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Abstrakt 

V diplomové práci je ešena novostavba polyfunk ního domu. Polyfunk ní d m 

se nachází v erveném Kostelci, v ulici 17. listopadu. Objekt je t ípodlažní, 

nepodsklepený s plochou st echou. Objekt je navržen z keramických tvárnic systému 

Porotherm a zateplen kontaktním zateplovacím systémem. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází provozovny – infocentrum, kosmetika, kavárna, jedna bytová 

jednotka pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a sklepní prostory. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází kancelá ské prostory, galerie a dv  bytové 

jednotky. Ve t etím nadzemním podlaží je umíst no 5 bytových jednotek. Samotný 

projekt je zpracován v programu ArchiCad 14.  

 

Klí ová slova 

Diplomová práce, polyfunk ní d m, nepodsklepený, jednopláš ová plochá 

st echa, provozovna, bytová jednotka, kontaktní zateplovací systém 

 

Abstract 

The Master's thesis deals with a new mixed-used building. The mixed-used 

building is situated in ervený Kostelec, 17. listopadu street. It is a three-floor building 

without a cellar and with a flat roof. The object is designed from ceramic cider blocks 

Porotherm and it is thermally insulated by contact thermal insulation system. On the 

first  floor  there  are  workshops  –  information  centre,  beauty  salon,  café,  one  dwelling  

unit for disabled people and the cellar. On the second floor there are offices, gallery and 

two dwelling units. On the third floor there are five dwelling units. Whole project 

is created in ArchiCad 14.  

 

Keywords 

Master's thesis, mixed-used building, without cellar, warm flat roof, workshop, 

dwelling unit, contact thermal insulation system 
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1. Úvod: 

V mé diplomové práci je zpracován projekt Polyfunk ního domu v erveném 

Kostelci. Cílem této práce je návrh architektonicko-stavebního ešení polyfunk ního 

domu, stavebn  konstruk ního ešení, zpracování výkresové dokumentace v etn  

textové ásti a daných p íloh. Objekt je umíst n v ulici 17. listopadu v obci ervený 

Kostelec. Je nepodsklepený, t ípodlažní s plochou st echou. V polyfunk ním dom  jsou 

navrženy provozovny a bytové jednotky. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy 

provozovny – infocentrum, kosmetika a kavárna, v druhém nadzemním podlaží 

kancelá ské prostory a galerie. Ve zbylé ásti budovy jsou navrženy bytové jednotky. 

Celkem je navrženo 8 bytových jednotek.  

  



13 
 

2. Vlastní text práce 

A Pr vodní zpráva 

A.1 Identifika ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

a) název stavby 

Novostavba polyfunk ního domu v erveném Kostelci. 

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla 

pozemk ). 

Objekt se nachází v obci ervený Kostelec, katastrální území ervený Kostelec, 

parcelní ísla – 2070, 2071, 2078, 2085, 971/50, 983/1, 983/4, 983/10, 1186/2. Plocha 

pozemku je 4 128,69 m2. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Bc. Pavlína Junková, Sokolská 7, 54941, ervený Kostelec 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Pavlína Junková, Sokolská 7, 54941, ervený Kostelec 

A.2 Seznam vstupních podklad  

Územní plán ervený Kostelec 

Katastrální mapa katastrálního území ervený Kostelec 

A.3  Údaje o území 

a) rozsah ešeného území 

Pozemek, na kterém se bude objekt nacházet, leží v obci ervený Kostelec, 

katastrální území ervený Kostelec. Pozemek je složen z n kolika parcel – 2070, 2071, 

2078, 2085, 971/50, 983/1, 983/4, 983/10, 1186/2. Pozemek je v mírn  svažitém terénu, 
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který se svažuje k jihovýchodní stran . Pozemek se nachází v blízkosti centra obce. 

Plocha pozemku je 4 128,69 m2. 

b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

Pozemek se nenachází v chrán ném území, památkové zón  ani v záplavovém 

území. 

c) údaje o odtokových pom rech 

Hladina podzemní vody nebyla zjišt na. Deš ová voda ze st echy bude 

odvád na do reten ní nádrže navržené na pozemku. Voda se bude áste  využívat 

k zalévání okolní zelen , zbylá voda bude napojena do jednotné kanalizace.  

d) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo 

ve ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 

anebo územním souhlasem, pop ípad  s regula ním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením 

stavby a v p ípad  stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání 

stavby údaje o jejím souladu s územn  plánovací dokumentací 

Podmínky územního plánu a stavebního povolení jsou dodrženy.  

e) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Obecné požadavky na využití území byly dodrženy.  

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dot ených orgán . Podmínky 

správc  inženýrských sítí byly v projektu zohledn ny.  

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

Výjimky ani úlevová ešení nejsou na stavbu vydány.  

  



15 
 

h) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Mezi související investice pat í p ipojení objektu na inženýrské sít . K objektu 

budou p ivedeny p ípojky kanalizace, nízkého nap tí, sd lovacího vedení a vodovodní 

a plynovodní p ípojka.  

i) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

Stavba se nachází na pozemku, který se nachází na více parcelách, jejichž 

parcelní ísla jsou 2070, 2071, 2078, 2085, 971/50, 983/1, 983/4, 983/10, 1186/2. 

Vlastníkem všech pozemk  je M sto ervený Kostelec, nám stí T. G. Masaryka 120, 

54941, ervený Kostelec.  Parcelní ísla sousedních dot ených pozemk  jsou – 112, 

119, 300, 982/1, 1186/2, 1186/1, katastrální území ervený Kostelec v obci ervený 

Kostelec.  

A.4 Údaje o stavb  

a) nová stavba  

Projekt eší novostavbu polyfunk ního domu v erveném Kostelci. 

b) ú el užívání stavby 

V objektu se nachází provozovny a bytové jednotky pro trvalé užívání. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází provozovny – infocentrum, kosmetika a kavárna. 

V prvním nadzemním podlaží se dále nachází jedna bytová jednotka pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace a sklepní prostory. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází kancelá ské prostory, galerie a 2 bytové jednotky. Ve t etím 

nadzemním podlaží je navrženo 5 bytových jednotek.  

c) trvalá nebo do asná stavba 

Navržená stavba je trvalého charakteru.  

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

K projektované stavb  se žádné údaje o ochran  stavby nevztahují.  
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e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných 

technických požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Obecné požadavky dle vyhlášky 20/2012 Sb., (kterou se m ní vyhláška 

268/2009 Sb.) o technických požadavcích na stavby jsou dodrženy.  

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  

vyplývajících z jiných právních p edpis  

Všechny podmínky a požadavky dot ených orgán  jsou dodrženy.  

