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Abstrakt 
 
Diplomová práce je zpracována na téma Polyfunkční dům. Jedná se o novostavbu samostatně 
stojícího bytového domu s pizzerií ve městě Humpolec v ulici Hradská. Objekt je navržen 
jako čtyřpodlažní nepodsklepený dům disponující osmi samostatnými bytovými jednotkami 
pro třicet trvale žijících osob. Součástí objektu je pizzerie navržená pro třicet čtyři hostů a pět 
zaměstnanců, umístěná v prvním nadzemním podlaží. Bytová část a prostor provozovny jsou 
od sebe provozně odděleny a přístupny samostatnými hlavními vchody. Objekt je zastřešen 
plochou střešní konstrukcí. V projektu jsou použity nosné svislé konstrukce z keramického 
systému Porotherm, vodorovné nosné konstrukce tvoří předpjaté panely Spiroll a 
železobetonové desky. 
 
 
Abstract 
 
The thesis deals with a Polyfunctional house. It´s lately erected building of self-standing 
block of flats with a pizzeria situated in Humpolec, Hradská Street.  The building is designed 
as a four-storeyed cellarless house with eight separate housing units for thirty permanently 
living people. The pizzeria designed for thirty guests and five employees  is included to the 
property. It´s situated in the firtst floor.  Residential part and business premises are separated 
from each other operationally independent and accessible main entrance. The building is 
covered with a flat roof structures. The building plan uses load-bearing vertical structure of 
ceramic system Porotherm, horizontal structure consists of prestressed and reinforced 
concrete panels Spiroll board. 
 
 
Klíčová slova 
 
Polyfunkční dům, Diplomová práce, bytový dům, Humpolec, ulice Hradská, pizzerie, 
restaurace, provozovna, samostatná bytová jednotka, obytná buňka, parkovací stání, svislé 
nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, terasa, lodžie 
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Úvod 
 
Cílem vysokoškolské práce bylo vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční 
soustavy nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a 
příloh podle pokynů vedoucího práce. Jako zadání vysokoškolské práce byl zvolen objekt 
Polyfunkčního domu. Objekt byl navržen jako čtyřpodlažní bytový dům s pizzerií, umístěnou 
v prvním nadzemním podlaží stavby. Objekt obsahuje osm samostatných bytových jednotek 
pro celkem třicet trvale žijících osob. Prostor pizzerie je projektován pro třicet čtyři hostů a 
pět zaměstnanců.      
 
Průvodní zpráva 
 
Obsah: 

a) Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

 a o majetkoprávních vztazích 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
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a) Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel 
 

Polyfunkční dům je řešen jako objekt samostatně stojící, který je dispozičně rozdělen na dvě 
funkční části. Část pro bydlení obsahující osm bytových jednotek a druhá část je řešena jako 
prostor pizzerie. Pro oba prostory jsou navrženy samostatné, oddělené hlavní vchody. Objekt 
je řešen, jako čtyř podlažní nepodsklepený s plochou jednoplášťovou střechou. Celý objekt je 
navržen a osazen do terénu v souladu s územním plánem této části města. Byly brány v potaz 
architektonické a urbanistické nároky daného území. Stavba se nachází v oblasti staveb 
podobného typu bytových domů, nenarušuje tedy stávající vzhled lokality. Budova 
polyfunkčního domu má členitý obdélníkový půdorysný tvar o vnějších rozměrech 
27,250x19,750m. Střešní konstrukce jsou navrženy, jako jednoplášťové ploché s odvodněním 
pomocí střešních vpustí. Odvodnění teras a lodžií je řešeno pomocí podokapních žlabů. Výška 
atiky Polyfunkčního domu je +15,185m. Objekt je přístupný hlavním vchodem z ulice 
Hradská, jak bytová část, tak i prostor pizzerie. Obslužný vchod pro provozovnu a zadní 
vchod do obytné části, je řešen ze severní strany objektu z obslužné komunikace. Podlaží 1NP 
polyfunkčního domu je členěno na dvě samostatné části. Levá část slouží jako prostor 
pizzerie, kde se nachází restaurace s projektovanou kapacitou 34 hostů, kuchyně, skladovací 
prostory, zázemí zaměstnanců a hygienické prostory pro hosty. Pravá část objektu je navržena 
jako zázemí pro bytovou část, které obsahuje skladovací prostory pro jednotlivé obytné 
buňky, technickou místnost objektu a prostor sušárny. Podlaží 2NP obsahuje dvě bytové 
jednotky pro 4 osoby a jednu bytovou jednotku pro 3 osoby řešenou s bezbariérovým 
přístupem. Podlaží 3NP obsahuje dvě bytové jednotky pro 4 osoby a jednu bytovou jednotku 
pro 3 osoby. V 4NP jsou navrženy dvě bytové jednotky pro 4 osoby s prostornými 
venkovními terasami. Před objektem jsou navrženy společné venkovní parkovací stání jak pro 
jednotlivé obytné buňky, tak i pro hosty a zaměstnance pizzerie v počtu 36 stání. Objekt je 
navržen z cihelného systému Porotherm se stropní konstrukcí z dutinových panelů spiroll 
doplněné o křížem vyztužené železobetonové stropní desky. Stavba je založena na 
betonových základových pasech doplněných o železobetonové základové patky. Na 
obvodovém plášti je použit kontaktní zateplovací systém Isover Greywall plus z desek EPS 
polystyrenu, doplněný o tenkovrstvou minerální omítku. Výplně otvorů jsou projektovány 
plastová okna a dveře VEKRA šedé barvy s izolačním trojsklem.   

 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 
 
Stavba bude realizována na stavebním pozemku č. 1898/1, který se nachází ve městě 
Humpolec, katastrální území Humpolec, kat. číslo 649325. Stavební parcela je vedena dle 
územního plánu jako zastavitelná. Pozemek sousedí s parcelami 1897/8, 1898/9, 1898/2, 
1897/6, 1898/3 a je ve vlastnictví investora. 

 
 
 
 

 



c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
Podklady pro vypracování projektové dokumentace: 
 

 snímek katastrální mapy 
 požadavky investora 
 obhlídka staveniště projektantem 
 platné ČSN vztahující se k dané problematice 
 hygienické a požární předpisy 

 

Provedené průzkumy: 
 

 hydrogeologický průzkum nebyl proveden, před započetím zemních prací provést 
kopanou sondu do hloubky cca 2,00 m a zjistit druh základové spáry 

 posudek o stanovení radonového indexu pozemku byl zpracován: střední radonový 
index pozemku 

 před započetím stavby ověřit skutečný průběh stávajících inženýrských sítí 
 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 
 

 vodovod – objekt bude napojen na veřejný vodovod  
 Vedení NN – napojení na stávající vedení NN 
 Likvidace splaškových odpadních vod – objekt bude odvodněn do jednotné 

kanalizační sítě 
 Likvidace dešťových vod – objekt bude odvodněn do jednotné kanalizační sítě 

 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu: 
 
Pozemek je přístupný z místní komunikace ulice Hradská, kde je projektován příjezd a 
následný vstup do objektu. 

 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 
stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky zařízení 
staveniště budou převezeny na místní skládku a tak nedojde k znečistění životního prostředí. 
Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal stavbu jako způsobilou. 

 

 



Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku, a proto 
neohrozí jeho znečistění. Městský úřad v Humpolci shledal stavbu jako způsobilou. 

 

Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat ovzduší. 

 

Ochrana lesů ČR – na dané parcele se vyskytuje vzrostlá zeleň, která bude z 80% procent 
odstraněna z důvodu jejího špatného zdravotního stavu. Zbývajících 20% porostu bude 
zachováno a včleněno do projektu, a proto krajský úřad v Jihlavě shledal stavbu za 
způsobilou. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 

 

Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je 
zpracováno podrobně v Požární zprávě. Hasičský záchranný sbor v Humpolci shledal takto 
chráněný objekt způsobilý. 

 

Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy způsobilou. 

 

Památková péče – pozemek nezasahuje do památkově chráněného, a proto krajský úřad 
v Jihlavě shledal pozemek způsobilý. 

 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle platné vyhlášky a stavebního zákona. 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  

 
Projektant prohlašuje, že projektová dokumentace je vypracována v souladu s územním 
plánem a splňuje jeho podmínky. 

 
 
 
 



g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující  stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území 
 

Stavba bude prováděna v souvislém čase a na jednom místě, nevyžaduje související investice 
ani stavby v daném území. 

 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Termín zahájení výstavby: Jaro 2014  

Termín ukončení výstavby: Podzim 2016 

 
 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby  
 

Celková podlahová plocha: 1469,11 m2 
Celková podlahová plocha teras a lodžií: 161,13m2 
Celková podlahová plocha včetně teras a lodžií: 1630,24m2 
Zastavěná plocha: 496,7 m2 
Obestavěný prostor: 6616,194 m3 
Plocha stavebního pozemku: 6487 m2 
Procento zastavění bez zpevněných ploch: 7,65% 
Procento zastavění s zpevněnými plochami: 40,029% 
Plocha zpevněných ploch: 2100 m2 
 
Orientační cenové hodnocení základních částí budovy: 
 
Prostory pro bydlení 
Obestavěný prostor  5296m3 
Cenový ukazatel vztažený na m3 – 4337 Kč 
Cena : 22968752 Kč 
 
Prostory pizzerie 
Obestavěný prostor  1320m3 
Cenový ukazatel vztažený na m3 – 6292 Kč 
Cena : 8305440 Kč 
 
Zpevněné plochy kolem objektu 
Plocha 2100m2 
Cenový ukazatel vztažený na m2 – 2166 Kč 
Cena : 4548600 Kč 
 
 
 



Terénní úpravy  
Plocha 3890m2 
Cenový ukazatel vztažený na m2 – 235 Kč 
Cena : 914150 Kč 
 
 
Předpokládané orientační náklady výstavby: 37857262Kč  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Souhrnná technická zpráva 
 
Obsah: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
2. Mechanická odolnost a stabilita  
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla  
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace  
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
10. Ochrana obyvatelstva  
11. Inženýrské stavby (objekty) 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 
 

Stavební parcela pro stavbu polyfunkčního domu leží v katastrálním území města 
Humpolec, na parcele číslo 1898/1 číslo. Pozemek je mírně svažitý s navýšením na západní 
straně, svou severní i východní stranou sousedí s místní komunikací v ulici Hradská. Okolní 
zástavba je převážně bytovými domy. Na pozemku se vyskytují vzrostlé stromy, které budou 
z 80% odstraněny pro jejich špatný stav. Zbylé stromy budou ponechány na stavební parcele. 
Pozemek určený k zastavění umožňuje svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí 
a základovými poměry realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. Pozemek č. 
1898/1  je veden jako stavební parcela.  

