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Abstrakt  
Tato diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v Chrudimi. Jedná se o třípodlažní 
objekt. Dispozice prvního podlaží je určena pro veřejné účely. Druhé a třetí podlaží slouží jako 
obytná část. Budova je zastřešena plochou střechou.  
  
Klí čová slova 
Stavební projekt, technická zpráva, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, půdorys, 
řez, polyfunkční dům, betonové základy. stavební systém Heluz, plochá střecha, třípodlažní objekt  
  
  
  
Abstract 
This thesis describes the design of multifunctional building in Chrudim. It is a three-storey building. 
The layout of the first floor is for public purposes. The second and third floors serve as the 
residential part. The building is covered with a flat roof.  
  
Keywords 
Construction project, technical report, the accompanying report, summary technical report, 
situation, plan, section, multifunctional building, concrete foundation. building system Heluz, 
reinforced concrete slab, flat roof, three-storey building  
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Úvod: 

Objekt polyfunkčního domu je navržen ve městě Chrudim v klidné okrajové části města s dobrou dostupností 

do jeho centra. Kolem objektu stojí jak bytové tak i rodinné domy. Před objektem je navržené parkoviště pro osobní 

automobily. Projekt řeší dispoziční uspořádání objektu a jeho realizaci a okrajově dispoziční uspořádání vně 

objektu. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

 A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Novostavba polyfunkčního domu v Táboře 
 

b) Místo stavby:  Pozemek par. Č2363/1 
         Ulice Topolská 740  
         Chrudim 53705,   
 
 A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Město Chrudim, Smetanova 413, Chrudim, 537 01 
 
 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

                 Bc. Kryštof Mikyska , Sakařova 1324, Pardubice, 530 03 

 

 A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- prohlídka stavební parcely  

- zaměření parcely  

- pracovní fotodokumentace   

- konzultace s investorem  

- architektonická studie stavby  

 

 A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území: 

Parcela č. 2363/1 se nachází v městské části Chrudim I. Pozemek je nyní rozdělen na více částí 
a územním plánem určen pro občanskou výstavbu. Dříve parcela sloužila pro potřeby 
zemědělství. Pozemek není oplocen. V okolí stavební parcely se plánuje výstavba bytových 
domů. Pozemek je majetkem investora. Majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny dle platných 
předpisů.  

 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 

Ochrana životního prostředí 
Veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním stavby nebudou v rozporu s 
ochranou životního prostředí. Všechny odpady budou tříděny a převezeny na příslušné 
skládky odpadu.   

 

Vodohospodářská správa 
Stavba není v přímém dosahu žádného vodního zdroje, a tudíž nehrozí jeho znečistění. 
Stavba nikterak neovlivní hladinu podzemní vody.  

 



Ochrana ovzduší 
Objekt ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat, či nikterak 
ovlivňovat kvalitu ovzduší.  
  

Ochrana lesu ČR 
Zalesněné plochy, vzhledem k lokalitě, nikterak nezasahují na pozemek staveniště, či 
ho nijak neovlivňují.  
 

Ochrana zemědělského půdního 
fondu 
Nezasahuje do zájmu řešení. Jeho ochrana nebude nikterak narušena či ovlivněna. 
Územína kterém bude provedena výstavba bylo změněno stavebním úřadem na 
stavební parcelu. 
 

Ochrana proti ohni 
Budou provedeny opatření, které zamezí/ovlivní vzniku požáru a volného šíření 
objektem. Viz zpráva Požárně bezpečnostního řešení.  
 
Policie ČR, dopravní inspektorát 
Shledal stavbu z hlediska omezení dopravy za vyhovující.  
 

Památková péče 
Nevznikají požadavky na jeho řešení.  
 

c) Údaje o odtokových poměrech:  

Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry. Kanalizace bude 
vybudována tak, aby nezpůsobila zaplavení stavby.  

Splaškové kanalizace s uvedením dotčených ploch do původního stavu nemění 
stávající množství odtokové vody.  Dešťová voda bude splňovat hodnoty 
vypouštěného znečištění stanovené nařízením vlády č. 229/2007 Sb. V období 
dlouhotrvajících a intenzivních dešťů lze předpokládat v okolí krátkodobé zvýšení 
hladiny spodní vody.  
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

Stavební parcely jsou dle územního plánu města, vypracovaném v roce 2013, 
označeny jako plochy smíšené určené k obchodu a službám. Stavba je tedy v souladu 
s územně plánovací dokumentací.  

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:   

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb.  
O obecných požadavcích na využívání území.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Na základě jednání s příslušnými orgány jsou veškeré požadavky splněny a 
zapracovány do dokumentace - doklady přiloženy v dokladové části E 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

   Nejsou  



 
  

 A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Novostavba  

b) Účel užívání stavby:    Bydlení a obchod  

c) Trvalá nebo dočasná stavba:   Trvalá  

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:  Nejsou  

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívaní staveb: 

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu  

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.   

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů:  

  Na základě jednání s příslušnými orgány jsou veškeré požadavky splněny a zapracovány do 
dokumentace - doklady přiloženy v dokladové části E  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

   Nejsou  

h) Navrhované kapacity stavby:   

  Obestavěný prostor:              1489,0m3  Zastavěná 
plocha:       829,66 m2  

  Užitná plocha:        2488,98 m2  
   Počet podlaží celkem       3 

 

 

 
i) Základní bilance stavby: 

Bilance tepelných ztrát objektu 
Tepelné ztráty byly počítány pro oblast – 13 °C samostatně stojící budova, poloha 
chráněná.  

 Celková tepelná ztráta = 64,56 kW    
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy - B - úsporná  
Další bilance stavby nebyly v rámci diplomové práce počítány. 
 
 
 

  j)  Základní předpoklady výstavby: 

Uvedené předběžné údaje o termínu a délce výstavby, příp. etapizaci budou 
upřesněny podle záměru investora. Níže uvedenou lhůtu výstavby lze považovat za 
limitní, skutečná lhůta výstavby bude kratší. Popis postupu výstavby bude 
předmětem nabídky vybraného zhotovitele. Projektant předpokládá, že realizace 
bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených celcích.  
 



Termín zahájení výstavby: květen 2016 
 
Jaro 2016: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy  
Léto 2016: Hrubá stavba  
Jaro 2017: Dokončovací práce  
Léto 2017: Konečné terénní úpravy  
 
Termín ukončení výstavby: listopad 2017 

  k)  Orientační náklady stavby: 

Náklad stavby bude znám v rámci precizace řešení v následujícím stupni přípravy 
stavby, na základě jednoduché kalkulace je možné uvažovat s částkou na realizaci 
objektu ve výši cca 62 013 265 Kč bez DPH.  

 

Základní charakteristika stavby a její účel  

Jedná se o výstavbu polyfunkčního domu – tvořícího 10 bytových jednotek a nebytových prostor. 
Tato stavba je členěna jako jeden celek. Budova není podsklepena. Zastřešení je řešeno 
jednoplášťovou plochou střechou.  
 Objekt je nepravidelného půdorysu, tvořený z 2 oddělených částí technického zázemí a 4 
obchodů v 1NP  a 2 oddělených ubytovacích částí s 10ti ubytovacími jednotkami ( 2x 2kk a 6x 3kk) 
ve 2NP – 3NP 
V 1NP se ne nachází technické zázemí bytů – sklepní koje, kočárkárna a kolárna, technická místnost. 
Dále 5 obchodů – Prodejna elektroniky, Prodejna domácích potřeb, květinářství, Optika, Obuv.  
Obchody jsou tvořeny z prodejní plochy, šatny, kanceláře, skladu a WC. 
Ve 2NP – 3NP je 10 bytových jednotek. Každá bytová jednotka je tvořena z chodby, technické 
místnosti, WC, koupelny, ložnice, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a větší byty disponují 
více pokoji. Každý byt má i lodži 
Světlá výška 1NP je 3,0m, 2NPa 3NP je 2,7 m.  