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

Výjimky ani úlevová ešení nejsou na stavbu vydány.  

h) navrhovaní kapacity stavby 

 zastav ná plocha: 779,61 m2 

obestav ný prostor: 7 552,68 m3  

po et funk ních jednotek a jejich velikosti:  

1NP 

 Infocentrum – 69,73 m2 + zázemí pro personál 13,7 m2 

 Kosmetika – 22,05 m2 + zázemí pro personál 21,77 m2 

 Kavárna – 156,45 m2 + zázemí pro personál 40,01 m2 

 Sklepní prostory – 53,63 m2 

 Byt pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 4 + kk 

2NP 

 Kancelá ské prostory – 126,96 m2 

 Galerie – 212,66 m2 + zázemí pro personál 39,8 m2 

 Bytové jednotky – 4 + kk, 4 + kk 

3NP 

 Bytové jednotky - 4 + kk, 3 + kk, 4 + kk, 2 + kk, 2 + kk 

 

Po et trvalých uživatel  bytových jednotek: 24  

po et míst v kavárn : 25 

po et parkovacích míst: 27 
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i) základní bilance stavby 

Výpo et energetického štítku obálky budovy a výpo et pot eby teplé vody 

je zpracován v samostatné p íloze: Specializace – Vytáp ní.  

j) základní p edpoklady výstavby 

Zahájení stavby: duben 2015 

Dokon ení stavby: srpen 2016 

 

Popis postupu výstavby: 

Stavba bude zahájena vyty ením objektu a vyty ením inženýrských sítí. Poté 

bude možné zahájit zemní práce a vybudovat inženýrské sít . Následn  se vybetonují 

základy a provede se zd ní obvodových konstrukcí v prvním nadzemním podlaží. 

Po obvodových konstrukcích budou následovat vodorovné konstrukce, vyzd ní druhého 

a t etího nadzemního podlaží a zast ešení objektu. Po zast ešení objektu bude možné 

provézt jednotlivé stavební práce uvnit  objektu – vyzdívání p ek, instalace rozvod  

vody, elektrické energie. Poté provedení omítek a položení podlah. 

k) orienta ní náklady stavby  

SO 01 – stavební objekt – 7 552,68 m3 – 30 210 700 K  

SO 02 – p ípojka kanalizace – 4,6 m – 11 500 K  

SO 03 – p ípojka nízkého vedení – 8,7 m  - 21 750 K  

SO 04 – vodovodní p ípojka – 3,6 m – 9 000 K  

SO 05 – p ípojka sd lovacího vedení – 5,7 m – 14 250 K  

SO 06 – plynovodní p ípojka – 6,65 m – 16 625 K  

SO 07 – zpevn né plochy pojízdné – 1 073,69 m2- 3 221 100 K  

SO 08 – zpevn né plochy poch zí – 488,45 m2 – 1 465 350  K  

 

Celkem: 34 970 280 K  
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A.5 len ní stavby na objekty a technická 

a technologická za ízení  

SO 01 – stavební objekt  

SO 02 – p ípojka kanalizace 

SO 03 – p ípojka nízkého vedení  

SO 04 – vodovodní p ípojka  

SO 05 – p ípojka sd lovacího vedení  

SO 06 – plynovodní p ípojka  

SO 07 – zpevn né plochy pojízdné 

SO 08 – zpevn né plochy poch zí  
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v obci ervený Kostelec, katastrální území ervený 

Kostelec, parcelní ísla – 2070, 2071, 2078, 2085, 971/50, 983/1, 983/4, 983/10, 

1186/2. Vlastnické právo k pozemku má M sto ervený Kostelec, nám stí 

T. G. Masaryka 120, 54941, ervený Kostelec. Plocha pozemku je 4 211,55 m2. 

Pozemek se nachází v mírn  svažitém terénu. 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický 

pr zkum, hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum 

apod.), 

Na pozemku byl proveden radonový a geologický pr zkum. V území byl zjišt n 

nízký radonový index. Podloží je tvo eno pískovcem. Podzemní voda nebyla zjišt na. 

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma, 

K pozemku se nevztahují žádná ochranná a bezpe nostní pásma.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod., 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové pom ry v území, 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. P i provád ní budou 

in na opat ení proti negativním ú ink m stavby na životní prost edí.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin, 

Asanace, demolice a kácení d evin nejsou na pozemku požadovány.  
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g) požadavky na maximální zábory zem lského p dního fondu nebo 

pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa 

V rámci stavby nedojde k zábor m zem lského p dního fondu nebo pozemk  

ur ených k pln ní funkce lesa. 

h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce, konkrétn  na ulici 

17. listopadu. Na pozemku je navrženo celkem 26 stání, z toho 11 odstavných 

a 15 parkovacích stání. Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít  v ulici 

17. listopadu – vodovod, plynovod, jednotná kanalizace, sd lovací vedení a silové 

vedení nízkého nap tí.  

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související 

investice 

Mezi související investice pat í vybudování p ípojek k objektu.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních 

jednotek 

Jedná se o novostavbu t ípodlažního polyfunk ního domu. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází provozovny – infocentrum, kosmetika a kavárna. V prvním 

nadzemním podlaží se dále nachází jedna bytová jednotka pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace a sklepní prostory. V druhém nadzemním podlaží 

se nachází kancelá ské prostory, galerie a 2 bytové jednotky. Ve t etím nadzemním 

podlaží je navrženo 5 bytových jednotek.  

Základní kapacity: 

1NP 

 Infocentrum – 69,73 m2 + zázemí pro personál 13,7 m2 

 Kosmetika – 22,05 m2 + zázemí pro personál 21,77 m2 

 Kavárna – 156,45 m2 + zázemí pro personál 40,01 m2 
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 Sklepní prostory – 53,63 m2 

 Byt pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 4 + kk 

2NP 

 Kancelá ské prostory – 126,96 m2 

 Galerie – 212,66 m2 + zázemí pro personál 39,8 m2 

 Bytové jednotky – 4 + kk, 4 + kk 

3NP 

 Bytové jednotky - 4 + kk, 3 + kk, 4 + kk, 2 + kk, 2 + kk 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické ešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Polyfunk ní objekt je situován poblíž nám stí v obci ervený Kostelec. Podélné 

osy objektu jsou rovnob žn  s p vodní zástavbou v ulici 17. listopadu. Vjezd 

na pozemek vede za objekt, na který navazuje parkovací plocha. P ší vstup do objektu 

vede po zpevn ných komunikacích, odd lených od sebe pruhy zelen .  

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové 

a barevné ešení 

Jedná se o t ípodlažní nepodsklepený polyfunk ní d m, zast ešený plochou 

st echou. Objekt je zd ný, navržený z keramických tvárnic systému Porotherm. Objekt 

je ve tvaru W, tak aby zapadl do okolní zástavby. Ob  k ídla objektu jsou t ípodlažní. 

