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Abstrakt 
Diplomová práce je vypracovaná ve formě projektové dokumentace polyfunkčního domu. Objekt 

má jeden podzemní a čtyři nadzemní podlaţí. Navrţená budova má plochou střechu a dosahuje 

výšku 16,650 m nad podlahou 1.NP. Budova má nosnou systém ze betonového monolitického 

skeletu. Stropní deska je řešená jako deska lokálně podepřená sloupy. 

 Budova se skládá ze dvou částí. V prvním části jsou obchodní prostory v 1.NP a ve podsklepené 

podlaţí je prostor pro Fitness. Druhá část slouţí pro bydlení skládající se ze 12 obytných jednotek.   

 

Klíčová slova 
Polyfunkční dŧm, komerční prostory, Fitness, plochá střecha, podsklepený objekt, skeletový 

systém, 

  

  

Abstract 
 Master thesis is composed from project documentation of Multi-functional building. The object has 

one basement floor and four floor. The building has flat roof and come up to height 16,65m. The 

structural system is designed from reinforced concrete skeleton.  

The building has two main parts. The first is commercial space, which is located on first floor and 

basement. The second part is used for living. The building has 12 apartments. 

Keywords 
Multi-functions building, commercial spaces, Fitness, flat roof, basement, skeleton system… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
Vedoucí práce prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 

Autor práce Bc. Thin Nguyen Huu 

  

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav pozemního stavitelství 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Studijní program N3607  Stavební inţenýrství 

  

Název práce Polyfunkční dŧm 

Název práce v anglickém jazyce Multi-functional Building 

Typ práce Diplomová práce 

Přidělovaný titul Ing. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát elektronické verze   PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografická citace VŠKP 

  
Bc. Thin Nguyen Huu Polyfunkční dům. Brno, 2015. 38 s., 406 s. příl. Diplomová práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce prof. Ing. 

Jitka Mohelníková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY 

VŠKP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, ţe elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou listinnou 

formou. 

  

  

V Brně dne 7.1.2015 

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Thin Nguyen Huu  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a ţe jsem uvedl(a) všechny pouţité 

informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 7.1.2015  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Thin Nguyen Huu  

 

 

 



 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

 

Chtěl bych poděkovat vedoucí diplomové práce Prof. Ing. Jitce Mohelníkové, Ph.D. za vstřícnost, 

ochotu a především za cenné rady a připomínky při konzultacích. Dále děkuji Ing. Hance Horákové 

za konzultace z betonových konstrukcí a Ing. Marii Rusínové, Ph.D. za konzultace z poţární 

bezpečnosti staveb. A v poslední řadě děkuji rodičŧm za neskutečnou podporu během celé studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah: 

ÚVOD 

A. PRŦVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNÁ TECHNÁ ZPRÁVA 

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ZÁVĚR 

SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŦ 

SEZNAM PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŮVOD 

 

Předmětem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu, který 

je situovaný ve městě Letohrad na parcelní číslo 736/36. Objekt má čtyři nadzemní a jeden 

podzemní podlaţí. Objekt má nosnou konstrukce ze ţelezobetonového skeletu s plochými 

střechami. 

Navrţený polyfunkční dŧm se skládá ze dvou hlavní části. První část jsou určené pro komerční 

prostory, které budou leţet v 1.NP  část 1S. Druhá část jsou určené pro bydlení se 12 bytovými 

jednotkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKACE ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

a) Název stavby: Polyfunkční dŧm v Letohradě 

Katastrální území: Letohrad 

Kraj: Pardubický 

Pověřený stav. úřad: Letohrad 

Místo stavby: parcela číslo 376/36, katastrální území Letohrad 

Předmět dokumentace: Novostavba objektu 

B)  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI: 

Stavebník:    Město Letohrad 

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad 

C) ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

projektant:    Thin Nguyen Huu 

Václavské náměstí 61, 561 51 Letohrad 

Tel: 608 355 394 

Email: THIN@seznam.cz 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Výpis z KN 

Projektová dokumentace vypracována projektantem Bc. Thin Nguyen Huu, Vaclavské nám. 61, 

56151, Letohrad 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMNÍ 

A) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Stavební parcela leţí na rohu ulice Šedivská a Druţstevní v katastrálním území Letohrad, na parcele 

číslo 376/36. Pozemek je situovaný na frekventovaném  místě, kde je dobře přístupný pro dopravní 

prostředky z přilehlých komunikací i pro chodce a obyvatele ze sídliště. 

Okolní terén je mírně svaţitý s navýšením na severozápadní straně. Na severním straně pozemek 

sousedí s pozemkem376/42, na kterých jsou 3 bytové domy. Na východním straně pozemku je nově 

stavěný bytový dŧm se tří nadzemními podlaţí. Na jiţní a západní straně pozemku jsou komunikace 

3. Třídy ulice Druţstevní a Šedivská. 

mailto:THIN@seznam.cz


Na pozemku se nevyskytují ţádné vzrostlé stromy, je pouze zatravněná plocha se vzrostlými zeleně. 

Pozemek bude ozeleněn a osazen stromy v poslední fázi výstavby. 

B)  ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH  

Pozemek  není úmistěn v oblasti památkové rezervace, zóny a zvláště ochranné území. 

C) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH: 

Odtokové poměry v území nebudou narušený.  Sráţková voda z objektu bude odvodněná do 

dešťové kanalizace.  

D) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ: 

Pozemek se nachází v zastavěné části obce. 

E) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ 

SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM 

SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM V ROZSAHU, VE KTERÉM 

NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV 

PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŢÍVÁNÍ STAVBY, ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ: 

Navrţený objekt je v souladu s podmínkami regulačního plánu a územně plánovací dokumentace. 

F) ÚDAJE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VYUŢITÍ ÚZEMÍ: 

Obecné poţadavky na vyuţití území je dodrţené. 

G) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Všechny poţadavky dotčených orgánŧ byly splněny. Jejich vyjádření jsou součástí projektové 

dokumentace, část E – Dokladová část. 

H) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Navrţený polyfunkční dŧm nevyţaduje výjimku nebo úlevové řešení. 

I) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 

Projekt nemá ţádnou vazbu na podmínky investic. 

J) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY 

Objekt bude postavené na parcele 376/36.  

Seznam sousední pozemky: 

376/2, 376/87, 376/146, 376/72 všechny pozemky patří ke městu Letohrad. 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A)  NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÍ STAVBY: 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. 

B)ÚČEL STAVBY:    



Objekt bude uţívaný jako komerční prostor se třemi prodejnami v 1.NP.  Od 2.NP do 4.NP  bude 

slouţit pro standartní bydlení. Podzemní podlaţí je rozdělené na 2 části -  Sklepové a technické 

místnosti slouţící pro chod bytového domu, druhá část je Fitness posilovna pro veřejnost. 

C)  TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA: 

Jedná se o trvalo stavbu. 

D) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: 

Objekt se nenachází ve chráněné území.  

E) ÚDAJE O DODRŢENÍ TECHNICKÝ POŢADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH 

TECHNICKÝCH POŢADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ 

STAVEB: 

Objekt je navrţeny dle technické poţadavky z vyhlášky č. 20/2013 Sb. O obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

F) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŢADAVKŮ 

VYPLÍVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: 

Všechny poţadavky dotčených orgánŧ byly splněny. Jejich vyjádření jsou součástí projektové 

dokumentace, část E – Dokladová část. 

G) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ: 

Navrţený polyfunkční dŧm nevyţaduje výjimku nebo úlevové řešení. 

H) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY: 

Obestavený prostor:   9802,2 m3 

Zastavěná plocha:   633 m2 

Uţitná plocha:   3165 m2 

Počet podlaţí:   5 

I) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY: 

Bilance tepelných ztrát objektu: 

Budova patří do klasifikační třídy prostupu tepla obálky budovy – třída B 

Celkové tepelné ztráty objetku: 88,256 kW 

Bilance potřeby vody: 

Obchody – 10 osob x18m3/os/rok = 180 m3/rok 

Byty – 26 os x35 = 910 m3/rok 

J) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY: 

Předpokládané zahájení výstavby:   Duben roku 2016 

Předpokládané ukončení výstavby:  Září roku 2017 

 

K) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY: 



Při orientační ceny 5 500 kč za m3, stavba mohla stát 54.000.000,- Kč. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ: 

SO 01 – Polyfunkční dŧm 

SO 02 – Parkoviště pro obchodní prostory 

SO 03 – Parkoviště pro bytové prostory 

SO 04 – Parkoviště pro fitness 

SO 05 – Chodníky a komunikace na pozemku 

SO 06 – Okapový chodník 

SO 07 – Prostor pro uloţení komunálního odpadu 

SO 08 – Zatravněná plocha 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavební parcela leţí na rohu ulice Šedivská a U Dvora v katastrálním území Letohrad, na parcele 

číslo 376/36. Pozemek nachází v oblasti sídlišti, kde jsou převáţně panelové domy.  Pozemek je 

situovaný na frekventovaném  místě, kde je dobře přístupný pro dopravní prostředky z přilehlých 

komunikací i pro chodce a obyvatele ze sídliště. 

Okolní terén je mírně svaţitý s navýšením na severozápadní straně. Na severním straně pozemek 

sousedí s pozemkem376/42, na kterých jsou 3 bytové domy. Na východním straně pozemku je nově 

stavěný bytový dŧm se tří nadzemními podlaţí. Na jiţní a západní straně pozemku jsou komunikace 

3. Třídy ulice U Dvora a Šedivská. 

 Na pozemku se nevyskytují ţádné vzrostlé stromy, je pouze zatravněná plocha se vzrostlými 

zeleně. Pozemek bude ozeleněn a osazen stromy v poslední fázi výstavby. 

Toto území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro účely bydlení.  

Přípojka elektro je jiţ k pozemku zřízena a ukončena v plastovém pilíři. 

 

b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

(GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ 

HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

Geologický prŧzkum byl proveden v květnu roku 2013 a na této základě bylo navrţeno základy pro 

stavbu.  

Zjištěná zemina je hlína štěrkovitá třída F1 – MG konzistence tvrdá s únosností 450 kPa. 

Byl proveden také hrubý radonový prŧzkum, ze kterého vyplívá nízká kategorie radonového 

indexu. 

Hladina podzemní vody nebyla zařazená do prŧzkumu.  

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Je nutné dodrţovat všechny poţadavky ve stávajících ochranných a bezpečnostních pásmech. 

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU 

ÚZEMÍ APOD 

Stavba nenachází v záplavové ani v poddolovaném území.  Není potřeba zvláštní opatření. 

 

 

e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, 

VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 



Stavba nemá ţádnou negativní vliv na sousední pozemky a stavby. V prŧběhu stavby bude okolí 

zatíţeno hlukem ze stavebních pracovních strojŧ a nářadí. Práce nebude prováděn ve večerních a 

nočních hodinách. 