 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ ATECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
• SO01 – vlastní objekt polyfunkční dům  
• SO02 – prostor pro uložení komunálního odpadu  
• SO03 – parkoviště z asfaltového betonu 
• SO04 – chodník ze zámkové dlažby  
• SO05 – příjezdová komunikace  
• SO06 – zatravněná plocha  
• SO07 – veřejná komunikace  

 
 
 
 
 
Brno                                                                              vypracoval:   Bc. Kryštof Mikyska    prosinec 
2014 
                                                                                                     Podpis: ……………..……….                     
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) Charakteristika stavebního pozemku:  

Pozemek je na ulici Topolská, v katastrálním území Chrudim. Za účelem zřízení objektu, byl pořízen 
pozemekp. č. 2363/2. Pozemek sloužil jakozemědělský fond. Nyní pozemky patří městu Chrudim. Pozemek 
byl rozdělen na více částí a podle územního rozhodnutí byl vyjmut ze zemědělského fondu a je vhodný pro 
stavbu bytových či obchodních domů. Nové hranice pozemku budou vytyčené a zakreslené do katastru 
nemovitostí. Okolní terén je mírně svažitý směrem na východ, avšak pozemek je vůči svažité přilehlé 
komunikaci vyvýšen a srovnán do roviny. Ze západní strany zájmový pozemek přímo sousedí s pozemky 
3471/1, na kterých je v současné době vysetý trávník. Ze severní strany pozemek přímo sousedí s místní 
komunikací v ulici Topolská. Z východní strany pozemek přímo sousedí s pozemkem 2361/1a z jižní strany 
s pozemkem 6323/2. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Před zahájením projekčních prací byl proveden hrubý radonový průzkum. Z průzkumu vyplívá nízká 
kategorie radonového indexu. Správci sítí byli požádáni o poskytnutí informací o poloze a dimenzi svých 
inženýrských sítí a o možnosti připojení zamýšlené stavby. Inženýrsko‐geologický průzkum prováděn nebyl 
z důvodu informací poskytnutých od Geofondu ČR. Další průzkumy nejsou stavbou vyvolány.  

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

Stavba nenarušuje žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.  

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území:  

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

Stavba nebude zastiňovat ani jinak omezovat okolní stavby.  

Během stavby bude zajištěna bezpečnost v okolí stavby, hluk a prach nebude překračovat limitní hodnoty. 
Na pracovišti bude udržován pořádek.  

Technická infrastruktura bude napojena na obecní infrastrukturu. Stavbou kanalizačního systému nebudou 
produkovány zdroje znečištění vody, ovzduší a okolí.  

Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry. Kanalizace bude vybudována tak, aby 
nezpůsobila zaplavení stavby.  

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  
Nemusí se provádět žádné úpravy, vybraný pozemek je pouze zatravněn. 

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa:  

Nejsou  

 



h) Územně technické podmínky:  

Napojení na dopravní infrastrukturu města bude umožněno sjezdem z nově vybudovaného parkoviště do 
ulice Topolská. 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu města, která vede v ulici Topolská a sice, na rozvodnou 
síť NN, na veřejný vodovodní řad, na jednotnou kanalizační síť a na sdělovací vedení. Dešťové vody ze 
zpevněných ploch a střech objektu budou zadržovány v retenční nádrži s přepadem do jednotné kanalizace.  

 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  

Stavba  nemá bezprostřední časové vazby na okolní výstavbu. Se stavbou nejsou provázány žádné související 
a podmiňující stavby. Se stavbou nesouvisí žádná jiná opatření v dotčeném území.  
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 Účel užívání stavby  

 V objektu jecelkově umístěno5 nebytových prostor, které mohou sloužit jako obchody. Ty 
jsou umístěny v 1NP. Dále v 1NP jsou umístěny sklepy pro bytové jednotky, kočárkárna kolárna a 
technická místnost. Ve 2NP a 3NP je umístěno 10 bytových jednotek. O velkosti 2kk – 3kk. Jedná 
se o trvalou novostavbu, výstavba objektu není rozdělena na etapy.  
 Navrhované kapacity stavby.  
 Obestavěný prostor : 1489,0 m3    
 Zastavěná plocha: 829,66 m2 
 Počet podlaží: 3NP 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus:  

Stavba je řešena tak, aby nepůsobila nevhodně na své okolí. V této lokalitě nejsou požadovány žádné 
regulační požadavky, které by ovlivnily vzhled objektu. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími. 
Má jednoduchý geometrický tvar. Tvar objektu vychází z tvaru obdélníka. Dva obdélníky jsou spojeny 
jedním menším,tvořícím komunikační prostor pro bytovou část 

 
b) Architektonické řešení:  

Fasáda je řešena tepelně izolační omítkou nanesenou na obvodovou stěnu z HeluzFamily. Barevně je objekt 
řešet v odstínech barev bílá,světle šedá a tmavě šedá. Zastřešení objektu tvoří plochá jednoplášťová střecha. 
Ke každému bytu přísluší lodžie. Zpevněné plochy jsou navržené z asfaltu a zámkové dlažby.  
 
 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Objekt bude sloužit jako bytový dům 2NP , 3NP. V 1NP budou nebytové prostory s připraveností na 
obchody. Provoz v objektu je navržen tak, aby si provoz obchodů a vchody do bytové části nijak nezavazeli 
a navazovali na sebe. V objektu je navrženosamostatné schodiště s výtahem.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  



Jelikož se jedná o objekt veřejně přístupný, je nutno postupovat v řešení bezbariérovosti stavby 
polyfunkčního domu v souladu s ustanovením vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup do objektu z venkovního parkoviště, kde jsou 
vyhrazena dvě parkovací stání pro OOSPO je možný po zámkové dlažbě a upraveným sjezdem na 
komunikaci. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm. V objektu jsou dále pak navržen 1 výtah dle 
výše zmíněných vyhlášek a jednoschodiště. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s 
funkcí, provozem a údržbou zařízení. Při obsluze elektrického zařízení musí obsluhující dbát příslušných 
návodů a instrukcí a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo 
nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno. Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být 
před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 
příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 
405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.  

   
B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Stavební řešení:  

Konstrukční systém objektu je navržen jako zděný s pravidelným tvarem. Rozměr 54,25 x 16,01 m. Objekt 
má 3 nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Konstrukční výška 1NP je 3,8 m, 2NP a 3NP je 3,05m.Výplňové 
obvodové zdivo budou tvořit cihelné tvárnice Heluz. Vnitřní dělící konstrukce a příčky budou z cihelných 
tvárnic Heluz. Uvnitř objektu jsou navržený výtah v betonové monoliticé šachtě. U výtahu je navrženo 
montované železobetonové schodiště, které je oddilatováno od stěn. Střecha na objektu je řešena jako 
jednoplášťová plochá s vnitřním odvodněním. Fasáda na objektu bude provedena kontaktním zateplovacím 
systémem. V objektu jsou jako výplně otvorů v obvodových stěnách použity dřevěná a hliníková okna a 
dveře od firmy Vekra. 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení:  

Základy  

Jsou navržené jako základové pasy šířky 900 a 1100 mm. Provedeny z betonu C25/30.Minimální šířka pasu 
je 500 mm, pod schodištěm a hloubka600 mm pod úroveň podlahy přilehlé k terénu. Základové konstrukce 
budou překryty deskoutl. 150 mm z prostého betonu C20/25 vyztuženého kari sítí W5/100/100. Základové 
pasy mají ložnou spáru v nezámrzné hloubce -1030 mmpod úrovní upraveného terénu. 

