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Abstrakt  
Tématem diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu. Cílem je vypracování 
prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a 
výpočtová část. 
Objekt se nachází na nezastavěném pozemku ve svažitém terénu. Jedná se o samostatně stojící 
objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt obsahuje komerční prostory a 
jedenáct bytů, z nichž je jeden řešen jako bezbariérový. Součástí 1PP je také sedm samostatných 
garáží. Základy objektu jsou tvořeny betonovými pasy. Dům je proveden zděnou technologií z 
keramických tvárnic. Obvodové stěny jsou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem. Budova je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou.  
  
Klí čová slova 
Diplomová práce, polyfunkční dům, zděná konstrukce, jednoplášťová plochá střecha, bezbariérový 
byt  
  
  
  
Abstract 
The topic of the master&apos;s thesis is the design new multi-functional building. The aim is to 
develop detailed documentation for construction. The work includes studies, drawings, text and part 
of the calculation. 
The building is located in undeveloped land in sloping terrain. It is detached building with four 
floor above the ground and one underground floor. The building has commercial premises and 
eleven flats, one of which is accessible flat. There are also seven separate garages on the 
underground floor. The basisc are made from contrete strips. The house is made by a brick 
technology of a ceramic blocks. The external walls are insulated with certified contact thermal 
insulation system. The building is roofed with warm flat roof. 
  
Keywords 
Master&apos;s thesis, multi-functional building, brick construction, warm flat roof, accessible flat  
… 
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Úvod:  

Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace novostavby 
polyfunkčního domu. Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V budově jsou 
řešeny dvě provozovny- kavárna a salón krásy, 7 samostatných garáží, 11 bytů, z nichž je 
jeden řešen jako bezbariérový. Objekt má atypický půdorys. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 
A.1.1 Údaje o stavb ě 

 
a) název stavby: POLYFUNKČNÍ DŮM 

b) místo stavby: obec Havlíčkův Brod, kat. území Havlíčkův Brod,  

parc. č. 785/1 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
 
Jaroslav Vytlačil 
 
Jahodova 1337 
 
580 01 Havlíčkův Brod 
 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 
Bc. Markéta Šimánková 
 
Na Pravedlnosti 3227 
 
580 01 Havlíčkův Brod 
 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 
 

• katastrální mapa pozemků, kde bude stavba prováděna 
• vizuální prohlídka stávajících parcel 
• rozmístění inženýrských sítí 
• územně plánovací podklady poskytnuté stavebním úřadem 

 

 

 

 



A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  

 

a) rozsah řešeného území  

 
Řešené území, kde se má navrhovaná novostavba polyfunkčního domu  
realizovat se nachází na okraji zastavěného území obce Havlíčkův Brod, v lokalitě  
za stávajícími rodinnými domy na doposud nezastavěné parcele, v jejímž 
okolí se nachází pouze stavby určené k individuelnímu bydlení – rodinné domy 
a volné stavební parcely. Místem stavby je parcela č. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod,  
obec Havlíčkův Brod. Pozemek staveniště je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a 
rovněž jako zastavitelné území. 
 
 
Sousední parcely:  

 

1200/15 ostatní plocha město Havlíčkův Brod 

2322/10 ostatní plocha město Havlíčkův Brod 

785/26 orná půda Jan Doležal 

785/39 orná půda Stanislav Hladík 

785/38 orná půda Tomáš Plachý 

 

b) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, 
památková zona, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.):  

 

Řešené území, kde se má navrhovaná stavba realizovat, se nenachází  

v zóně, kde by bylo vymezeno ochranné pásmo, nenachází se zde žádná památková 
rezervace, památková zóna ani jiné zvlášť chráněné území, na které by byly kladeny 
zvýšené požadavky. Parcela č. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod  

se dle stavebního úřadu v Havlíčkové Brodě nenachází v místech záplavového území. 

 

 

 



c) údaje o odtokových pom ěrech  

Zájmová oblast se nachází v povodí řeky Sázavy. Řešený pozemek leží v dostatečné 
vzdálenosti od vodního toku a nebude nijak zasahovat do odtokových poměrů. Dešťové 
vody z novostavby polyfunkčního domu budou likvidovány přímo na pozemku pomocí 
zasakovacího systému s bezpečnostím přepadem zaústěným  

do stávající obecní splaškové kanalizace.  