Odtokové poměry v území nebudou narušený.  Sráţková voda z objektu bude odvodněná do 

dešťové kanalizace. Kanalizace budou prováděné tak, aby nedošlo k zaplavení stavby. 

f) POŢADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Na pozemku se nevyskytují ţádné vzrostlé stromy ani keře na kácení. Ţádné stávajicí stavba 

nenachází na pozemku, tím pádem není potřeba asanace ani demolici. 

g) POŢADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 

FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

(DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Pozemek nepatří do zemědělského pŧdního fondu nebo pozemku určení plnění funkce lesa. 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŢNOST NAPOJENÍ NA 

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Dopravní infastruktura: 

Dle výkresu situaci, nově navrţená komunikace na pozemku bude propojena mezi dvou stávající 

ulici U Dvora a ulice F. V. Heka.  Tato nově navrţená komunikace zajištuje lepší přístupnost na 

parkoviště obchodního prostoru ale také pro bytové časti. V přízemní podlaţí je Fitness a ten má 

vlastní parkoviště, které leţí na východní části pozemku. Tato parkoviště má vlastní vjezd z ulice U 

Dvora . 

Technická infrastruktura: 

Stavba bude napojena na stávající veřejné sítě na ulici U Dvora. Je potřeba tyto přípojky: Přípojka 

silového vedení NN, přípojka na plynovodní vedení nízkotlaké, přípojka vody, přípojka na 

splaškové a dešťové kanalizace. 

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, 

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Stavba nemá ţádnou podmiňující investici a také nemá ţádnou věcnou a časovou vazbu. 

 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 ÚČEL UŢÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 

JEDNOTEK 

Navrhovaný polyfunkční dŧm má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaţí, skládá se ze tři části. První 

dŧleţitá část jsou obchodní komerční prostory, které se nacházejí v 1.NP. Hlavní vstupy do těchto 

obchodŧ leţí v západní straně objektu. Převáţná část 1. podlaţí tvoří obchod Drogerie, která má 



celkovou plochu 349,8 m2. Dále jsou 2 menší obchodní prostory Květinářství – 49,26 m2 a 

prodejna obuvi – 106 m2. Obchodní prostory májí vlastní parkoviště, které má 15 míst na stání a 

z toho 2 parkovací místa pro vozidlo přepravující osobu se zdravotním postiţením.  

Druhá dŧleţitá část objektu slouţí pro bydlení. Hlavní vstup do této části se nachází na severní 

straně objektu. Vstup do objektu je řešený bezbariérový se rampou o délku 5m dlouhý se sklonem 

8%. Bytové jednotky se vyskytují ve 2.NP aţ 4.NP. V kaţdé podlaţí jsou 4 byty typu 2+KK, 3+KK 

a 4+KK.  

V prvním podzemním podlaţí se nachází sklepní prostory pro jednotlivé byty a technické místnosti, 

které slouţí pro vytápění a zajištění chod bytového domu. Druhá část plochy 1.S tvoří Fitness, která 

má 323,5 m2. Fitness má hlavní vstup ve východní straně objektu. Před vstupem je také parkoviště 

s kapacitou pro 10 aut. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO 

ŘEŠENÍ 

Stavba je navrţená tak, aby zapadala do své okolí, kde jsou také bytové a panelové domy. Objekt 

má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaţí se plochou střechou. Výška atiky je +16,350m vzhledem 

k bodě 0,000  = 322,500 m n.m. B.p.v.  

Objekt má pŧdorysný rozměr 25,2 x 25,2m ve tvaru čtverce, který má v kaţdém rohu  předstupující 

zeď. Posledním podlaţí je ustupující, tím pádem vznikají velké terasové plochy pro kaţdý byt v této 

podlaţí.  

Nově navrţená komunikace spojující dvou ulice je situován na západní straně objektu.  

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, 

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Objekt má sloţitý tvar čtverce.  

 

 

2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

1.S  

V 1. Pozemním podlaţí se nachází schodišťový prostor a chodba, která zajistí přístup do  12 

sklepních boxu určené pro bytové jednotky. Dále je zde místnost Sušárna, Kolárna a Technická 

místnost, které plní funkci a zajištují chod bytového domu. Je zde také vedlejší vstup do domu, 

který je situován na východní straně objektu. Druhá část plochy 1.S tvoří Fitness se velkou halou o 

plochu 228 m2. Fitness má vlastní vstup, který je situován na východní straně objektu. Po vstupu je 

zádveří a pak je velká hala pro cvičení. Fitness je plně vybaven a vyhovující nejen ze stránky 



cvičení ale také hygienické. Nachází zde Recepce, sklad nápojŧ, WC muţi a ţeny, šatny muţi a 

ţeny se sprchovým koutem a Technická místnost společně se strojovnou vzduchotechniky. Celková 

uţitná plocha Fitnessu je 327,22 m2. 

1.NP 

V přízemí se nachází 3 obchodní prodejny. Kaţdá prodejna májí samostatný vchod. Obchody jsou 

orientovaný na západ. Největší obchodní prostor určená pro prodejnu Drogerie. Má celkovou 

plochu 353,64 m2, z toho je prodejna se plochou 249,5 m2 a sklad 36,2 m2, dále jsou místnost pro 

příjem zboţí 18,26m2, šatna zaměstnance 17,11m2, kancelář 15,62 m2, chodba 13,05m2, předsíň a 

WC. Vedle drogerie jsou 2 menší prodejny – Květinářství 45,37m2 a Obuvi – 86,24m2 se skladem 

o plochu 17m2. Vstup do bytové části se nachází na severní straně objektu, kde je také parkoviště 

určené jen pro obyvatele domu. Po vstup do domu je dlouhá chodba o šířce 2,5m pak je 

schodišťový prostor. Bytové jednotky leţí od druhého podlaţí. 

2.a 3.NP 

Ve druhé podlaţí jsou 2 bytové jednotky 4+KK a 2 byty 3+KK a 2 společné prostory před vstupem 

do bytové části.  

4.NP  

Čtvrté podlaţí je částečné ustupující.  Je navrţené po 2 byty 2+KK a 3+KK. Kaţdý byt má vlastní 

velkou terasu o plochy více neţ 40m2. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STAVBY 

Navrţený polyfunkční dŧm má řešený vstup do budovy jako bezbariérové dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. Dŧm má výtahovou kabinu o rozměru 1100x1400mm, který splní poţadavek pro pohyb osob 

s tělesným postíţením.   

