všechny 

komerční prostory mají WC a šatnu pro zaměstnance a úklidovou komoru. Odvětrání 

WC je přetlakovým systémem. Ostatní místnosti jsou odvětrány přirozeně. Je také 

zajištěno dostatečné osvětlení místností, hlavně kanceláří.  

V projektu jsou navrhovány certifikované stavební materiály a technologie, které svými 

vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní a 

hygienické nezávadnosti a negativnímu vlivu na okolí. Realizací stavby ani jejím 

užíváním nebude poškozováno životní prostředí ani nebude ohroženo zdraví osob.  

6. Bezpečnost p ři užívání 

Stavba (materiály, větrání, zařízení…) je navržena tak, aby nebyla nebezpečná při 

jejím užívání. Dále se musí v průběhu užívání dbát na provádění pravidelných kontrol, 

revizí a údržby zařízení a konstrukcí. 

7. Ochrana proti hluku 

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

Polyfunkční objekt se nachází v klidné lokalitě. Je zde pouze komunikace II. třídy, která 

není příliš frekventovaná a není tak potřeba chránit objekt před tímto zdrojem hluku. 

8. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Splnění požadavk ů na energetickou náro čnost budov 

Návrh konstrukcí byl proveden tak, aby součinitelé prostupu tepla splňovali normou 

požadované hodnoty. Objekt je zařazen do skupiny „C“ dle programu Energie 2011. 

Tudíž splňuje požadavky na energetickou náročnost budov. Podrobné řešení viz 

„Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky“. 

b) Stanovení celkové energetické spot řeby stavby 

Měrná vypočtená roční spotřeba energie budovy byla stanovena 115 kWh/m2rok. Více 

viz „Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky“. 

9. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

V těsné blízkosti objektu se vyskytuje parkoviště, kde budou vyhrazena dvě parkovací 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z těchto stání bude 
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umožněn bezbariérový přístup ke vstupům do budovy. Vstupy do budovy i komerčních 

prostor budou umožňovat přístup těchto osob (výška prahu max. 20 mm). Komunikační 

prostory v objektu jsou navrženy také pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. V objektu se nacházejí výtahy, které také umožňují přepravu těchto osob.  

10. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Objekt se nenachází v poddolovaném či seismicky aktivním území ani v ochranných 

pásmech. Stanovení radonového rizika bylo zjištěno s nízkým radonovým indexem, 

proto není požadována protiradonová ochrana. Jako ochrana před bleskem bude 

zřízen bleskosvod svedený do zemnících pásků uložených v základové spáře 

obvodových pasů. 

11. Ochrana obyvatelstva 

S využitím objektu pro účely civilní ochrany se nepočítá. 

12. Inženýrské stavby 

a) Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

Dešťová i splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci. Napojení na 

veřejnou kanalizaci DN 500 dojde navrtávkou a připojením kanalizačního potrubí PP 

DN 200. Nově budovaná kanalizace bude mít počátek v plastové revizní šachtě DN 

800 (Piplife PP), do které bude ústit přípojka DN 150 ze severní části objektu. V místě 

připojení trub z jižní části objektu dojde k rozšíření na DN 200. Dešťová kanalizace 

bude svedena do jednoho plastového PP potrubí DN 100 mm a poté bude ústit vně 

objektu do přípojky kanalizace splaškové. 

b) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád, ze kterého je již svedena přípojka na 

pozemek. Tato přípojka je zde ponechána z dřívější zástavby. Před napojením dojde 

ke kontrole nezávadnosti tohoto potrubí.  Z tohoto připojovacího bodu bude vedena 

vodovodní přípojka z trub HDPE DN 80 k objektu a bude ústit do plastové vodoměrné 

šachty DN 950 (VŠBR-V-100). Z vodoměrné šachty bude vedena domovní část. 

c) Zásobování energiemi 

Elektrická energie bude dovedena kabelem CYKY k přípojkovým skříním umístěných 

na fasádě objektu. 
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Dále bude do objektu doveden plyn. K jeho napojení dojde plastovým potrubím PE DN 

63 na stávající plynovod ocelového potrubí DN 150. Plynová přípojka bude ústit 

v hlavních uzávěrech plynu umístěných na fasádě objektu. 

d) Řešení dopravy 

Celý areál bude dopravně napojeno na přilehlé komunikace ve čtyřech místech. Dva 

vjezdy budou sloužit k obousměrnému průjezdu areálem po komunikaci široké 6 m 

s možností kolmého parkování na přilehlých parkovacích stáních. Tyto vjezdy budou 

z ulice Velehradské a Tyršovy a budou opatřeny dopravním značením Obytná zóna IP 

26. Výjezd do ulice Velehradské bude opatřen značkou Stop P6. Další dva vjezdy 

budou z ulice Purkyňovy a tyto komunikace široké 3 m budou sloužit jen k omezenému 

jednosměrnému příjezdu ke vchodům do objektů bez možnosti stání a budou u vjezdu 

opět umístěny značení Obytná zóna IP 26. Dále bude vybudováno pět podélných 

parkovacích stání v ulici Velehradské. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegetačních úprav 

K přístupu do objektu bude vybudován ve východní části pozemku veřejný chodník 

z betonové dlažby. Dále budou vytvořeny chodníky a také příjezdové komunikace ke 

vchodům z pojízdné betonové zámkové dlažby. V severní části pozemku bude 

vytvořen obousměrný průjezd s přilehlými parkovacími stáními z betonové zámkové 

dlažby. Dále budou parkovací stání umístěna ve východní části pozemku před vchody 

do budovy opět ze zámkové dlažby. V areálu se dále budou vyskytovat dětská hřiště. 