Prost ední ást objektu je pouze dvoupodlažní, kde druhé nadzemní podlaží je vyloženo 

o 1 500 mm.  

V levém k ídle se v prvním nadzemním podlaží nachází infocentrum, kosmetika 

a sklepní prostory. V druhém nadzemním podlaží se nachází kancelá e a ve t etím 

nadzemním podlaží 2 bytové jednotky. V pravém k ídle se v prvním nadzemním 

podlaží nachází sklepní prostory a jedna bytová jednotka pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, ve druhém nadzemním podlaží 2 bytoví jednotky 

a ve t etím nadzemním podlaží 3 bytové jednotky. V prost ední ásti se nachází 

v prvním nadzemním podlaží kavárna a nad ní galerie.  

Vnit ní nosné zdivo je vyzd no z tvárnic Porotherm 30 Aku Sym, vnit ní 

nenosné zdivo z tvárnic Porotherm 19 Aku a 11,5 Aku. Stropní konstrukce jsou tvo eny 
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železobetonovými deskami o tlouš ce 220 mm. Objekt je zast ešen plochou 

jednopláš ovou st echou.  

Spodní ást obou k ídel objektu bude na výšku prvního nadzemního podlaží 

opat ena ze strany exteriéru obkladem z b idli ných pásk . V úrovni druhého a t etího 

nadzemního podlaží bude fasáda nat ena barvou sv tle žlutou. V ásti prost ední, 

kde se nachází kavárna, bude mít fasáda barvu tmav  šedou. Fasáda vyložené ásti 

nad kavárnou bude barvy sv tle šedé.  

B.2.3  Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Objekt je navržen jako polyfunk ní. V objektu se nachází provozovny a bytové 

jednotky. V prvním nadzemním podlaží se nachází p evážn  provozovny. Každá 

provozovna má sv j hlavní vstup. Do provozovny infocentra se vstupuje z jihozápadní 

strany. Pro personál infocentra je dále z ízena šatna, WC a úklidová místnost.  

Druhý vstup do budovy vede do zádve í, ve kterém se nachází poštovní schránky 

a dále do chodby, ze které je p ístup do sklepních prostor. Na chodbu navazuje 

schodišt , které vede do druhého nadzemního podlaží, ve kterém se nachází kancelá ské 

prostory. Kancelá ské prostory nejsou p ístupné pro ve ejnost. Po schodišti se poté 

dostaneme do t etího nadzemního podlaží, které slouží pouze bydlení a nachází se zde 2 

bytové jednotky.  

etí vstup do budovy vede do zádve í a poté do provozovny kosmetiky. 

Provozovna kosmetiky má také své zázemí, které zahrnuje sklad prádla, denní místnost, 

úklidovou místnost a WC.  

V prost ední ásti objektu, která je pouze dvoupodlažní, se nachází v prvním 

nadzemním podlaží kavárna pro 25 host . Pro hosty je zde za ízeno hygienické zázemí 

– 2 kabiny WC pro ženy, 2 pro muže a 2 pisoáry. Pro personál je navržena denní 

místnost s šatnou, WC, sklad a sklad obal .  

Poslední vstup do objektu je orientován na severovýchodní stranu. Vstupem 

se dostaneme p es zádve í, ve kterém se nachází prostor pro poštovní sk ky, 

do chodby. Z chodby je vstup do sklepních prostor a jedné bytové jednotky, která 

je uzp sobená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Schodišt m 

se dále dostaneme do druhého a t etího nadzemního podlaží. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází 2 bytové jednotky a ve t etím se nachází 3 bytové jednotky.  
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B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové ešení je uvažováno v provozovn  infocentra, kosmetiky, kavárny. 

Dále je bezbariérov ešena jedna bytová jednotka. Všechny tyto prostory se nachází 

v prvním nadzemním podlaží. K tomuto ú elu je uzp sobena navazující p ístupová 

plocha a vstup do objektu. Dále je v prostoru kavárny upraveno WC pro pacienty 

a dve e v provozovnách jsou navrženy bez prah .   

B.2.5  Bezpe nost p i užívání 

Dokon ená stavba nebude mít negativní vliv na bezpe nost p i užívání objektu.   

B.2.6 Základní charakteristika objekt  

a) stavební ešení 

Polyfunk ní d m je navržen jako samostatn  stojící, t ípodlažní budova. Objekt 

je zd ný, nepodsklepený s plochou jednopláš ovou st echou.  

b) konstruk ní a materiálové ešení 

Objekt je zd ný, navržený z keramických tvárnic systému Porotherm. Obvodové 

zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 Profi zateplených kontaktním zateplovacím 

systémem. Svislé nosné zdivo tvo í keramické tvárnice Porotherm 30 Aku Sym, svislé 

nenosné Porotherm 19 Aku a 11,5 Aku. Stropní konstrukce nad 1NP, 2NP a 3NP 

je železobenová monolitická deska tlouš ky 220 mm. Objekt je zast ešen 

jednopláš ovou plochou st echou s tepelnou izolací z p nového polystyrenu 

a hydroizolací tvo enou dv ma asfaltovými pásy. Vnit ní schodišt  je tvo eno 

železobetonovou deskou tlouš ky 150 mm a betonovými stupni z prostého betonu 

s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Vnit ní schodišt  v prostoru kavárny je to it  

kovové.  Okapový chodník i vn jší zpevn né plochy jsou navrženy z betonové dlažby 

Best. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Základový pas pod 

obvodovou st nou bude v hloubce - 1,220 m. Stavba je dále ztužena ztužujícími v nci 
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v oblasti stropních konstrukcí. Prostorová tuhost je zajišt na p nými a podélnými 

nosnými st nami.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

za ízení 

Vodovod 

 Vnit ní vodovod 

Vnit ní vodovod bude napojen na vodovodní p ípojku pitné vody. Vodom r 

a hlavní uzáv r vnit ního vodovodu bude umíst n v plastové polypropylenové 

vodom rné šacht  o rozm rech 900 x 1200 x 1500 mm na pozemku investora. Hlavní 

uzáv r objektu bude umíst n na p ívodním potrubí v místnosti . 151. Hlavní p ívodní 

ležaté potrubí od vodom rové šachty do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem vn  

domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V dom  bude ležaté potrubí 

vedeno v instala ním kanálu pod domem. 

Stoupací potrubí povedou v instala ní šacht  spole  s odpadními potrubími 

kanalizace. Podlažní rozvodná a p ipojovací potrubí budou vedena v instala ních 

edst nách a pod omítkou.  

Teplá voda pro bytové jednotky a provozovny bude p ipravována 

v zásobníkovém oh íva i OKC 750 NTRR oh ívaném topnou vodou z úst edního 

vytáp ní. Na p ívodu studené vody do tohoto oh íva e bude krom  uzáv ru osazen ješt  

zp tný ventil a pojistný. 