 

  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
 Polyfunkční dům je řešen jako objekt samostatně stojící, který je dispozičně rozdělen 
na dvě funkční části. Část pro bydlení obsahující osm bytových jednotek a druhá část je 
řešena jako prostor pizzerie. Pro oba prostory jsou navrženy samostatné, oddělené hlavní 
vchody. Objekt je řešen, jako čtyř podlažní nepodsklepený s plochou jednoplášťovou 
střechou. Celý objekt je navržen a osazen do terénu v souladu s územním plánem této části 
města. Byly brány v potaz architektonické a urbanistické nároky daného území. Stavba se 
nachází v oblasti staveb podobného typu bytových domů, nenarušuje tedy stávající vzhled 
lokality. Budova polyfunkčního domu má členitý obdélníkový půdorysný tvar o vnějších 
rozměrech 27,250x19,750m. Střešní konstrukce jsou navrženy, jako jednoplášťové ploché 
s odvodněním pomocí střešních vpustí. Odvodnění teras a lodžií je řešeno pomocí 
podokapních žlabů. Výška atiky Polyfunkčního domu je +15,185m. Objekt je přístupný 
hlavním vchodem z ulice Hradská, jak bytová část, tak i prostor pizzerie. Obslužný vchod pro 
provozovnu a zadní vchod do obytné části, je řešen ze severní strany objektu z obslužné 
komunikace. Podlaží 1NP polyfunkčního domu je členěno na dvě samostatné části. Levá část 
slouží jako prostor pizzerie, kde se nachází restaurace s projektovanou kapacitou 34 hostů, 
kuchyně, skladovací prostory, zázemí zaměstnanců a hygienické prostory pro hosty. Pravá 
část objektu je navržena jako zázemí pro bytovou část, které obsahuje skladovací prostory pro 
jednotlivé obytné buňky, technickou místnost objektu a prostor sušárny. Podlaží 2NP 
obsahuje dvě bytové jednotky pro 4 osoby a jednu bytovou jednotku pro 3 osoby řešenou 
s bezbariérovým přístupem dle vyhlášky 398/2009. Podlaží 3NP obsahuje dvě bytové 
jednotky pro 4 osoby a jednu bytovou jednotku pro 3 osoby. V 4NP jsou navrženy dvě bytové 
jednotky pro 4 osoby s prostornými venkovními terasami. Před objektem jsou navrženy 
společné venkovní parkovací stání jak pro jednotlivé obytné buňky, tak i pro hosty a 
zaměstnance pizzerie v počtu 36 stání.  

 



Celková podlahová plocha: 1469,11 m2 
Celková podlahová plocha teras a lodžií: 161,13m2 
Celková podlahová plocha včetně teras a lodžií: 1630,24m2 
Zastavěná plocha: 496,7 m2 
Obestavěný prostor: 6616,194 m3 
Plocha stavebního pozemku: 6487 m2 
Procento zastavění bez zpevněných ploch: 7,65% 
Procento zastavění zpevněnými plochami: 40,029% 
Plocha zpevněných ploch: 2100 m2 

 
 

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

vnějších ploch.   
 
Zemní práce 
 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Na ploše 
stavebního pozemku se provede sejmutí ornice ve vrstvě 300 mm, která se ponechá v zadní 
části stavebního pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy. Následně se provede výkop 
rýh pro základové pasy dle výkresu základových konstrukcí. Odtěžená zemina se ponechá na 
stavebním pozemku. Po vybetonování základu a vyzdění soklového zdiva, bude hutněna 
v ploše půdorysu do výšky -0,400 od projektované nuly. Dále bude vytěžená zemina použita 
na obsypy soklového zdiva a úpravu terénu dle výkresu základových kcí. Výkopové práce pro 
vybudování zpevněných ploch se provedou až dodatečně před úpravou terénu. 

Nasypaná zemina bude po vrstvách tl. 200mm řádně zhutněna na 0,2MPa.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh 
či hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutně provádět jakákoliv opatření 
z hlediska založení stavby a odvodnění výkopů.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Základové konstrukce 
 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. 
Návrh byl proveden v místě: 

- základový pas pod odvodovou stěnou v podlaží 1NP  

- základový pas pod vnitřní stěnou v podlaží 1NP  

- základový pas pod stěnou výtahové šachty  

- základová patka pod železobetonovým sloupem SL1  

- základová patka pod železobetonovým sloupem SL2  

Podrobný výpočet: viz příloha - VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. 

Před prováděním betonáže musí dojít k vyčištění základové spáry, uložení zemnícího 
drátu a uložení bednění prostupů případně chrániček pro uložení inženýrských sítí.  
Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C25/30. Po vybetonování základových 
pasů se provede vyzdění soklového a vnitřního zdiva z betonových tvarovek ztraceného 
bednění DITON. Zdivo je spojeno se základy pomocí vložené svislé výztuže Ø10 mm délky 
1000 mm po vzdálenostech 500 mm. Následně se provede násyp odtěžené zeminy do výšky -
0,400 a hutněný štěrkový násyp frakce 8/16 tl.100mm do výšky -0,300, na který se zhotoví 
podkladní beton v tl. 100 mm C25/30 + ocelová svařovaná síť kari (oka 150x150 mm, ø 6 
mm). Základové patky pod sloupy budou provedeny z betonu C25/30, před betonáží se 
provede montáž výztuže. Výztuž se vyváže na podkladní vrstvě z prostého betonu C20/25 tl. 
100mm. 
 
 
Svislé konstrukce 
 
Podlaží 1NP, 2NP 

Obvodové svislé nosné konstrukce tl. 400 a 300 mm budou vyzděny z keramických bloků: 

- POROTHERM 40 P+D P15, λ= 0,135Wm-1K-1; na vápenocementovou maltu CEMIX  P10  

- POROTHERM 30 P+D P15, λ= 0,250Wm-1K-1; na vápenocementovou maltu CEMIX  P10  

Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm a atikové zdivo tl. 250 mm budou vyzděny 
z keramických bloků: 

- POROTHERM 30 P+D P15 AKU, λ= 0,350Wm-1K-1 na vápenocementovou maltu CEMIX  
P10  

- POROTHERM 24 P+D P10 na vápenocementovou maltu CEMIX  P10  

 



Vnitřní nosné svislé konstrukce železobetonových sloupů 300x300 mm: 

- železobetonová konstrukce beton C30/37, ocel B500, návrh a rozmístění výztuže dle  

   posouzení statika 

Vnitřní nenosné svislé konstrukce tl. 125 mm budou vyzděny z keramických bloků: 

- POROTHERM 11,5 P+D na vápenocementovou maltu CEMIX  P10  

 
Vodorovné konstrukce 
 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové přepjaté panely spiroll doplněné 
o železobetonové křížem vyztužené desky. Montovaná konstrukce je tvořena z 
předpjatých panelů SPIROLL PPD/252 tl. 250 mm. Panely jsou uloženy na zdivo s minimální 
délkou uložení 150 mm v podélném směru. Maximální uložení v příčném směru je 100 mm. 
Rozměry panelů viz projektová dokumentace, základní šířka panelů 1200 mm. Do panelů je 
možno provést otvory pro instalace. Otvory bez statického posouzení se smí provést pouze 
kruhové v místě dutiny panelu a to vrtáním. V žádném případě se neprovádějí sekáním a 
nesmí se porušit nosné žebro mezi dutinami. Pro stropní konstrukci výtahové šachty je 
použito panelů spiroll PPD/165 tl 160mm uložených na zdivo šachty s minimální délkou 
100mm.  
Montovaná stropní kce je doplněna o křížem vyztužené desky tl. 200 mm, které jsou použity 
nad částí půdorysu v podlaží 2NP a 3NP. Železobetonové konstrukce desek jsou tvořeny 
betonem C25/30 a ocelí B500.   
 Po uložení stropních dílců se provede podbednění stropní konstrukce v místech monolitické 
desky a příslušných dobetonávek. Položí se výztuž ŽB křížem vyztužených desek a 
ztužujících věnců a provede se betonáž. Návrh a rozmístění výztuže stropních desek pnutých 
ve dvou směrech dle posouzení statika.  

Překlady nad otvory jsou provedeny jako: 
- montované z keramických nosných překladů POROTHERM 7 
- montované z keramických nosných překladů POROTHERM 11,5 
- monolitický železobetonový průvlak 350x300, 300x300, 200x300 beton C25/30, ocel B500, 
návrh a rozmístění výztuže dle posouzení statika.  