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ STAVBY 

Všechny zařízení v polyfunkčním domě musí být řádně vyzkoušený tak, aby při jejím uţívání nebo 

provozování nedošlo k nehodě na zdraví nebo majetku.  

 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Polyfunkční dŧm má 4 nadzemní podlaţí a 1 podzemní podlaţí. K domu patří také 3 venkovní 

parkoviště a nově navrţené komunikace.  

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Konstrukční systém objektu je navrţen z betonového monolitického skeletu. Rozměr betonových 

konstrukcí je navrţený dle výpočtu. Nosná konstrukci budovy tvoří ţelezobetonová lokálně 

podepřená stropní deska se pěti poli ve směru X a Y. Lokální podpory jsou tvořený sloupy se 



rozměrem 0,4x0,4m. Stropní deska se chová jako lokálně podepřená se tloušťkou 220mm. Tuhost 

celé konstrukce zajišťuje ztuţující jádro kolem schodiště a ztuţující stěny. Konstrukční výška 1. S a 

1.NP je 4m a v ostatních podlaţích 3m. Obvodová výplňová stěna je z keramických tvárnic 

Porotherm 24 Profi, který je zateplená kontaktním zateplovacím systémem ETICS.  Vnitřní nenosné 

stěny a příčky také z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi a Porotherm 14 Profi, který pokládá 

na tenkovrstvou maltu. V 1. S, kde je uţitný prostor Fitness a 1.NP jsou navrţený podhledy 

z minerálních desek ECOPHONE . 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Objekt je navrţená dle technických poţadavkŧ se souladu s normami ČSN a ČSN-EN. Všechny 

provádějicí práce musí být zhotoven podle současně platných norem, aby nezpŧsobily:  

Zřícení stavby nebo její části. 

Větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

Poškození jiných části stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v dŧsledku 

větší přetvoření nosné konstrukce. 

Poškození v případě, kde je rozsah neúměrný pŧvodní příčině.  

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Vytápění objektu bude zajištěno plynovými kotly s výkonem 100kW. Otopný systém bude 

dvoutrubkový s nuceným oběhem otopné vody za pomocí oběhového čerpadla. 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V objektu je navrţený výtah s malou prohlubní a hlavou šachty od firmy Green Lift Fluitronic. 

Výtáhová kabinka má rozměr 1100x1400mm s nosností do 630kg pro 8osob.   

 

2.8 POŢÁRNĚ – BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŢÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Jedná se o budovu OB2 –má více neţ 3 obytné buňky, konstrukční systém nehořlavý DP1. 

Bytové jednotky mají dle čl. 5.1.2 ČSN 73 0833 výpočtové poţární zatíţení pv =  45 kg.m
-2

. 

Sklepní prostory mají dle čl. 5.1.4 ČSN 73 0833 výpočtové poţární zatíţení pv =  45 kg.m
-2

. 

Kolárna mají dle čl. 5.1.14 ČSN 73 0833 výpočtové poţární zatíţení pv =  15 kg.m
-2

. Stupeň 

poţární bezpečnosti poţárních úsekŧ 

 

 

 



Objekt tvoří 26 poţárních úseku. 

Požární úsek SPB Poznámka 

PÚ P1.1/N4 II. dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2  

PÚ P1.2 III. viz. příloha 08 Výpočty PBŘ 

PÚ P1.3 III. viz. příloha 08 Výpočty PBŘ 

PÚ P1.4 III. viz. příloha 08 Výpočty PBŘ 

PÚ P1.5 II. dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2  

PÚ P1.6 III. dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2  

PÚ N1.1 VI. viz. příloha 08 Výpočty PBŘ 

PÚ N1.2 II. viz. příloha 08 Výpočty PBŘ 

PÚ N1.3 III. viz. příloha 08 Výpočty PBŘ 

PÚ N2.1 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N2.2 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N2.3 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N2.4 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N3.1 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N3.2 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N3.3 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N3.4 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N4.1 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N4.2 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N4.3 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ N4.4 III. dle tab. 8 ČSN 73 0802 

PÚ P01.07/N4 - Š II. dle ČSN 73 0802 čl. 8.14.5 

PÚ P01.08/N4 - Š II. dle ČSN 73 0802 čl. 8.14.5 

PÚ P01.09/N4 - Š II. dle ČSN 73 0802 čl. 8.14.5 

PÚ P01.10/N4 - Š II. dle ČSN 73 0802 čl. 8.14.5 

 

Viz samostatná část dokumentace Poţární bezpečnostní řešení. 

 

 

 



2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

Navrhovaný objekt vyhovuje všem technickým poţadavkŧm z hlediska tepelné technické 

hodnocení.  

Posuzovaná konstrukce 

Výpočtená 

hodnota  

U[W/m2K] 

Požadovaná hodnota Un 

[W/m2K] dle ČSN 73 0540 
Posouzení Ui< UN 

Obvodová stěna S1 0,2 0,3 Vyhovuje 

Obvodová stěna sokl - 

S2 
0,26 0,3 Vyhovuje 

Obvodová stěna 1S –S5 0,21 0,3 Vyhovuje 

Obvodová stěna 1S 

pod zeminou - S3 
0,36 0,45 Vyhovuje 

Plochá střecha – Sp5 0,16 0,24 Vyhovuje 

Plochá střecha – terasa 

– Sp6 
0,17 0,24 Vyhovuje 

Podlaha nad 1S – Sp3 0,41 0,6 Vyhovuje 

Podlaha na zemině 

Fitness - Sp1 
0,33 0,45 Vyhovuje 

 

b) ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY 

Tepelné ztráty byly posouzeny pro oblast s klimatickou podmínkou te = -15°C 

Klasifikační třída prostupem tepla obálkou budovy – C – Vyhovující. 

c) POSOUZENÍ VYUŢITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ 

Objekt nemá ţádné alternativních zdrojŧ energií.  