Ostatní plochy budou po dokončení veškerých stavebních prací zatravněny a osázeny 

stromy a keři.  

f) Elektronické komunikace 

Napojení objektu na komunikační síť se nepředpokládá. 

13. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Nejsou navržena. 
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a) Účel objektu 

Objekt je navržen jako polyfunkční dům se čtyřmi nadzemními podlažími. V prvním 

podlaží se vyskytují prostory pro komerční účely, konkrétně kavárna, realitní kancelář a 

obchod. Dále jsou zde umístěny plochy domovního vybavení. Další podlaží jsou 

určena pro bydlení. Je zde celkem 15 bytů – 2x1+kk, 6x2+kk, 6x3+kk a 1x4+kk (tento 

byt se jako jediný nachází ve čtvrtém podlaží). 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného 

řešení a řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení 

přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí 

pohybu a orientace  

Navržené architektonické řešení respektuje okolní zástavbu podobného typu a je 

v souladu s územním plánem. Polyfunkční dům je navržen jako samostatně stojící 

nepodsklepený objekt se čtyřmi podlažími a plochou střechou. Objekt je obdélníkového 

tvaru. Fasáda je z rýhované fasádní omítky v barevné kombinaci světle šedá a 

červená. 

Dispoziční řešení objektu je v souladu s příslušnými normami. Objekt je rozdělen na 

dvě části se samostatnými vchody se zádveřími. Tyty vchody jsou orientovány k 

veřejnému chodníku ulice Velehradské. Ze zádveří se dostaneme do sklepních prostor, 

kočárkárny a do schodišťové chodby, ve které je i nástupní plocha výtahů. Ze 

schodišťových chodeb je přístup do jednotlivých bytů. Řešení všech bytů v objektu je 

řešeno dle příslušných norem. Většina bytů je vybavena balkonem a k jednomu bytu 

přísluší střešní terasa. 

 Objekt je vybaven i zadními vchody, kterými se dostaneme do sklepních prostor. 

Komerční prostory mají vchody také z veřejného chodníku z ulice Velehradské. 

Konkrétně je to kavárna, realitní kancelář a obchod s oblečením. Tyto prostory jsou 

vybaveny potřebným příslušenstvím, jako jsou WC, šatna a úklidová místnost. Kavárna 

je dále vybavena hygienickými prostory pro zákazníky včetně WC pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Do kavárny je také možnost vstupu ze západní 

strany, kde je v letních měsících počítáno s vybudováním venkovního posezení. 

V okolí objektu dojde k vybudování nových komunikací. Chodník v ulici velehradské 

bude vydlážděn z velkoformátové betonové dlažby. Ostatní komunikace a přilehlé 
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parkoviště budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Parkoviště a komunikace určené 

k jízdě automobilů budou zhotoveny jako pojízdné. 

Po dokončení výstavby objektu a zpevněných ploch dojde k upravení okolního terénu. 

Dojde k zatravnění a výsadbě zeleně dle výkresu „Koordinační situace“. Terénní 

úpravy budou v souladu s okolní krajinou a zástavbou. 

V těsné blízkosti objektu se vyskytuje parkoviště, kde budou vyhrazena dvě parkovací 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z těchto stání bude 

umožněn bezbariérový přístup ke vstupům do budovy. Vstupy do budovy i komerčních 

prostor budou umožňovat přístup těchto osob (výška prahu splňuje požadavek 20 mm). 

Komunikační prostory v objektu jsou navrženy také pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V objektu se nacházejí výtahy, které umožňují přepravu těchto 

osob.  

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné 

plochy, orientace, osv ětlení a oslun ění 

Užitkové plochy jednotlivých byt ů: 

2NP 

Byt 1, 3+kk   70,1 m2 

Byt 2: 1+kk 38,7 m2 

Byt 3: 3+kk 79,5 m2 

Byt 4, 3+kk   80,2 m2 

Byt 5: 2+kk 58,4 m2 

Byt 6: 2+kk 58,4 m2 

Byt 7, 3+kk   79,3 m2 

3NP 

Byt 1, 3+kk   70,1 m2 

Byt 2: 1+kk 38,7 m2 

Byt 3: 3+kk 79,5 m2 

Byt 4, 2+kk   67,1 m2 

Byt 5: 2+kk 58,4 m2 

Byt 6: 2+kk 58,4 m2 

Byt 7, 2+kk   67,2 m2 

4NP 

Byt 1, 4+kk   131,6 m2 

 

Plochy komer čních prostor: 

Kavárna:  104,7 m2 

Realitní kancelář: 79,6 m2 

Obchod s oblečením: 140,1 m2 

 

Obestav ěný prostor:  6932 m3  

Zastavěná plocha:  631 m2 
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Polyfunkční dům je orientován obytnými místnostmi na severovýchod a jihozápad. 