 

 
Hydroizolace  
Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí hydroizolační asfaltové pásy Glastek AL 40mineral 
(SBS asfaltový pás s vložkou z hliníkové fólie a s povrchovouúpravou minerálním jemnozrnným 
posypem). Z důvodu nízkého radonového rizika nenínutno zajišťovat protiradonovou 
izolaci.Hydroizolace bude vytažena na zdi minimálně 300 mm nad úroveň upraveného 
terénu.Hydroizolaci zpracováváme plamenem.Hydroizolaci střech tvoří parozábrana z oxidovaných 
asfaltových pásů Bytumax-V13 a hydroizolační vrstva z dvou SBS modifikovaných asfaltových 
pásů Glastek 35 standart mineral a Elastek 40 special dekor. 
 
Nosná konstrukce  



Obvodové nosné zdi jsou tvořeny cihelnými bloky HeluzFamily 50. Vnitřní nosné zdi jsou tvořeny 
cihelnými bloky Heluz AKU MK 36,5. 

Zdivo a příčky  

Vnitřní výplňové zdivo tvoří cihelné bloky Heluz P15 25. Příčky jsou tvořeny z Heluz AKU 11,5, Heluz 11,5 
a Heluz 8. 

Tepelné izolace  

Podlaha na terénu v 1NP stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 200 S tl. 80 mm. Zateplení soklu z 
polystyrenu XPS Styrodur 3035 CS tl. 80 mm. Střešní konstrukce Styrotrade EPS 150S tl 2x120mm. 

Střešní konstrukce  

Střechu tvoří panely SpirollPartek, na které je navrženo střešní souvrství zajišťující vodotěsnost a dostatečné 
tepelně technické vlastnosti použitím stabilizovaného polystyrenu Styrotrade EPS 150 S tl. 2x120 mm. Jako 
parozábrana je použito oxidovaných asfaltových pásů Bytumax V13. Jako hydroizolační vrstva slouží 2x 
SBS modifikovaný asfaltový pás Glaste 35 standard mineral a Elastek 40 special dekor. Střechy jsou 
vyspádovány do objektu s minimálními sklony 3%.  

Schodiště  

Schodiště v objektu je navržena jako železobetonové montované napojené na stropní konstrukce a 
mezipodestu. Schodiště vedoucí z 1NP do 2NP a 3NPje navrženo, jako dvouramenné schodiště. 

Výplně otvorů  

V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách použity dřevěná VekraNature 78. Jedná se o rámy 

s přerušeným tepelným mostem Uw = 0,83 W/(m
2

K), plastovým distančním rámečkem a čirým izolačním 

trojsklem Ug = 0,6 W/(m
2

K).Hliníková okna Vekra Futura Exclusive, jedná se o tříkomorové rámy 

spřerušeným tepelným mostem Uf = 1,47 W/(m
2

K), plastovým distančním rámečkem a čirým izolačním 

trojsklem Ug = 1,1 W/(m
2

K). Jako dveřní výplně v obvodových stěnách jsou použity hliníkové dveře Vekra 

Futura Exclusive, jedná se o tříkomorové rámy s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,8 W/(m
2

K), 

plastovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem Ug = 1,1 W/(m
2

K). 

Klempířské prvky  

Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy s poplastovaného plechu Colemantl. 0,6 mm. 

 
 
Zpevněné plochy  

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Beaton standard v tl. 60 mm položené do 
lože z štěrkodrti fr. 4‐8tl. 40 mm. Pod vrstvou drti bude vrstva drti fr. 8/32 v tl. cca 100 mm. Asfaltová 
komunikace je navržena ze dvou vrstev asf. betonu o tl. 60 a 90 mm a vibrovaným štěrkovým podložím. 

 
Vytápění a příprava TUV  
Je řešeno centrálně plynovými kotly umístěnými v technické místnosti. 

c) Mechanická odolnost a stabilita:  

Objekt je navržen tak, aby zatížení na nějpůsobící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:  

-zřícení stavby nebo její části  



-větší stupeň nepřípustného přetvoření  

-poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce  

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení:  

b) Výčet technických a technologických zařízení:  

Výtahy:  

V polyfunkčním domě jsou navrženjeden trakční výtah bez strojovny od firmy KONE – Monospace. 
Tento výtah spojuje 1NP, 2NP, 3NP. Nosnost těchto výtahů je 630 kg, kapacita 8 osob. Rozměry kabiny 
výtahu jsou 1,7x1,94m a světlá výška činí 2,3m. rychlost výtahu je 1,0m/s s příkonem 5,5 kW. Zařízení 
není škodlivé a je v souladu s předpisy. Zřízení obou výtahů budou provádět školení technici firmy 
KONE . 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Konstrukční nosný systém je z zděný z cihelných tvárnic. Z požárního hlediska se jedná o konstrukční 
systém nehořlavý DP1. Objekt má jednuchráněnou únikovou cestu. 
Objekt tvoří 21 požárních úseků:  

N1.01 zatříděný do III. SPB 
N1.02 zatříděný do II. SPB 
N1.03 zatříděný do I. SPB 
N1.04 zatříděný do II. SPB 
N1.05 zatříděný do III. SPB 
N1.06 zatříděný do III. SPB 
N1.07 zatříděný do II. SPB 
N1.08 zatříděný do III. SPB 
N1.09 zatříděný do III.  SPB 
N1.10 zatříděný do III.  SPB 
N1.11 zatříděný do III.  SPB 
N1.12 zatříděný do III.  SPB 
N1.13 zatříděný do III.  SPB 
N1.14 zatříděný do III.  SPB 
N1.15 zatříděný do III.  SPB 
N1.16 zatříděný do III.  SPB 
N1.17 zatříděný do III.  SPB 
N1.18 zatříděný do III.  SPB 
N1 19 zatříděný do III.  SPB 
N1.20 zatříděný do III.  SPB 
N1.21 zatříděný do III.  SPB 

 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802. Požárně nebezpečný prostor neohrožuje 
sousední objekty a nezasahuje na sousední pozemky, viz. příloha výkres situace V souladu s přílohou 4 
vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP 12x21 A, hasící přístroje budou umístěny ve výšce 
max. 1,5m. Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. 
Nouzové osvětlení musí být funkční po dobu min. 15 minut.  