 

 

2.10 HYGIENICKÉ POŢADAVKY NA STAVBY, POŢADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrŧ stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadŧ 

apod.) A dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba je navrţená dle souladu s platnými hygienickými předpisy a normami. Odpady budou 

tříděný a ukládány do odpadních nádob, které jsou umístěné v severním straně objektu.  



Přirozeně větrání oknem je navrţeno pro všechny obytné buňky a obchodní prostory. V sociálních 

místnostech bude větrání zajištěné pomocí samočinné ventilační turbíny, které jsou umístěné na 

střešní konstrukce domu.  Ve Fitnessu odvod vzduchu zajišťuje VZT jednotka, které jsou umístěné 

na jiţní straně objektu. 

Vytápění objektu zajišťuje plynovým kotlem o výkonu 100kW. Jejich instalace bude dodrţené dle 

normy a pokynŧm výrobce. 

Objekt je zásobován pitnou vodu, které jsou zásobovány z veřejné sítě.  

2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŢÍ 

Byl proveden  hrubý radonový prŧzkum, ze kterého vyplívá nízká kategorie radonového indexu. 

Tedy není nutno provést zvláštním opatřením.  

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Stavba nemá poţadavky na ochranu před bludnými proudy, 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Pozemek neleţí v rizikové oblasti, kde je seizmickou aktivitou. 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Stavba je situována v klidné oblasti a nepředpokládá se, při uţívání objektu dojde k významnému 

vzniku hluku.  

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Pozemek nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, a proto nepotřebuje protipovodňové 

opatření. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Technická infrastruktura: 

Stavba bude napojena na stávající veřejné sítě na ulici U Dvora. Je potřeba tyto přípojky: Přípojka 

silového vedení NN, přípojka na plynovodní vedení nízkotlaké, přípojka vody, přípojka na 

splaškové a dešťové kanalizace. 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 



Pozemek se nachází v rohu ulice U Dvora a ulice Šedivská ve městě Letohrad. Kvŧli větší 

dopravním zatíţenosti na ulici Šedivskou, projektant navrhuje příjezdy na ulici U Dvora, aby 

nezpŧsobila dopravní nepřehlednost. 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Nově navrţená komunikace na pozemku propojuje dvou stávající ulici U Dvora a ulice F. V. Heka.  

Tato nově navrţená komunikace zajištuje lepší přístupnost na parkoviště obchodního prostoru ale 

také pro bytové časti. V přízemní podlaţí je Fitness a ten má vlastní parkoviště, které leţí na 

východní části pozemku. Tato parkoviště má vlastní vjezd z ulice U Dvora . 

c) DOPRAVA V KLIDU 

Nově navrţený polyfunkční dŧm má 3 parkoviště, které patří ke kaţdém části. Parkoviště pro 

obchodní prostory má 15 parkovacích míst a z toho 2 pro ZTP. Další 12 parkovacích stání určené 

pro obyvatele domu se nachází na severní straně  objektu. 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Kolem objektu vedou stávající chodníky pro pěší v ulici U Dvora i Šedivská.  

V projektu je navrţená chodník široký 1,5m kolem objektu. 

Cyklistické stezky nejsou řešený v projektu. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Terénní úpravy bude řešené po dokončení stavby. Na západní straně objektu je potřeba nasypat 

zeminy a bude zhutněné, aby vytvořily rovný a pevný terén, na kterém bude stavět parkoviště. 

Zpevněné plochy jsou navrţeny z betonové zámkové dlaţby Ička od firmy Diton. Okapové 

chodníky je navrţeny kolem objektu o šířku 500 mm, který je obsypány kačírkem o hloubce 0,3m. 

b) POUŢITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Vegetační prvky je zvolené pro klimatické podmínky okresu Letohrad.  

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, 

ODPADY A PŮDA 

Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 

 Ovzduší nebudou ovlivněny kvŧli vytápění. Objekt je zajištěny vytápění z plynu, které nebude 

překročit povolené emisí limit. Objekt nebude ohroţován hlukem z okolí ani sám neohroţuje okolí, 

jelikoţ se nejedná o výrobní objekt.  

b) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 



PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŢIVOČICHŮ APOD.), 

ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Pozemek nenachází v památkově ani ekologické chráněné oblasti. Na pozemku nejsou ţádné 

ochranné rostliny ani ţivočichové. 

c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Objekt nenachází v chráněné území. 

d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

NEBO STANOVISKA EIA 

 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 

OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ 

 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba splňuje základní poţadavky na ochranu obyvatelstva.  

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 

ZAJIŠTĚNÍ 

Odběrné místo elektrické energie a vody je na pozemku nově vybudovaný. Na staveništi bude 

zřízen hlavní rozvaděč energii, které bude rozváděna dle potřeby po staveništi. Vodovodní přípojka 

je vybudována předem, které bude vyuţívaná i nadále po skončení stavbě.  

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno při provádění zemích prací. V jámě budou odvodňovací trubky, 

které vedou do veřejné sítě. 

Dešťová voda bude volně odvodněna díky mírnému svaţitému terénu. 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude vytvořen vjezd z ulice U Dvora na místě 

budoucí vjezd pro parkoviště Fitness centra. Je potřeba zajistit čistění komunikací, která bude 

znečistěná v době výstavby. 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Při provádění stavby dojde ke určitém zhoršením na provoz okolních komunikaci a omezení 

pohybu osob kolem stavby.  V prŧběhu výstavbě  je okolí zatíţen také nadměrným zatíţením 

hlukem, který vznikl ze stavebních strojŧ a nářadí. Na stavbě bude dodrţována pracovní doba, které 



vţdy začíná v 7h ráno a končí v 17h odpoledne.  Práce ve večerních a nočních hodinách nebude 

prováděná. 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŢADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 

ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Kolem staveniště bude zajištěn oplocením do výšky 1,8m. Díky oplocením omezíme vstup  na 

staveniště nedotčené osoby. 