Většina bytů je řešena tak, aby obývací místnosti byly orientovány na jihozápad, což 

zaručuje dostatečné proslunění bytů. Přirozené osvětlení je zajištěno dostatečně 

velkými okny a jejich vhodným umístěním. 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve 

vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

• Výkopy a základy 

Jako první krok výkopových prací se provede sejmutí zeminy v tl. cca 150-250 mm, tak 

aby se vytvořila rovina výšky 202,71 (-0,340 od podlahy). Od této roviny se začne 

s výkopy pro základové pasy. Konkrétně do hloubky 750 mm pro pasy obvodových 

stěn a 350 a 550 mm pro pasy vnitřních nosných stěn od této roviny. Šířky jednotlivých 

výkopů dle projektové dokumentace. Dále budou provedeny dva obdélníkové výkopy 

2630x3315 mm do hloubky -1,625 pro výtahovou šachtu. Po strojním provedení 

výkopů dojde k jejich očištění a zarovnání. Část vykopané zeminy bude použita 

k dalším terénním úpravám a větší část bude odvážena na nejbližší skládku. Při 

výkopových pracích je nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti 

klimatickým vlivům, aby nedošlo ke zhoršení vlastností zeminy.  

Objekt bude založen na základových pásech. Základová spára pasů pod obvodovými 

stěnami bude v nezámrzné hloubce 1,09 m od úrovně podlahy. Tyto pasy budou výšky 

500 mm a budou betonovány z prostého betonu C 16/20. Před betonováním těchto 

pasů budou do základové spáry uloženy zemnící pásky bleskosvodné soustavy. Do 

betonu budou vkládány svislé výztuže pro napojení ztraceného bednění, výztuž 2x R8 

po 250 mm. Po zatvrdnutí se na tyto pasy vyskládá jedna řada tvarovek ztraceného 

bednění Best 30 výšky 250 mm. Ztracené bednění bude poté vyplněno prostým 

betonem C16/20. Dále budou provedeny základové pasy pod vnitřními nosnými 

stěnami, schodištěm a příčkami tl. 185 mm. Dále se provede podkladní deska 

výtahových šachet v tl. 200 mm z betonu C16/20. Deska bude vyztužena kari sítí 

průměru 8 mm s oky 150x150 mm (ocel 10505). Na ni se poté vyskládá ztracené 

bednění Best 20 výšky 250 mm do úrovně spodní hrany podkladní desky. Ztracené 

bednění bude vyplněno betonem C16/20, v ložných spárách bude uložena výztuž 2x 

R8, ve svislém směru bude výztuž 2x R8 po 250 mm (ocel 10505). 

Podkladní základová deska bude provedena z prostého betonu C16/20 tl. 150 mm. 

Deska bude vyztužena kari sítí průměru 8 mm s oky 150x150 mm (ocel 10505). Kari 
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sítě budou kladeny s přesahem dvou ok. Pod příčkami tl. 125 mm bude vkládán další 

pás kari sítě v šířce 400 mm na osu příčky. 

Dle projektové dokumentace budou v základových pasech ponechány drážky a 

prostupy pro rozvody. Betonáž základů je nutno provést co nejdříve po dokončení 

výkopů, aby nedošlo k nežádoucímu vyschnutí či zavodnění základové spáry. 

Při provádění jednotlivých úkonů budou dodrženy technologické postupy a přestávky. 

Dále budou dodrženy předpisy výrobců. Všechna tato ustanovení a předpisy musí být 

dodrženy hlavně z důvodů statických, tepelně technických a zvukově izolačních. 

• Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z tvárnic Heluz Plus 30 (247/300/238) na 

maltu vápenocementovou M5. Pro nosné akustické stěny bude použito tvárnic Heluz 

AKU těžké 30 (247/300/238) zděných na MVC M5. Nenosné příčky budou z tvárnic 

Heluz 17,5, 11,5 a 8 také zděných na maltu vápenocementovou M5. Atiky jsou 

z tvárnic Heluz 20 vyzděných na MVC M5. Výtahová šachta bude zděna ze ztraceného 

bednění Best 20 výšky 250 mm, které bude vyplněno betonem C16/20, v ložných 

spárách bude uložena výztuž 2x R8, ve svislém směru bude výztuž 2x R8 po 250 mm 

(ocel 10505). Na jednou je možné vyskládat maximálně 4 řady bednění. Dále budou 

zhotoveny SDK předstěny pro vedení instalací. Budou sestaveny ze systému Knauf 

SDK 12,5 mm a v prostorech koupelny budou použity SDK desky do vlhkých provozů. 