 

d) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat ření, pop řípadě nebyl-li vydán územní, souhlas  

Stavba je navržena na parcele č. 785/1 k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, která je 
v územně plánovací dokumentaci vedena jako zastavitelné území.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve řejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop řípadě s regula čním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s  povolením stavby a v p řípadě 
stavebních úprav podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací  

Objekt navržený na parcele č. 785/1 k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, je 
navržený v souladu s územně plánovací dokumentací. Regulační plán nebyl pro toto 
území vydán. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území  

Realizací stavby budou dodrženy všechny obecné požadavky na využití území. Umístění 
a realizace stavby na předmětné parcele je v souladu s územním plánem a cíly a záměry 
územního plánování. Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem 
183/2006 Sb. a vyhlášky o obecných technických požadavcích na stavby č.268/2009 Sb. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i 
pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

g) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Případné připomínky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou zohledněny a 
zapracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými dotčenými orgány. 

 

 



h) seznam vyjímek a úlevových řešení  

Na pozemku nebou realizovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic  

Před zahájením stavby bude na staveništi provedeno odbočení vodovodní přípojky a 
osazen elektroměrový pilíř na přípojce nízkého napětí z podzemního vedení pro zajištění 
přívodu vody a elektrické energie během stavby.  

Další přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny a zakončeny na pozemku investora. Dále je 
pozemek napojen na dopravní infrastrukturu města.  

Požadavky na jiné související a podmiŇující stavby nejsou stanoveny.  

 

j) seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru 
nemovitostí)  

1200/15 ostatní plocha město Havlíčkův Brod 

2322/10 ostatní plocha město Havlíčkův Brod 

785/26 orná půda Jan Doležal 

785/39 orná půda Stanislav Hladík 

785/38 orná půda Tomáš Plachý 

 

A.4 ÚDAJE O STAVB Ě 

 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby  

Jedná se o návrh novostavby polyfunkčního domu. 

 

b) účel užívání stavby  

 

Objekt bude částečně využíván pro bydlení osob a částečně pro komerční činnost- pro 
provoz kavárny a salónu krásy. V 1PP se nachází zázemí domu a 7 samostatných 



garážových stání. V 1NP je komerční část – dvě provozovny (pkavárna a salón krásy) a 
bezbariérový byt. V 2NP, 3NP a 4NP se nachází dohromady 10 bytových jednotek. 

 

c) trvalá nebo do časná stavba  

Navrhovaná stavba polyfunkčního domu je stavba trvalá. 

 

d) údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů (kulturní památka apod.)  

Stavba není a nebude chráněna podle žádných právních předpisů, nebude  

se jednat o nemovitou kulturní památku, ani není součástí žádného chráněného celku ani 
území, na nějž jsou kladeny zvýšené nároky. Stavba se podle stavebního úřadu města 
Havlíčkův Brod nenachází v záplavovém území. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem 183/2006 Sb. a vyhlášky 
o obecných technických požadavcích na stavby č.268/2009 Sb., vyhláškou č. 398/2009 
Sb. O obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Dále je v 
souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. V 
rámci budovaných zpevněných ploch určených pro potřeby komerční části se dvě z nově 
budovaných odstavných míst vyhradí pro potřeby odstavení vozidla imobilních osob. 

 

f) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 
právních p ředpis ů 

Případné připomínky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou zohledněny a 
zapracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými dotčenými orgány. 

 

g) seznam vyjímek a úlevových řešení  

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. V případě potřeby budou doplněny a 
výřízeny dle potřeby. 

 

 



h) navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná 
plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet uživatel ů / pracovník ů 
apod.)  

Plocha pozemku: 5 195m2 

Zastavěná plocha objektem: 541,75m2 

Procento zastavění: 10,43% 

Výška atiky ploché střechy: 13m od 0,000 

Počet bytů: 11 

Počet provozoven: 2 

Počet parkovacích míst: bytový dům 23 míst, kavárna 7 míst, salón krásy 8 míst 

 

i) základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů a emisí, 
třída energetické náro čnosti budov apod.)  

Potřeby a spotřeby hmot budou stanoveny ze zpracování rozpočtu stavby, který bude 
vypracován realizační firmou nebo soukromým rozpočtářem, které budou stanoveny na 
základě projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Odpady: 

Při provozu objektu budou vznikat odpady. Odpadní splaškové vody budou svedeny do 
veřejné splaškové kanalizace.  

Odpadové hospodářství je navrženo a zobrazeno ve výkresové části dokumentace. Dle 
katalogu odpadu ve vyhlášce 381/2001 podle přílohy č. 1: 

20- komunální odpad (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů). Odpad bude ukládán na pozemku investora. 

- biologický odpad ze salónu krásy (vlasy, nehty, vousy, a zvlášť obaly od chemických 
látek) bude tříděn do nádob k tomu určených  

a uložený v prostorách provozovny a dále bude zajištěn odvoz a odborná likvidace 
specializovanou firmou 

Voda: 

Dešťové vody ze střechy, teras a parkovacích ploch (přes odlučovač ropných látek) budou 
zasakovány na pozemku investora pomocí vsakovacího systému s bezpečnostním 
přepadem. 