 
Střecha 
 

Na objektu je navržena plochá jednoplášťová střešní konstrukce, vyspárovaná dovnitř 
půdorysu, odvodněná pomocí střešních vpustí. Jako pojistný systém pro odvod srážkové vod 
v případě zanesení střešních vpustí jsou vytvořeny bezpečnostní přepady. Skladba střešního 
pláště je kontaktně uložena na stropní konstrukce. Spád střešních rovin je min 3 % a je 
docílen pomocí spadových klínů ze samozhášivého polystyrenu EPS 200S. Nejvyšší hrana 
atiky je +15,185 m od projektované nuly s vyspárování dovnitř objektu pod úhlem 5 %. 
Střešní krytina je navržena folie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35176 tl. 1,8 mm, 
vyztužena polyesterovou tkaninou. Folie je mechanicky kotvena k podkladu pomocí 
teleskopických kotev. Rohy a kouty jsou osazeny poplastované plechy, ke kterým se folie 
pomocí horkovzdušné pistole kotví. Střešní krytina v ploše teras a lodžií pod konstrukcí 
nášlapné vrstvy z prken woodeck, je zvolena jako hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu 



s vložkou z polyesterové rohože celoplošně nataven na spodní vrstvu asfaltového pásu. Odvod 
vody z plochy teras a lodžií je řešen pomocí podokapních žlabu. Veškeré klempířské prvky 
jsou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,55mm. 
Střešní konstrukce je opatřena ocelovými bezpečnostními kotvícími body, které jsou kotveny 
pomocí kotvících šroubů do stropní konstrukce. 
Skladby střešní konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby vodorovných 
konstrukcí. 
 
 
Zastřešení vstupu 
 
Zastřešení hlavního vstupu 
 
Na jižním průčelí budovy je navržena konstrukce markýzy tvořená nerezovými jekly. 
Markýza je kotvena přes svislé pásoviny pomocí chemických kotev do železobetonového 
věnce. Následně je doplněna o nerezové táhla, která vynáší konzolu markýzy. Na nerezový 
nosný rošt je provedeno zasklení z bezpečnostního skla. Kotvení výplně je navrženo vruty 
přes pryžové podložky. Schéma markýzy viz. výkres 23. 
 
Zastřešení obslužných vstupů 
 
Na severním průčelí budovy jsou instalovány markýzy od firmy profi-systém.cz. Konstrukce 
markýzy z nerez oceli s výplní z bezpečnostního skla. 
 
    
Komínový systém  
 

V objektu Polyfunkčního domu je osazen dvousložkový komínový systém Schiedel 
UNI*** PLUS s více účelovou šachtou, odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací 
a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Komínová tvárnice o rozměrech 48/62mm 
s šachtou 2x 10,5/17 mm je osazena keramickou vložkou o ø 250 mm. Součástí komínového 
tělesa je vybírací otvor umístěný 300 mm nad podlahou. Nad střešní rovinou je komínové 
těleso opatřeno strukturovanou omítkou s výztužnou sítí (perlinka) a ukončeno krycí deskou 
Schiedel z vláknitého betonu. Těleso bude dilatováno od jednotlivých stropních konstrukcí 
dilatačním pásem z minerální vlny tl. 50 mm.  
Do komínového tělesa bude připojen plynový kotel. Přesný výkon se určí dle podrobného 
výpočtu tepelných ztrát. 
   
Hydroizolace 

 
Hydroizolace spodní stavby 
 
Je navržena izolace proti zemní vlhkosti a radonu, kterou tvoří modifikovaný asfaltový pás 

BITU FLEX AL4 s nosnou vložkou z hliníku a skelné rohože. Izolace je natavena na 
podkladní betonovou vrstvu, na kterou se provede penetrační nátěr asfaltovou emulzí 
Dekprime. Minimální překrytí spojů je 100mm. Izolace bude vytažena po obvodové zdi do 
výšky 300mm nad upravený terén.  

 
 
 



Hydroizolace ploché střechy 
 
Je navržena folie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35176 tl. 1,8 mm, vyztužena 

polyesterovou tkaninou. Folie je mechanicky kotvena k podkladu pomocí teleskopických 
kotev. Na veškeré rohy a kouty jsou osazeny poplastované plechy, ke kterým se folie pomocí 
horkovzdušné pistole přitaví. 

 
 
Hydroizolace teras a lodžií 
 

je navrženo hydroizolační souvrství z modifikovaných asfaltových pásů. Spodní pás SBS 
modifikovaný samolepící s nosnou vložkou ze skelné rohože GLASTEK 30 STIKER, horní 
pás SBS modifikovaný s nosnou vložkou z polyesterové rohože ROOFTEK 50 SPECIAL 
DEKOR celoplošně nataven. 
 
 Skladby střešní konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby vodorovných 
konstrukcí.    
 
Tepelná izolace 
 

Na objektu je navržen kontaktní zateplovací systém z fasádních polystyrenových desek s 
grafitem ISOVER EPS GREYWALL PLUS λ = 0,032 Wm-1K-1. Lepen pomocí lepícího 
tmelu k podkladu (tmel po obvodě s vnitřními body) následně kotven pomoci talířových 
hmoždinek.  

 
Pro obvodovou stěnu tl. 400mm je navržena tloušťka tepelné izolace 100mm.     
Pro obvodovou stěnu tl. 300mm je navržena tloušťka tepelné izolace 150mm.     
 

Zateplení střešní konstrukce je řešeno pomocí polystyrénových desek EPS 200 S λ = 0,034 
Wm-1K-1. 
 
Zateplení základů je řešeno pomocí polystyrenu XPS tl.100mm  λ = 0,037 Wm-1K-1. Desky 
jsou lepeny pomocí PUR pěny na obvodovou stěnu a následně přitíženy zeminou. 
 
 
  Skladby zateplených konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby vodorovných a 
svislých konstrukcí.    
 
 
Schodiště 
 

V objektu jsou navržena tři vnitřní železobetonová monolitická tříramenná desková 
schodiště s na betonovanými schodišťovými stupni. ŽB deska tloušťky 150mm je uložena na 
schodišťové zdi a stropním průvlaku. Šířka schodišťového ramene je 1200mm. Schodiště je 
vybaveno po obou stranách nerezovým kruhovým madlem průměru 50mm ve výšce 1000 mm 
nad podlahou. Madlo je pomocí konzoly kotveno do schodišťových stěn.  
 
 
 
 



Vnitřní schodiště 
 
Schodiště z 1NP do 2NP 
 
tříramenné 24 x 179 x 270 

1. RAMENO  8 x 179 x 270 
2. RAMENO  9 x 179 x 270 
3. RAMENO  7 x 179 x 270 

 
 
Schodiště z 2NP do 3NP, 3NP do 4NP 
 
tříramenné 20 x 168 x 290 

1. RAMENO  6 x 168 x 290 
2. RAMENO  7 x 168 x 290 
3. RAMENO  7 x 168 x 290 

 
Venkovní schodiště  
 
Hlavni vstupní jednoramenné schodiště vyzděné z betonových bloků ztraceného bednění. 
Šířka schodišťového ramene je 2500mm. Schodiště doplněno po obou stranách o nerezové 
zábradlí s tyčovou výplní a kruhovým madlem průměru 50mm, vzdálenost tyčové výplně 
max. 120mm. 
 
    RAMENO  3 x 150 x 330 

 
Obslužné jednoramenné schodiště monolitické, povrchová úprava pohledový beton. Šířka 
schodišťového ramene je 1200mm. Schodiště doplněno po obou stranách o nerezové zábradlí 
s tyčovou výplní a kruhovým madlem průměru 50mm, vzdálenost tyčové výplně max. 
120mm. 
 
    RAMENO  3 x 150 x 330 

 
 
Omítky 
 
Vnější: 
 

Na kontaktní zateplovací systém je provedena fasádní stěrka vyztužena sklovláknitou 
armovací tkaninou (perlinka), na kterou se nanese tenkovrstvá minerální strukturovaná omítka 
Baumit silikát TOP. Probarvená dle výkresů pohledů. 

V oblasti soklu je navržena dekorativní probarvená omítka Baumit mosaik TOP, která je 
provedena na fasádní stěrku vyztuženou sklovláknitou armovací tkaninou. 
 
 
 



Vnitřní: 
 

Omítky jsou použity vápenocementové tl. 15 mm se štukovou povrchovou úpravou. 
 
Podlahy 
 
V objektu jsou navrženy dvě základní výšky podlah: 
 – 200 mm pro podlahy projektovány na podkladním betonové vrstvě v podlaží 1NP 
 – 150 mm pro podlahy projektovány v ostatních podlaží 
 
Konstrukce podlah a specifikace jednotlivých vrstev viz SKLADBY PODLAH 
 
 
Podhledy 
 

Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 15 mm, v hygienických 
místnostech a kuchyni je použita impregnovaná sádrokartonová deska. Pod stropními 
konstrukcemi jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů 60x27 mm pomocí 
rychlošroubů 5,1x35 mm. Nosný rošt je ke stropní konstrukci kotven pomocí noniových 
závěsů – systém knauf. Osová vzdálenost CD profilů a závěsů je max. 500 mm. Podhledy 
budou realizovány pouze v místnostech dle projektové dokumentace. Funkcí podhledů je 
zakrytí elektrických rozvodů, potrubí pro odvod dešťových vod a průvlaků. V prostoru 
pizzerie slouží pro zakrytí vzduchotechnických rozvodů. 

Obklady 
 

V místnostech hygienického dle půdorysů jednotlivých podlaží je navržen spárovaný 
keramický obklad, který je lepen k podkladu pomocí lepících tmelů. Poloha, výška a rozsah 
obkladů viz projektová dokumentace – příslušné půdorysy. Přesné určení barevného odstínu a 
typu obkladu závisí na investorovi. 
 
