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ABSTRAKT 
Předmětem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu ve městě Zábřeh v okresu 

Šumperk. Dům je nepodsklepený. Je rozdělen na dvě provozní části – komerční prostory 

a prostory pro bydlení. Objekt má čtyři nadzemní podlaží. Nosné svislé konstrukce tvoří 

keramický systém Porotherm, vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými vložkami 

systému Porotherm. Objekt je zastřešen plochou střechou. 

ABSTRAKT 
The aim of this diploma thesis is design of multifunctional building in the town Zábřeh in dis-

trict Šumperk. The house is no basement. It is divided into two operating parts – commercial 

space and residential space. The building has four floors. Vertical supporting structure are for-

med by ceramic system Porotherm, horizontal supporting structures are formed by ceramic 

inserts Porotherm. The building is covered with a flat roof. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Polyfunkční dům, objekt pro bydlení, objekt pro veřejnost, zděná budovy, Porotherm, Miako, 

novostavba, plochá střecha, terasa, zelená střecha, mezonetový byt 

KEYWORDS 
Multifunctional building, building for housing, building for the public, masonry building, Poro-

therm, Miako, new building, flat roof, terrace, green roof, maisonette 
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ÚVOD 
V této diplomové práci je zpracován návrh a projektová dokumentace polyfunkčního domu 

ve městě Zábřeh v okrese Šumperk. Jedná se o návrh samostatně stojícího čtyřpodlažního do-

mu, který je provozně rozdělen na část rezidenční a část pro komerční využití. Nosný systém 

objektu je navržen ze systému Porotherm. Střecha objektu je plochá. Je využita jako terasa pro 

mezonetové byty a jako zelená střecha. 

Téma diplomové práce bylo zvoleno s ohledem na současný trend výstavby tohoto druhu. Růz-

norodost navržených bytových a komerčních jednotek přispívá, zejména ve větších městech, 

ke snazší reakci na situaci na trhu s nemovitostmi. Objekt polyfunkčního domu nabízí byty 

od kategorie 1+KK až po nadstandardní mezonetové byty 3+KK a 4+KK s terasami. Umístění 

v lokalitě na okraji města s převážně rezidenční výstavbou,  je úmyslně voleno tak, aby poskytlo 

této lokalitě služby každodenního významu, jako je například večerka. Zároveň je ulice Havlíč-

kova klidným výjezdem z města po frekventované cyklostezce, proto je doporučené využití 

největší provozovny jako prodejna a servis kol. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Polyfunkční dům 

Místo stavby:  Parcela č. 5109, katastrální území Zábřeh na Moravě, okres Šumperk 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Stavospol s.r.o., Berlínská 235, 616 00 Brno 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel:  Ing. Jan Šrejma, Veselí 21, Pavlov, 789 85 

   Tel: 732 111 996 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Byla provedena obhlídka staveniště. 

Jako podklad ke zpracování projektové dokumentace dále slouží: 

• Kopie katastrální mapy, 

• Výpis z katastru nemovitostí, 

• Územní plán obce Zábřeh, 

• Mapy podloží, radonového indexu, povodňová mapa, 

• Studie objektu. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v obci Zábřeh na parcele č. 5109, okres Šumperk. Pozemek se nena-

chází v žádném ochranném území. Vstup na pozemek je z ulice Havlíčkova, odkud jsou vedeny 

i všechny inženýrské sítě. Objednatel je vlastníkem výše uvedené parcely. Pozemek je veden 

jako orná půda o celkové výměře 3213 m2. Pozemek je zatravněn a místy je porostlý náletový-

mi dřevinami. Před pozemek nevedou žádné inženýrské sítě. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památ-

ková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci či zóně, ani v jinak chráněném území. Parcela 

se nenachází v záplavové zóně. 

c) údaje o odtokových poměrech 
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Dešťové vody ze střechy budou odváděny dešťovými svody do společné kanalizační přípojky. 

V současné době se dešťové vody na pozemku vsakují – orná půda. 

Zpevněná plocha, která bude sloužit k parkování, bude ohraničena obrubníky s mezerami, 

likvidace dešťových vod bude stávající – vsakem do zatravněného pozemku. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavební záměr respektuje obecné požadavky na využití území a je v souladu s územně pláno-

vací dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhod-

nutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, 

ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba se nachází v zastavitelném území, je navržena na pozemku, kde to zvláštní právní před-

pis nezakazuje nebo neomezuje a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Záměr ne-

vyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a nevyžaduje zjišťovací 

řízení a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního 

předpisu. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Návrhem stavby jsou splněny obecné požadavky na využití území. 

Záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a nevyžaduje 

zjišťovací řízení a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního 

právního předpisu. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Veškeré požadavky dotčených orgánů budou dodrženy a zapracovány do projektové doku-

mentace. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou žádné výjimky. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou 

j) seznam pozemků dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

• Parcela č. 5107, vlastník Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

• Parcela č. 5108, vlastník Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

• Parcela č. 5110, vlastník Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

• Parcela č. 5127, vlastník Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

• Parcela č. 5146/1, vlastník Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 
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• Parcela č. 5461/1, vlastník Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

• Parcela č. 5501/1, vlastník Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

• Parcela č. 5501/37, Bryks Karel, č.p. 352, 78316 Bělkovice-Lašťany, Kouřil Jiří, č.p. 77, 

78316 Dolany, Kouřilová Petra, č.p. 77, 78316 Dolany 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o polyfunkční dům, kde první část objektu je určena pro komerční využití (3 samo-

statné prostory) a druhá část objektu jsou byty a jejich příslušenství. Dům je samostatně stojící, 

je čtyřpodlažní. Dům má plochou střechu a není podsklepen. 

Přístup na pozemek bude zajištěn z obslužné komunikace ulice Havlíčkova. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby a vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných práv-

ních předpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly v projektu zohledněny. Pokud se vyskytnou další, 

budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádné výjimky. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, po-

čet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha: 496 m2 

Obestavěný prostor: 4404 m3 
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Užitná plocha:  1. NP = 410 m2 

   2. NP = 437 m2 

   3. NP = 437 m2 

   4. NP = 74 m2 

   Celkem = 1358 m2 

Rozděleni funkčních jednotek: 

1. NP: Vedlejší prostory bytové části domu = 179,81 m2 

 Obchodní prostor č.1 = 28,78 m2 

Obchodní prostor č.2 = 93,53 m2 

Obchodní prostor č.3 = 107,84 m2 

2. NP: Společné komunikace k bytům = 53,99 m2 

 Byt 2.01 = 86,85 m2 

Byt 2.02 = 48,53 m2 

Byt 2.03 = 104,23 m2 

Byt 2.04 = 47,84 m2 

Byt 2.05 = 95,46 m2 

3. NP: Společné komunikace k bytům = 53,99 m2 

 Byt 3.01 = 86,85 m2 

Byt 3.02 = 48,78 m2 

Byt 3.03 = 82,29 m2 

Byt 3.04 = 71,73 m2 

Byt 3.05 = 95,46 m2 

4. NP: Byt 3.02 = 40,50 m2 

Byt 3.04 = 41,14 m2 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vo-

dou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické nároč-

nosti budov apod.) 

Zdravotechnika 

Bilance potřeby vody 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody, která je provedená z HDPE 

100 SDR 17,6 DN 90x5,1. Vodoměrná souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody je 

umístěna v typové betonové vodoměrné šachtě o rozměru 900 x 900 x 2000 mm v chodníku 

před objektem. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení pro-

vozovatele pohybuje v rozmezí 0,40 až 0,50 map. 

Bilance splaškových vod 

Kanalizace je řešena jako jednotná. 

Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační přípojka PVC KG 

DN 150 napojena na kanalizační přípojku vedenou do jednotné kanalizace v ulici Havlíčkova. 
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Potrubí v zemi bude uložené na pískovém loži tl. 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm 

nad vrchol hrdel. 

Bilance dešťových vod 

Dešťová voda bude odváděna systémem odpadního potrubí do jednotné kanalizační přípojky. 

Elektrická energie 

Napojení na zdroj elektrické energie bude ze stávajícího vedení ČEZ Distribuce kabelovou pří-

pojkou NN. 

Ochrana – automatické odpojení od zdroje. 

Bilance potřeb tepla 

Pro objekt je navrženou teplovodní vytápění s nuceným oběhem. 

Tepelné ztráty jsou vypočítány pro venkovní návrhovou teplotu -15°C. 

Tepelné ztráty objektu jsou 46,13 kW. 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

Na objekt nebyl zpracován PENB podle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti 

budov. 

V rámci provozu objektu bude produkován běžný komunální odpad, který bude svážen pově-

řenou odbornou firmou. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládané zahájení výstavby: květen 2016 

Předpokládané dokončení výstavby: listopad 2017 

Výstavba nebude členěna na etapy. 

k) orientační náklady stavby 

26 mil. Kč bez DPH 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaříze-

ní 
Stavbu tvoří jeden stavební objekt S1. 

Nejedná se o technologický objekt, technologická zařízení se nevyskytují. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v obci Zábřeh, parc. č. 5109, k.ú. Zábřeh na Moravě, okres Šumperk. 

Pozemek je veden jako orná půda. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Množství radonu bylo posouzeno z radonové mapy, která je přiložena k projektové dokumen-

taci. Žádné průzkumy a měření nebyly provedeny. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Území se nachází celým svým rozsahem mimo stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

v území 

Výstavba polyfunkčního domu bude probíhat na pozemku investora a nebude mít negativní 

vliv na sousední pozemky, ochranu okolí nebo odtokové poměry v území. Dojde pouze ke zvý-

šení zatížení dopravou na komunikaci přilehlé k pozemku. 