Při provádění jednotlivých úkonů budou dodrženy technologické postupy a přestávky. 

Dále budou dodrženy předpisy výrobců. Všechna tato ustanovení a předpisy musí být 

dodrženy hlavně z důvodů statických, tepelně technických a zvukově izolačních. 

• Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je řešena jako monolitická železobetonová nosníková deska křížem 

vyztužená částečně spojitá tl. 260 mm z betonu C20/25 a oceli 10505 R. V místě taras 

nad 2NP budou deska tl. 160 mm. V určitých místech je deska posílena ŽB průvlaky.  

Balkónové desky budou z důvodu eliminace tepelného mostu vykonzolovány přes 

Izonosníky Isokorb a budou tl. 200 mm z betonu C20/25 a oceli 10505 R.   

Nosná konstrukce plochých střech bude tvořena stropem posledního podlaží.  

Prostorově bude ve vodorovném směru objekt ztužen železobetonovým monolitickým 

věncem, který budou součástí stropní desky. Opět bude použito oceli 10505 R. 
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Překlady jsou navrženy Heluz 23,8 a 11,5 a budou kladeny do lože 

z vápenocementové malty. Rozměry a uložení dle velikostí otvorů – viz výpis překladů. 

Při ukládání musí být dodrženo předpisů výrobce.  

• Střecha 

Objekt je zastřešen plochou střechou o klasickém pořadí vrstev. Nosná konstrukce 

střechy bude tvořena stropem posledního podlaží. Na nosné konstrukci bude bodově 

natavena parotěsná izolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů a hliníkovou 

vložkou Bitu-Flex Al. Spád střechy bude vytvořen pomocí spádových klínů tepelné 

izolace Styrotrade EPS 100 S. Nad touto vrstvou bude kompletizovaný dílec tepelné 

izolace a SBS asfaltového pásu Polydek EPS 100 TOP. Tento dílec bude kotven 

teleskopickými kotvami k stropní desce. Hlavní hydroizolační vrstva se skládá 

z celoplošně nataveného SBS modifikovaného asfaltového pásu Elastek 50 Special 

Dekor s břidličným posypem proti UV záření.  

Střecha je odvodněna vnitřními vtoky průměru 100 mm. Dále bude opatřena 

bezpečnostními přepady, které ústí z atiky. 

Atiky jsou vyzděny z tvárnic Heluz 20 na MVC M 5 a prostorově ztuženy ŽB věncem 

z betonu C20/25 a oceli 10505 R vysokým 150 mm na šířku zdiva.  

K zastřešení výtahové šachty bude zhotovena monolitická ŽB deska tl. 150 mm. Další 

skladba zastřešení šachty je totožná s klasickou střechou. 

Na terasách je nad výše uvedenou klasickou skladbou střechy broušená dlažba Best 

Platen 500x500x40 kladená do samovyrovnávacích výškově stavitelných podložek 

Pedestal Eterno. Tyto podložky jsou kladeny na přířez asfaltového pásu. 

• Schodišt ě 

V objektu se nacházejí dvě železobetonová tříramenná schodiště z betonu C20/25 a 

oceli 10505R. Schodiště je uloženo v místě stropních desek pomocí prvku přerušující 

kročejový hluk Schock Tronsole T. Mezipodesty jsou uloženy do přilehlých konstrukcí 

zabetonováním do kapes s prvkem přerušující kročejový hluk Schock Tronsole AZ. 

Schodiště je odděleno od okolních konstrukcí vloženým páskem mirelonu tl. 10 mm pro 

snížení kročejového hluku. Šířka ramene schodiště je 1300 mm. Výška schodišťového 

stupně je v 1NP 175,24, v ostatních podlažích 167,22 mm. Šířka stupně je 280 mm. 

Stupně budou vyrovnány stěrkou a budou obloženy keramickou dlažbou. Schodiště 

bude obsahovat oboustranná hliníková madla ve výšce 1 m. 
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• Výtahy 

Obě dvě schodiště jsou vybaveny trakčním výtahem Voto Free bez strojovny. Kabina o 

rozměru 1,1x1,4 m umožňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Výtah je umístěn ve výtahové šachtě 1,7x2,0 m, která je zhotovena ze 

ztraceného bednění. Výtah umožňuje jednostranný vstup posuvnými dveřmi šířky 900 

mm. Nosnost výtahu je 630 kg a je vhodný pro přepravu maximálně osmi osob. Výtah 

bude dodán a instalován včetně veškerého příslušenství.  

• Komín 

Komín je navržen jako jednoprůduchový Schiedel Absolut pro odvod spalin z 

plynového kotle. 