Spotřeba pitné vody provedena výpočtem. Množství a způsob odvedení dešťových a 
splaškových vod ověřeno výpočtem a řešeno samostatným projektem. 

 

j) základní p ředpoklady výstavby  

Předpokládané zahájení stavby v květnu roku 2015.  

Předpokládané ukončení stavby a uvedení do provozu bylo orientačně stanoveno na 
listopad 2015. 

Jedná se o stavbu většího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 

Výstavba nebude trvale omezevat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou 
prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala 
žádné stávající objekty a provozy v sousedství. Případné poškození  

a znečišťení přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno a vyčištěno 
zhotovitelem. 

 

k) orienta ční náklady stavby  

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 57 000 000 Kč. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ  

ZAŘÍZENÍ 

1 …. Polyfunkční dům 

Stavba dále není nijak členěna .  

V objektu bude instalováno pouze technologické typové zařízení – osobní výtah. Dodávka 
výtahu bude realizována specializovanou společností. Jedná se o vyhrazené zařízení, 
které podléhá certifikaci. Jiné specielní technologie se ve stavbě nevyskytují. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

 

a) charakteristika stavebního pozemku  

Staveniště se nachází na pozemku parcely č. 785/1 v k.ú. obce Havlíčkův Brod, mezi 
ulicemi K Rybníčku a Havlíčkova, na kterou bude staveniště komunikačně napojeno. 
Řešené území, kde se má navrhovaná novostavba polyfunkčního domu  

realizovat se nachází na okraji zastavěného území obce Havlíčkův Brod, v lokalitě  

za stávajícími rodinnými domy na doposud nezastavěné parcele, v jejímž 

okolí se nachází pouze stavby určené k individuelnímu bydlení – rodinné domy 

a volné stavební parcely. Místem stavby je parcela č. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod,  

obec Havlíčkův Brod. Pozemek staveniště je v katastru nemovitostí veden jako orná půda 
a rovněž jako zastavitelné území. Lokalita pozemku je svažitá, bez vzrostlé zeleně. 
Odtokové poměry standardní. 

 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum, apod.)  

V rámci přípravných prací byla vyhodnocena především dostupná projektová 
dokumentace z nedávno dokončené novostavby sousedního objektu č.p. 2787/32, na 
parc.č. 785/38. 

Z této bylo použita zejména inženýrsko-geologická rešerše, dále potom radonový průzkum 
pozemku, polohopisné a výškopisné geodetické zaměření pozemku. 

 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  

Řešené území, kde se má navrhovaná stavba realizovat, se nenachází  

v zóně, kde by bylo vymezeno ochranné pásmo, nenachází se zde žádná památková 
rezervace, památková zóna ani jiné zvlášť chráněné území, na které by byly kladeny 
zvýšené požadavky. Parcela č. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod  

se dle stavebního úřadu v Havlíčkové Brodě nenachází v místech záplavového území. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území, apod.  

Stavba se dle stavebního úřadu nenachází v záplavovém ani poddolovaném 



území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  

Navrhovaná stavba nebude mít po provedení stavebních prací žádný negativní vliv na 
okolní zástavbu.  

Odtokové poměry z předmětného území jsou standardní a navrženými stavebními 
úpravami se výrazně nemění. Pozemek není podmáčen. 

Veškeré dešťové vody ze střechy, teras a zpevněných ploch navrženého domu budou 
svedeny dešťovými svody do navržené retenční nádrže na pozemku investora. 

Odtokové poměry a nakládání s dešťovými vodami jsou řešeny v samostatném projektu.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  

Realizace stavby nemá požadavky na asanace či kácení dřevin. Na pozemku se nachází 
pouze náletové křoviny a travnatý povrch, který bude spolu s vrstvou ornice odstraněn 
strojovou technikou. 

 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé)  

Z navrhované novostavby objektu nevyplývají žádné požadavky na zábory zemědělského 
půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  

1. Dopravní napojení: 

Navržená novostavba polyfunkčního domu bude dopravně napojena z ulice Havlíčkova, a 
to provedením nového sjezdu z přilehlé komunikace. Projekt sjezdu není předmětem této 
dokumentace. 

Pro přístup pěších bude vybudován nový chodník z obou přilehlých komunikací vedoucí 
podél jihozápadní fasády domu o šířce 1,5 m. 

Z těchto chodníků bude umožněn hlavní vstup do objektu. 

 



2. Napojení lokality na inženýrské sítě: 

Veškeré využívané inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé ulici Havlíčkova, resp. v 
chodníku podél této komunikace.  