Při provádění přípojek inženýrských sítí dojde k zásahu do obecního pozemku. 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Použité materiály a prvky musí svými parametry (jakostí, rozměry apod.) odpovídat příslušným 

normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Stavebník bude postupovat 

a volit technologický postup tak, aby došlo k minimalizaci dopadů na životní prostředí. 

V nejvyšší možné míře bude dbáno na eliminaci prašnosti stavebních prací tak, aby došlo k co 

nejmenším dopadům na okolní pozemky. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění 

musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby je 

nutné dodržovat všechny platné normy a předpisy. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením stavby budou odstraněny náletové dřeviny ze staveniště. Nebudou prováděny 

žádné asanace či demolice. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pozemek parc. č. 5109 – orná půda. Realizací stavby dojde k trvalému vynětí ze zemědělského 

půdního fondu v rozsahu zastavěné plochy, zpevněné plochy chodníků, komunikací a parkova-

cích stání. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a tech-

nickou infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Přípojky inženýrských 

sítí – vodovod, kanalizace jednotná, plyn, NN – budou vybudovány v rámci výstavby objektu. 

Dále bude v rámci této stavby proveden výjezd na silniční komunikaci na ulici Havlíčkova. 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Není známo, že by existovaly věcné, podmiňující a časové vazby stavby, ani vyvolané nebo 

související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude užívána pro bydlení a služby pro veřejnost. Celková kapacita je 10 bytových jedno-

tek ve 2NP, 3NP a 4NP pro 35 osob. Služby pro veřejnost jsou ve třech samostatných prosto-

rech v 1NP. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaný dům je situován jako volně stojící, umístěný podél hranice pozemku parc. č. 5109. 

Novostavba polyfunkčního domu je čtyřpodlažní s tím, že 4NP tvoří 2 mezonetové byty, jejichž 

vstup je ve 3NP. Dům má plochou střechu a není podsklepen. Hlavní vstup do obytné části 

objektu je z jihozápadní strany. Vstupy do prostor služeb jsou z jihovýchodní strany, která je 

rovnoběžná s obslužnou komunikací na ulici Havlíčkova. 

Pro parkování vozů slouží nově vybudované parkoviště na pozemku parc. č. 5109 s příjezdem 

z ulice Havlíčkova. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení 

Objekt je pravidelného tvaru osově souměrný dle jedné půdorysné osy. Celý objekt je nepod-

sklepený. 

Střecha je plochá, řešená částečně jako pochozí, částečně jako zelená a částečně jako obvyklá 

plochá střecha. 
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Parkování je zajištěno na pozemku investora na vymezených parkovacích místech. Jsou navr-

ženy 2 parkovací stání pro vozíčkáře. Vjezd na pozemek je navržen novým sjezdem z ulice 

Havlíčkova. 

Dispoziční řešení 

Polyfunkční dům je provozně rozdělen na 2 části – prostory pro služby či prodejny a bytovou 

část. 

Prostory pro služby jsou rozděleny na 3 samostatné provozy, každý o jiném účelu využití a kaž-

dý se samostatnou hygienickou místností či alespoň WC a umyvadlem. Předpokládané využití 

prostor pro služby a obchod jsou: 

• pobočka cestovní kanceláře, bankovního, pojišťovacího ústavu 

• obchod nejrůznějšího typu (požárně navržen i pro obchod s oděvy) 

• prodejna přidružený servis (např. jízdních kol) 

Bytová část se dále dělí na společné prostory a jednotlivé byty. Společnými prostory jsou vnitř-

ní komunikace k jednotlivým bytům, úklidová místnost, kočárkárna, sklepy k bytům, technická 

místnost. Byty jsou situovány ve 2NP a 3NP. Ve 2 NP jsou 2 byty 1+KK a 3 byty 3+KK. Ve 3NP je 

jeden byt 2+KK, 2 byty 3+KK, jeden mezonetový byt 3+KK a jeden mezonetový byt 4+KK. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 
Nejedná se o výrobní objekt, proto není řešena technologie výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. Bezbariérové užívání stavby je navrženo v celém objektu. Do 2. NP 

a 3N. P se lze dopravit výtahem. Šířky chodeb a dveří odpovídají bezbariérovému užívání sta-

veb. Dveře objektu jsou řešeny jako bezprahové, případně se zapuštěným prahem. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Svým uspořádáním stavba vyhovuje a zabezpečuje ochranu proti nepříznivým povětrnostním 

vlivům a prostorovým uspořádáním odpovídá hygienickým předpisům. 

Pro stavbu budou voleny takové materiály a technologie, které zabezpečí bezpečnost jak při 

realizaci stavby, tak při jejím provozu. 

Všechna elektrická zařízení musí splňovat veškeré požadavky související s bezpečností práce 

pro elektrické zařízení. Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením bude pro-

vedena polohou a umístěním v konstrukci stavby. Ochrana elektrického vedení před zkratem 

bude provedena pojistkami a jističi. 

Po ukončení montáže elektroinstalace v objektu provede montážní firma její revizi dle vyhl. 