B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického pohodlí:  

Obvodový plášť není nikterak zateplen je tvořen cihelnými bloky HeluzFamily 50. Podlaha na terénu 
stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 200 S tl. 80 mm. Zateplení soklu z polystyrenu XPS 
Styrodur3035 CS tl. 80mm.  Ploché střechy jsou zatepleny stabilizovaným polystyrenem Styrodur EPS 
150 S tl. 2x 120mm .V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách použity dřevěná 

VekraNature 78. Jedná se o rámy s přerušeným tepelným mostem Uw = 0,83 W/(m
2

K), plastovým 

distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/(m
2

K). Hliníková okna Vekra Futura 

Exclusive, jedná se o tříkomorové rámy spřerušeným tepelným mostem Uf = 1,47 W/(m
2

K), plastovým 

distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem Ug = 1,1 W/(m
2

K). Jako dveřní výplně v obvodových 
stěnách jsou použity hliníkové dveře Vekra Futura Exclusive, jedná se o tříkomorové rámy s přerušeným 

tepelným mostem Uf = 1,8 W/(m
2

K), plastovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem Ug = 1,1 

W/(m
2

K). 
Jako zdroj tepla jsou navržené plynové nízkokondenzační kotle.  
b) Energetická náročnost stavby:  

Tepelné ztráty byly počítány pro oblast – 13 °C samostatně stojící budova, poloha chráněná. Celková 
tepelná ztráta = 64,56 kW Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy -B -úsporná  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií:  

Alternativní zdroje energií nejsou využity.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby  

Stavba je navržena a bude užívána v souladu s platnými hygienickými předpisy, normami a vyhláškami. 
Stavba bude provedena a užívána v souladu s vydanými stanovisky Chrudimské hygienické stanice ke 
stavebnímu řízení.  

Veškeré odpady budou tříděny a ukládány do odpadních nádob, stanoviště odpadních nádob je navrženo 
na jižní straně pozemku u komunikace. V každém bytě či nebytovém prostoru je hygienické zázemí 
navržené v dostatečné kapacitě. Větrání z koupelen či WC je navrženo nucené ventilátorem pro každou 
místnost. Výstavbou a provozem nedojde k poškozování zdraví a životního prostředí. Objekt bude 
vybaven hygienickým zařízením v přiměřeném rozsahu. Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv 
na přírodu ani vodní zdroje. Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní 
prostředí, Stavba nebude po uvedení do provozu negativně ovlivňovat životní prostředí. V objektu se 
nebudou vyskytovat materiály obsahující azbest. Projektové řešení zajišťuje soulad stavby s platnými 
předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 
272/2011 Sb.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Z provedeného hrubého radonového průzkumu vyplývá použití běžných hydroizolací bez zvýšených 
nároků na nepropustnost plynů z podloží dle Vyhl. 307/2002 Sb. Z průzkumu vyplívá nízká kategorie 
radonového indexu. Přesto doporučuji veškeré prostupy izolační vrstvou instalacemi a dalšími prostupy 



s maximální pečlivostí utěsnit. 
b) Ochrana před bludnými proudy  

Stavba tohoto charakteru nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 
c)  Ochrana před technickou seizmicitou  

Objekt není v oblasti, kde by byl ohrožen technickou seizmicitou.  

d) Ochrana před hlukem  

Stavba je situována v oblasti s malým zatížením hlukem od automobilové dopravy. Při užívání objektu 
se nepředpokládá významný vznik hluku. Stavba nevykazuje zvýšené požadavky na ochranu proti 
hluku. Nepředpokládá se noční užívání objektu. Objekt je navržen z cihelných bloků tl. 500 mm a při 
použití dřevěných a hliníkových oken bude dosaženo dostatečné ochrany proti hluku z vnějšího 
prostředí. Hluk z vnitřního prostředí bude minimální a bude eliminován přes masivní stěny budovy.  

e) Protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou zapotřebí. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

a) Napojovací místa  

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu města, která vede v ulici Topolská a sice, na 
rozvodnou síť NN, na veřejný vodovodní řad, na jednotnou kanalizační síť, na parovod a na sdělovací 
vedení. Dešťové vody z parkovacích stání a ze stavby budou zadržovány v retenční nádrži s přepadem 
do jednotné kanalizace.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Veškeré splaškové vody budou z objektu svedeny do veřejné splaškové kanalizační sítě (BET 750), 
novou kanalizační přípojkou (PVC DN 200), která ústí do centrální městské ČOV. Dešťové vody ze 
zpevněných ploch a střech objektu budou svedeny a zadržovány v retenční nádrži s přepadem do 
jednotné kanalizace. Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad (LT 200) novou vodovodní 
přípojkou přes vodoměrnou šachtu PE hadicí DN 50 ze severní strany. Budova bude napojena na 
rozvodnou síť NN novou zemní přípojkou, na severní straně 

B.4 DOPRAVNÍŘEŠENÍ 

a) Popis: Pro příjezd k objektu bude vybudována odbočka z ulice Topolská. Sjezd bude upraven, 
vyasfaltován a napojen na zpevněné plochy, které budou sloužit pro parkování osobních vozidel a také 
pro zásobování objektu, a budou rovněž vyasfaltován.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

Na dopravní infrastrukturu bude objekt napojen na komunikaci v ulici Topolská.  

c) Doprava v klidu:  

-37 parkovacích stání pro osobní automobily kategorie O2 z toho dvěstání pro ZTP. 

d) Pěší a cyklistické stezky:  

Kolem objektu vedou v ulici Topolská chodníky pro pěší ve správě města Chrudim. Cyklistické stezky 



se poblíž objektu nevyskytují. Nově bude vybudovaný chodník na ulici Topolská na straně této budoucí 
stavbě. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

a) Terénní úpravy  

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Beaton standard v tl. 60 mm 
položené do lože z štěrkodrti fr. 4‐8. Pod vrstvou drti bude vrstva drti fr. 8/32 v tl. cca 100 mm. 
Asfaltová komunikace je navržena ze dvou vrstev asf. betonu o tl. 60 a 90 mm a vibrovaným štěrkovým 
podložím o celkové mocnosti 350 mm.  
b) Použité vegetační prvky  

Po dokončení stavby budou dotčené nezpevněné plochy znovu ohumusovány a osety travou. Zelený 
pruh mezi chodníkem a parkovištěm bude osázen keři pro optické oddělení. Zatravněné plochy na 
okraji parcelybudou osázeny několika listnatými stromy.  

c) Biotechnická opatření  

Žádná biotechnická opatření nejsou zapotřebí. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) Vliv stavby na životní prostředí:  

Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší, je zajištěna dokonalá bezprašnost celého 
prostoru. Při realizaci smí být použito jen materiálů splňujících podmínky MZ ČR 76/93 Sb. Při 
provádění stavby a při jejím provozu nebudou překračovány žádné limity hluku, prachu a škodlivých 
látek vypouštěných do ovzduší. Objekt nebude ohrožován hlukem z okolí a ani sám svým provozem 
nebude ohrožovat životní prostředí v okolí objektu nadměrným hlukem. Stavební řešení je v souladu s 
hygienickými předpisy a normami.  
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu:  

Nejsou dotčeny památky, ochrana přírody a krajiny. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní 
pozemky a stavby.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:  

Nespadá do chráněného území.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  

Neřešeno.  

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma:  

Návrh vedení medií respektuje ochranná pásma jednotlivých správců sítí.  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTAVA  

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny.  