Napojení na vodovodní řad je řešeno vodovodní přípojkou z PE potrubí s vodoměrem 
umístěným ve vodoměrné šachtě umístěné na pozemku dotčené parcely. 

Odpadní vody budou svedeny plastovým potrubím do odpadní kanalizace přes revizní 
šachtu umístěnou na pozemku investora. 

Kanalizace pro odvod srážkových vod vedena plastovým potrubím do vsakovacího 
systému, který je umístěn pod povrchem na pozemku investora. 

Napojení na veřejný plynovod je pomocí přípojky z ocelového potrubí k HUP 

umístěného severovýchodní fasádě objektu. 

Připojení objektu na elektrickou energii je provedeno podzemním kabelem k elektroměrné 
skříni na hranici pozemku. Viz. koordinační situační výkres. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice  

Před zahájením stavby bude na staveništi provedeno odbočení vodovodní přípojky a 
osazen elektroměrový pilíř na přípojce nízkého napětí z podzemního vedení pro zajištění 
přívodu vody a elektrické energie během stavby.  

Další přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny a zakončeny na pozemku investora. Dále je 
pozemek napojen na dopravní infrastrukturu města.  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

Objekt je navržen pro bydlení a komerční provozy. Jedná se o polyfunkční dům, obsahující 
11 bytových jednotek o velikostech 2+kk, 3+kk, 4+kk a 5+kk, a dále dva komerční prostory 
navržené pro kavárnu a slón krásy. Do bytové části vedou 2 vhcody a další 2 vchody jsou 
pro komerřní prostory. Bytová část má samostatné schodiště a výtah. 

Plocha pozemku: 5 195m2 

Zastavěná plocha objektem: 541,75m2 

Procento zastavění: 10,43% 



Výška atiky ploché střechy: 13m od 0,000 

Počet bytů: 11 

Počet provozoven: 2 

Počet parkovacích míst: bytový dům 23 míst, kavárna 7 míst, salón krásy 8 míst 

Počet uživatelů: 34 osob v bytech, 7 zaměstnanců v komerčních prostorech. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení  

Pro část obce Havlíčkův Brod, ve které se bude stavba nacházet, nebyl vydán regulační 
plán. 

Ovšem po dohodě se stavebním úřadem a předběžné konzultaci o projektovaném záměru 
byla stavba upravena tak, aby prostorovým řešením zapadla do stávající zástavby. Dle 
územního plánu obce Havlíčkův Brod se parcely nachází v zastavitelném území. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení  

Objekt má atypický půdorys. Střecha je zde navržena plochá jednoplášťová. Výška atiky je 
13m od 0,000. 

Objekt je zděný z keramických tvárnic, založen na základových betonových pasech. Strop 
je tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky. Celý objekt 
je zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem Isover EPS. 

Povrchová úprava objektu bude řešena omítkou v barevných odstínech šedá, bílá, 
pastelově oranžová. 

Okna a dveře budou dřevěná v bílé barvě. Garážová vrata budou hliníková rovněž v bílé 
barvě. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Stavba je rozdělena na tři části. Dvě části komerční a jednu část bytovou. Každá část má 
samostatný hlavní vchod, bytová navíc vedlejší vstup pro obyvatele domu. V 1 PP se 
nachází kromě zádveří, chodby a schodišťového prostoru kolárna a kočárkárna, dílna, 
technická a úklidová místnost, sušárna s prádelnou, sklepní kóje a 7 samostatných garáží. 
V 1NP se nachází bezbariérový byt a provozy kavárny a salónu krásy.  



V 2NP až 4NP se nachází celkem 10 bytů o různých velikostech.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby  

Vstupní prostory, společné prostory bytového domu, bezbariérový byt a provozovny jsou 
řešeny dle příslušných požadavků. V návrhu je respektováno požadavků vyhlášky 
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Okolí 
stavby je řešeno jako bezbariérové. 

Parkovací plocha pro ZTP je umístěno na přilehlém parkovišti. Šířka parkovacího stání je 
3 750mm. 

 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby  

Návrhem objektu je maximálně přihlíženo k bezpečnosti osob při budoucím užívání 
stavby. Vhodným konstrukčním řešením (např. výšky zábradlí dle volného prostoru pod 
nimi, velikost schodišťových stupňů, atd.) bylo eliminováno riziko úrazu při užívání stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

a) stavební řešení 

Objekt je stavebně řešen jako jeden celek. Není navržená žádná svislá posuvná spára pro 
možnou dilataci jednotlivých částí objektu. Dispozičně je objekt rozdělen na tři části, které 
mají samostatné vchody. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je zděný z cihelných tvárnic Porotherm. Základy tvoří betonové pasy. Stropy jsou 
tvořeny keramobetonovými stropními nosníky s cihelnými vložkami MIAKO. Střecha je 
plochá, jednoplášťová se spádovou vrstvou z lehčeného betonu. Polyfunkční dům je 
zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem Isover EPS. Překlady a příčky 
jsou řešeny prvky systému Porotherm. Instalační předstěny jsou opláštěny sádrovlaknitými 
deskami, podhledy v 1PP jsou sádrokartonové s protipožární odolností. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt musí být před realizací posouzen statikem, který zaručí mechanickou odolnost a 
stabilitu navržených konstrukcí. 