392/2003 Sb., o provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení 
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tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 

O provedené práci vyhotoví montážní firma revizní zprávu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 

b) konstrukce a materiálové řešení 

Založení objektu je na základových pasech. Obvodové nosné zdivo objektu je navrženo z cihel-

ných tvárnic Porotherm 30 P+D v tloušťce 300 mm na maltu vápenocementovou a je zatepleno 

certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z EPS v tloušťce 140 mm. 

Konstrukce obvodového a střešního pláště splňují požadavky ČSN 73 0540-2:2011 na vnitřní 

povrchovou teplotu, tepelný odpor i na difúzi vodní páry pro bytové dům. 

Strop tvoří systém Porotherm z keramických vložek Miako. Tloušťka stropu bude v celém ob-

jektu 250 mm. Strop nad posledními podlažími bude zateplen izolantem v minimální tloušťce 

220 mm. 

Zastřešení domu bude plochou střechou. Sklon střešní roviny bude minimálně 2%. Nad mezo-

netovými byty ve 4NP bude klasická plochá střecha zakončená hydroizolační vrstvou. V pásu 

mezi těmito dvěma byty bude nad 3NP zřízena pochozí terasa s nášlapnou vrstvou z betono-

vých dlaždic. Plocha střechy nad 3NP v SZ části objektu bude řešena jako tzv. zelená s certifiko-

vaným extenzivním systémem. 

Společné schodiště v bytové části objektu je ŽB monolitické, schodiště v mezonetových bytech 

jsou navržena dřevěná. 

Pro odtah spalin od kondenzačních plynových kotlů je navržen komín Schiedel. 

Skladby podlahových konstrukcí jsou uvedeny v příloze D.1.1.14 Skladby. 

Okna, francouzská okna a vstupní dveře jsou dřevěné, zasklené izolačním trojsklem. 

Vnitřní dveře jsou v bytech s obložkovými zárubněmi, ve společných prostorech bytové části 

a v prostorech pro služby a obchod jsou zárubně ocelové. 

Sjezd na pozemek z ulice Havlíčkova bude vyasfaltován, parkovací stání budou z pojízdné zám-

kové dlažby. Dešťová voda z parkovacích stání bude přirozeně vsakována do terénu. Zpevněná 

plocha je lemována betonovým obrubníkem. Přístup k objektu bude po chodníku ze zámkové 

betonové dlažby. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Všechny konstrukce byly navrženy dle platných norem a budou splňovat všechny potřebné 

požadavky. Předběžné statické posouzení ověřilo, že stavba je navržena tak, aby na ni působící 

zatížení v průběhu výstavby a užívání stavby nemělo za následek 

• zřícení stavby nebo její části, 
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• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Požadavky na stavebně technické řešení stavby jsou podrobně popsány v části D.1.2 Dokumen-

tace stavebního objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Elektroinstalace 

Ochrana: Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411-413 

s ochranným pospojováním a doplňkovou ochranou proudovými chrániči FI 

dle čl. 415 uvedené ČSN. 

Měření spotřeby el. energie: v plastové pilířové skříni osazené na veřejně přístupném místě. 

Provede se instalace trubkovou pro rozvod domácího telefonu s el. vrátným, televizní antény 

a počítačové sítě. 

Proti účinkům elektřiny z blesků bude objekt chráněn bleskosvody. 

V kuchyních se instalace (umístění spínačů, zásuvek a vývodů) provede dle podrobného návrhu 

interiéru kuchyně – předá investor. 

Pro provedení elektroinstalace v koupelnách (umístění el. zařízení – spínačů, zásuvek, svítidel, 

ventilátorů) platí ustanovení ČSN 33 200-7-71 (uzemnění). 

Vytápění 

Pro objekt je navrženo teplovodní vytápění s nuceným oběhem. Tepelné ztráty jsou spočítány 

pro teplotní oblast s teplotou -15°C. Objekt bude vytápěn převážně deskovými otopnými těle-

sy, v koupelnách trubkovými tělesy – žebříky. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

budou kondenzační plynové kotle o výkonu 90 kW, které budou umístěny v technické místnosti 

v 1. NP. 

Podrobně je vytápění řešeno v samostatném projektu specializace. 

Větrání, vzduchotechnika 

Větrání většiny místností je přirozeně okny. V koupelnách, WC a skladu, ve kterých nejsou ok-

na, je navrženo nucené odvětrání ventilátory s odtahem na střechu. Nad varnou deskou 

v kuchyních jsou navrženy digestoře. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

K vytápění a ohřevu teplé vody jsou navrženy plynové kondenzační kotle a přidružená zařízení 

(viz specializace – vytápění) v technické místnosti v 1NP. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt je rozdělen do 17 požárních úseků. 

Z hlediska protipožární ochrany stavba splňuje následující body: 

• zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

• omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

• omezení šíření požáru na sousední stavbu 

• umožnění evakuace osob 

• umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Požární zabezpečení je podrobně řešeno v samostatné části projektu D.1.3 Požární bezpečnost. 