 



B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot:  

Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno znově zřízených přípojek na zájmový pozemek, 
který budou využity pro napojení objektu. Pro potřeby hygienického a sociálního zařízení stavby budou 
zajištěny mobilní WC. Jako skladových prostor budou využity stavební buňky umístěné na staveništi.  

c) Odvodnění staveniště:  

Odvodnění stavební jámy a staveniště bude zajišťovat drenážní potrubí okolo stavební jámy a napojeno 
do jednotné kanalizační sítě. Dešťová voda bude splňovat hodnoty vypouštěného znečištění stanovené 
nařízením vlády č. 229/2007 Sb. V období dlouhotrvajících a intenzivních dešťů lze předpokládat v 
okolí v objektu krátkodobé zvýšení hladiny spodní vody.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno nově zřízených přípojek na zájmový pozemek, 
který budou využity pro napojení objektu.  

Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude vytvořen sjezd z ulice Topolská. Sjezd ze 
staveniště bude řádně označen dopravním značkami a v místě sjezdu bude snížena povolená rychlost 
automobilů.  

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  

Do jisté míry může mít provoz stavby negativní vliv na vnější plochy a provoz okolních objektů, 
zejména formou omezení pohybu osob v prostoru kolem stavby. Stavba však musí dodržovat platné 
předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být 
vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému působení 
hluku a prachu. Na stavbě je nutno udržovat pořádek. Po skončení výstavby budou veškeré nevyužité 
plochy uvedeny do původního stavu.  
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:  

Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8m. Staveniště u liniových objektů nebo u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí 
krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1.1m, aby byla zajištěna ochrana 
stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit 
dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, 
vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby.  

f) Maximální zábory pro staveniště:  

Nejsou, vše na pozemku stavitele.  

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

Množství stavebních odpadů vzhledem k rozsahu prací nelze jednoznačným a doložitelným 
způsobem doložit. Množství stavebních odpadů v tabulce č. 1 je určeno výpočtem nebo odborným 
odhadem a lze jej považovat pouze za orientační.Rozhodujícímdokladem pro určení skutečného 
množství odpadů budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních lístků ze zařízení pro 
využívání resp. odstranění odpadů, které budou předloženy místně příslušnému orgánu státní správy 



v oblasti odpadového hospodářství ke kolaudaci. Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich 
skutečných vlastností.   
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených 
plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování 
odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu 
odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou 
opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., a dle 
vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a  označeny grafickým symbolem 
příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po 
dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití 
resp. k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních 
prací, který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před zahájením a po ukončení 
přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.  
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány ke zneškodnění pouze 
osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude 
vedena zákonná evidence. Vzhledem k tomu, že množství stavebních odpadů je obtížné 
s dostatečnou přesností predikovat, budou pro určení množství odpadů z výstavby využity vážní 
lístky ze zařízení pro využívání resp. odstraňování odpadů, které budou předloženy v rámci 
kolaudačního řízení.  
h) Bilance zemních prací:  

Na staveništi bude vytvořena mezideponie pro uložení ornice pro konečné terénní úpravy a zásypy. 
Deponie bude mít maximální výšku 1,5m a sklon 45°.  

Objekt není podsklepen. Nebudou tedy prováděny jiné výkopové práce než rýhy pro základy a není 
nutné provádět svahování. 

Objemy vytěžené zeminy nebyly v rámci diplomové práce počítány.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:  

Stavební práce nenaruší ani negativně neovlivní okolní pozemky a stavby.  

Při realizaci smí být použito jen materiálů splňujících vyhlášku č. 22/1997 Sb.,  
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 
71/2000 Sb., zákona č.102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 
277/2003 Sb.,zákonač. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona 
č.281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. /2010 Sb. a dle Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., 
kterými se stanovují technické požadavky na stavební výrobky, a to na výrobky, které jsou použity a 
zabudovány na stavbě. Při provádění stavby a při jejím provozu nebudou překračovány žádné limity 
hluku, prachu a škodlivých látek vypouštěných do ovzduší.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:  

Pro zajištění bezpečnosti práce při stavebních pracích je nutné v jejich průběhu bezpodmínečně 
dodržovat vyhlášku č. 309/2006 a 591/2006 Sb. ČÚBP. Při provádění všech prací HSV a PSV je třeba 
dodržovat ustanovení ČSN související s prováděním stavebních prací, včetně příslušných 



technologických předpisů, požadavků účastníků schvalovacího řízení. Není nutný koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:  

Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní stavby, proto není nutné navrhovat úpravy pro bezbariérové 

užívání dotčených staveb.  

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:  

Nejsou  

 
m) Stanoveních speciálních podmínek pro provádění stavby:  

Není  

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

Popis postupu výstavby bude předmětem nabídky vybraného zhotovitele. Projektant předpokládá, že 
realizace bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených celcích. Předběžné údaje o termínu a délce 
rekonstrukce, příp. etapizaci budou upřesněny podle záměru investora. 
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a)Účel objektu  

Objekt bude pro nebytové prostory v 1.NP, dále k bydlení ve 2 a 3NP Jedná se o trvalou 
novostavbu.  
 

b)Funkční náplň, kapacitní údaje  

Objekt bude sloužit z větší části jako bytový dům. V 1NP jsou 4 nebytové prostory, které 
mohou sloužit jako prodejny či obchody.Provoz v objektu je navržen tak, aby si provoz 
obchodů a části pro bydlení nezavazeli a navazovali na sebe.V objektu jsou navržena dvě 
samostatná schodiště s výtahem.  

  

  Navrhované kapacity stavby:   

 Obestavěný prostor:              1489,0 m3   
Zastavěná plocha:       829,66 m2  
Užitná plocha:        2488,98 m2   
Počet podlaží celkem       3 
Podlahové plochy: 
- 1NP          845,25 m2 
- 2NP          815,54 m2 
- 3NP          828,19 m2 
 

c)Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby  

Stavba je řešena tak, aby nepůsobila nevhodně na své okolí. V této lokalitě nejsou 
požadovány žádné regulační požadavky, které by ovlivnily vzhled objektu.Jedná se o objekt 
se třemi nadzemními podlažími. Má složitější geometrický tvar. Tvar objektu vychází 
z obdélníků. 
Fasáda na objektu bude provedena pomocí tepelněizolační omítky. Barevně je objekt řeše v 
odstínech barev bílá, světle a tmavě šedá. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová plochá 
střecha. Uvnitř je stavba navržena tak, aby působila vzdušně, a funkčně. 
Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltu a zámkové dlažby.  

V prvním nadzemním podlaží se nacházejí 5 nebytové prostory určené pro zřízení obchodů 
k pronájmu. Všechny jsou přístupné z parkovací plochy nacházející se před objektem na 
severní straně. Tyto prostory mají vlastní zázemí s hygienickým zařízením přístupné přes 
prodejní plochu a dále taky mají samostatný sklad zboží přístupný buď z exteriéru, nebo 
přímo z prodejní plochy. Dále se zde nacházejí prostory k zázemí bytových jednotek. Tj. 
sklepy, kočárkárna, technická místnost. Hlavní vstupy do bytových částí jsou z prostoru 
nově vzniklé ulice. Přes hlavní vstup se dostaneme do chodby a chodby se schodištěm. 
V druhém nadzemním podlaží jsou bytové jednotky 2kk a 3kk. Bytové jednotky disponují 
vlastním sociálním zařízením (koupelna a oddělené WC), šatnou, obývacím pokojem 
s kuchyňským koutem a ložnicí. Větší bytové jednotky obsahují ještě dětský pokoj.  