 

 

 



B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) technické řešení 

V situaci jsou zakresleny orientačně trasy stávajících inženýrských sítí. Trasy navržených 
přípojek jsou zřejmé ze situačního výkresu. Přípojky budou provedeny především z ulice 
Havlíčkova. 

Vodovod: 

Objekt bude zásobován pitnou vodou novou vodovodní přípojkou z veřejného řadu 
situovaného v ulici Havlíčkova. Na řád bude napojena přípojka, která bude přivedena do 
vodoměrné šachty situované při severozápadní straně pozemku. Odtud povede voda do 
objektu, do technické místnosti v 1PP. Zde bude zajištěn i ohřev TUV a bude odtud 
proveden rozvod studené a teplé vody k místům spotřeby. 

Kanalizace: 

Splaškové vody budou svedeny novou kanalizační přípojkou do stávajícího 

kanalizační řadu. S dešťovými vodami bude nakládáno přímo na pozemku. Ze střechy 
objektu bude voda svedena plastovým podrubím do podzemního vsakovacího systému s 
bezpečnostním přepadem. 

Elektroinstalace: 

Objekt bude napojen na stávající rozvod NN elektrické energie. Bude zřízena 

podzemní přípojka, která povede do elektroměrové skříně na hranici pozemku. Dále 
povede do technické místnosti, kde bude umístěn hlavní domovní rozvadeč. Odtud budou 
provedeny rozvody do jednotlivých bytů. Na chodbě každého podlaží bude zazděný 
elektroměrový rozvaděč pro jednotlivé byty. Ten se nachází v chráněné únikové cestě, 
proto musí být řešen s požadovanou požární odolností. 

Větrání: 

Větrání v objektu je zajištěno přirozeným větráním okny. Prostory koupelen a WC uvnitř 
objektu, kde není zajištěno větrání okny budou větrány odtahem vzduchu potrubním 
ventilátorem nad střechu objektu . Ventilátory budou umístěny ve ventilační šachtě 
jednotlivě pro každý byt. Přívod vzduchu bude zajištěn infiltrací. 

Vytápění: 

Objekt bude vytápěn kaskádovými plynovými kondenzačními kotli umístěnými v technické 
místnosti v 1PP odkud povedou rozvody. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Seznam technických zařízení: 



- plynové nástěnné kotle Therm 45 KD o maximálním výkonu 42,5 kW 

- zásobníkový ohřívač TUV Thermona OKC 750 NTRR o objemu 731 l, který bude 
napojen na uvedené plynové kotle 

- teplovodní rozvody vytápění včetně otopných těles 

- rozvody elektroinstalací, včetně vypínačů, venkovních fotobuněk a pohybových 

čidel a zdrojů světla 

- vodovodní a kanalizační rozvody včetně všech kusů potrubí a armatur 

- zařizovací předměty jednotlivých bytů 

- hydraulický výtah OH630 - Standart 

- požárně bezpečnostní zařízení stavby včetně vnitřních hydrantů a rozvodů vody 

pro protipožární zásah 

- ventilátory pro odvětrán koupelen a WC jednotlivých bytů + ventilační turbína 

 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  

a) rozdělení staveb do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních i vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 



i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

- všechny body a) - j) v rozsahu kapitoly B.2.8 jsou řešeny v části projektové dokumentace 
požárně bezpečnostního řešení stavby, viz. Technická zpráva požární ochrany 

- v následujícím odstavci bude uvedeno jen stručné shrnutí problematiky týkající se 

bodu B.2.8 

Konstrukční systém řešeného objektu je DP1 – nehořlavý. Objekt tvoří 21 požárních 
úseků. Chráněná úniková cesta je typu A a její větrání je zajištěno přirozeně okny. 
Navržené konstrukce vyhoví normovým požadavkům pro uvedený stupeň požární 
bezpečnosti. Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na 
okolní pozemky. V celém objektu bude umístěno celkem 13 hasících přístrojů. V každém 
bytu bude umístěno zařízení autonomní detekce a signalizace. V každém podlaží budovy 
je navržen vnitřní hydrant s tvarově stálou hadicí DN 25, který bude umístěn v chráněné 
únikové cestě v plechové skříni. 