Při provádění stavby a před zahájením vlastního užívání je třeba z hlediska požární bezpečnosti 

osadit přenosné hasicí přístroje, bezpečnostní tabulky, zařízení autonomní detekce a signaliza-

ce, provést revizi el. zařízení, revizi plynového zařízení a revizi komínu a spalinových cest. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně-technického hodnocení 

Stavba je navržena z takových materiálů, aby splňovala tepelně-technické požadavky kladené 

na tento typ objektu. Součinitele prostupu tepla vyhovují požadovaným normovým hodnotám. 

Výpočty tepelně-technických parametrů jsou přiloženy k projektu. 

b) energetická náročnost stavby 

Na  objekt nebyl zpracován PENB. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V objektu se nepředpokládá využití obnovitelných zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 
V objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností sousedními budovami 

a po realizaci této stavby zároveň nedojde k negativním vlivům zastínění sousedních objektů. 

Větrání 

Větrání většiny místností je přirozeně okny. V koupelnách, WC a skladu, ve kterých nejsou ok-

na, je navrženo nucené odvětrání ventilátory s odtahem na střechu. Nad varnou deskou 

v kuchyních jsou navrženy digestoře. 

Odpady 

Při výstavbě a následném provozování budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno dle 

zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpeč-
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ných odpadů, vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebez-

pečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a po-

stup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), vyhl. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Likvidace odpadů z objektu bude probíhat běžným způsobem. Odpad bude uživateli objektu 

ukládán do k tomu účelu určených kontejnerů a bude pravidelně odvážen smluvní firmou. Od-

pady vzniklé při výstavbě budou na základě smluvního vztahu s realizační firmou odváženy 

na skládku k tomu účelu určenou. Stavební materiál vhodný k recyklaci bude recyklován 

oprávněnou firmou. Při vlastním provozu ani v průběhu výstavby nebudou vznikat odpady, 

které je nutno likvidovat zvláštním způsobem. 

Dešťová voda ze střechy odváděna vnitřním systémem do jednotné kanalizační přípojky. Od-

padní voda z kondenzačních plynových kotlů musí být odvedena v k tomu určeném kanalizač-

ním potrubí. Bude odvedena do jednotné přípojky kanalizace. Její vlastnosti nemají na kvalitu 

odpadních vod významnější negativní účinky. 

Z hlediska životního prostředí nedojde ke zhoršení kvality životního prostředí v uvažované loka-

litě. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle radonové mapy je radonový index nízký, není zapotřebí izolací proti radonu.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v místě stavby, vzhledem k jejímu umístění, nepředpokládají. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seizmicita se v místě stavby, vzhledem k jejímu umístění, nepředpokládá. 

d) ochrana před hlukem 

Stavba bude mít hlukové izolační obvodový plášť. Zvýšená hladina hluku se nepředpokládá. 

Výplně otvorů jsou navrženy s izolačním trojsklem. 

e) protipovodňová opatření 

Povodně se v místě stavby nepředpokládají, jelikož se parcela nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
V přilehlé komunikaci jsou vedeny stávající inženýrské sítě, na které se investor napojí svými 

přípojkami – kanalizace, voda, plyn, NN. 



 
 

 
  23 

Odvodnění území 

Odvodnění ze střech se provede svody vedenými ze střešních vpustí do instalačních šachet 

v objektu a svedeny do jednotné kanalizační přípojky. 

Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka provedená z HDPE PE100 SDR 17 DN 50x3,0 bude napojena na hlavní vo-

dovodní řad, který vede v travnatém pásu vedle pozemní komunikace v ulici Havlíčkova. 

Zásobování energiemi 

Kabelová přípojka NN 

Napojení na zdroj el. energie bude ze stávajícího vedení ČEZ Distribuce kabelovou přípojkou 

NN. 

Elektroinstalace a hromosvod 

Z typové platové pilířové skříně osazené na hranici pozemku se kabelem uloženým v zemi na-

pojí domovní plastový rozvaděč osazený ve fasádě domu u technické místnosti. Pilířová skříň 

se doplní hlavním jističem a elektroměrem. Elektroměr dodá po provedené elektroinstalaci 

a vystavené revizní zprávě ČEZ Distribuce. 

Proti účinkům elektřiny z blesků bude objekt chráněn hromosvodem. 

Zásobování plynem 

Z NTL veřejného plynovodu vedeného v komunikaci před pozemkem je navržena NTL plyno-

vodní přípojka z potrubí HDPE 100 SDR 11 DN 32x3,0. Přípojka bude napojena na řad. Na hra-

nici pozemku bude potrubí ukončeno v plastovém uzamykatelném pilíři. Ve skříni bude osazen 

HUP a plynoměr. Z pilíře bude vedeno PE potrubí stejné dimenze do technické místnosti 

ke kotlům. Uvnitř objektu budou použity rozvody ocelové. 