Popis bytu 2kk : Z hlavní komunikačního prostoru chodby se schodištěm se po otevření 
vstupních dveří dostaneme do zádveří bytu. Z té se dá vejít do šatny a pokračuje se dále 
dveřmi do chodby. Z chodby se může pokračovat na WC, do koupelny, ložnice a obývacího 
pokoje spojeného s kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje se dá vejít na lodžii. 
Popis bytu 3kk : Z hlavní komunikačního prostoru chodby se schodištěm se po otevření 
vstupních dveří dostaneme do chodby v bytě. Z této chodby je přímí přístup do šatny, WC, 
koupelny, dětského pokoje, ložnice a obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Z obývacího 
pokoje se dá vejít na lodžii. 
Jelikož se jedná o objekt veřejně přístupný, je nutno postupovat v řešení bezbariérovosti 
stavby polyfunkčního domu v souladu s ustanovením vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup do objektu z 
venkovního parkoviště, kde jsou vyhrazena dvě parkovací stání pro OOSPO je možný po 
přístupovém chodníku, který je ve spádu 2% směrem od objektu. Veškeré výškové rozdíly v 
objektu jsou do 20 mm. V objektu jsou dále pak navržen 1 výtahy dle výše zmíněných 
vyhlášek a jedno schodiště. 

 
d)Celkové provozní řešení, technologie výroby Již řešeno 

výše v části c) 
 

e)Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 

1)zemní práce 
 

 Výkopové práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základové pásy a 
vedení inženýrských sítí od místa napojení na hranici pozemku až k objektu. Podle 
podmínek určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních prací objekt vytyčí 
lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné 
výšky. Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá 
ornice se uloží na pozemku investora, parce č. 6323/1. Následně se vykopou rýhy pro 
základové pasy pod obvodovými stěnami a pod vnitřními nosnými stěnami. Vytěžená 
zemina z výkopů a rýh bude ponechána na skládce pro zpětné zásypy a hrubé terénní 
úpravy. Dále se provede ruční začištění základové spáry a její vyrovnání pomocí 
štěrkopísku. Dle projektu se také vykoupou rýhy pro přípojky sítí. Výkopy pro přípojky 
inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do 
zeminy pod objektem.  
V případě, že se objeví nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit způsob zakládání 
objektu.   
Svahování výkopu je navrženo v poměru 2:1, v místech kde není možné provést svahování 
(hranice pozemku) bude provedeno pažení do zápor 

 

2)Základové konstrukce 
Objekt bude založena na původní únosné propustné zemině s únosností 275 kPa. 

Základy se provedou z betonu C1/15. Založení objektu musí být provedeno na únosnou 
zeminu vyhovující napětí v základové spáře. Pro přesnou klasifikaci hornin bude nezbytná 
přejímka základové spáry geologem. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout 
pod minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Betonáž základových konstrukcí nesmí být 
provedena na podmáčenou základovou spáru. V projektu je uvažováno založení na dobře 
propustné zemině a není proto nutno provádět drenáž. Založení objektu bude na 



základových pásech doplněných betonovou deskou. Základové pásy pod obvodovou zdí tl. 
900 mm mají na své konstrukci jednu řadu tvárnic ze ztraceného bednění pro dosažení 
nezamrzne hloubky a jsou opatřeny tepelnou izolací. Šířka základový pasů patrná viz, 
výkres základů.  V místě výtahové šachty jsou navržena železobetonová základová deska dle 
návrhu statika. Základové pasy pod vnitřními stěnami jsou navrženy, tak aby splňovali 
minimální výšku 500 mm a únosnost pro přenesení zatížení vyvozeného konstrukcí budovy. 
Podkladní beton C12/15 tl. 150 mm je vyztužen KARI sítí o průměru prutů 5 mm a velikost 
ok 150 x 150 mm. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě (ležaté rozvody kanalizace). 
Veškeré prostupy základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným 
tmelem a dodržet stanovené pokyny výrobců. Základy provádět dle výkresové části 
projektové dokumentace.   

 

3)Nosná konstrukce 
Jedná se stěnový systém. Svislé prvky nadzemní části jsou navržené ze systému cihelných 
bloků Heluz. Obvodové stěny jsou řešeny bloky tl. 500 mm. Cihelné bloky jsou vyzděny na 
tenkovrstvé lepidlo pro tenké spáry.  

 

4)Obvodové zdivo 
Obvodové a vnitřní výplňové zdivo tvoří cihelné bloky Heluz vyzděné na tenkovrstvé 
lepidlo, překlady nad otvory budou ze stejného systému Heluz. Překlady pro nosné zdivo 
238 a nenosné zdivo překlady 115. Výtahová šachta bude železobetonová tl. 200 mm z 
betonu C20/25 a s výztuží B500.  

 

5)Konstrukce spojující jednotlivá podlaží 
Schodiště v objektu jsou navržena jako železobetonové montované napojené na stropní 
konstrukce. Schodiště vedoucí z 1NP do 2NP je navrženo, jako dvouramenné schodiště do 
vyšších pater jsou navržena také jako dvouramenná. Tloušťka schodišťové desky je 150 
mm, podestové desky mají tloušťku 250 mm. Schodišťové ramena jsou uloženy na ozub na 
železobetonovou podestu a mezipodestu. Vše z betonu C20/25 a s výztuží B500. Jako 
nášlapná vrstva celého schodiště bude použita keramická dlažba.   
V polyfunkčním domě j navržen jeden trakční výtahy bez strojovny od firmy KONE. 
Tyto výtahy spojují 1NP, 2NP a 3NP. Výtah je umístěn v prostoru schodišťového zrcadla. 
Výtahové šachty jsou navrženy jako monolit, probíhající od základu až ke stropní konstrukci 
3NP kde je přerušena uložením panelů Libor a pokračující dále nad konstrukci střechy. 
Výtahová šachta je od konstrukce schodiště dilatována minerální vatou tl. 20 mm.  Dilatační 
spára v místech dveří do výtahu je v podlaze překryta hliníkovým dilatačním profilem 
Schüter-Dilex-BT. Instalaci výtahu budou provádět specializovaní technici firmy Kone.  

 

6)Střešní konstrukce 
Střechu tvoří železobetonové stropní desky tl. 250 mm, na které je navrženo střešní souvrství 
zajišťující vodotěsnost a dostatečné tepelně technické vlastnosti použitím stabilizovaného 
polystyrenu Styrotrade EPS 150S tl. 2x 120. Jako parozábrana je použito oxidovaný 
asfaltový pás Bitumax-V13. Jako hydroizolační vrstva slouží SBS asfaltový modifikovaný 
pás s ochranným břidličným posipem.  Střechy jsou vyspárovány do objektu. Odvodnění 
střechy je zajištěno spádovým betonem z pórovitého kameniva ke čtyřem střešním vtokům. 
Návrh sklonu je min. 3,0% (eliminace vzniku kaluží). Přístup na plochou střechu je zajištěn 
prefabrikovaným střešním výlezem, umístěným ve 3NP. Atika je výšky 480 mm.   

 
 



7)Izolace 
Jako izolace proti zemní vlhkosti se použij hydroizolační asfaltový pás s vložkou z AL folie. 
Z důvodu nízkého radonového rizika není nutno zajišťovat protiradonovou izolaci.    
Ve skladbě balkonu bude použito voděodolného pásu SCHLUTHER-TROBA-PLUS 8G 
(pás s rybovitě tvarovanými čtvercovými výlisky), tl. 5 mm.  
Hydroizolace bude vytažena na zdi minimálně 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Hydroizolaci zpracováváme plamenem.  
Obvodový plášť není zateplen. Podlaha na terénu v 1NP stabilizovaným polystyrenem 
Isover EPS 200S tl. 80 mm. Zateplení soklu z polystyrenu XPS 3035 tl. 80 mm. Střechy jsou 
zatepleny stabilizovaným polystyrenem Styrodur EPS 150S tl. 2x 100 mm. Nosnou 
konstrukci balkonu bude tvořit předpjatý panel tl. 250 mm uložený na nosné zdi.   