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energií  

a) kritéria tepelně technického posouzení 

Jednotlivé konstrukce objektu byly navrženy tak, aby se blížili doporučené hodnotě 
součinitel prostupu tepla U. Tepelně technické posouzení navrhovaného objektu vychází z 
požadavků závazné tepelně technické normy ČSN 730540. Požadavky kladené na objekt 
stanovuje část normy ČSN 730540-2. Hodnocené parametry posuzovaného objektu jsou: 

- nejnižší vnitřní povrchová teplota => teplotní faktor konstrukce 

fRsi > fRsi,N [-] 

- součinitel prostupu tepla vyjádřený hodnotou 

U [W/m2K] 

- požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci 

Mc,a < Mev,a [kg/m2.rok] 

Mc,a < Mc,N [kg/m2.rok] 

Vyhodnocení tepelně technického hodnoceni jsou uvedeny v samostatné příloze 
projektové dokumentace. Z posouzení a vyhodnocení kontrolních výpočtů stavební fyziky 
bylo prokázáno, že všechny konstrukce jsou bezpečné a splňují parametry, které přikazuje 
uvedená norma ČSN 730540-2. 

 



b) energetická náročnost stavby 

Pro navrhovanou stavbu nebyl vypracován Průkaz energetické náročnosti budov.  

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 

V návrhu stavby není využitý žádný alternativní zdroj energie.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  prac. a komunální prost ředí. 
Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, 
odpad ů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t, 
apod.)  

Větrání: 

Větrání objektu je zajištěno přirozeně okny. U záchodů a koupelen uvnitř budovy je větrání 
zajištěno pomocí potrubních ventilátorů. 

Vytápění: 

Vytápění objektu je zajištěno pomocí plynových kaskádových kondenzačních kotlů 
umístěných v technické místnosti v 1PP. 

Osvětlení:. 

Stavba musí splňovat požadavky denní osvětlenosti (č.d.o.) ČSN 730580. Návrh velikostí 
otvorů v místnostech vycházel z jednoduchých obecných pravidel na velikosti otvorů. 

Zásobování vodou: 

Voda bude připojena z místního veřejného vodovodu. Rozvody pitné vody v objektu budou 
vedeny v drážkách ve zdivu, popřípadě v instalačních předstěnách a šachtách. V objektu 
je navržen i vnitřní hydrant pro umožnění vnitřního požárního zásahu. Ten musí být 
napojen na veřejný vodovod a být pod stálým tlakem. Venkovní podzemní hydrant je ve 
vzdálenosti 10m od objektu. 

Odpady: 

Při provozu objektu vznikají odpady. Dle katalogu odpadu ve vyhlášce č. 

381/2001 podle přílohy č.1: 

Skupiny katalogu odpadů: 

20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) 



- biologický odpad ze salónu krásy (vlasy, nehty, vousy, a zvlášť obaly od chemických 
látek) bude tříděn do nádob k tomu určených  

a uložený v prostorách provozovny a dále bude zajištěn odvoz a odborná likvidace 
specializovanou firmou 

Odpady budou ukládány do kontejnerů na pozemku investora v jižní části pozemku. 

Vlivy stavby na okolí: 

Vibrace: 

Stavba slouží jako objekt pro bydlení, takže svým charakterem nebude 

způsobovat vibrace v okolním prostředí. 

Hluk: 

Stavba slouží jako objekt pro bydlení, takže svým charakterem nebude 

způsobovat hluk v okolním prostředí. 

Prašnost: 

Svým charakterem provozu nebude objekt zvyšovat prašnost v okolním prostředí 

 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Konstrukce kontaktního podlaží je navržena jako konstrukce 2. kategorie těsnosti. 
Navržena je betonová podkladní deska. Tloušťka desky je 150mm. Beton je z jedné strany 
opatřený PVC hydroizolací, která vytváří zároveň protiradonovou bariéru. Ze zkušeností z 
okolních staveb a podle provedeného vrtu byl zjištěn nízký radonový index. Opatření proti 
pronikání radonu je pomocí konstrukce 2. kategorie těsnosti. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá žádná technická seizmicita. 

d) ochrana před hlukem 

Ochranu před hlukem zajišťuje obvodový plášť s izolací a použití dostatečně hmotných 
staviv. Objekt se nenachází v místech, které by vykazovalo zvýšenou hladinu hluku. 
Posouzení obvodového pláště viz. akustické posouzení. 



e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází dle údajů poskytnutých stavebním úřadem v záplavovém území. 
Nejbližší vodní tok od objektu je řeka Sázava, která se nachází v dostatečné vzdálenosti 
od objektu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba je napojena na veřejnou infrastrukturu přípojkami. 