B.4 Dopravní řešení 
Přístup na staveniště je po místní komunikaci na ulici Havlíčkova. Staveništní doprava bude 

realizována v rámci pozemku i přilehlé komunikace. Vjezd na parkoviště bude vyasfaltovaný 

a parkovací stání budou z pojízdné zámkové dlažby lemované betonovými obrubníky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po dokončení stavby bude nezpevněný terén oset travním semenem a osázen okrasnou zelení 

– keři a stromy. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Z hlediska životního prostředí nedojde ke zhoršení kvality životného prostředí v posuzované 

lokalitě. 
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Při výstavbě a následném provozování budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno dle 

zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpeč-

ných odpadů, vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebez-

pečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a po-

stup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), vyhl. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou na základě smluvního vztahu s realizační firmou odváženy 

na skládku k tomu účelu určenou. Stavební materiál vhodný k recyklaci bude recyklován 

oprávněnou firmou. 

Při vlastním provozu ani v průběhu výstavby nebudou vznikat odpady, které je nutno likvidovat 

zvláštním způsobem. V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. Ten bude 

odvážen na základě smluvního vztahu oprávněnou firmou. Nebude zde žádná výroba, která by 

mohl produkovat odpady zvláštního charakteru. Umístění popelnice bude řešeno na pozemku 

stavebníka. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Dešťová voda ze střechy a splaškové vody budu odváděny do jednotné splaškové kanalizace. 

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

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv. 

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

Stavba nebude mít vliv. 

e) navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

V místě stavby nejsou ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Při stavbě bude snaha zabránit negativnímu ovlivnění okolního obyvatelstva z hlediska hluku 

a prašnosti. Dále bude snaha zabránit úniku škodlivých látek do podzemní vody i zeminy. Při 

provozu stavby se žádné negativní jevy na obyvatelstvo neočekávají. 

Příjezdová komunikace splňuje požadavky ČSN 73 0833, je umožněn příjezd pro vozidla hasič-

ského záchranného sboru a vozidla lékařské záchranné služby. 



 
 

 
  25 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Elektrická energie pro stavbu se bude odebírat z nové pilířové elektroměrové skříně. Měření 

(pilíř ER) bude umístěn na hranici pozemku na veřejně přístupném místě. Z elektroměrového 

rozvaděče bude napojena staveništní rozvodnice domu. Vše dle dohody a požadavků správce 

sítě. 

Voda bude odebírána z nově vybudované přípojky vody ukončené ve vodoměrné šachtě umís-

těné na pozemku stavebníka. 

Na staveništi se pro zázemí pracovníků osadí stavební buňka, která bude obsahovat šatnu 

a osadí se venkovní mobilní WC. Je počítáno s tím, že pracovníci stavby budou mít další sociální 

zázemí zajištěno u dodavatelské firmy (šatny se sprchami). 

b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude nejprve odvodněna vsakováním a po vybudování hrubé stav-

by a zastřešení objektu se bude srážková voda odvádět dle nově navrženého řešení dešťovými 

svody uvnitř objektu. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 

musí být zabezpečeno tak, aby bylo zabráněno znečištění odtokových zařízení pozemní komu-

nikace a jiných ploch, které přiléhají ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné 

kontaminované odpadní vody budou přečištěny dle druhu znečištění (v sedimentačních nádr-

žích zachycení cementových kalů, písků, zeminy, lapač tuků). 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zařízení staveniště bude zřízeno na nově vybudované ploše parkoviště a v jejím okolí. Parkoviš-

tě je dostupné z přilehlé pozemní komunikace v ulici Havlíčkova. Také stávající veřejná komu-

nikace umožňuje příjezd ke stavbě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

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

Staveniště je dáno hranicí pozemku. Veškeré činnosti a skladování materiálu se budou prová-

dět na pozemku stavebníka. 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Bude vybudováno souvislé oplocení 

staveniště do výšky 1,8 m na hranici pozemku, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení sta-

veniště a osob. Všechny vstupy na staveniště budou označeny výstražnými tabulemi - Nepovo-

laným vstup zakázán. Obchůzné a objízdná trasy musí být vyznačeny i pro dobu snížené viditel-

nosti. 
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f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 

Nejsou předpokládány žádné zábory. 

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

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňová-

ny. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně. Odpad nebo stavební 

materiál nebude umísťován mimo staveniště. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude prováděno firmou či firmami, 

které mají pro likvidaci takovýchto materiálů oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 

odpovědnou za odstraňování odpadu, budou odděleně podle druhů zaevidovány do evidence 

odpadu a v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob. 

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Mate-

riálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. 

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, 

odstraňování, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 

Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

Ochrana ovzduší proti zápachu, plynné emise 

Hlavním zdrojem plynných exhalátů jsou zplodiny ze spalovacích motorů stavebních strojů 

a dopravních prostředků. Automobilová doprava pro zásobování staveniště bude maximálně 

vytěžována tak, aby se minimalizoval počet příjezdů a odjezdů. Dále bude dbáno na maximální 

omezení provozu pracovních strojů naprázdno. Vytápění objektů staveniště se bude používat 

elektrické nebo plynové. 