V objektu se nacházejí dva tyto komíny. Vnější rozměr termoizolační tvárnice je 

360x360 mm. V tvárnici je tenkostěnná keramická vložka průměru 160 mm a 

integrovaná tepelná izolace. Komín je oddilatován od přilehlých konstrukcí minerální 

izolací tl. 30 mm. Komín bude v nadstřešní části kryt prefa komínovým pláštěm 

Schiedel z vláknitého betonu. Veškeré příslušenství (konícké vyústění, dvířka, T-kus 

atd.) bude dodáno firmou Schiedel.  

• Podhledy 

Podhledy se v objektu budou vyskytovat v kavárně a v obchodu. Dále pak 

v koupelnách a wc v místě, kde se střešní svod zalamuje do šachty. Bude použito 

systému Knauf D 113 s kříženými CD profily zavěšenými ocelovými táhly. Bude použito 

sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, v koupelně budou použity impregnované desky. 

• Okenní a dve řní výpln ě 

Okna a balkonové dveře do bytů jsou plastová z šesti-komorového profilu Veka 

Alphaline 90 s vloženou tepelnou izolací, Uf = 1,0 W/mk. Zaskleno bude okno 

izolačním trojsklem vyplněným argonem s Ug = 0,7 W/mk. Bude použito teplého 

rámečku nerez TGI  ψg = 0,039. Okno je rozšířeno o parapetní podkladový profil Veka 

vyplněného tepelnou izolací s U = 1,1 W/mk. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw 

= 0,9 W/mk. Okna mají celoobvodové kování a budou otevírány klikou. Profil bude mít 

na straně exteriéru dekor Ral 7048 a v interiéru bude bílý. 

Okna v přízemí jsou z pěti-komorového profilu Veka Softline (Uf = 1,1 W/mk) zasklená 

dvojsklem vyplněným argonem s Ug = 1,1 W/mk. Bude použito teplého rámečku nerez 

TGI  ψg = 0,039. Okno je rozšířeno o parapetní podkladový profil Veka vyplněného 

tepelnou izolací s U = 1,1 W/mk. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 W/mk. 

Okna mají celoobvodové kování a budou otevírány klikou a pákovým mechanismem u 
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sklápěcích světlíků. Profil bude mít na straně exteriéru dekor Ral 7048 a v interiéru 

bude bílý. Okna v kavárně budou oboustranného dekoru Ral 7048.  

Okna budou kotvena pomocí kotevního zaklapávacího plechu. Prostor bude vyplněn 

PUR pěnou a z obou stran budou lepeny těsnící okenní fólie. Na vnitřní straně bude 

parapet plastový, na vnější plechový zasunutý pod profil a přišroubován vrutem. 

Veškeré prostory a netěsnosti budou vyplněny PUR pěnou.  

Vstupní dveře a dveře ze zádveří do schodišťového prostoru budou z tří-

komorového hliníkového profilu (Uf = 1,6 W/mk) zasklená bezpečnostním dvojsklem 

vyplněným argonem s Ug = 1,1 W/mk. Bude použito teplého rámečku nerez TGI  ψg = 

0,039. Součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,4 W/mk. Povrch hliníkového profilu je 

komaxit RAL 7048. Dveře obsahují bezpečnostní kování nerez klika/klika a také 

samozavírač. 

Ocelové dveře SHZ ZK se budou vyskytovat ve sklepních prostorech. Budou 

obsahovat kování Rostex klika/klika. Ocelové dveře budou barvy RAL 7048. Ocelové 

dveře jsou osazeny do ocelových zárubní HSE U barvy RAL 7048. Dveře do zádveří 

budou protipožární.  

Dveře v bytech jsou dřevěné Sapeli s fólii v imitaci ořech vsazené do dřevěných 

obložkových zárubní stejného výrobce. Dveřní kování je Sapeli Holar nerez klika/klika. 

Dále obsažen zadlabací zámek. Do dveří do koupelny a na WC jsou montovány větrací 

mřížky z eloxovaného hliníku 500x80 mm ve spodní části. Do dveří od šaten jsou 

mřížky i v horní části.  

Dveře do bytů jsou dřevěné Sapeli protipožární s fólií v imitaci ořech včetně ocelové 

bezpečnostní zárubně HSE RAL 7048. Dveřní kováni je bezpečnostní Fab S408 

klika/madlo. Dále je obsažen zadlabací zámek s bezpečnostní vložkou Guard. 

Protipožární dveře musí vykazovat odolnost jako celek. 

V objektu budu dále jeden ocelový výlez na střechu RWA. Ocelové manžety jsou 

vyplněny tepelnou izolací PUR. Součinitel prostupu tepla U = 1,12 W/mk. Výlez 

umožňuje otevření o 90° pomocí pístu. Výlez bude osazen a kotven do ŽB průvlaku.  

• Podlahy 

V objektu se nachází celkem …druhů těžkých plovoucích podlah. V 1NP bude na 

podkladní desku s hydroizolací kladena tepelná izolace Styrotrade EPS 100 S. 