Materiálem potrubí uvnit  domu bude PPR. Potrubí vn  domu vedené pod 

terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Sva ovat je možné pouze plastové 

potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Potrubí vedené v zemi bude uloženo 

na pískovém loži tlouš ky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol 

trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem 

na pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON 

tlouš ky 3 mm. 

Kanalizace 

 Vnit ní kanalizace 

Kanalizace odvád jící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanaliza ní 

ípojku vedenou do stoky v ul. 17. listopadu.  
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Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. NP a pod terénem vn  domu. 

V míst  napojení hlavního svodného potrubí na p ípojku bude z ízena hlavní vstupní 

šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. Deš ová odpadní 

potrubí budou napojena na reten ní nádrž.  

Splašková odpadní potrubí budou spojena v tracím potrubím s venkovním 

prost edím a povedou v instala ní šacht . P ipojovací potrubí budou vedena 

v instala ních p edst nách a pod omítkou. Pro napojení pra ek budou osazeny 

zápachové uzáv rky.  

Deš ová odpadní potrubí budou vnit ní a budou v úrovni terénu st echy opat ena 

ochranným košem.  

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené 

na pískovém loži tlouš ky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol 

hrdel. Splašková odpadní, v trací a p ipojovací potrubí budou z polypropylenu HT 

a budou upev ována ke st nám kovovými objímkami s gumovou vložkou. Deš ová 

odpadní potrubí budou provedena z polyamidu PA6. 

Plynovod 

Domovní plynovod 

Plynové spot ebi e: 

Kondenza ní kotel - 3 x THERM 28 KDZ.A, jmenovitý výkon na vytáp ní – 

28 kW 

 

Plynové kondenza ní kotle 3 x THERM 28 KDZ.A bude umíst n v místnosti 

.  151. Sání vzduchu pro spalování a odkou ení bude provedeno p es komín 

SCHIEDEL ABSOLUT p ímo p es st echu. Montáž kondenza ního kotle musí 

být provedena podle návodu výrobce. Hlavní uzáv r a plynom r bude umíst n v nice 

ed objektem (viz plynovodní p ípojka). Ležaté rozd lovací potrubí bude vedeno 

pod terénem vn  domu a uvnit  domu v drážkách ve zdi. Prostupy voln  vedeného 

potrubí zdmi budou ešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou nesmí 

být uloženo do agresivního materiálu.  

Materiálem potrubí plynovodu uvnit  domu bude ocelové závitové potrubí 

spojované sva ováním. Potrubí vedené v zemi vn  domu bude provedeno z HDPE 100 

SDR 11. Voln  vedené potrubí uvnit  domu bude ke stavebním konstrukcím 

upev ováno ocelovými objímkami. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém 
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loži tlouš ky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako 

uzáv ry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. P ed uvedením 

plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti a t snosti a výchozí revize 

odb rného plynového. Po provedení zkoušek pevnosti a t snosti bude potrubí nat eno 

žlutým lakem. 

Úst ední vytáp ní 

Zdrojem tepla jsou plynové kondenza ní kotle 3 x THERM 28 KDZ.A 

s jmenovitým výkonem na vytáp ní 28 kW. Plynové kondenza ní kotle jsou umíst né 

v místnosti . 151. Sání vzduchu pro spalování a odkou ení bude provedeno p es komín 

SCHIEDEL ABSOLUT p ímo p es st echu. Vytáp ní bude ešeno deskovými otopnými 

lesy umíst nými pod okny.  

Denní pot eba teplé vody pro obytnou ást je 2,132 m3, pro provozovny 

0,742 m3. Denní pot eba teplé vody celkem je 2,874 m3.  

Teplá voda pro bytové jednotky a provozovny bude p ipravována 

v zásobníkovém oh íva i OKC 500 NTRR oh ívaném topnou vodou z úst edního 

vytáp ní. 

Vzduchotechnika 

Nucené v trání je navrženo pouze pro provoz kavárny v 1NP a galerie ve 2NP. 

Pot ebný výkon vzduchotechnické jednotky je 5,36 kW.  

B.2.8  Požárn  bezpe nostní ešení 

Požárn  bezpe nostní ešení stavby je samostatná p íloha viz Technická zpráva 

požární ochrany. 

B.2. 9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) kritéria tepeln  technického posouzení 

viz. Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

b) posouzení alternativních zdroj  

Alternativní zdroje energie nejsou navrženy. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky 

na pracovní a komunální prost edí 

Za izovací p edm ty 

Záchodové mísy budou nást nné. Záchodová mísa pro t lesn  postižené bude 

mít horní okraj ve výšce 500 mm nad podlahou a budou u ní osazena p edepsaná madla. 

Pisoárová mísa bude mít automatické splachovací za ízení. Nad umývátky budou 

výtokové ventily na studenou vodu. U umyvadel a d ezu budou stojánkové sm šovací 

baterie. Umyvadlo pro t lesn  postižené bude opat eno nást nnou jednopákovou 

sm šovací baterií a podomítkovou zápachovou uzáv rkou. Sprchové baterie a vanové 

baterie budou nást nné. U výlevky bude vysoko položený nádržkový splachova  

a sm šovací baterie s dlouhým oto ným výtokem / dva výtokové ventily.  

trání v r zných ástech budovy (vým ny, dávky vzduchu)  

trání bytových jednotek je navrženo jako p irozené. Doporu ená vým na 

vzduchu v obytných místnostech je 0,5 h-1. V trání provozoven – infocentrum, 

provozovna masáže a kancelá e je navrženo jako p irozené. Vým na vzduchu 

je ve výpo tech uvažována 1,0 h-1. V trání v provozovn  kavárny je nucené pomocí 

vzduchotechnické jednotky.  

Vlhkost vzduchu 

V interiéru budovy je uvažována vlhkost vzduchu 50%. Za ízení na úpravu 

vlhkosti nejsou navržena. 

Koncentrace škodlivin – zdroje, dodržování limit  technickými prost edky 

 Stavba nebude po realizaci zdrojem škodlivin. 

 

Vytáp ní – teploty 

Vytáp ní obytné ásti: 

 obytných místností a kuchyní na 20°C 

 koupelny na 24 °C 

 vytáp né schodišt  na 10°C 

 sklepní prostory - nevytáp né 

Vytáp ní provozoven: 

 Infocentrum – 20 °C 

 Provozovna – kosmetika – 24 °C 
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 Kavárna – 20 °C 

 Kancelá e – 20 °C 

 

Pot eba chlazení, letní teploty, ochrana p ed osln ním 

Za ízení na chlazení budovy nejsou navržena. Obytné místnosti spl ují 

požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období 27 °C. Ochrana p ed 

osln ním je ešena pomocí vn jších žaluzií a markýz.  