 

8)Podlahy 
V podlaze v 1NP bude jako tepelná izolace použit stabilizovaný polystyren Isover EPS 120S 
tl. 80 mm. V podlaží 2NP a 3NP bude v podlaze použita akustická izolace s minerální vaty 
Isover TDPT tl. 35 mm. Plošná dilatace bude provedena po úsecích 6x6 m vložením 
dilatačního prvku SchlüterDilex-DFP. Dilatace po obvodě bude pomocí dilatační pásky 
Isover N/PP tl. 15 mm. Nášlapné vrstvy bude tvořit keramická dlažba, laminátová podlaha či 
koberec. Nášlapné vrstvy pro každou místnost jsou definovány ve výkresech jednotlivých 
podlaží ve výpisu místností.  

 

9)Příčky 
Příčky jsou z cihel Heluz. Vápenopískové bloky jsou vyzděny na tenkovrstvé zdící lepidlo. 
Povrchová úprava je z malty vápenocementové a štukové omítky.  

 

10)Vnější výplně otvorů 
V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách použity dřevěná VekraNature 78. Jedná se 

o rámy s přerušeným tepelným mostem Uw = 0,83 W/(m
2

K), plastovým distančním rámečkem a 

čirým izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/(m
2

K).Hliníková okna Vekra Futura Exclusive, jedná se o 

tříkomorové rámy spřerušeným tepelným mostem Uf = 1,47 W/(m
2

K), plastovým distančním 

rámečkem a čirým izolačním trojsklem Ug = 1,1 W/(m
2

K). Jako dveřní výplně v obvodových 
stěnách jsou použity hliníkové dveře Vekra Futura Exclusive, jedná se o tříkomorové rámy s 

přerušeným tepelným mostem Uf = 1,8 W/(m
2

K), plastovým distančním rámečkem a čirým 

izolačním trojsklem Ug = 1,1 W/(m
2

K). 
 

11)Vnitřní výplně otvorů 
Jako vnitřní výplně dveřních otvorů jsou použity převážně dřevěné dveře od firmy  
Vekra do ocelových zárubní v 1NP a dřevěných zárubní ve 2NP, 3NP. Podrobnější popis viz výpis 
oken a dveří.   

 
12)Vnější úpravy povrchů obvodových stěn 

Fasáda na objektu bude provedena z tepelně izolační omítky. Struktura bude v odstínu šedé  a bílé 
barvy.  

 

13)Vnitřní úpravy povrchů 
Povrchy stěn uvnitř objektu budou opatřeny jádrovými omítkami Cemix 083 tl. 15 mm. Jako finální 
úprava stěn bude použit vnitřní štuk Cemix 033 a malbou HET. V místnostech s hygienickým 



zařízením budou použity keramické obklady stěn, výšky obkladů popsány v půdorysech podlaží. 
Keramické obklady budou lepeny na lepidlo CEMIX FLEX. Budou opatřeny okrajovými a 
rohovými lištami. Přestup mezi podlahou a obkladem bude zatmelen silikonem. Rohy místností se 
stykem obkladů budou též zatmeleny silikonem.  
Obklady v koupelnách a WC budou provedeny do výšky 1600mm. U kuchyňských linek mezi 
pracovní deskou a vrchními skříňkami 800-1500 mm.  

 

14)Podhledy 
Budou tvořeny SDK deskami.  

 

15)Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy s poplastovaného plechu tl. 0,6 mm v barvě RAL 7001. 
Podrobněji viz výpis Klempířských výrobků.  

 

16)Zámečnické výrobky 
Veškerá zábradlí a madla jsou řešena dodavatelsky v průběhu výstavby. Zámečnických výrobků.  

 

17)Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Beaton standard v tl. 60 mm 
položené do lože z štěrkodrti fr. 4‐8. Pod vrstvou drti bude vrstva drti fr. 8/32 v tl. cca 100 mm. 
Asfaltová komunikace je navržena ze dvou vrstev asf. betonu o tl. 60 a 90 mm a vibrovaným 
štěrkovým podložím o celkové mocnosti 350 mm.  

 
18)Komíny 
V objektu je navržen komín ShiedelMulti. Do něj budou připojené dva 
plynové nízkokondenzační kotle. V instalačních šachtách budou 
provedeny rozvody pro kanalizaci s odvětrávacím otvorem na střechu. 
Dále potrubím pro odvětrání koupelen a WC.  

 
 
 

1NP – 3NP   
- Obvodová stěna – cihelné bloky Heluz 50 
-  Vnitřní nosné zdivo – cihelné bloky Heluz AKU MK 36,5, Heluz Aku 25 těžká  
- Vnitřní nenosné zdivo – Heluz 11,5 a Heluz 8 
- SDK desky  

 

f)Bezpečnost při užívání stavby  
Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí být 
řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Při obsluze elektrického zařízení 
musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních předpisů k jeho 
používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak 
poškozováno. Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením 
do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 
příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 
119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 
 



g)Ochrana zdraví a pracovního prostředí  
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb., ,,O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení 
vlády č 101/2005 Sb., ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, 
Zákon č 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a vyhláška 362/2005Sb.: Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří:  
a) vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami - Ochranné 

pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd.  
b) evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 

Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků.  

 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení.  
Celé staveniště bude oploceno 1,8m vysokým plotem a zajištěno proti neoprávněnému 
vniknutí nepovolaných osob.  

 

h)Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace  
Výpočet potvrdil, že v zimním období při návrhových podmínkách budou veškeré konstrukce 
splňovat podmínku U ≤ UN dle ČSN 73 0540 (2011). Podrobněji řešeno v tepelně technickém 
posouzení objektu viz Dokladová část E. 
 

Posuzovaná konstrukce  
Vypočtená hodnota  U 

[W/(m2K)]  
Požadovaná hodnota UN 

[W/(m2K)]  
Posouzení  U≤ UN 

[W/(m2K)]  

Obvodová stěna - S1  0,15  0,3  VYHOVUJE  

Obvodová stěna - S2  0,23  0,3  VYHOVUJE  

Plochá střecha  
0,16  0,24  VYHOVUJE  

Podlaha na zemině 1NP  
0,37  0,45  VYHOVUJE  

 
Umělé osvětlení je řešeno převážně elektrickými zdroji ve svítidlech různých typů podle 
účelu a potřeby osvětlovaných prostor. Intenzita umělého osvětlení jednotlivých prostor 
bude odpovídat hygienickým požadavkům - světelně technický návrh respektuje podmínky 
dle ČSN 36 0452.  
 
Oslunění: projektová dokumentace splňuje ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních 
prostor.  
 
Stavba je situována v oblasti s minimálním hlukem. Frekventované silnice se zde 
nenacházejí.  Při užívání objektu se nepředpokládá významný vznik hluku. Stavba 



nevykazuje zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Hluk z vnitřního prostředí bude 
minimální a bude eliminován přes masivní stěny budovy.  