 
Instalační předstěny 
 
Konstrukce předstěny tvoří rošt z CD profilů, na který je kotvena impregnovaná zelená 
sádrokartonová deska. Šířka předstěn dle příslušných půdorysů. Na sádrokartonovou desku se 
provede keramický obklad 

 
 

Konstrukce teras a lodžií 
 

Na skladbu jednoplášťové střešní konstrukce je zvolena pochozí vrstva z venkovních prken 
WPC WOODWCK. Prkna jsou kotvena do nosného hliníkového roštu, který je uložen na 
polypropylenových terčích se samo vyrovnávací hlavou. Jednotlivé terče jsou podloženy 
přířezy z asfaltových pásů shodných se střešní krytinou. 
 
 
 
 



Výplně okenních otvorů 
 

V objektu jsou navržena plastová okna VEKRA CLASSIC s pěti komorovým rámem tl. 70 
mm a zasklením pomocí tepelně izolačního trojskla 4-12-4-12-4 Ug=0,7W/m2K, 
Uw=0,8W/m2K. (Pozn. hodnota Uw dána pro okna rozměru 1500x1500 mm) Barevné 
provedení antracitová šeď. 
Rozměry, množství, kování viz specifikace okenních výplní.  
 
 
Výplně dveřních otvorů 
 

Jako vchodové dveře jsou navrženy platové dveře VEKRA s pěti komorovým rámem tl. 70 
mm a tří komorovým profilem dveřního křídla UD=1,2W/m2K, Ug=0,8W/m2K. Barevné 
provedení antracitová šeď. Výplně dveřních otvoru uvnitř objektu tvoří interiérové dřevěné 
dveře s ocelovou zárubní v 1NP a s obložkovou zárubní v jednotlivých obytných buňkách. 
Dveřní křídla jsou potažené laminátem s texturou buku. 
Rozměry, množství, kování viz specifikace dveřních výplní. 
 
 
Truhlářské výrobky 
 
Viz specifikace truhlářských výrobků 
 
 
Zámečnické výrobky 
 
Viz specifikace zámečnických výrobků 
 
 
Klempířské výrobky 
 
Viz specifikace klempířských výrobků 
 
 
Větrání 
 

Větrání v objektu je řešeno pomocí oken – okenní kování disponuje funkcí mikroventilace, 
v kuchyních obytných buněk jsou navrženy cirkulační digestoře – filtr z aktivního uhlí. 
Z prostor hygienických místností jednotlivých bytových jednotek bude provedeno nucené 
odvětrání nad střechu objektu. 

 
V prostoru pizzerie je navrženo větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Rozvod 

VZT je umístěn pod stropem 1NP zakrytý podhledem a distribuce vzduchu je řešena pomocí 
jednotlivých vyústek. Hygienické prostory jsou větrány přetlakem z restaurace. V kuchyni 
jsou navrženy dvě digestoře pro odvod odpadního vzduchu.   Vzduchotechnické jednotky jsou 
umístěny na ploché střešní konstrukci na ocelovém svařovaném rámu.   
 
 
 
 



Zdravotně technické instalace 
 
Vnitřní vodovod 
 

Od hlavního vodoměru je vodovodní potrubí vedeno do technické místnosti k elektrickým 
ohřívacím zásobníkům teplé užitkové vody. Z technické místnosti je následně proveden 
rozvod do jednotlivých obytných buněk a pizzerie. Potrubí pro vedení studené a teplé 
užitkové vody je navrženo plastové např. typ Ekoplastik, jako tepelná izolace je použito např. 
Mirelon tl. 9 mm. 

 
Vnitřní kanalizace 
 

Odpadní voda ze všech zařizovacích předmětů bude svedena připojovacím potrubím do 
odpadního potrubí, umístěném v instalačních šachtách, a následně do svodného potrubí a tím 
bude odvedena do veřejné jednotné kanalizační sítě. Ležatá i svislá kanalizace bude z trub 
plastových (např. PVC, Geberit). Odpadní potrubí bude vyvedeno nad střechu a zakončeno 
odvětrávací hlavicí. Na tomto potrubí bude také osazen čistící kus. Při přechodu ze svislé části 
do ležaté je nutné zvýšit dimenzi potrubí o jednu řadu. Dešťové vody budou svedeny do 
jednotné kanalizační sítě vlastním odpadním potrubím umístěným v instalačních šachtách. 

 
Elektroinstalace 
 
Soustava napětí 3x230/400V-50Hz. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím nulováním. 

Měření spotřeby el. energie bude v rozvaděči v instalačním sloupku před objektem.  

Domovní rozvaděč bude umístěn v technické místnosti. Dál budou instalovány rozvaděče pro 
jednotlivé bytové jednotky a pizzerii. 

Všechny rozvody budou uloženy ve stěnách a v podlaze. Rozvody budou provedeny kabely a 
vodiči s měděnými jádry. Světelné rozvody budou provedeny vodiči a kabely, zakryté 
v konstrukci, v prostoru podhledu a v podlaze. Z napájecího bodu bude el. energie přivedena 
kabelem hlavního domovního rozvaděče dále pak do jednotlivých obytných buněk a pizzerie. 
Rozvaděč je navržen jako plastová skříň. Umělé osvětlení ve vnitřních prostorách navrženo 
žárovkovými svítidly na stropě. Vypínače budou osazeny do výšky 1,1 m nad podlahou. 
V pokojích zásuvky osadit 0,3 m nad podlahu.  

Nutno zpracovat návrh jednotlivých el. rozvodů. 

 
Důležité upozornění 
 
Nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno konzultovat s projektantem. 
 
 



d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace ulice Hradská, která vede do 
zástavby bytovými domy. Komunikaci vlastní a spravuje město Humpolec. Součástí stavby 
bude příjezdová komunikace k objektu s příslušnými parkovacími stání a obslužná 
komunikace v zadní části objektu. Při budování inženýrských sítí, byly k hranici pozemku 
dovedeny veškeré potřebné přípojky s možností pozdějšího připojení objektu k inženýrským 
sítím. 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 

Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro územní řízení a 
vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu polyfunkčního domu v dané lokalitě. 
Navrhovaný objekt stejně jako sousední objekty bude napojen vjezdem na místní pozemní 
komunikace ulice Hradská.  

 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 
Stavba negativně neovlivní svým provozem životní prostředí. Během výstavby nebude 

dotčena žádná vzrostlá zeleň. Pro odloučení ropných látek z odvodněného parkoviště, bude na 
pozemku umístěn odlučovač ropných látek. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

 
Objekt Polyfunkčního domu je řešen jako bezbariérový. 

Přístup do budovy je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009. Bezbariérový přístup do 
objektu je řešen pomocí rampy. Vstupy budou mít snížené prahy a prosklené plochy. 
V objektu je jeden byt řešen pro osobu s omezenou schopností pohybu.  
 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

 
Před započetím prací se ověří skutečný průběh inženýrských sítí. 

 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 
 

Vytyčení objektu se provede podle příslušné projektové dokumentace geodetickou firmou, 
která disponuje příslušným oprávněním. Příslušně body vytyčovací sítě jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci – situace. 
Ke kolaudaci a k zápisu do katastru nemovitostí, bude vyhotoven geodetický plán, který bude 
proveden odbornou firmou. 
 

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

 
Novostavba je navržena jako jeden samostatný objekt, obsahující osm bytových jednotek a 

provoz pizzerie v 1NP. Bytová i provozní část má samostatný vchod.  



k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 
Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní vlivy na okolí a životní prostředí. Po dobu 
výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku, ale po dokončení stavba přispěje ke 
kvalitnějšímu životnímu prostředí. 
Dešťové vody budou svedeny do kanalizace, která se nachází na pozemku. 
Během výstavby bude z 80% procent odstraněna vzrostlá zeleň z důvodu špatného 
zdravotního stavu dřevin. Zbývajících 20% porostu bude zachováno a včleněno do projektu 
Splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizační sítě. Pro odloučení ropných 
látek z odvodněného odstavného parkoviště, bude na pozemku umístěn odlučovač ropných 
látek. 
Vliv stavby na ukládání odpadů – zemina z výkopových prací bude použita k provedení 
zásypů. S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb. Staveniště tvoří pozemek investora, na kterém bude skladován stavební materiál.  
 
 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Stavební činnost bude organizována v souladu nařízením 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; nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel při uspořádání staveniště 
dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem 
(vyhl. č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 
zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 137/118 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště. 
Zhotovitel stavebních prací v rámci dodavatelské dokumentace vytvoří podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní 
postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. Před zahájením 
zemních prací musí zhotovitel stavby ověřit na staveništi inženýrské sítě, podzemní prostory, 
prosakování nebo výron škodlivých látek. Před započetím zemních prací musí být 
odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a jiných překážek. Dodavatel zajistí, aby nedošlo k znečištění komunikací 
blátem nebo k znečištění podzemních vod. 

 

 

 

 

 

 



2. Mechanická odolnost a stabilita  
 

Pro výstavbu polyfunkčního domu jsou navrženy pouze takové materiály, které splňují 
dostatečnou mechanickou odolnost po celou dobu životnosti stavby. Stabilita stavby bude 
zajištěna dodržením navržených systémových řešení a technologických procesů a postupů při 
výstavbě. 

Veškeré železobetonové konstrukce a dimenze základových konstrukcí jsou doloženy 
statickým výpočtem. 

 
3. Požární bezpečnost  
  

Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 
dokumentace – viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Provádění stavby ani následné užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při 
vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 

 Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 

Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 
Sb., shromažďovat utříděné odpady dle jednotlivých druhů. 

Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
zneškodnění.  

Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 
úřadu.  

 Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 
 

 

 



 Odpady nebezpečné 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 

17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 

 Odpady obyčejné 
 
15 01 06 směs obalových materiálů 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihly 

17 01 03 keramické výrobky 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 ostatní plasty 

17 04 02 hliník 

17 04 04 zinek 

17 04 05 železo a ocel 

17 04 07 směsné kovy 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

 

5. Bezpečnost při užívání  
 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 
v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při užívání stavby 
nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 



6. Ochrana proti hluku 
 

Ochrana proti hluku a vibracím je zajištěna konstrukčním řešením stavby a použitím 
příslušných izolací. Jedná se bytový dům s pizzerií, tedy objekt s nevýrobní činností. 
Nepředpokládá se tedy navýšení hluku a otřesů vlivem technických zařízení. Stavba bude 
vedena odbornou stavební firmou tak, aby hluk a prašnost ze stavby byly omezeny na 
minimum. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a větrání 
byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, jejím dispozičním a 
konstrukčním řešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály a vytápěcím systémem. 
Při návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky lokality. 

Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí stěn, střech, teras, podlah, stropů a 
výplní otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 
73 0540-2.  

Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení 
energetického štítku obálky budovy s předběžnou tepelnou ztrátou viz samostatná příloha – 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 

Objekt je zařazen do kategorie C. 

 

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

Objekt Polyfunkčního domu je řešen jako bezbariérový. 
Přístup do budovy je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009. Bezbariérový přístup do 
objektu je řešen pomocí venkovní rampy. V objektu je navržena pizzerie s bezbariérovým 
přístupem a jedna bytová jednotka je řešena pro osobu s omezenou schopností pohybu 
Prostory pro pobyt osob s omezenou schopností pohybu jsou řešeny s dveřními otvory se 
sníženými prahy, dveřní a okenní kliky jsou umístěny ve výšce 1100mm nad podlahou. 
Dveřní křídla jsou opatřeny vodorovnými madly na opačné straně křídla, než jsou závěsy.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 
 
Radonový průzkum prokázal nízký index radonového rizika. Na základě tohoto výsledku 

je nutné provést technickou ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží dle ČSN 73 
0601. Jako opatření proti radonu je použita hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů 
s vložkou z hliníkové folie (viz: výkresová dokumentace) provedená celistvě a spojitě po celé 
kontaktní ploše. Výška hladiny podzemní vody nedosahuje základové spáry. V místě stavby 
se nenachází poddolované území. 

 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

Kanalizační přípojka 

Splaškové vody z objektu a dešťové vody ze střešních konstrukcí budou odváděny do 
jednotné kanalizační sítě. Dešťová voda z odstavného parkoviště bude svedena do odlučovače 
ropných látek umístěným na pozemku.  
 

Vodovodní přípojka 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 
vodoměrné šachtě před objektem.  

 

Plynovodní přípojka 

Objekt bude napojen na veřejné nízkotlaké vedení. Plynoměr je umístěn v instalačním 
sloupku, odkud vede do technické místnosti. 

 

Elektrická přípojka 

Objekt bude napojen na stávající vedení nízkého napětí, které je ukončeno 
elektrorozvaděčem umístěném v instalačním sloupku. Z instalačního sloupku bude napojen 
domovní rozvaděč umístěný v technické místnosti. Telefonní přípojka, rozhlas, nebo kabelová 
televize nejsou předmětem tohoto řešení a investor si je zajistí odděleně. Uživatel si zajistí 
televizní příjem sám. V místě je televizní síť dostupná několika programy.  



12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

Součástí bytového domu je provoz pizzerie, zařízení pro provoz a funkci kuchyně bude 
upřesněno provozovatelem. Před objektem je umístěn odlučovač ropných látek EKOSTAR 
QN 15 celo betonový s vložkou z nerez oceli, pro odvodnění parkovací plochy, pro 
předčištění dešťových vod.  Polyfunkční dům je vybaven trakčním lanovým výtahem FREE-
VOTOlift IV bez strojovny umístěným do výtahové šachty vyzděné ze ztraceného bednění. 
Výtah je navržen pro max. 8 osob o nosnosti 630kg. Výtahový systém včetně montáže a 
zprovoznění dodá výrobce VOTO. Na střešní konstrukci bude umístěna vzduchotechnická 
jednotka na roznášecí ocelový rám. Přesný typ jednotky dle návrhu VZT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Technická zpráva 
 
Obsah: 

a) Účel objektu 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 
h) Dopravní řešení 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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a) Účel objektu 
 

Jedná se o čtyřpodlažní novostavbu bytového domu s pizzerií. Provozovna pizzerie je 
situována v 1NP a je přístupná samostatným hlavním vchodem. Pizzerie je navržena pro 34 
hostů a 5 zaměstnanců. Druhým samostatným hlavním vchodem je přístup do bytové části a 
zázemí objektu. Objekt obsahuje 6 bytových jednotek pro čtyři osoby a 2 bytové jednotky pro 
tři osoby, z toho jedna bytová jednotka v 2NP je řešena pro pobyt osoby s omezenou 
schopností pohybu. Objekt se nachází na parcele č. 1898/1, katastrální území Humpolec, 
okres Pelhřimov, kraj Vysočina. Stavební parcela je o rozloze 6487 m2. 
 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Polyfunkční dům je řešen jako objekt samostatně stojící, který je dispozičně rozdělen na 

dvě funkční části. Část pro bydlení obsahující osm bytových jednotek a druhá část je řešena 
jako prostor pizzerie. Pro oba prostory jsou navrženy samostatné, oddělené hlavní vchody. 
Objekt je řešen, jako čtyř podlažní nepodsklepený s plochou jednoplášťovou střechou. Celý 
objekt je navržen a osazen do terénu v souladu s územním plánem této části města. Byly 
brány v potaz architektonické a urbanistické nároky daného území. Stavba se nachází v 
oblasti staveb podobného typu bytových domů, nenarušuje tedy stávající vzhled lokality. 
Budova polyfunkčního domu má členitý obdélníkový půdorysný tvar o vnějších rozměrech 
27,250x19,750m. Střešní konstrukce jsou navrženy, jako jednoplášťové ploché s odvodněním 
pomocí střešních vpustí. Odvodnění teras a lodžií je řešeno pomocí podokapních žlabů. Výška 
atiky Polyfunkčního domu je +15,185m. Objekt je přístupný hlavním vchodem z ulice 
Hradská, jak bytová část, tak i prostor pizzerie. Obslužný vchod pro provozovnu a zadní 
vchod do obytné části, je řešen ze severní strany objektu z obslužné komunikace. Podlaží 1NP 
polyfunkčního domu je členěno na dvě samostatné části. Levá část slouží jako prostor 
pizzerie, kde se nachází restaurace s projektovanou kapacitou 34 hostů, kuchyně, skladovací 
prostory, zázemí zaměstnanců a hygienické prostory pro hosty. Pravá část objektu je navržena 
jako zázemí pro bytovou část, které obsahuje skladovací prostory pro jednotlivé obytné 
buňky, technickou místnost objektu a prostor sušárny. Podlaží 2NP obsahuje dvě bytové 
jednotky pro 4 osoby a jednu bytovou jednotku pro 3 osoby řešenou s bezbariérovým 
přístupem dle vyhlášky 398/2009. Podlaží 3NP obsahuje dvě bytové jednotky pro 4 osoby a 
jednu bytovou jednotku pro 3 osoby. V 4NP jsou navrženy dvě bytové jednotky pro 4 osoby 
s prostornými venkovními terasami. Před objektem jsou navrženy společné venkovní 
parkovací stání jak pro jednotlivé obytné buňky, tak i pro hosty a zaměstnance pizzerie 
v počtu 36 stání.  

 
 
 
 
 
 
 



Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

Celkové užitné podlahové plochy v první nadzemní podlaží :  
 
prostory pizzerie: 237,45m2 
 
prostory domovního vybavení: 167,08m2 
 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP 
OZN. UČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
101 ZÁDVEŘÍ 5,25 
102 RESTAURACE 93,25 
103 SPRCHA - PERSONÁL 2,28 
104 WC - PERSONÁL 1,6 
105 PŘEDSÍŇ - PERSONÁL 1,86 
106 ŠATNA - PERSONÁL 8,4 
107 SKLAD NÁPOJŮ 5,62 
108 KANCELÁŘ 8,78 
109 ZÁDVEŘÍ 2,11 
110 SKLAD VYBAVENÍ 3,78 
111 CHODBA 4,68 
112 SKLAD POTRAVIN 4,06 
113 SKLAD POTRAVIN 4,35 
114 SKLAD POTRAVIN 4,35 
115 KUCHYŇ 52,4 
116 WC - ŽENY 1,75 
117 WC - ŽENY 4,19 
118 PŘEDSÍŇ - ŽENY 7,87 
119 WC - MUŽI 1,44 
120 WC - MUŽI 3,43 
121 PŘEDSÍŇ - MUŽI 6,27 
122 WC - MUŽI 4,88 
123 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 4,87 
124 CHODBA 11,85 
125 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3,06 
126 CHODBA 24,2 
127 ZÁDVEŘÍ 11,46 
128 SUŠÁRNA 29,09 
129 CHODBA 30,82 
130 SKLAD OB1 4,97 
131 SKLAD OB2 4,97 
132 SKLAD OB4 5,05 
133 TECHNICKÁ MÍSTNOST 14,67 
134 SKLAD OB3 6,24 
135 SKLAD OB5 5,55 
136 SKLAD OB6 5,05 
137 SKLAD OB7 5,05 
138 SKLAD OB8 5,05 

 
CELKEM 404,55 

 



Celkové užitné podlahové plochy ve druhém nadzemní podlaží :  
 