Likvidace komunálního odpadu 

Komunální odpady budou t íd ny a skladovány v kontejnerech na ur eném 

míst  u hranice pozemku.  

Denní – um lé osv tlení, proslun ní 

Obytné místnosti spl ují požadavky na denní osv tlení. Proslun ní obytných 

místností spl uje požadavky normy. Dne 1.3. je proslun ní bytových jednotek 

minimáln  90 min.  

Zdroje hluku – zdroje chladu, VZT jednotky, nást ešní ventilátory 

Nást nná za ízení v technické místnosti budou zav šena pomocí pružných 

záv , aby neší ily hluk a vibrace st nou budovy. Stacionární za ízení budou pružn  

uložena na podlahu pomocí pružných podložek.  

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího 

prost edí 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Projektem ešená stavba je dle protokolu o stanovení radonového indexu 

provád na na pozemku s nízkým indexem. 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

Nejsou vyžadována žádná opat ení.  

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

Stavba nebude ohrožena technickou siesmicitou. 
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d) ochrana p ed hlukem 

i provád ní stavby budou u in na taková opat ení proti hluku, tak aby hluk 

a vibrace p sobící na osoby a zví ata byl v mezích, které neohrožují zdraví, 

a respektoval no ní klid. 

d) protipovod ová opat ení 

Stavba se nenachází na území ohroženém povodn mi. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající inženýrské sít , ze kterých jsou navrženy p ípojky k objektu, se nachází 

na severovýchodní stran . Napojovaní místa jsou z ejmá z výkresu Situace. 

 b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity, délky 

Vodovodní p ípojka 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní p ípojka 

provedená z HDPE 100 SDR 11. Napojená na vodovodní ad pro ve ejnou pot ebu 

v ulici 17. listopadu. Vodovodní p ípojka bude napojena na ve ejný ad. Vodom rová 

souprava s vodom rem a hlavním uzáv rem vody bude umíst na v typové plastové 

vodom rové šacht  o rozm ru 900 x 1200 x 1500 mm na pozemku investora. 

Potrubí p ípojky bude uloženo na pískovém podsypu tlouš ky 150 mm 

a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 

signaliza ní vodi . Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  

Kanaliza ní p ípojka 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky v ulici 17. listopadu. 

Pro odvod deš ových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová 

kameninová kanaliza ní p ípojka. P ípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. 

Hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm 

je umíst na na soukromém pozemku p ed domem. Potrubí p ípojky bude uloženo 

na pražcích a obetonováno. 
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Plynovodní p ípojka 

Do objektu bude zemní plyn p iveden novou NTL plynovodní p ípojkou 

z potrubí HDPE 100 SDR. Nová p ípojka bude napojena na stávající NTL PE. Hlavní 

uzáv r plynu a plynom r G4 budou umíst ny v nice o rozm rech 600 x 600 x 250 mm 

ve sloupku p ed objektem. Nika bude opat ena ocelovými dví ky s nápisem PLYN, 

tracími otvory dole i naho e a uzáv rem na trojhranný klí .  

Potrubí p ípojky bude uloženo na pískovém podsypu tlouš ky 150 mm 

a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 

signaliza ní vodi . Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  

B.4 Dopravní ešení 

a) popis dopravního ešení 

íjezdová komunikace k objektu bude napojena na stávající asfaltovou 

komunikaci v ulici 17. listopadu. P íjezdová komunikace je navržena z betonové 

zámkové dlažby Best. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je umíst n podél stávající komunikace I. t ídy v ulici 17. listopadu. 

Stávající komunikace je z jihozápadní strany. Na tuto komunikaci je navržena 

íjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby. P íjezdová komunikace povede 

za navržený objekt, kde jsou navržena parkovací a odstavná stání.   

c) doprava v klidu 

Za objektem je navržena plocha pro parkování. Celkem je navrženo 

27 parkovacích míst z toho je 11 odstavných míst, 16 parkovacích míst a 3 místa pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

d) p ší a cyklistické stezky 

ístup k objektu pro p ší je možný po chodníku z ulice 17. listopadu. 

K jednotlivým vstup m jsou navrženy zpevn né plochy z betonové zámkové dlažby. 

Cyklisté mají p ístup po stávající komunikaci z ulice 17. listopadu. 
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B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Okolo objektu je navržený okapový chodník z betonové dlažby. Okapový 

chodník je ší ky 500 mm a je navržený ve spádu od objektu.  

K jednotlivým vstup m do objektu vedou zpevn né plochy pro p ší, které jsou 

navrženy z betonové zámkové dlažby.  

Dále je navržena p íjezdová komunikace vedoucí za navrhovaný objekt, 

na kterou navazuje parkovací plocha. Tyto plochy jsou také z betonové zámkové 

dlažby. 

Zbylá plocha pozemku bude zatravn na. 

b) použité vegeta ní prvky 

Po dokon ení stavby budou zbývající plochy zatravn ny a vysázena nová 

vegetace. 

c) biotechnická opat ení 

Nejsou vyžadována žádná biotechnická opat ení.  

B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho 

ochranu 

a) vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

i provád ní stavby budou u in na opat ení proti negativním ú ink m stavby 

na životní prost edí – bude stanoven harmonogram provád ní prací, který musí 

respektovat no ní klid a zaru ovat maximální možnou míru ochrany životního prost edí, 

mino jiné p ed p sobením hluku a prachu. Odpady ze stavby a z následného provozu 

budou rozt íd ny a odstran ny dle p ílohy . 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve zn ní 

vyhlášky . 503/2004 Sb. 
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b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana 

památných strom , ochrana rostlin a živo ich  apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajin  

Na pozemku se nevyskytují žádné památné stromy ani chrán né rostliny 

a živo ichové.  

c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v chrán ném území Natura 2000. 

 d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo 

stanoviska EIA, 

Žádné podmínky ani stanoviska EIA nebyly stanoveny.  

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení 

a podmínky ochrany podle jiných právních p edpis  

Nebyla stanovena žádná bezpe nostní ani ochranná pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování objektu a stavební ešení z hlediska ochrany 

obyvatelstva byly spln ny. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

i výstavb  bude pot eba voda a elekt ina, které budou na hranici pozemku 

ivedeny p ípojkami. 

b) odvodn ní staveništ  

Staveništ  bude odvodn no gravita .  
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c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Na staveništ  bude p ístup z ve ejné komunikace z ulice 17. listopadu 

z jihozápadní strany. P íjezdová komunikace bude vytvo ena v dob  výstavby v míst  

nov  navržené komunikace. P íjezdová komunikace bude vytvo ena násypem zhutn né 

recyklované cihelné drti o tlouš ce 150 mm. 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. P i provád ní budou 

in na opat ení proti negativním ú ink m stavby na životní prost edí.  