Kanalizační: 

Na veřejnou splaškovou kanalizaci se stavba napojuje pod místní komunikací, 

která vede poblíž objektu. 

Vodovodní: 

Připojení na vodovodní potrubí pod dopravní komunikací, která vede podél objektu. 

Plyn: 

Připojení na plynovodní potrubí pod zpevněnou plochou, která je tvořena zámkovou 
dlažbou podél objektu. HUP je umístěn na fasádě objektu v nice. 

Elektřina: 

Elektřina vedená pod zpevněnou zámkovou dlažbou podél objektu je napojená v tomto 
místě a dovedena až k technické místnosti objektu. Elektroměrná skříň je umístěna na 
hranici pozemku ve zděném pilíři. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity budou stanoveny při přesném výpočtu potřeby 
energií specializovaným pracovníkem. Délky jsou přizpůsobeny poloze objektu a poloze 
inženýrských sítí: 

-voda: 16m 

-elektřina: 14m 

-plynovod: 15,6m 

 

 



B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je navrženo tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu. Projekt se snažil 
co nejméně zasahovat do současné dopravní infrastruktury, aby nenarušil místní zvyklosti 
v provozu. Kolem objektu bude zřízena zámková dlažba, ze které je umožněn vchod do 
objektu. K parkovišti a k jednotlivým garážím vede asfaltová cesta. Dále je přímo u objektu 
navrženo parkoviště. Počet parkovacích míst: bytový dům 23 míst, kavárna 7 míst, salón 
krásy 8 míst 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Parcela, na které je navržený objekt postaven se nachází podél místní komunikace ulice 
Havlíčkova. 

c) doprava v klidu 

Doprava v klidu byla navržena v souladu s ČSN 736110 – Projektování místních 

komunikací. U objektu bude zřízeno nové parkoviště s kapacitou - bytový dům 23 míst, 
kavárna 7 míst, salón krásy 8 míst, včetně dvou míst určených pro ZTP. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší chodník ze zámkové dlažby kolem objektu navazuje na místní komunikaci, podél níž 
jsou stávající pěší chodníky. Cyklistické stezky ani trasy není třeba řešit, protože nejsou v 
současné době navrženy, ani se o tom neuvažuje. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 

Stavební pozemek je svažitý od jihozápadu k severovýchodu. Objekt je zapuštěný do 
terénu. Vykopané zeminy se využije na terenní úpravy severovýchodní části pozemku pod 
dětským hřištěm viz. situační výkres. 

b) použité vegetační prvky 

Okolí objektu bude v místech nezpevněných ploch zatravněno. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou navržena žádná biotechnická zařízení. 

 

 



B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během výstavby bude mít stavba negativní vliv hlučnosti na okolní prostředí. Ovzduší 
ovšem nebude výrazně zhoršovat kvalitu ovzduší. Práce na stavbě budou probíhat pouze 
v pracovní době realizační firmy a hygienické limity nebudou překročeny. 

Hluk: 

Objekt svým charakterem nebude vykazovat při užívání hlučnost. 

Odpady: 

Při provozu objektu vznikají odpady. Odpadové hospodářství je navrženo a zobrazeno ve 
výkresové části dokumentace. Dle katalogu odpadu ve vyhlášce č. 381/2001 podle přílohy 
č.1: 

Skupiny katalogu odpadů: 

20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů). 

- biologický odpad ze salónu krásy (vlasy, nehty, vousy, a zvlášť obaly od chemických 
látek) bude tříděn do nádob k tomu určených  

a uložený v prostorách provozovny a dále bude zajištěn odvoz a odborná likvidace 
specializovanou firmou. 

Odpady budou ukládány do kontejnerů na pozemku investora. 

Voda: 

Dešťová voda, která na pozemek naprší, bude také na pozemku investora zlikvidována. 
Voda z přilehlého parkoviště a ze střechy objektu bude svedena plastovým potrubím do 
podzemního vsakovacího systému s bezpečnostním přepadem. 

Všechny zpevněné plochy okolo objektu jsou ve spádu od objektu a jsou navrženy jako 
zámková dlažba s volnými spárami. 

Odpadní voda splašková je svedena do veřejné splaškové kanalizace. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině) 

Stavbou se nekácí ani neznehodnocují žádné dřeviny, lesy ani památné stromy. 