Obytná buňka OB1: 138,08m2 
 
Obytná buňka OB2: 96,26m2 
 
Obytná buňka OB3: 133,11m2 
 
 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP 
OZN. UČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
201 LODŽIE 9,66 
202 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ 41,81 
203 POKOJ 13,15 
204 POKOJ 13,23 
205 LOŽNICE 20,89 
206 ŠATNA 3,67 
207 KOUPELNA 5,25 
208 KOUPELNA 6,51 
209 WC 2,01 
210 SKLAD 3,83 
211 CHODBA 13,74 
212 ZÁDVEŘÍ 2,63 
213 SPÍŽ 1,7 
214 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3,06 
215 CHODBA 31,76 
216 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ 41,06 
217 ZÁDVEŘÍ 4,51 
218 KOUPELNA 9,1 
219 WC 3,87 
220 CHODBA 6,86 
221 POKOJ 12,93 
222 LOŽNICE 17,93 
223 ŠATNA 3,36 
224 KOUPELNA 4,49 
225 WC 1,59 
226 KOUPELNA 7,41 
227 ZÁDVEŘÍ 4,87 
228 SKLAD 2,89 
229 SPÍŽ 1,7 
230 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ 41,45 
231 LODŽIE 9,66 
232 CHODBA 12,48 
233 POKOJ 12,86 
234 POKOJ 13,05 
235 LOŽNICE 17,6 

 
CELKEM 402,57 

 
 



Celkové užitné podlahové plochy ve třetím nadzemní podlaží :  
 
Obytná buňka OB4: 138,08m2 
 
Obytná buňka OB5: 95,55m2 
 
Obytná buňka OB6: 133,11m2 

 
 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP 
OZN. UČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
301 LODŽIE 9,66 
302 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ 41,81 
303 POKOJ 13,15 
304 POKOJ 13,23 
305 LOŽNICE 20,89 
306 KOUPELNA 5,25 
307 ŠATNA 3,67 
308 KOUPELNA 6,51 
309 WC 2,01 
310 SKLAD 3,83 
311 CHODBA 13,74 
312 ZÁDVEŘÍ 2,63 
313 SPÍŽ 1,7 
314 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3,06 
315 CHODBA 32,83 
316 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ 38,61 
317 SPÍŽ 2,06 
318 SKLAD 3,23 
319 ZÁDVEŘÍ 2,8 
320 CHODBA 6,17 
321 POKOJ 15,09 
322 LOŽNICE 18,37 
323 WC 2,11 
324 KOUPELNA 7,11 
325 ZÁDVEŘÍ 4,87 
326 SKLAD 2,89 
327 SPÍŽ 1,7 
328 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ 41,45 
329 LODŽIE 9,66 
330 CHODBA 12,48 
331 KOUPELNA 7,41 
332 WC 1,59 
333 KOUPELNA 4,49 
334 ŠATNA 3,36 
335 LOŽNICE 17,6 
336 POKOJ 13,05 
337 POKOJ 12,86 

 
CELKEM 402,93 



Celkové užitné podlahové plochy ve čtvrtém nadzemní podlaží :  
 
Obytná buňka OB7: 186,05m2 
 
Obytná buňka OB8: 197,95m2 

 
 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4NP 

OZN. UČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
401 TERASA 59,64 
402 OBÝVACÍ POKOJ +KUCHYŇ 37,21 
403 POKOJ 12,97 
404 POKOJ 13,94 
405 KOUPELNA 6,74 
406 KOUPELNA 8,09 
407 LOŽNICE 20,58 
408 CHODBA 14,07 
409 WC 1,87 
410 SPÍŽ 2,17 
411 ZÁDVEŘÍ 3,54 
412 ŠATNA 2,38 
413 SKLAD 2,85 
414 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3,06 
415 CHODBA 32,83 
416 TERASA 62,85 
417 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ 44,89 
418 SPÍŽ 2,19 
419 KOUPELNA 9,95 
420 ZÁDVEŘÍ 3,22 
421 SKLAD 5,36 
422 CHODBA 9,29 
423 POKOJ 16,54 
424 POKOJ 16,93 
425 WC 1,59 
426 KOUPELNA 4,48 
427 ŠATNA 3,36 
428 LOŽNICE 17,6 

 
CELKEM 420,19 
 
 
 
 
 
 
 



Celková podlahová plocha: 1469,11 m2 
Celková podlahová plocha teras a lodžií: 161,13m2 
Celková podlahová plocha včetně teras a lodžií: 1630,24m2 
Zastavěná plocha: 496,7 m2 
Obestavěný prostor: 6616,194 m3 
Plocha stavebního pozemku: 6487 m2 
Procento zastavění bez zpevněných ploch: 7,65% 
Procento zastavění zpevněnými plochami: 40,029% 
Plocha zpevněných ploch: 2100 m2 

 
Hlavní vstupy do objektu jsou orientované od jihu. Všechny obytné místnosti mají 

navržené přirozené oslunění v souladu s ČSN 73 0580 a jsou také v souladu se zákonnými 
požadavky na proslunění obytných místností, které vycházejí z vyhlášky 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na stavby. 

 
c) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Zemní práce 
 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Na ploše 
stavebního pozemku se provede sejmutí ornice ve vrstvě 300 mm, která se ponechá v zadní 
části stavebního pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy. Následně se provede výkop 
rýh pro základové pasy dle výkresu základových konstrukcí. Odtěžená zemina se ponechá na 
stavebním pozemku. Po vybetonování základu a vyzdění soklového zdiva, bude hutněna 
v ploše půdorysu do výšky -0,400 od projektované nuly. Dále bude vytěžená zemina použita 
na obsypy soklového zdiva a úpravu terénu dle výkresu základových kcí. Výkopové práce pro 
vybudování zpevněných ploch se provedou až dodatečně před úpravou terénu. 

Nasypaná zemina bude po vrstvách tl. 200mm řádně zhutněna na 0,2MPa.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh 
či hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutně provádět jakákoliv opatření 
z hlediska založení stavby a odvodnění výkopů.  

 
Základové konstrukce 
 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. 
Návrh byl proveden v místě: 

- základový pas pod odvodovou stěnou v podlaží 1NP  

- základový pas pod vnitřní stěnou v podlaží 1NP  

- základový pas pod stěnou výtahové šachty  



- základová patka pod železobetonovým sloupem SL1  

- základová patka pod železobetonovým sloupem SL2  

  

Podrobný výpočet: viz příloha - VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. 

 

Před prováděním betonáže musí dojít k vyčištění základové spáry, uložení zemnícího drátu a 
uložení bednění prostupů případně chrániček pro uložení inženýrských sítí.  

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C25/30. Po vybetonování základových 
pasů se provede vyzdění soklového a vnitřního zdiva z betonových tvarovek ztraceného 
bednění DITON. Zdivo je spojeno se základy pomocí vložené svislé výztuže Ø 8 mm délky 
1000 mm po vzdálenostech 500 mm. Následně se provede násyp odtěžené zeminy do výšky -
0,400 a hutněný štěrkový násyp frakce 8/16 tl.100mm do výšky -0,300, na který se zhotoví 
podkladní beton v tl. 100 mm C25/30 + ocelová svařovaná síť kari (oka 150x150 mm, ø 6 
mm).  

 
Svislé konstrukce 
 
Podlaží 1NP, 2NP 

Obvodové svislé nosné konstrukce tl. 400 a 300 mm budou vyzděny z keramických bloků: 

- POROTHERM 40 P+D P15, λ= 0,135Wm-1K-1; na vápenocementovou maltu CEMIX  P10 

- POROTHERM 30 P+D P15, λ= 0,250Wm-1K-1; na vápenocementovou maltu CEMIX  P10 

Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm a atikové zdivo tl. 240 mm budou vyzděny 
z keramických bloků: 

- POROTHERM 30 P+D P15 AKU, λ= 0,350Wm-1K-1; na vápenocementovou maltu CEMIX  
P10 

- POROTHERM 24 P+D P10 na vápenocementovou maltu CEMIX  P10 

Vnitřní nosné svislé konstrukce železobetonových sloupů 300x300 mm: 

- železobetonová konstrukce beton C30/37, ocel B500, návrh a rozmístění výztuže dle  

   posouzení statika 

 

Vnitřní nenosné svislé konstrukce tl. 125 mm budou vyzděny z keramických bloků: 

- POROTHERM 11,5 P+D na vápenocementovou maltu CEMIX  P10 



Vodorovné konstrukce 
 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové přepjaté panely spiroll doplněné 
o železobetonové křížem vyztužené desky. Montovaná konstrukce je tvořena z 
předpjatých panelů SPIROLL PPD/252 tl. 250 mm. Panely jsou uloženy na zdivo s minimální 
délkou uložení 150 mm v podélném směru. Maximální uložení v příčném směru je 100 mm. 
Rozměry panelů viz projektová dokumentace, základní šířka panelů 1200 mm. Do panelů je 
možno provést otvory pro instalace. Otvory bez statického posouzení se smí provést pouze 
kruhové v místě dutiny panelu a to vrtáním. V žádném případě se neprovádějí sekáním a 
nesmí se porušit nosné žebro mezi dutinami. Pro stropní konstrukci výtahové šachty je 
použito panelů spiroll PPD/165 tl 160mm uložených na zdivo šachty s minimální délkou 
100mm. Montovaná stropní kce je doplněna o křížem vyztužené desky tl. 200 mm, které jsou 
použity nad částí půdorysu v podlaží 2NP a 3NP. Železobetonové konstrukce desek jsou 
tvořeny betonem C25/30 a ocelí B500.   
 Po uložení stropních dílců se provede podbednění stropní konstrukce v místech monolitické 
desky a příslušných dobetonávek. Položí se výztuž ŽB křížem vyztužených desek a 
ztužujících věnců a provede se betonáž. Návrh a rozmístění výztuže stropních desek pnutých 
ve dvou směrech dle posouzení statika.  