Projektové řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a 
vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  

 

i)Zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními vlivy 
vnějšího prostředí  
Veškeré navržené materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o shodě. 
Pro stavbu jsou navrženy materiály s dostatečným tepelným odporem. Účinné zateplení 
podlah i střechy zajišťuje požadované normové hodnoty. Jako zdroj teplé vody je navržen 
ohřev v plynových kotlech a zásoubou teplé vody ve výměníku v technické místnosti.  

Tepelné ztráty byly počítány pro oblast – 13 °C samostatně stojící budova, poloha 
nechráněná.  

  Celková tepelná ztráta = 64,56 kW    
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy - B - úsporná 
 
Z provedeného hrubého radonového průzkumu vyplývá použití běžných hydroizolací bez 
zvýšených nároků na nepropustnost plynů z podloží dle Vyhl. 307/2002 Sb. Z průzkumu 
vyplívá nízká kategorie radonového indexu. Přesto doporučuji veškeré prostupy izolační 
vrstvou instalacemi a dalšími prostupy s maximální pečlivostí utěsnit.  
Stavba je situována v oblasti s minimálním hlukem. Frekventované silnice se zde 
nenacházejí.  Při užívání objektu se nepředpokládá významný vznik hluku. Stavba 
nevykazuje zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. 

 

j)Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s Požárně 
bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu. 
 

k)Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti 
provedení  
Veškeré navržené materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o shodě.  
Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem naplánovaných termínech, 
popřípadě po ukončení ucelené části.  
Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za použití 
předepsaných materiálů, doplňků a detailů.  
Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí 
navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby.  
Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. č. 183/2006 
Sb. V platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky tohoto zákona a 
souvisejících vyhlášek.  
 

l)Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění  
Pro jednoduchost stavby se nepředpokládají neobvyklé technologické postupy a další 
zvláštní požadavky.  



 
m)Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

 Pro jednoduchost a jednoznačnost technického řešení není nutno stanovovat specifické 
požadavky pro prováděcí dokumentaci.  
 

n)Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek  
Projektant si vyhrazuje právo osobní kontroly základové spáry a případné úpravy 
základových konstrukcí v případě zjištění nových skutečností při provádění výkopových 
prací pro základové konstrukce. Dále požaduji přizvání ke kontrole stavby před betonáží 
nosných konstrukcí. 
 

o)Výpis použitých norem  
Návrh je v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, 
Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb a zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, V 
návrhu jsou respektována i ustanovení souvisejících ČSN (ČSN 73 6056 ‐ Odstavné a 
parkovací plochy, ČSN 73 5305 ‐ Administrativní budovy a prostory, ČSN 73 4108 ‐ Šatny, 
umývárny a záchody, 73 0540 – Tepelná ochrana budov, 73 4201 – komíny a kouřovody, 73 
0802 – Požární bezpečnost staveb ‐ nevýrobní objekty, 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy, 
73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 0035 Zatížení 
stavebních konstrukcí,  
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, EN 
1991‐1‐1 ‐Eurokód 1, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, apod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brno                         vypracoval:   Bc. Kryštof Mikyska 
prosinec 2014         
        Podpis: ……………..……….                                                                        
 

 



Závěr 

Vyhotovený projekt odpovídá obsahově požadavkům zadání, byla navržena novostavba 

polyfunkčního domu, ve kterém se nachází veřejná část s obchody a bytová část. 

Konstrukční systém je řešen z cihelných bloků Heluz. Dispozice objektu byla nejdříve 

řešena jako návrh a poté upravena na stávající stav s několika změnami pro lepší užívání 

stavby. V projektu bylo řešeno i dopravní řešení a nově bylo navrženo parkoviště pro 

návštěvníky a obyvatele objektu. Snahou bylo vytvořit funkční a moderní stavbu 

odpovídající současným požadavkům na výstavbu. 
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[14] Vyhláška 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb  
 
NORMY:  

[15] ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části   

[16] ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů   

[17] ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení   

[18] ČSN 73 3130 – Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení   

[19] ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí   

[20] ČSN 73 4301 – Obytné budovy   

[21] ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb. Základní ustanovení   

[22] ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění   

[23] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení   

[24] ČSN 73 1901 – Navrhování střech. Základní ustanovení   

[25] ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí   

[26] ČSN 73 3050 – Zemní práce   

[27] ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí. Základní ustanovení   

[28] ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov včetně pozdějších změn a dodatků   

[29] ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – požadavky   

[30] ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov   

[31] ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty   



[32] ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování   

[33] ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

[34] ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

[35] ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

 

 

 

  
WEBOVÉ STRÁNKY VÝROBC Ů, DODAVATEL Ů:   

[35] www.kmbeta.cz 
[36] www.prefa.cz 
[37] www.isover.cz 
[38] www.sapeli.cz 
[39] www.rako.cz  
[40] www.knauf.cz  
[41] www.barvy.cz 
[42] www.vyroba-vazniku.cz 
[43] www.prefa.com 
[44] www.montkov.cz 
[45] www.morfico.cz  
[46] www.ejot..cz 
[47] www.juta.cz 
[48] www.styrotrade.cz 
[49] www.bova.cz  
[50] www.kondor.cz  
[51] www.fischer-cz.cz  
[52] www.dehtochema.cz 
[53] www.lithoplast.cz  
[54] www.prefabeton.cz 
[55] www.vytahy-voto.cz 
[56] www.sfsintec.biz.cz 
[57] www.bachl.cz 
[58] www.jitrans-trade.cz  
[59] www.compacfoam.cz  
[60] www.schoeck-wittek.cz 
[61] www.schlueter.cz  

[62] [62] www.aco.cz 

 
 
 
 
 



POUŽITÝ SOFTWARE:   

[63] Microsoft office 2013 
[64] AutoCad 2011 
[65] Stavební fyzika-Svoboda   

[66] WDLS 
  



Seznam použitých zkratek a symbolů: 
PD – projektová dokumentace 
UT - upravený terén 
PT – původní terén 
HI – hydroizolace 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
NP – nadzemní podlaží 
S – podzemní podlaží 
TI – tepelná izolace 
T – truhlářské výrobky 
K – klempířské výrobky 
P – plastové výrobky 
Z – zámečnické výrobky 
RŠ – revizní šachta 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
ER – elektroměrná skříň 
VŠ – vodoměrná šachta 
VN – vsakovací nádrž 
RT – retenční nádrž 
ŽB – železobeton 

  



SEZNAM PŘÍLOH: 

- SLOŽKA B – STUDIE 

- SLOŽKA C – SITUAČNÍ VÝKRES 

- SLOŽKA D 1.1. – VÝKRESOVÁ ČÁST 

- SLOŽKA D1.2. – VÝKRESOVÁ ČÁST 

- SLOŽKA D 1.3. – POŽÁRNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

- SLOŽKA D 1.4. STAVEBNÍ FYZIKA 

  



PŘÍLOHY: 

Viz samostatné složky diplomové práce  

- SLOŽKA B – STUDIE 

- SLOŽKA C – SITUAČNÍ VÝKRES 

- SLOŽKA D 1.1. – VÝKRESOVÁ ČÁST 

- SLOŽKA D1.2. – VÝKRESOVÁ ČÁST 

- SLOŽKA D 1.3. – POŽÁRNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

- SLOŽKA D 1.4. STAVEBNÍ FYZIKA 

 