Na pozemku se nevyskytují ţádné vzrostlé stromy ani keře na kácení. Ţádné stávajicí stavba 

nenachází na pozemku, tím pádem není potřeba asanace ani demolici. 

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Vzhledem k velikosti pozemku, není potřeba dočasné nebo trvalé zábory. Vše  bude zřízen na 

pozemku investora.  

g) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŢSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 

PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Odpady vznikající při výstavbě budou shromaţďovány v kontejnerech a budou tříděný pak 

odvezený ke likvidaci. Odpady obsahující nebezpečné látky budou odvezeny na řízenou skládku 

odpadŧ. 

h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŢADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE 

ZEMIN 

Po sejmutí orné pŧdy o plochy 900 m2 o mocnosti 0,2m , zemina bude uloţená v deponii. Deponie 

bude mít maximální výšku do 1,5m se sklonem 45°. Orné pŧdy budou uţívaný pro konečné terénní 

úpravy. 

i) OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Stavební práce nenarušují a nepŧsobí negativní dopady na ţivotní prostředí okolního pozemky a 

stavby. Při realizaci je nutno pouţívat materiály, které byly navrţené dle projektu a nutno dodrţovat 

pracovní dobu, aby práce v nočních hodinách nebyla provedená.  

j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Při provádění stavební práce musí být dodrţovaný bezpečnostní práce dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. 

a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a předpis 581/2006 

(Nařízení vlády o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích). 

k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 



STAVEB 

V prŧběhu výstavby nebude dotčeny ţádné sousední stavby, a proto není potřeba navrhovat úpravy 

pro bezbariérové uţívání dotčených staveb. 

l) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŢENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Nejsou. 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 

Pro provádění stavby nejsou stanoveny ţádný speciální podmínky. Pracovní doba je stanovená od 

7h ráno do 17h.  

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Předpokládané zahájení výstavby:   Duben roku 2016 

Předpokládané ukončení výstavby:  Září roku 2017 

 

 

 

V Letohradě dne 11. 1. 2015     ……………………… 

        Thin Nguyen Huu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

A) ÚČEL OBJEKTU 

Objekt bude uţívaný jako komerční prostor se třemi prodejnami v 1.NP.  Od 2.NP do 4.NP  bude 

slouţit pro standartní bydlení. Podzemní podlaţí je rozdělené na 2 části -  Sklepové a technické 

místnosti slouţící pro chod bytového domu, druhá část je Fitness posilovna pro veřejnost. 

 

B) FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Navrhovaný polyfunkční dŧm má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaţí, skládá se ze tři části. První 

dŧleţitá část jsou obchodní komerční prostory, které se nacházejí v 1.NP. Hlavní vstupy do těchto 

obchodŧ leţí v západní straně objektu. Převáţná část 1. podlaţí tvoří obchod Drogerie, která má 

celkovou plochu 349,8 m2. Dále jsou 2 menší obchodní prostory Květinářství – 49,26 m2 a 

prodejna obuvi – 106 m2. Obchodní prostory májí vlastní parkoviště, které má 15 míst na stání a 

z toho 2 parkovací místa pro vozidlo přepravující osobu se zdravotním postiţením.  

Druhá dŧleţitá část objektu slouţí pro bydlení. Hlavní vstup do této části se nachází na severní 

straně objektu. Vstup do objektu je řešený bezbariérový se rampou o délku 5m dlouhý se sklonem 

8%. Bytové jednotky se vyskytují ve 2.NP aţ 4.NP. V kaţdé podlaţí jsou 4 byty typu 2+KK, 3+KK 

a 4+KK.  

V prvním podzemním podlaţí se nachází sklepní prostory pro jednotlivé byty a technické místnosti, 

které slouţí pro vytápění a zajištění chod bytového domu. Druhá část plochy 1.S tvoří Fitness, která 

má 323,5 m2. Fitness má hlavní vstup ve východní straně objektu. Před vstupem je také parkoviště 

s kapacitou pro 10 aut. 

 

3. KAPACITY, UŢITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 

PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Polyfunkční dŧm: 

 Počet nadzemních podlaţí::  4 

 Počet podzemích podlaţí:  1 

 Oběstavený prostor:   9802,3m3 

 Zastavěná plocha:  633 m2 

 Uţitná plocha:   2532 m2 

 Podlahové plochy 1S  633 m2 

          1NP 633m2 



          2NP 591 

          3NP 591  

    4NP 374 

 Vyška atiky od U.T.   +16,650m 

 Typ střechy:   Plochá střecha 

 Počet bytu:   12 

 

Parcela: 

 Plocha pozemku:   4888,90m2 

 Zastavěná plocha:   633m2 

 Procenta zastavěnosti: 12,95% 

Orientace objektu a vnitřní dispoziční řešení bylo navrţeno s ohledem na orientace pozemku. 

C) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, 

BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navrţená tak, aby zapadala do své okolí, kde jsou také bytové a panelové domy. Objekt 

má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaţí se plochou střechou. Výška atiky je +16,350m vzhledem 

k bodě 0,000  = 322,500 m n.m. B.p.v.  

Objekt má pŧdorysný rozměr 25,2 x 25,2m ve tvaru čtverce, který má v kaţdém rohu  předstupující 

zeď. Posledním podlaţí je ustupující, tím pádem vznikají velké terasové plochy pro kaţdý byt v této 

podlaţí.  