Roznášecí vrstvu bude tvořit samonivelační cementový potěr Cemlevel 25. Tepelná 

izolace a vrstva potěru musí být oddělena stavební PE fólii. Nášlapnou vrstvu tvoří 
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keramická dlažba (Cersanit R400 300x300 mm v bytových prostorách, Rako Object 

Taurus 600x600 mm v nájemních jednotkách) lepená do cementového tmelu Mapei 

Kerabond. V prostorech společného vybavení tvoří nášlapnou vrstvu disperzní nátěr 

Sika Floor 2530 W. V realitní kanceláři tvoří nášlapnou vrstvu textilní koberec lepený 

disperzním lepidlem Mapei RollColl k podkladu. 

V ostatních patrech bude na stopní desku provedena vrstva lité cementové pěny 

Poriment P400 pro vedení instalací, aby se neoslabovala vrstva kročejové izolace. Na 

tuto vrstvu se kladou desky z minerální plsti Isove N 3,0 pro zlepšení kročejové a 

vzduchové neprůzvučnosti. Roznášecí vrstvu tvoří samonivelační anhydritový potěr 

Anhyment CA C30-F5. Před litím potěru se musí oddělit tyto vrstva od izolace stavební 

PE fólii. Nášlapné vrstvy jsou tvořeny keramickou dlažbou (Cersanit R400 300x300 

mm ve spločných prostorách, Rako Sandstone Plus 445x445 mm protiskluzná R9/A 

v koupelnách, na WC a chodbách bytů) lepenou do cementového tmelu Mapei 

Kerabond. V koupelnách je na roznášecí vrstvu nanášena ve dvou vrstvách 

hydroizolační cementová stěrka Mapei Monolastic. V ostatních prostorách bytu je 

zvolena laminátová nášlapná vrstva Berger Original Excellence pokládaná na 

mirelonové pásy tl. 3 mm. 

Na všechny potěry se musí před aplikací dalších vrstev nanést penetrační nátěr. 

V místnostech s laminátovou podlahou bude vytvořen sokl soklovou lištou Profilpas 

8607 výšky 70 mm. Keramický sokl bude z keramické dlažby výšky 80 mm spojen 

k podkladu pružným profilem Schlüter Dilex-RF. V koupelnách bude hydroizolační 

stěrka vytažena do výšky 150 mm (za vanou a sprchovacím koutem do výšky obkladu) 

a do stejné výšky bude i keramický sokl. 

Anhydritový potěr musí být oddělen od okolních konstrukcí páskem mirelonu tl. 10 mm. 

Stejně tak musí být potěr obytných místností oddělen od ostatních místností a potěr 

bytu oddělen od potěru společné chodby. 

V místnostech se stejnou dlažbou bude dlažba položena průběžně bez přechodových 

lišt, při změně nášlapné vrstvy bude vložena naklapávací přechodová lišta Schlüter 

Migua.  

Balkon – na nosnou desku balkonu se nanese spádová vrstva cementového potěru tl. 

75-100 mm. Na tu se nanese penetrační nátěr Baumit Super Grung a po té se může 

aplikovat hydroizolační nátěr ve dvou vrstvách Baumit Baumacol Protect. Nášlapnou 

vrstvu bude tviřit mrazuvzdorná keramická dlažba Rako Terracotta protiskluzná R9 
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lepená do flexibilní malty Baumit Baumacol FlexTop. K Vyspárování dlažby bude 

sloužit mrazuvzdorná spárovací hmota Baumit Baumacol Fuge. V místě přechodu na 

svislé konstrukce bude vložena na první hydroizolační nátěr rohová hydroizolační 

páska. Hydroizolační nátěr bude nanesen na svislé konstrukce do výšky 150 mm. Sokl 

bude zhotoven ze stejné dlažby do výšky 150 mm. Spára se vyplní pružným silikonem 

určeným pro exteriér. 

Schodiště – povrch železobetonového schodiště bude vyrovnán cementovou stěrkou 

Baumit Nivello. Nášlapnou vrstvu bude tvořit dlažba Cersanit R400 schodovka 

s protiskluznou vroubkovou úpravou lepená do cementového tmelu Mapei Kerabond. 

Sokl bude tvořit dlažba do výšky 80 mm spojená pružným tmelem k podkladu.  

• Větrání 

Obytné místnosti bytů budou větrány přirozeně okny. V šatnách budou umístěny 

větrací mřížky ve spodní a horní části dveří. WC a koupelny budou odvětrány nuceným 

odtahem pomocí ventilátoru Silent U90Z. Dále bude odvětrána kuchyně pomocí 

digestoře která ústí do potrubí v šachtě zakončené samotahovou hlavicí. 

Kavárna bude odvětrána pomocí rekuperační jednotky Duplex-S. Kanceláře a obchod 

budou odvětrány přirozeně. 

• Povrchové úpravy vnit řní 

Vnitřní omítky jsou tenkovrstvé sádrové hlazené Baumit tl. 10 mm opatřeny bílou 

disperzní barvou. V koupelnách budou stěny doplněny o obklad Rako Sandstone Plus 

lepený na cementové lepidlo Mapei Kerabond. Na wc bude tento obklad do výšky 1,2 

m a v koupelně do výšky 2 m. Sádrokartonové podhledy se upraví přelepením pásky a 

zatmelením. Zatmelení bude po vyschnutí přebroušeno. Dále se nebudou podhledy 

upravovat a nanese se jen finální malba.  