 
Překlady nad otvory jsou provedeny jako: 
 

- montované z keramických nosných překladů POROTHERM 7 
- montované z keramických nosných překladů POROTHERM 11,5 
- monolitický železobetonové průvlaky 350x300, 300x300, 200x300 beton C30/37, ocel    

B500, návrh a rozmístění výztuže dle posouzení statika 

 
Střecha 
 

Na objektu je navržena plochá jednoplášťová střešní konstrukce, vyspárovaná dovnitř 
půdorysu, odvodněná pomocí střešních vpustí. Jako pojistný systém pro odvod srážkové vod 
v případě zanesení střešních vpustí, jsou vytvořeny bezpečnostní přepady. Skladba střešního 
pláště je kontaktně uložena na stropní konstrukce. Spád střešních rovin je min 3 % a je 
docílen pomocí spadových klínů ze samozhášivého polystyrenu EPS 200S. Nejvyšší hrana 
atiky je +15,185 m od projektované nuly s vyspárování dovnitř objektu pod úhlem 5 %. 
Střešní krytina je navržena folie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35176 tl. 1,8 mm, 
vyztužena polyesterovou tkaninou. Folie je mechanicky kotvena k podkladu pomocí 
teleskopických kotev. Rohy a kouty jsou osazeny poplastované plechy, ke kterým se folie 
pomocí horkovzdušné pistole kotví. Střešní krytina v ploše teras a lodžií pod konstrukcí 
nášlapné vrstvy z prken woodeck, je zvolena jako hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu 
s vložkou z polyesterové rohože celoplošně nataven na spodní vrstvu asfaltového pásu. Odvod 
vody z plochy teras a lodžií je řešen pomocí podokapních žlabu. Veškeré klempířské prvky 
jsou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,55mm. 
Střešní konstrukce je opatřena ocelovými bezpečnostními kotvícími body, které jsou kotveny 
pomocí kotvících šroubů do stropní konstrukce. 
Skladby střešní konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby vodorovných 
konstrukcí. 
 
 



Zastřešení vstupu 
 
Zastřešení hlavního vstupu 
 
Na jižním průčelí budovy je navržena konstrukce markýzy tvořená nerezovými jekly. 
Markýza je kotvena přes svislé pásoviny pomocí chemických kotev do železobetonového 
věnce. Následně je doplněna o nerezové táhla, která vynáší konzolu markýzy. Na nerezový 
nosný rošt je provedeno zasklení z bezpečnostního skla. Kotvení výplně je navrženo vruty 
přes pryžové podložky. Schéma markýzy viz. výkres 23. 
 
Zastřešení obslužných vstupů 
 
Na severním průčelí budovy jsou instalovány markýzy od firmy profi-systém.cz. Konstrukce 
markýzy z nerez oceli s výplní z bezpečnostního skla. 
 
 
Komínový systém  
 

V objektu Polyfunkčního domu je osazen dvousložkový komínový systém Schiedel 
UNI*** PLUS s více účelovou šachtou, odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací 
a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Komínová tvárnice o rozměrech 48/62mm 
s šachtou 2x 10,5/17 mm je osazena keramickou vložkou o ø 250 mm. Součástí komínového 
tělesa je vybírací otvor umístěný 300 mm nad podlahou. Nad střešní rovinou je komínové 
těleso opatřeno strukturovanou omítkou s výztužnou sítí (perlinka) a ukončeno krycí deskou 
Schiedel z vláknitého betonu. Těleso bude dilatováno od jednotlivých stropních konstrukcí 
dilatačním pásem z minerální vlny tl. 50 mm. Do komínového tělesa bude připojen plynový 
kotel. Přesný výkon se určí dle podrobného výpočtu tepelných ztrát. 
   
   
Hydroizolace 
 

Hydroizolace spodní stavby 
 
Je navržena izolace proti zemní vlhkosti a radonu, kterou tvoří modifikovaný asfaltový pás 

BITU FLEX AL4 s nosnou vložkou z hliníku a skelné rohože. Izolace je natavena na 
podkladní betonovou vrstvu, na kterou se provede penetrační nátěr asfaltovou emulzí 
Dekprime. Minimální překrytí spojů je 100mm. Izolace bude vytažena po obvodové zdi do 
výšky min. 300mm nad upravený terén.  

 
 
hydroizolace ploché střechy 
 
Je navržena folie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35176 tl. 1,8 mm, vyztužena 

polyesterovou tkaninou. Folie je mechanicky kotvena k podkladu pomocí teleskopických 
kotev. Na veškeré rohy a kouty jsou osazeny poplastované plechy, ke kterým se folie pomocí 
horkovzdušné pistole přitaví. 

 
 
 
 



hydroizolace teras a lodžií 
 

je navrženo hydroizolační souvrství z modifikovaných asfaltových pásů. Spodní pás SBS 
modifikovaný samolepící s nosnou vložkou ze skelné rohože GLASTEK 30 STIKER, horní 
pás SBS modifikovaný s nosnou vložkou z polyesterové rohože ROOFTEK 50 SPECIAL 
DEKOR celoplošně nataven. 
 
 Skladby střešní konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby vodorovných 
konstrukcí.    

 
 
Tepelná izolace 
 

Na objektu je navržen kontaktní zateplovací systém z fasádních polystyrenových desek s 
grafitem ISOVER EPS GREYWALL PLUS λ = 0,032 Wm-1K-1. Lepen pomocí lepícího 
tmelu k podkladu (tmel po obvodě s vnitřními body) následně kotven pomoci talířových 
hmoždinek.  

Pro obvodovou stěnu tl. 400mm je navržena tloušťka tepelné izolace 100mm.     
Pro obvodovou stěnu tl. 300mm je navržena tloušťka tepelné izolace 150mm.     
 

Zateplení střešní konstrukce je řešeno pomocí polystyrénových desek EPS 200 S λ = 0,034 
Wm-1K-1. 
 
Zateplení základů je řešeno pomocí polystyrenu XPS tl.100mm  λ = 0,037 Wm-1K-1. Desky 
jsou lepeny pomocí PUR pěny na obvodovou stěnu a následně přitíženy zeminou. 
 
 
  Skladby zateplených konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby vodorovných a 
svislých konstrukcí.    
 
Schodiště 
 

V objektu jsou navržena tři vnitřní železobetonová monolitická tříramenná desková 
schodiště s nabetonovanými schodišťovými stupni. ŽB zalomená deska tloušťky 150mm je 
uložena na schodišťové zdi a stropním průvlaku. Šířka schodišťového ramene je 1200mm. 
Schodiště je vybaveno po obou stranách nerezovým kruhovým madlem průměru 50mm ve 
výšce 1000 mm nad podlahou. Madlo je pomocí konzoly kotveno do schodišťových stěn.  
 
 
Vnitřní schodiště 
 
Schodiště z 1NP do 2NP 
 
tříramenné 24 x 179 x 270 

4. RAMENO  8 x 179 x 270 
5. RAMENO  9 x 179 x 270 
6. RAMENO  7 x 179 x 270 

 



Schodiště z 2NP do 3NP, 3NP do 4NP  
 
tříramenné 20 x 168 x 290 

4. RAMENO  6 x 168 x 290 
5. RAMENO  7 x 168 x 290 
6. RAMENO  7 x 168 x 290 

 
 
Venkovní schodiště  
 
Hlavni vstupní jednoramenné schodiště vyzděné z betonových bloků ztraceného bednění. 
Šířka schodišťového ramene je 2500mm. Schodiště doplněno po obou stranách o nerezové 
zábradlí s tyčovou výplní a kruhovým madlem průměru 50mm, vzdálenost tyčové výplně 
max. 120mm. 
 
    RAMENO  3 x 150 x 330 

 
Obslužné jednoramenné schodiště monolitické, povrchová úprava pohledový beton. Šířka 
schodišťového ramene je 1200mm. Schodiště doplněno po obou stranách o nerezové zábradlí 
s tyčovou výplní a kruhovým madlem průměru 50mm, vzdálenost tyčové výplně max. 
120mm. 
 
    RAMENO  3 x 150 x 330 

 
 
Omítky 
 
Vnější: 
 

Na kontaktní zateplovací systém je provedena fasádní stěrka vyztužena sklovláknitou 
armovací tkaninou (perlinka), na kterou se nanese tenkovrstvá minerální strukturovaná omítka 
Baumit silikát TOP. Probarvená dle výkresů pohledů. 

V oblasti soklu je navržena odstřikující vodě odolná dekorativní probarvená omítka 
Baumit mosaik TOP, která je provedena na fasádní stěrku vyztuženou sklovláknitou armovací 
tkaninou. 
 
Vnitřní: 
 

Omítky jsou použity vápenocementové tl. 15 mm se štukovou povrchovou úpravou. 
 
 
Podlahy 
 
V objektu jsou navrženy dvě základní výšky podlah: 
 – 200 mm pro podlahy projektovány na podkladním betonové vrstvě v podlaží 1NP 
 – 150 mm pro podlahy projektovány v ostatních podlaží 
 
Konstrukce podlah a specifikace jednotlivých vrstev viz SKLADBY PODLAH 



Podhledy 
 

Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 15 mm, v hygienických 
místnostech a kuchyni je použita impregnovaná sádrokartonová deska. Pod stropními 
konstrukcemi jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů 60x27 mm pomocí 
rychlošroubů 5,1x35 mm. Nosný rošt je ke stropní konstrukci kotven pomocí noniových 
závěsů – systém knauf. Osová vzdálenost CD profilů a závěsů je max. 500 mm. Podhledy 
budou realizovány pouze v místnostech dle projektové dokumentace. Funkcí podhledů je 
zakrytí elektrických rozvodů, potrubí pro odvod dešťových vod a průvlaků. V prostoru 
pizzerie slouží pro zakrytí vzduchotechnických rozvodů. 