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení d evin 

Staveništ  bude chrán né proti vstupu nepovolaných osob. Staveništ  bude 

oploceno a vybaveno výstražnými tabulemi. Po celou dobu výstavby budou dodržovány 

veškeré obecn  závazné p edpisy a Na ízení vlády 591/2006 Sb.  o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.  

Na pozemku nejsou požadovány žádné demolice ani kácení d evin.  

f) maximální zábory staveništ  

V dob  výstavby nedojde k záboru ve ejných ploch.  

g) maximální produkovaná množství s druhy odpad  a emisí p i 

výstavb , jejich likvidace 

Veškeré odpady vzniklé p i výstavb  budou zlikvidovány odvozem na ízenou 

skládku. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Z pozemku se sejme ornice o tlouš ce 200 mm. Ornice se uloží na do asnou 

deponii v míst  staveništ . Výška deponie m že být maximáln  1,5 m. Ornice bude poté 

sloužit pro následné úpravy pozemku.  
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i) ochrana životního prost edí p i výstavb  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Stavební práce 

ve venkovním prostoru budou probíhat od 6 do 16 hodin. P i realizaci nesmí dojít 

ke zne išt ní ve ejné komunikace. Bude zajišt n trvalý úklid vozovky p ed staveništ m.  

j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, 

posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci podle jiných právních p edpis  

Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s p edpisy bezpe nosti práce. 

Je nutno dodržovat platné zákony a vyhlášky, zejména Na ízení vlády 591/2006 Sb. 

O bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci 

na staveništích a zákon 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti 

a ochrany zdraví p i práci. Pracovníci budou povinni používat ochranné pom cky.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

Výstavba nebude omezovat bezbariérové užívání dot ených staveb.  

l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 

Stavba bude p ístupná z místní komunikace v ulici 17. listopadu po št rkovém 

loži. Není nutné m nit dopravní ozna ení v okolí stavby. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní 

stavby za provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí 

i výstavb  apod.) 

Práce ve vn jším prost edí a ve výškách musí být p erušeny za nep íznivých 

podmínek. Za nep íznivé podmínky se považuje: bou ky, silný d , sn žení, tvorby 

námrazy, v tru o rychlosti v tším než 8 m/s p i práci na zav šených pomocných 

konstrukcích a p i použití osobního zajišt ní, v ostatních p ípadech p i silném v tru 

o rychlosti v tší než 11 m/s, p i dohlednosti menší než 30 m a p i teplot  menší než – 

10 °C.  
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n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny  

Zahájení stavby: duben 2015 

Dokon ení stavby: srpen 2016 

 

Postup výstavby: 

Nejprve se na pozemku vyty í objekt a inženýrské sít . Poté se zahájí zemní 

práce, sejme se ornice a uloží na pozemku na do asné deponii. Následn  se vybetonují 

základové konstrukce a provede se zd ní obvodových konstrukcí v prvním nadzemním 

podlaží. Po obvodových konstrukcích budou následovat vodorovné konstrukce. Dále 

se m že pokra ovat se zd ním obvodových konstrukcí druhého nadzemního podlaží 

a vodorovných konstrukcí. Po druhém podlaží se vyzdí ve stejném po adí i obvodové 

a vodorovné konstrukce t etího nadzemního podlaží. Po dokon ení t etího nadzemního 

podlaží se objekt zast eší. Po zast ešení objektu bude možné provézt jednotlivé stavební 

práce uvnit  objektu – vyzdívání p ek, instalace rozvod  vody, elektrické energie. Poté 

provedení omítek a položení podlah. 
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D.1.1 Technická zpráva 

D. 1Popis stavby 

 a) Ú el objektu 

Jedná se o novostavbu t ípodlažního nepodsklepeného polyfunk ního domu. 

Objekt je navržen jako polyfunk ní, v 1NP je navržena kavárna pro 20 – 30 lidí, 

infocentrum, provozovna kosmetiky a 1 byt navržený bezbariérov  a pot ebné zázemí. 

V 2NP se nachází galerie p ístupná z kavárny v 1NP, kancelá e a 2 bytové jednotky. 

V 3NP se nachází 5 bytových jednotek. Bytové jednotky jsou navrženy pro trvalé 

bydlení.  

b) Funk ní nápl  

Objekt je navržen jako polyfunk ní. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

provozovna infocentra, která plní funkci vzd lávací, a kosmetiky a kavárny, které mají 

funkci odpo inkovou. V druhém nadzemním podlaží se nachází kancelá ské prostory 

s administrativní funkcí a galerie s vzd lávací a odpo inkovou funkcí. V objektu jsou 

dále navrženy bytové jednotky umíst né v prvním, druhém i t etím nadzemním podlaží. 

Bytové jednotky plní funkci trvalého bydlení. 

c) Kapacitní údaje 

Objekt tvaru W má p dorysné rozm ry jednotlivých k ídel 11,380 x 32,880 m 

a 11,380 x 35,630 m. Plocha stavebního pozemku je 4 128,69 m2, zastav ná plocha 

je 779,61 m2. Podlahová plocha 1.NP je 604,87 m2, 2.NP je 706,64 m2, 3.NP 

je 483,71 m2. Užitná plocha je 1 593,23 m2. Prostor kavárny je navržený pro 25 host . 

V objektu se nachází 8 bytových jednotek r zných velikostí ur ených pro trvalé bydlení 

24 osob.  
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D.2 Architektonické ešení 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi ní ešení 

Objekt je t ípodlažní, nepodsklepený s plochou st echou, navržený 

z keramického systému POROTHERM. Vstup do jednotlivých provozoven (kavárna, 

infocentrum, kosmetika) je z jihozápadní strany, vstup do jednotlivých bytových 

jednotek je ze severovýchodní strany.  

Objekt obsahuje v 1. nadzemním podlaží provozovnu kavárny, s vlastním 

zázemím pro návšt vníky – WC pro ženy, WC pro muže, WC bezbariérové, dále 

se zázemím pro zam stnance – šatna, denní místnost, WC, p ípravna jídel, sklad 

odpadk . V 1NP se nachází také infocentrum s vlastní šatnou, WC a úklidovou 

místností, provozovna kosmetiky, jejíž sou ástí je WC, úklidová místnost, denní 

místnost, sklad prádla. V druhém k ídle objektu se nachází bytová jednotka upravená 

pro bezbariérový provoz a zárove  prostory sklad , kolárna a technická místnost.  

V 2. nadzemním podlaží jsou umíst ny v severozápadním k ídle kancelá ské 

prostory pro jednotlivé pracovníky a také zázemí – WC pro muže, WC pro ženy a denní 

místnost. V p ední ásti objektu je galerie, která je p ístupná z prvního nadzemního 

podlaží. V severozápadním k ídle jsou navrženy 2 bytové jednotky r zných velikostí.  