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

Skrývky ornice bude provedena v tloušťce 200 mm a bude uložena na mezideponii na pozemku 

stavebníka a bude použita finální zahradní a sadovnické úpravy a k ozelenění ploch. S využitím 

materiálu vytěženého při zemních pracích se uvažuje na terénní úpravy, přebytečná zemina 

bude průběžně odvážena na určenou skládku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana zeleně a půdy 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány 

obecné zásady ochrana vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. 

Zemina a sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibra-

cemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je určena zejména ustanoveními vyhl. č. 502/200 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 272/2011. 

Při dodržení technických a organizačních opatření popsaných v této vyhlášce budou zajištěny 
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legislativně požadované hodnoty hladin akustických tlaků a bude vyhověno současně platným 

legislativním požadavkům tak, aby byla zajištěna akustická pohoda v chráněných vnitřních pro-

storech okolních staveb od hluku stavební činnosti. 

Rozvrh stavebních prací 

Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu na okolní zástavbu je stanoven následující rozvrh 

stavebních činností: 

Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy (nejkritičtější práce z tohoto hle-

diska budou práce prováděné velkou mechanizací) budou prováděny v pracovní dny v době 

od 7 do 17 hodin. 

Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně tyto probí-

hat v době od 6 do 18 hodin. 

Po dokončení hrubé stavby a hlučné práce budou minimalizovány, bude stavební výroba pro-

bíhat v době od 7 do 22 hodin. 

Opatření proti hluku 

Z hlediska ochrany proti hluku (aby byly v jeho okolí splněny požadované hygienické limity 

hluku ze stavební činnosti) je třeba vzhledem k hlukovým parametrům hlavních zdrojů a čin-

ností zabezpečit osazení výplní otvorů ve fasádě novostavby co nejdříve, aby stavební práce co 

nejdříve probíhali v uzavřeném stavebním objektu a zajistit větrání na jinou stranu, než jsou 

obydlené pokoje sousedních domů. 

Při výstavbě bude použita strojní mechanizace s garantovanou nižší hladinou emisí hluku 

a bude užito zvukově izolačních krytů příslušných strojů. Dodavatel stavby bude dbát a je od-

povědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů používaných v rámci stavby. V prů-

běhu výstavby se doporučují hlučnější stroje umisťovat co nejdále od chráněných prostor. 

Pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení (např. míchačky, svářečky, apod.) 

se podloží pryžovými pásy. Horizontální doprava materiálu bude prováděna kolečky a vozíky 

s pryžovými koly. 

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

nátora bezpečnosti o ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 

okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 

V době kdy bude u objektu instalováno lešení, pracovní plošiny nebo práce s osobním zajiště-

ním ve výškách je třeba zajistit bezpečný provoz v okolí pod prováděnými pracemi. 

Výkopy budou řádně paženy nebo stahovány a ohrazeny, aby nedošlo k sesuvu stěn výkopů 

a nedošlo k pádu osob do výkopu. 
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Komunikace mimo staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude zajiště-

na čištěním automobilů před odjezdem ze stavby. Čištění vozovek, případně znečištění stav-

bou, bude prováděno průběžně. 

Při vlastním provádění stavebních prací musí být dbáno všech příslušných předpisů a nařízení 

(nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon 

č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o podrobných požadav-

cích na BOZP při práci na staveništi). 

Základní zásady bezpečnosti práce: 

• Před zahájením stavby budou pracovníci řádně poučeni o bezpečnostních předpisech 

pro všechny v úvahu přicházející práce na staveništi. Bezpečnostní opatření budou 

po dobu stavby řádně zajišťována a pravidelně kontrolována stavbyvedoucím. 

• Pro práce prováděné v temných prostorách bude zajištěno řádné osvětlení bezpeč-

nostním okruhem o napětí 24V. 

• Do stavebního deníku budou zaznamenávány závady a nedodělky na bezpečnostních 

opatřeních. Závady budou odstraněny v nejkratším termínu, příkaz bude kontrolován 

stavbyvedoucím. 

• Pracovníci na staveništi jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu staveniště, dbát 

ochrany proti požáru zejména při svařování a pálení a udržovat v pohotovosti protipo-

žární pomůcky. 

• Na staveništi budou vývěskou vyhlášena telefonní čísla nejbližší požární stanice, zá-

chranné služby a policie. 

• Práce na elektrozařízeních smí provádět k tomu určený zkoušený elektrikář, přepojo-

vání el. vedení se mohou provádět pouze za odborného dozoru orgánů příslušných 

rozvodných závodů. 

• Při zemních pracích bude dbáno předpisů o bezpečnosti práce, zajistí se výstražná sví-

tidla, ochranná zábradlí, atd. 

• Pracovníci na staveništi jsou povinni užívat ochranných pomůcek (při sváření, sekání, 

montáži). 