 

E)  KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

STAVBY 

Zemní práce 

Před započetím zemních prací budou odstraněny keře, které mohou překáţet stavební práce. Keře 

budou odstraněny pomocí motorové pily. Po té bude provedeno sejmutí ornice o tloušťce 0,2 aţ 

0,3m. Tato zemina bude uloţené v deponii, které bude pouţita při pozdějších terénních úpravách. 

Dále se provádí vytýčení objektu. Následně budou provádět výkopové práce. Výkop stavební jámy 

bude provádět hydraulické rýpadlo a bude kopat na úrovni -5,550 m vzhledem k 0,000. Výkop je 

nepaţeny se sklonem 1:0,75.  Zemina bude uloţená 50% na pozemku stavby a bude pouţité na 

obsypy a terénní úpravy. Zbytek zeminy se odveze na uloţiště. 

 Po provedení výkopových prací je nutné základové spáry dŧkladně dočistit ručně pomocí lopat a 

krumpáčŧ. 

 



Základové konstrukce: 

Objekt je zaloţen na monolitické ţelezobetonové patky z betonu C20/25 a výztuţí B500 o rozměru 

2x2m, některé obvodové patky v rohu objektu májí rozměry 2x3m.Ţelezobetonové patky jsou 

hluboké 800mm a přes patky bude vytvořený roznašeči ţelezobetonový rošt o šířce 600mm a 

hloubku 500mm.Obvodové pásy na východní straně objektu bude hluboký 800mm kvŧli nezámrzné 

hloubce. Výtahová šachta je zaloţená na ţelezobetonovou deskou o hloubce 350mm. Všechny 

ţelezobetonové konstrukce budou betonované nad pokladním betonem o tloušťce 50mm.  

Základové konstrukce budou překryty deskou z prostého betonu, který je vyztuţeny dvěma 

vrstvami karisítí oko 150x150x5mm. 

V základových konstrukcích budou vytvořeny prostupy pro instalace. 

Svislé nosné konstrukce  

Nosná konstrukce je tvořená ze skeletu z betonu C25/30 a výztuţí ocel B500B. Nosná konstrukci 

budovy tvoří ţelezobetonová lokálně podepřená stropní deska se pěti poli ve směru X a Y. Lokální 

podpory jsou tvořený sloupy se rozměrem 0,4x0,4m. Stropní deska se chová jako lokálně podepřená 

se tloušťkou 220mm. Tuhost celé konstrukce zajišťuje ztuţující jádro kolem schodiště a ztuţující 

stěny.  

Svislé obvodové nosné konstrukce spodní stavby tvoří ţelezobetonové stěny o tloušťky 200mm a je 

vázaná s výztuţí sloupŧ, aby vzdorovala vodorovné síly z tíhy zeminy. 

Svislé nenosné konstrukce 

Obvodové výplňové zdivo jsou z keramických tvarnic Porotherm 24 profi na tenkovrstvou maltu. 

Vnitřní výplňové zdivo dělicí bytem a nevytápěným prostorem je z keramických tvárnic Porotherm 

30. Vnitřní stěny dělicí byty tvoří keramické cihly Porotherm 25 AKU SYM se vzduchovou 

neprŧzvučnost R´w = 57dB. Vnitřní mezi pokojové příčky je navrţeny z cihly Porothermu 14 Profi 

na maltu tenkovrstvou s R´w = 43db. 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce nad podlaţími je vyřešená jako ţelezobetonová lokálně podepřená deska se 

tloušťkou 220 mm. 

SCHODIŠTĚ  

Schodiště jsou z monolitické ţelezobetonové desky se tloušťkou 160mm. V 1S a 1.NP je 3 

ramenová schodiště se 24 stupně. Od 2.NP do 4.NP je dvou ramenové schodiště se 18 stupně. Mezi 

schodišťovými rameny a podestou je prvek izolace kročejového hluku Halfen HTT, který je 

vloţený uţ při provádění bednění. Dále schodiště je odilatovaný od vyztuţující ţelezobetonové 

stěny pomocí dilatačním páskou mirelon tlustá 10mm.  

Ve schodíšťovém prostoru je výtahová šachta, která splňuje poţadavky pro bezbariérové uţívání. 

Výtah od firmy Green Lift Fluitronic typu MRL-MC se vnitřním rozměrem 1100x1400mm.  



Výtahová šachta má stěny z ţelezobetonu o tloušťce 150mm, která je uloţená nad ŢB základovou 

deskou. 

IZOLACE 

Svislé hydroizolace spodní stavby je navrţená proti tlakové vodě z modifikovaného asfaltového 

pásu Polyelast, která je chráněná pomocí pěnovým extrudovaným polyesterem XPS. Svislá 

hydroizolace musí být vytaţená minimálně 300mm nad upraveným terénem. Hydroizolace nad 

podlahou na zemině je navrţená také z modifikovaného asfaltového pásu Polyelast.  

Hydroizolace na terasu ve 4.NP je navrţená ze kombinace 2 vrstvy modifikovaných asfaltových 

pásŧ. Spodní SBS pás se nosnou vloţkou ze skelné tkaniny bude lepená na tepelnou izolaci EPS 

200S. Horní pás se nosnou vloţkou z polyesteru bude kotvený natavení. 

Hydroizolace na plochou střechu je z měkkého Pvc folie se polyesterovou vloţkou. Tato mPvc folie 

bude kotvena pomocí talířovou hmoţdinkou s teleskopem do nosné ţelezobetonové stropní 

konstrukce. Hydroizolace bude chráněná před slunečním zářením pomocí posypem kačírku. 

TEPELNÉ IZOLACE 

Jako tepelné izolace stěny bude pouţit izolační grafitové fasádní desky Isover EPS Greywall se 

zvýšeným izolačním účinkem. Tloušťka izolační desky je 160mm.  U soklu bude pouţit 

extrudovaný pěnový polystyren o tloušťku 120mm. 