Ve 3. nadzemním podlaží jsou navrženy pouze bytové jednotky. Celkem 

je ve t etím nadzemním podlaží navrženo 5 bytových jednotek.  

b) Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je upraven pro bezbariérové užívání v ásti prvního nadzemního podlaží. 

V tomto prostoru se nachází provozovny – infocentrum, kosmetika a kavárna. 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání staveb jsou upraveny vstupy do t chto prostor a vnit ní prostory. 

Dále je v prvním nadzemním podlaží navržena jedna bytová jednotka upravená 

pro bezbariérové užívání. 

D.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Objekt je navržen jako polyfunk ní. V objektu se nachází provozovny a bytové 

jednotky. V prvním nadzemním podlaží se nachází p evážn  provozovny. Každá 

provozovna má sv j hlavní vstup.  
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Provozovna infocentra má vstup na jihozápadní stran . Pro personál infocentra 

je dále z ízena šatna, WC a úklidová místnost. Do t chto prostor je vstup p ímo 

z prostoru infocentra.  

Druhý vstup do budovy vede do zádve í, ve kterém se nachází poštovní schránky 

a dále do chodby, ze které je p ístup do sklepních prostor. Na chodbu navazuje 

schodišt , které vede do druhého nadzemního podlaží, ve kterém se nachází kancelá ské 

prostory. Kancelá ské prostory nejsou p ístupné pro ve ejnost. Po schodišti se poté 

dostaneme do t etího nadzemního podlaží, které slouží pouze bydlení a nachází se zde 2 

bytové jednotky o velikostech 4 + kk.  

etí vstup do budovy vede do zádve í a poté do provozovny kosmetiky. 

Provozovna kosmetiky má také své zázemí, které zahrnuje sklad prádla, denní místnost, 

úklidovou místnost a WC.  

V prost ední ásti objektu, která je pouze dvoupodlažní, se nachází v prvním 

nadzemním podlaží kavárna pro 25 host . Pro hosty je zde za ízeno hygienické zázemí 

– 2 kabiny WC pro ženy, 2 pro muže a 2 pisoáry. Pro personál je navržena denní 

místnost s šatnou, WC, sklad a sklad obal .  

Poslední vstup do objektu je orientován na severovýchodní stranu. Vstupem 

se dostaneme p es zádve í, ve kterém se nachází prostor pro poštovní sk ky, 

do chodby. Z chodby je vstup do sklepních prostor a jedné bytové jednotky, která 

je uzp sobená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Schodišt m 

se dále dostaneme do druhého a t etího nadzemního podlaží. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází 2 bytové jednotky a ve t etím se nachází 3 bytové jednotky.  

D.4 Konstruk ní a stavebn  technické ešení 

a technologické vlastnosti stavby 

zemní práce 

Z pozemku se nejprve sejme ornice o tlouš ce 200 mm. Ornice se uloží 

na do asnou deponii na míst  staveništ . Poté se provedou výkopové práce. 

Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. Základové 

spáry se nacházejí v nezámrzné hloubce. Hloubka základových pas  je navržena 

pod obvodovými zdmi 1 050 mm, pod vnit ními nosnými zdmi 500 mm. Základové 
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pasy pod obvodovou zdí jsou tvo eny dv ma tvarovkami ztraceného bedn ní 300 x 200 

x 500 mm, pod nimi v hloubce – 0,720 je základový pas z prostého betonu o rozm rech 

550 x 500 mm. Podkladní beton o tlouš ce 150 mm bude v celé ploše vyztužen Kari sítí. 

svislé nosné konstrukce 

Objekt je navržen z keramického systému Porotherm. Obvodové st ny budou 

vyzd ny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Vnit ní nosné zdi budou 

z keramických tvárnic Porotherm 30 Aku Sym.  

eklady nad okenními a dve ními otvory tvo eny p eklady Porotherm KP7. 

vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová deska tlouš ky 220 mm.   

schodišt  

Pro spojení podlaží je navrženo železobetonové monolitické schodišt . Tlouš ka 

železobetonové desky je 150 mm. Po et schodiš ových stup  z 1NP do 2NP je 18. 

Stupn  mají ší ku 290 mm a výšku 175 mm. Po et schodiš ových stup  z 2NP do 3NP 

je 20. Stupn  mají ší ku 290 mm a výšku 166 mm. Stupn  jsou obloženy keramickým 

obkladem. Zábradlí je svislé z ocelových sloupk  JAP s d ev ným madlem. 

st echa 

Objekt je zast ešen plochou jednopláš ovou st echou s odvodn ním do dvou 

vnit ních vtok  v každé ásti, celkem je navrženo 6 vnit ních vtok . St echa je ze všech 

stran ukon ena atikou. Sklon st echy jsou 3%. Spád st echy je tvo en pomocí 

spádových klín  z p nového polystyrenu. Hydroizolace je navržena ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pás .  

komíny 

 Komín je navržený ze systému Schiedel Absolut.  

ky 

ky budou vyzd ny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Aku a 19 Aku.  

podhledy  

V projektu se podhledy neuvažují. 

podlahy 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností 

v jednotlivých p dorysech podlaží. Podrobná specifikace vrstev podlah viz Studie 

skladeb. 
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hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 40 Special 

Mineral. Hydroizolace ploché st echy je ze dvou pás  SBS modifikovaného asfaltu. 

Horní vrstvu tvo í hydroizola ní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 

tvo enou polyesterovou rohoží – Elastek 40 Mineral Dekor. Spodní vrstvu tvo í 

hydroizola ní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou tvo enou sklen nou 

rohoží – Glastek 30 Sticker Plus.  

tepelná, zvuková a kro ejová izolace 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem Etics - Baumit. Tlouš ka 

izolantu je 140 mm. V oblasti soklu je extrudovaný polystyren Austrotherm Xps Top P 

tlouš ky 100 mm. Kro ejová izolace podlahy je z kamenné vlny Rockwool steprock 

HD. Tepelná izolace st echy je z p nového polystyrenu Isover EPS 150 S. Tepelná 

izolace vodorovných vn jších konstrukcí je z minerální vaty.  

omítky 

Omítky vnit ní budou tvo eny vnit ní vápenocementovou omítkou Porotherm 

Universal a vnit ní vápennou omítkou Baumit a vn jší omítky budou Baumit Nanopor 

Top. 

obklady 

V místnostech hygienického za ízení a v kuchyni jsou navrženy keramické 

obklady – poloha a výška obklad  je zakreslena v p dorysech podlaží. 

D.5 Bezpe nost p i užívání stavby, ochrana zdraví 

a pracovní prost edí 

Dokon ená stavba nebude mít negativní vliv na bezpe nost p i užívání objektu.  

D.6 Stavební fyzika 

Stavební fyzika je zpracována jako samostatná p íloha viz Stavební fyzika. 