 
Obklady 
 

V místnostech dle půdorysů jednotlivých podlaží je navržen spárovaný keramický obklad, 
který je lepen k podkladu pomocí lepících tmelů. Poloha, výška a rozsah obkladů viz 
projektová dokumentace – příslušné půdorysy. Přesné určení barevného odstínu a typu 
obkladu závisí na investorovi. 
 
Instalační předstěny 
 

Konstrukce předstěny tvoří rošt z CD profilů, na který je kotvena impregnovaná zelená 
sádrokartonová deska. Šířka předstěn dle příslušných půdorysů. Na sádrokartonovou desku se 
provede keramický obklad. 
 
 
Konstrukce teras a lodžií 
 

Na skladbu jednoplášťové střešní konstrukce je zvolena pochozí vrstva z venkovních prken 
WPC WOODWCK. Prkna jsou kotvena do nosného hliníkového roštu, který je uložen na 
polypropylenových terčích se samo vyrovnávací hlavou. Jednotlivé terče jsou podloženy 
přířezy z asfaltových pásů shodných se střešní krytinou. 
 
 
Výplně okenních otvorů 
 

V objektu jsou navržena plastová okna VEKRA CLASSIC s pěti komorovým rámem tl. 70 
mm a zasklením pomocí tepelně izolačního trojskla 4-12-4-12-4 Ug=0,7W/m2K, 
Uw=0,8W/m2K. (Pozn. hodnota Uw dána pro okna rozměru 1500x1500 mm) Barevné 
provedení antracitová šeď. Dále je navržen střešní světlík pro výlez na střechu Světlík ACG 
s přesklívací kopulí z bezpečnostního skla. Zasklení světlíku je ztvrzeného skla s vnitřní 
tepelnou fólií Ug=0,63W/m2K, Uw=0,9W/m2K 
Rozměry, množství, kování viz specifikace okenních výplní. 
 
 
 
 
 
 



Výplně dveřních otvorů 
 

Jako vchodové dveře jsou navrženy platové dveře VEKRA s pěti komorovým rámem tl. 70 
mm a tří komorovým profilem dveřního křídla UD=1,2W/m2K, Ug=0,8W/m2K. Barevné 
provedení antracitová šeď. Výplně dveřních otvoru uvnitř objektu tvoří interiérové dřevěné 
dveře s ocelovou zárubní v 1NP a s obložkovou zárubní v jednotlivých obytných buňkách. 
Dveřní křídla jsou potažené laminátem s texturou buku. 
Rozměry, množství, kování viz specifikace dveřních výplní. 
 
Truhlářské výrobky 
 
Viz. specifikace truhlářských výrobků 
 
Zámečnické výrobky 
 
Viz. specifikace zámečnických výrobků 
 
Klempířské výrobky 
 
Viz. specifikace klempířských výrobků 
 
 
Větrání 
 

Větrání v objektu je řešeno pomocí oken – okenní kování disponuje funkcí mikroventilace, 
v kuchyních obytných buněk jsou navrženy cirkulační digestoře – filtr z aktivního uhlí. 
Z prostor hygienických místností jednotlivých bytových jednotek bude provedeno nucené 
odvětrání nad střechu objektu. 

 
V prostoru pizzerie je navrženo větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Rozvod 

VZT je umístěn pod stropem 1NP zakrytý podhledem a distribuce vzduchu je řešena pomocí 
jednotlivých koncových prvků. Hygienické prostory jsou větrány přetlakem z restaurace. 
V kuchyni jsou navrženy dvě digestoře pro odvod odpadního vzduchu.   Vzduchotechnické 
jednotky jsou umístěny na ploché střešní konstrukci na ocelovém svařovaném rámu. Návrh 
trubního vedení a jeho dimenze pro prostor pizzerie jsou zpracovány jako specializace.   
 
 
Zdravotně technické instalace 
 
Vnitřní vodovod 
 

Od hlavního vodoměru je vodovodní potrubí vedeno do technické místnosti k elektrickým 
ohřívacím zásobníkům teplé užitkové vody. Z technické místnosti je následně proveden 
rozvod do jednotlivých obytných buněk a pizzerie. Potrubí pro vedení studené, teplé užitkové 
vody a cirkulace je navrženo plastové např. typ Ekoplastik, jako tepelná izolace je použito 
např. Mirelon tl. 9 mm. 

 
 
 



Vnitřní kanalizace 
 

Odpadní voda ze všech zařizovacích předmětů bude svedena připojovacím potrubím do 
odpadního potrubí, umístěném v instalačních šachtách, a následně do svodného potrubí a tím 
bude odvedena do veřejné kanalizační sítě. Ležatá i svislá kanalizace bude z trub plastových 
(např. PVC, Geberit). Odpadní potrubí bude vyvedeno nad střechu a zakončeno odvětrávací 
hlavicí. Na tomto potrubí bude také osazen čistící kus. Při přechodu ze svislé části do ležaté je 
nutné zvýšit dimenzi potrubí o jednu řadu. Dešťové vody budou svedeny do jednotné 
kanalizační sítě vlastním odpadním potrubím umístěným v instalačních šachtách. 

Elektroinstalace 
 
Soustava napětí 3x230/400V-50Hz. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím nulováním. 

Měření spotřeby el. energie bude v rozvaděči v instalačním sloupku před objektem.  

Domovní rozvaděč bude umístěn v technické místnosti. Dál budou instalovány rozvaděče pro 
jednotlivé bytové jednotky a pizzerii. 

Všechny rozvody budou uloženy ve stěnách a v podlaze. Rozvody budou provedeny kabely a 
vodiči s měděnými jádry. Světelné rozvody budou provedeny vodiči a kabely, zakryté 
v konstrukci, v prostoru podhledu a v podlaze. Z napájecího bodu bude el. energie přivedena 
kabelem hlavního domovního rozvaděče dále pak do jednotlivých obytných buněk a pizzerie. 
Rozvaděč je navržen jako plastová skříň. Umělé osvětlení ve vnitřních prostorách navrženo 
žárovkovými svítidly na stropě. Vypínače budou osazeny do výšky 1,1 m nad podlahou. 
V pokojích zásuvky osadit 0,3 m nad podlahu.  

Nutno zpracovat návrh jednotlivých el. rozvodů.  

Výtah 
 
Polyfunkční dům je vybaven trakčním lanovým výtahem FREE-VOTOlift IV bez strojovny 
umístěným do výtahové šachty. Šachta vyzděná z betonového ztraceného bednění a omítnutá. 
Výtah je navržen pro max. 8 osob o nosnosti 630kg. Výtahový systém včetně montáže a 
zprovoznění dodá výrobce VOTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a větrání 
byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, jejím dispozičním a 
konstrukčním řešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály a vytápěcím systémem. 
Při návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky lokality. 
Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí stěn, střech, teras, podlah, stropů a 
výplní otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 
73 0540-2.  
Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení 
energetického štítku obálky budovy s předběžnou tepelnou ztrátou viz samostatná příloha – 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 
 
Objekt je zařazen do kategorie C. 
 

e) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

 
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum základové zeminy nebyl v době 

zpracování projektové dokumentace stavby proveden. Vychází se ze zkušeností se zakládáním 
obdobných staveb v dané lokalitě a za předpokladu, že základové poměry jsou jednoduché. 
Předpokládané složení základové zeminy v dané lokalitě – štěrkohlína. Únosnost základové 
zeminy byla stanovena min. 0,25 MPa.  

Předpokládá se, že v podloží do 3 m pod úrovní základové spáry není ustálená hladina 
podzemní vody, stejně jako v sousedních parcelách. 
 
 
 

f) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 

 
Provádění stavby, ani následné užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při 

vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 
 
 Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 
Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 
Sb., shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 
 
Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
zneškodnění.  
 



Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 
úřadu.  
 
 Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 
 
 Odpady nebezpečné 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 Odpady obyčejné 
15 01 06 směs obalových materiálů 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

 
 

g) Dopravní řešení 
 

Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro územní řízení a 
vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu bytových domů v dané lokalitě.  
Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace ulice Hradská, která vede do zástavby 
s bytovými domy. Komunikaci, která leží na pozemku investora, vlastní a spravuje město 
Humpolec. Součástí stavby bude zbudování příjezdu k objektu a 36 parkovacích stání vně 
objektu. 
 
 
 
 
 
 
 



h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

 
Radonový průzkum prokázal nízký index radonového rizika. Na základě tohoto výsledku 

je nutné provést technickou ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží dle ČSN 73 
0601. Jako opatření proti radonu je použita hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů 
s vložkou z hliníkové folie (viz: výkresová dokumentace) provedená celistvě a spojitě po celé 
kontaktní ploše. Výška hladiny podzemní vody nedosahuje základové spáry. V místě stavby 
se nenachází poddolované území. 
 

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Odstupy u fasád s otvory vyhovují na minimální vzdálenosti od hranic 
pozemků – vzdálenost objektu ke společné hranici pozemků je min. 20,75 m (požadovaná 
hodnota 2 m), vzdálenost objektu od komunikace je min. 8,5 m (požadovaná hodnota 3 m).  

Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr 
 
Diplomová práce byla zpracována dle rozsahu zadání s využitím doposud nabytých 
zkušeností s navrhováním pozemních staveb za použití českých norem, vyhlášek, předpisů a 
technických listů výrobců použitých materiálů. Textová i výkresová část byla zpracována 
s využitím výpočetní techniky. Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace na 
úrovni provedení stavby, doplněná o příslušnou architektonickou studii, stavebně fyzikální 
posouzení, požárně bezpečnostní řešení stavby včetně specializovaných částí. Diplomová 
práce je v souladu se zadáním i vypracovanou studií polyfunkčního domu.  
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