PODLAHY 

Podlaha ve Fitness má nášlapné vrstvu z pryţové podlahové krytiny, které je lepené na betonovou 

roznášecí vrstvu.  Tato podlaha má tepelnou izolační desky pro dlouhodobé těţké zatíţení Styrodur 

3035 CS o tloušťce 100mm. Podlaha na zemině ve sklepových prostoru májí izolační desky ze EPS 

100S o tloušťce 80mm. Podlaha na 1.NP bude mít akustickou izolaci z minerálních kamenných 

vláken  Isover N o tl. 80mm, který je určený pro těţký plovoucí podlahy. V dalších podlaţí bude 

v podlaze pouţitá 30mm isover N. 

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Nosná část střechy se tvoří ze ŢB stropní desky 220mm, na kterém je navrţeno modifikovaný 

asfaltový pás polyelast jako parotěsná vrstva. Střecha je zateplená pouţitím stabilizovaného 

polystyrenu isover EPS 200S ve dvou vrstvách po 100mm. Jako hlavní hydroizolace je pouţito 

měkčená Pvc folie Dekplan 76, která bude mechanicky kotvená do stropní konstrukce. Mezi 

tepelnou izolaci a mPvc folie bude vrstva z geotextilie, která chrání před případnými chemickými 

reakcemi. Hydroizolace bude chráněná před slunečním zářením pomocí posypu kačírku. 

VÝPLNĚ OTVORU 



Výplně okenních otvorŧ budou pouţitá dřevěná okna Slavona s izolačním trojsklem. Okno má 

dřevěný rám typu Progression. Tento typ okna zaručuje součinitel prostupu tepla Uw =0,85 

W/m2K. Vstupní dveře do objektu se hlíníkovým rámem od Firmy Perito. Dveře má U = 1,1, coţ 

splní i doporučenou hodnotu dle normy ČSN 73 0540. 

VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ OBVODOVÝCH STĚN 

Vnější povrchové fasády budou upraveny silikátovou tenkovrstvou omítkou Weber pas silikát 

zrnitost 2mm. Omítky budou mít vrchní nátěr Weber color line šedé barvy (RAL 9018). Ustupující 

fasáda na východním a západním straně objektu bude mít nátěr se modrou odstíny. 

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 

Vnitřní povrchové úpravy stěny jsou navrţený vápenocementové jednovrstvé omítky se hladkým 

bílým povrchem. V hygienických místnostech jsou navrţené keramické obklady. Obklady na 

stěnách budou ukončený rohovým a ukončujícím plastovými lištami. 

 

PODHLEDY 

Ve hlavních prodejních prostorech 1.NP a provozně Fitnessu budou nainstalovaný závěsné 

minerální kazetové podhledy Ecophone Gedina s rozměrem 600x600mm. Ve vedlejších prostorách 

1.NP a Fitness budou nainstalovaný minerální podhled Ecophone Advantage. 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Viz výpis prvku ve výkresové dokumentace. 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Parapety u okna jsou navrţené z ocelového pozinkovaného plechu. Další výrobky jsou uvedený ve 

výpisu prvku. 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Vnější zpevněné plochy jsou navrţené ze zámkové dlaţby od firmy Diton tloušťka 60mm, které 

budou poloţené nad vrstvou štěrkodrti. 

STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, 

AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE 

Viz technická zpráva ze stavební fyziky. 

 

 

 

 



ZÁVĚR: 

 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout polyfunkční dŧm, který splňuje poţadavek platných 

českých norem, zákonŧ, vyhlášky a předpisy. Se svými dosavadními zkušenosti ve stavebnictvím 

získané ze studia, snaţil jsem navrhovat stavbu z klasických materiálŧ, které jsou dobře dostupné na 

českém trhu.  
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

P.Č. – parcelní číslo 

HI – Hydroizolace 

TI – Tepelná izolace 

EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

PÚ – poţární úsek 

SPB – stupeň poţární bezpečnosti 

ŢB – ţelezobeton 

NP – nadzemní podlaţí 

PP – Podzemní podlaţí 

U – součinitel prostupu tepla 

KV – konstrukční výška 

Bpv – Baltské po vyrovnání 

PT – pŧvodní terén 

UT – upravený terén 

VŠ – vodoměrná šachta 

RŠ – revizní šachta 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

HRE – hlavní uzávěr elektřiny 
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D.1.1.13 Detail balkonu 



D.1.1.14 Detail ukončení terasy 

D.1.1.15 Detail vstupních dveří 

D.1.1.16 Výpis prvkŧ PSV 

D.1.1.17 Skladby konstrukcí 

 

SLOŢKA D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

SPECIALIZACE – BETONOVÉ KONSTRUKCE 

D.1.2.0a Výpočet základŧ + D.1.2.0b Statický výpočet 

D.1.2.1 Statický návrh a posouzení výztuţe schodišťové desky 

SLOŢKA D.1.3 – POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Poţárně bezpečnostní řešení – technická zpráva 

D.1.3.1 Poţární bezpečnost – 1s 

D.1.3.2 Poţární bezpečnost – 1NP 

D.1.3.3 Poţární bezpečnost – 2NP 

D.1.3.4 Poţární bezpečnost – 4NP 

D.1.3.5 Poţární situace 

 

SLOŢKA D.1.4 – STAVEBNÍ FYZIKA 

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky  

Posouzení skladby v programu Teplo 

Posouzení detail ukončení terasy 

Posouzení detail balkonu 

Posouzení nejvyšší denní teplotu v letním období 

Posouzení pokles výsledné teploty v zimním období 

Výpočet ztrát objektu a prŧměrný součinitele prostupu tepla 

Akustické posouzení stavebních konstrukcí 

Posouzení oslunění kritického bytu 

Diagram stínění 

 

 

 

 

 