D.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárn  bezpe nostní ešení stavby je ešeno v p íloze, viz Technická zpráva 

požární ochrany. 



41 
 

D.8 Další požadavky 

a) Údaje o požadované jakosti navržených materiál  a o požadované 

jakosti provedení 

Navržené materiály musí splnit údaje jakosti dané výrobcem. Budou dodrženy 

technologické postupy uvedené výrobcem.  

b) Popis netradi ních technologických postup  a zvláštních požadavk  

na provád ní a jakost navržených konstrukcí 

V projektu je ešeno akusticky uložené schodišt . Bude dodržen technologický 

postup daný výrobcem.  

c) Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované zhotovitelem 

stavby 

Vypracovaná dokumentace musí být v souladu s platnou právní legislativou.  

d) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

a p ípadných kontrolních m ení a zkoušek 

Zakrývané konstrukce nejsou v projektu navrženy.  

e) Výpis použitých norem 

- SN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpe nosti staveb 

- SN 73 0802 – Požární Bezpe nost staveb – Nevýrobní objekty 

- SN 73 0810 – Požární bezpe nost staveb – Spole ná ustanovení 

- SN 73 0833 – Požární bezpe nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- SN 73 0580-1 – Denní osv tlení budov – ást 1: Základní požadavky 

- SN 73 0580-2 – Denní osv tlení budov – ást 2: Denní osv tlení obytných 

budov 

- SN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov: Terminologie 

- SN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov: Požadavky 
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- SN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veli in 

- SN 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov: Výpo tové metody 

- SN EN ISO 100 77-1 Tepelné chování oken, dve í a okenic - Výpo et 

sou initele prostupu tepla  

- SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel 

- SN 73 4108 – Hygienická za ízení a šatny 

- SN 73 0600 – Ochrana staveb proti vod  - Hydroizolace - Základní 

ustanovení 

- SN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- SN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová p da pod plošnými základy 

- SN 73 3610 – Klempí ské práce stavební 

- SN 73 3630 – Záme nické práce stavební 

- SN 73 4130 – Schodišt  a šikmé rampy 

- SN 06 0320 – P íprava teplé vody 

- SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres  stavební ásti 

- SN 73 1901 – Navrhování st ech – základní ustanovení  

- SN 73 4301 – Obytné budovy 

- SN 73 4201 – Komíny a kou ovody – Navrhování, provád ní a p ipojování 

spot ebi  paliv 

- SN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

- SN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti stavebních výrobk  – Požadavky 

- SN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových 

konstrukcí 
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3. Záv r: 

Projekt je zpracován v souladu se zadáním diplomové práce. V projektu 

je ešeno architektonické i konstruk ní ešení stavby. Sou ástí projektu je stavební 

fyzika, požárn  bezpe nostní ešení stavby a dv  specializace – vytáp ní a betonové 

konstrukce. P i ešení jsem se držela sou asných platných vyhlášek, norem a na ízení 

vlády. Projekt je zpracován v programu ArchiCad 14.   
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5. Seznam použitých zkratek a symbol  

- Bpv – Balt po vyrovnání 

- EPS – expandovaný polystyren 

- XPS – extrudovaný polystyren 

- HI – hydroizolace 

- HUP – hlavní uzáv r plynu 

- m n. m. – metr  nad mo em 

- NP – nadzemní podlaží 

- OZN – ozna ení 

- p. . – parcelní íslo 

- Pozn. – poznámka 

- PT – p vodní terén 

- PUR – polyuretan 

- RŠ – revizní šachta 

- S – JTSK – jednotná trigonometrická sí  katastrální  

- SV – st ešní vtok 

- TI – tepelná izolace 

- UT – upravený terén 

- V.O. – výška obkladu 

- VP – výška p ky 

- VŠ – vodovodní šachta 

- VŠKP – vysokoškolská kvalifika ní práce 
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- ŽB - železobeton 

- f0 [Hz] - rezonan ní kmito et  

- fRsi,N [-] - požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit ního povrchu 

- N [W/(m*K)] - požadovaná hodnota lineárního initele prostupu tepla  

- N [W/K] - požadovaná hodnota bodového initele prostupu tepla  

- i [°C] - návrhová vnit ní teplota  

- e [°C] - návrhová venkovní teplota  

- ai,max,N [°C]- požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti  

- 10,N  [°C] - požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy  

- v,N(t) [°C] - požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti 

v zimním období. 

- L´n,w  [dB] - vážená stavební normalizovaná hladina akustického tlaku 

kro ejového hluku 

- m´1 [kg m-2] - plošná hmotnost základního stavebního prvku  

- m´2 [kg m-2] - plošná hmotnost p ídavné vrstvy  

- i [%] - návrhová vnit ní relativní vlhkost  

- e [%] - návrhová venkovní relativní vlhkost  

-  [W/(m*K)] - sou initel tepelné vodivosti  

- R´w [dB]- hodnota vážené stavební vzduchové nepr zvu nosti konstrukce 

- UN  [W/(m2K)]- požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla  

- Uem [W/(m2K)] - pr rný sou initel prostupu tepla  
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6. Seznam p íloh 

SLOŽKA . 1 – P ÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

- 01 – P DORYS 1NP 

- 02 – P DORYS 2NP 

- 03 – P DORYS 3NP 

- 04 – POHLEDY  

 

SLOŽKA . 2 – C SITUA NÍ VÝKRESY 

 - C.1 SITUA NÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAH  

 - C.2 KOORDINA NÍ SITUA NÍ VÝKRES 

 

SLOŽKA . 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ EŠENÍ 

 - D.1.1.01 – P DORYS 1NP 

  -D.1.1.02 – P DORYS 2NP 

 - D.1.1.03 – P DORYS 3NP 

 - D.1.1.04 – EZ A-A 

 - D.1.1.05 – EZ B-B 

 - D.1.1.06 – P DORYS PLOCHÉ ST ECHY 

 - D.1.1.07 – POHLEDY 1 

 - D.1.1.08 – POHLEDY 2  

 

SLOŽKA . 4 – D.1.2 STAVEBN  KONSTRUK NÍ EŠENÍ 

 - D.1.2.01 – P DORYS ZÁKLAD  

- D.1.2.02 – VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 

1NP 

- D.1.2.03 – VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 

2NP 

- D.1.2.04 – VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 

3NP 

 - D.1.2.05 – DETAIL . 1: AKUSTICKY ULOŽENÉ SCHODIŠT  

 - D.1.2.06 – DETAIL . 2: SOKL 

 - D.1.2.07 – DETAIL . 3,4: VYLOŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 
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-  D.1.2.08  –  DETAIL  .  5,6:  ATIKA  A  NAPOJENÍ  NA  SVISLOU  
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