• Povrchové úpravy vn ější 

Vnější omítka je tvořena armovací stěrkou Baumit Procontact tl. 3 mm a silikátovou 

tenkovrstvou omítkou Baumit Silikattop tl. 2 mm. Armovací stěrka je před nanášením 

omítka napenetrována. 

Sokl bude omítnut vodoodpudivou omítkou Baumit Mosaiktop tl. 2 mm do výšky 560 

mm. Svislé konstrukce teras budou omítnuty také omítkou Baumit Mosaiktop tl. 2 mm 

do výšky 300 mm. 
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• Tepelné izolace 

Obvodová stěna bude zateplena fasádním polystyrenem Styrotrade EPS 100F tl. 120 

mm. Izolace bude v místě otvorů přetažena o 35 mm přes rám okna. Dále bude použito 

izolantu XPS Styrodur 3035 CS tl. 160 mm v místě kotvení zábradlí u terasy, viz detail. 

Svislé konstrukce teras budou zatepleny izolací XPS Styrodur 3035 CS tl. 120 mm do 

výšky 300 mm nad úroveň pochozí vrstvy.  

K zateplení základových pasů a soklové části bude použit XPS Styrodur 3035 CS tl. 

120 mm.  

Střešní konstrukce a terasy budou zatepleny spádovými klíny Styrotrade EPS 100 

S Stabil. Na spádové klíny se položí další vrstva tepelné izolace, která je součástí 

kompletizovaného dílce Polydek EPS 100 TOP celkové tl. 123,5 mm. Tepelná izolace 

střech je minimálně tl. 240 mm. 

Podlaha na terénu je zateplena izolací Styrotrade EPS 100 S Stabil tl. 130 mm. 

• Izolace proti vlhkosti  

Hydroizolace základů bude z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou 

vložkou Bitu Flex-Al, který bude bodově nataven k podkladu. Asfaltový pás bude 

vytažen v soklové části min. 300 mm nad upravený terén. Napojení svislé a vodorovné 

izolace dojde zpětným spojem. 

Hydroizolační souvrství plochých střech se skládá ze dvou částí. První je horní vrstva 

kompletizovaného dílce Polydek EPS 100 TOP. Tento dílec obsahuje nakašírovanou 

vrstvu SBS modifikovaného asfaltového pásu. Tento dílec bude kotven teleskopickými 

kotvami k stropní desce. Hlavní hydroizolační vrstva se skládá z celoplošně 

nataveného SBS modifikovaného asfaltového pásu Elastek 50 Special Dekor s 

břidličným posypem proti UV záření. V místě nízkých atik bude horní pás přetažen ve 

dvou vrstvách přes atiku. 

Balkon bude chráněn hydroizolačním nátěrem ve dvou vrstvách Baumit Baumacol 

Protect. 

V koupelnách bude proti vlhkosti nanášena ve dvou vrstvách hydroizolační cementová 

stěrka Mapei Monolastic. 

• Akustické izolace 

Mezibytové stěny a stěny mezi komerčními jednotkami jsou zhotoveny z akustických 

tvárnic Heluz Aku težké 30. Ve skladbách podlah je izolace z minerální plsti Isover N 

3,0 pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Výtahová šachta je oddělena 
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od schodiště pásky mirelonu tl. 10 mm a v od základových konstrukcí antivibračním 

pryžovým pásem Rubbertech tl. 11 mm. Schodiště je uloženo v místě stropních desek 

pomocí prvku přerušující kročejový hluk Schock Tronsole T. Mezipodesty jsou uloženy 

do přilehlých konstrukcí zabetonováním do kapes s prvkem přerušující kročejový hluk 

Schock Tronsole AZ. 

• Klempí řské výrobky 

Jedná se o parapetní plechy, žlaby teras včetně okapnic a žlabových háků, svody ze 

žlabů a oplechování atik a balkónů. Výrobky jsou z poplastovaných plechů pozinc a 

z hliníkových plechů. Více viz výpis klempířských výrobků. 

• Zámečnické výrobky 

Ze zámečnických prací se jedná především o ocelové zárubně, zábradlí schodišť, 

balkónů a teras, o střešní žebřík a o žebřík výlezu na střechu, o schránky, větrací 

mřížky a o přechodoví lišty atd. Více viz výpis zámečnických výrobků. Výrobky musí 

mít odpovídající antikorozivní nátěry. 

• Truhlá řské výrobky 

Truhlářské výrobky jsou dřevěné dveře a obložkové zárubně. Více viz výpis 

truhlářských výrobků. 