V oblasti realizace stavby se nenachází chránění živočichové ani rostliny. Ekologické 
funkce nebudou výrazně omezeny, protože samotný pozemek nemá velkou funkční vazbu 
ke krajině. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA (provoz stavby nedoprovázejí žádné významné 
negativní vlivy na životní prostředí). 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny zvoleným 
konstrukčním řešením stavby. Běžné bezpečnostní prvky budou na stavbě instalovány a 
odzkoušeny. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeby a spotřeby hmot budou stanoveny ze zpracovaného rozpočtu stavby, který bude 
zpracovávat realizační firma, popřípadě soukromý rozpočtář. Tyto potřeby energií a 
spotřeby hmot budou stanoveny z projektové dokumentace pro provádění stavby. 

b) odvodnění staveniště 

V průběhu výstavby bude staveniště odvodněno vsakem zajištěným stávající propustnou 
zeminou. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno primárně na dopravní infrastrukturu z místní komunikace, která 
vede k zástavbě rodinných domů. Staveniště bude průjezdné. Povrch bude zpevněný buď 
násypem z hrubého kameniva frakce min 45/50 nebo z betonových panelů. 

Technická infrastruktura bude zajištěna staveništními přípojkami z vodovodního řádu a z 
elektrické sítě. Přípojka elektřiny bude zřízena ze sítě a umístěna na hranici pozemku 
investora. Vodovodní přípojka bude zřízena v místě budoucí přípojky. 



d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Pro využívaní zařízení 
staveniště bude využito pouze pozemku investora. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Povinností realizační firmy je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutné činit opatření proti znečištění okolí 
staveniště odfouknutými odpady. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné 
asanace, demolice ani kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště 

Pro staveniště je určena plocha na pozemku investora dle potřeby. Veřejné plochy nebude 
potřeba využívat. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu objektu, budou tvořit převážně 
spalitelné odpady jako např.: obaly, kartony, prkenné bednění, pytle od sypkých 
stavebních hmot. V malém množství je též uvažováno s plasty, ocelí a kovy. 

Neopomenutelnou položku také tvoří odřezky z betonových a keramických stavebních 
materiálů. 

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 
stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce jsou navrženy se záměrem vyrovnání bilance výkopů a násypů. Přísun 
zeminy nebude nutný, protože zemina nutná k násypu bude využitá z výkopových prací 
základových konstrukcí a částečně 1PP. Průběžné deponie je nutné ukládat na vymezený 
prostor na parcele investora nebo ukládat na místo budoucího násypu. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady 
budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidacim odpadů a 
doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, 
uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, 
např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých 
odfouknutelných odpadů. 

 



j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli a 
stavebním dozoru. Přítomnost koordinátora bezpečnosti zváží budoucí dodavatel nebo 
subdodavatel. Na stavbě se budou pravděpodobně pohybovat pracovníci více 
subdodavatelů najednou. Z tohoto je pravděpodobná nutnost přítomnost koordinátora 
bezpečnosti. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není potřeba provádět úpravy pro 
jejich bezbariérovost. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasně jednoduché dopravní 
značení upozorňující na probíhající práce na staveniště a upozorňující na výjezd vozidel 
ze staveniště. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavební práce jsou časově plánovány na jarní, letní a podzimní měsíce. Stavební práce 
vzhledem k typu stavby nebudou probíhat za provozu. Provoz stavby začne, až bude 
stavba kompletně hotová. Opatření stavby proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
budou vycházet z typu právě prováděných prací (přikrývání kcí před srážkami, kropení 
konstrukcí při vysychání proti přímému slunci, atd.). 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby v květnu roku 2015.  

Předpokládané ukončení stavby a uvedení do provozu bylo orientačně stanoveno na 
listopad 2015. 

 

 

 

 



Závěr:  

Byla vypracována projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu. 

Součástí práce jsou studie, výkresová a výpočtová část. V textové části je řešeno tepelně 
technické řešení a požárně bezpečnostní řešení. 

 

Dále byla v řešena specializace TZB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam používaných zkratek:  
 
PP – podzemní podlaží 
NP – nadzemní podlaží 
PT – původní terén 
UT – upravený terén 
PTH - Porotherm 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
HI – hydroizolace 
TI – tepelná izolace 
AKU – výrobek zvyšující ochranu proti hluku 
U – součinitel prostupu tepla 
DN – jmenovité světlost  
FŠ – filtrační šachta 
RŠ – revizní šachta 
ORL – odlučovač ropných látek 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
VŠ – vodoměrná šachta 
EL – elektroměr 
PÚ – požární úsek 
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení 
PBS – požární bezpečnost staveb 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
CHÚC – chráněnná úniková cesta 
NÚC – nechráněnná úniková cesta 
16/32 – frakce kameniva 
18/20 – pevnost betonu 
k. ú. – katastrální území 
parc. č. – parcelní číslo 
Bpv – výškový systém Balt po vyrovnání 
PB – pevný bod 
D – dveře 
O – okno 
P – překlad 
T – truhlářské výrobky 
K – klempířské výrobky 
Z – zámečnické výrobky 
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