• Zpevněné plochy 

V ulici Velehradské bude kolem objektu vybudován nový chodník z velkoformátové 

betonové dlažby Godelmann Scada Fino o rozměru 397x397x80 mm kladené do lože 

kamenné drtě frakce 4/8 tl. 30 mm. Pod touto vrstvou budou dvě zhutněné vrstvy 

drceného kameniva frakce 8/16 tl. 50 mm a frakce 0/63 tl. 100 mm. Na ostatních 

pochozích plochách bude stejné složení podkladu se zámkovou betonovou dlažbou 

Best Beaton přírodní 200x165x80. 

Na parkovištích a na ostatních pojízdných komunikací bude vytvořena plocha ze 

zámkové dlažby Best Beaton přírodní 200x165x80 kladené do drtě frakce 4/8 tl. 30 

mm. Pod touto vrstvou budou dvě zhutněné vrstvy drceného kameniva frakce 8/16 tl. 

50 mm a frakce 0/63 tl. 250 mm a jedna vrstva zhutněného štěrkopísku frakce 0/8 tl. 

100 mm. 

• Kanalizace 

Dešťová i splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci. Napojení na 

veřejnou kanalizaci DN 500 dojde navrtávkou a připojením kanalizačního potrubí PP 

DN 200. Nově budovaná kanalizace bude mít počátek v plastové revizní šachtě DN 
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800 (Piplife PP), do které bude ústit přípojka DN 150 ze severní části objektu. V místě 

připojení trub z jižní části objektu dojde k rozšíření na DN 200. Dešťová kanalizace 

bude svedena do jednoho plastového PP potrubí DN 100 mm a poté bude ústit vně 

objektu do přípojky kanalizace splaškové. 

• Vodovod 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád, ze kterého je již svedena přípojka na 

pozemek. Tato přípojka je zde ponechána z dřívější zástavby. Před napojením dojde 

ke kontrole nezávadnosti tohoto potrubí.  Z tohoto připojovacího bodu bude vedena 

vodovodní přípojka z trub HDPE DN 80 k objektu a bude ústit do plastové vodoměrné 

šachty DN 950 (VŠBR-V-100). Z vodoměrné šachty bude vedena domovní část. 

• Elektrická energie 

Elektrická energie bude dovedena kabelem CYKY k přípojkovým skříním umístěných 

na fasádě objektu. 

• Plynovod 

Do budovy bude dovedena plynovodní přípojka. K napojení dojde plastovým potrubím 

PE DN 63 na stávající plynovod ocelového potrubí DN 150. Plynová přípojka bude ústit 

v hlavních uzávěrech plynu umístěných na fasádě objektu. 

Návrhy a realizace vnitřních sítí budou prováděny specializovanými firmami. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í 

otvor ů 

Všechny konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana 

budov. Více viz „Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky“. 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrogeologického pr ůzkumu 

Provedený inženýrsko-geologický a hydrogeologická průzkum firmou Geo zjistil, že 

hladina podzemní vody se nachází v hloubce 7 m. Dále byl stanoven geologický profil 

do 6 metrů jako hlína písčitá konzistence tuhé o únosnosti 250 kPa. Na základě tohoto 

průzkumu bylo stanoveno založení na základových pasech. Pod obvodovými stěnami 

bude základová spára v nezámrzné hloubce 1,09 m od upraveného terénu a úrovně 

podlahy 1NP.  
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení 

případných negativních ú činků 

Objekt, jeho užívání ani samotná výstavba nemají negativní vliv na životní prostředí. 

Popsáno již výše. 

h) Dopravní řešení 

Celý areál bude dopravně napojeno na přilehlé komunikace ve čtyřech místech. Dva 

vjezdy budou sloužit k obousměrnému průjezdu areálem po komunikaci široké 6 m 

s možností kolmého parkování na přilehlých parkovacích stáních. Tyto vjezdy budou 

z ulice Velehradské a Tyršovy a budou opatřeny dopravním značením Obytná zóna IP 

26. Výjezd do ulice Velehradské bude opatřen značkou Stop P6. Další dva vjezdy 

budou z ulice Purkyňovy a tyto komunikace široké 3 m budou sloužit jen k omezenému 

jednosměrnému příjezdu ke vchodům do objektů bez možnosti stání a budou u vjezdu 

opět umístěny značení Obytná zóna IP 26. Dále bude vybudováno pět podélných 

parkovacích stání v ulici Velehradské. 

i) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, 

protiradonová opat ření 

Na parcele byl proveden radonový průzkum. Úroveň radonu je s nízkým radonovým 

indexem, přesto bude objekt chráněn hydroizolací s hliníkovou vložkou.  

Další škodlivé vlivy z vnějšího prostředí se nevyskytují. 

j) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Dokumentace je zpracována v souladu s dotčenými ČSN, stavebním zákonem a jeho 

prováděcími vyhláškami platnými v době zpracování dokumentace. 
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Závěr: 
 
V diplomové práci jsem se nažil o návrh polyfunkčního objektu. V domě byly navrženy 

tři komerční prostory a 15 bytů. Vše bylo řešeno tak, aby byla spokojenost hlavně na 

straně uživatelů s ohledem na dotčené normy.  
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