• Při styku s jakýmikoliv rozvody, především kabelovými, bude ihned vyrozuměn staveb-

ní dozor investora za účelem projednání dalšího pracovního postupu. 

• Pro práce prováděné pod vysokým napětím je nutno respektovat zákon č. 79/57 Sb., 

o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (el. zákon). 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jedná se o novostavbu, kde je uvažováno bezbariérové užívání stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejvyšší intenzitu dopravy lze očekávat v době výkopových prací a hrubé stavby a bude závislá 

na povolené tonáži. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 
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Speciální podmínky se nepředpokládají. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby:  květen 2016 

Předpokládané ukončení stavby: červen 2018 

Celková doba výstavby:   26 měsíců 

Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora v době výběrové-

ho řízení na dodávku stavby a bude přesně stanoven jako součást smlouvy o dílo. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastruktura, 

c) stávající a navrhovaná ochranná pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území 

Situační výkres širších vztahů je součástí výkresové dokumentace stavby – číslo výkresu C.1. 

C.2 Celkový situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

b) stávající stavby, dopravní a technickou infrastruktura, 

c) hranice pozemků, 

d) hranice řešeného území, 

e) základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upravené-

ho terénu; maximální výška staveb, 

h) komunikace a zpevněné plochy, 

i) plochy vegetace. 

Celkový situační výkres je součástí výkresové dokumentace stavby – číslo výkresu C.2. 

C.3 Koordinační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

b) stávající stavby, dopravní a technickou infrastruktura, 

c) hranice pozemků,parcelní čísla 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upravené-

ho terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy,napojení na dopravní infrastrukturu 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památ-

kové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné/trvalé), 
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n) vyznačení geodetických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

Koordinační výkres je součástí výkresové dokumentace stavby – číslo výkresu C.3. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 

b) Výkresová část 

D.1 Základy 

D.2.1 Půdorys 1. NP 

D.2.2 Půdorys 2. NP 

D.2.3 Půdorys 3. NP 

D.2.4 Půdorys 4. NP 

D.3.1 Půdorys stropu 1. NP 

D.4 Půdorys střechy 

D.5.1 Řez A – A 

D.5.2 Řez B – B 

D.5.3 Řez C – C 

D.6.1 Pohled SV 

D.6.2 Pohled JV 

D.6.3 Pohled JZ 

D.6.4 Pohled SZ 

D.7.1 Detail napojení obvodové stěny na základ 

D.7.2 Detail balkonové konzoly 

D.7.3 Detail uložení vstupních dveří na terasu 

D.7.4 Detail atiky u zelené ploché střechy 

D.7.5 Detail okna u nadpraží a parapetu 

D.8 Výpis konstrukčních prvků 

D.1.2 Architektonicko-dispoziční řešení 

Podklady pro projekt 

Jako podklad pro projekt sloužila katastrální mapa, územní plán obce Zábřeh, mapy podloží 

a radonového indexu, povodňová mapa, studie objektu. 

Rozčlenění na stavební objekty 

Stavba není členěna na více stavebních objektů, je tvořena jedním objektem – S1 – Polyfunkční 

dům. 
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Funkční a dispoziční řešení 

Polyfunkční dům je provozně rozdělen na 2 části – prostory pro služby či prodejny a bytovou 

část. 

Prostory pro služby jsou rozděleny na 3 samostatné provozy, každý o jiném účelu využití a kaž-

dý se samostatnou hygienickou místností či alespoň WC a umyvadlem. Předpokládané využití 

prostor pro služby a obchod jsou: 

• pobočka cestovní kanceláře, bankovního, pojišťovacího ústavu 

• obchod nejrůznějšího typu (požárně navržen i pro obchod s oděvy) 

• prodejna přidružený servis (např. jízdních kol) 

Bytová část se dále dělí na společné prostory a jednotlivé byty. Společnými prostory jsou vnitř-

ní komunikace k jednotlivým bytům, úklidová místnost, kočárkárna, sklepy k bytům, technická 

místnost. Byty jsou situovány ve 2.NP a 3.NP. Ve 2.NP jsou 2 byty 1+KK a 3 byty 3+KK. Ve 3.NP 

je jeden byt 2+KK, 2 byty 3+KK, jeden mezonetový byt 3+KK a jeden mezonetový byt 4+KK. 

U domu na pozemku stavebníku bude zřízena plocha pro parkovací stání ke všem přítomným 

provozům polyfunkčního domu včetně dvou stání pro vozíčkáře. 

V přilehlé komunikaci jsou vedeny inženýrské sítě. 

Architektonické a výtvarné řešení 

Novostavba je navržena jako samostatně stojící stavba o čtyřech podlažích obce. Architekto-

nický vzhled objektu odpovídá požadavkům obce. 

Stavba je trvalá, určená částečně k bydlení a částečně pro služby a prodejny pro veřejnost, 

dispoziční řešení je přizpůsobeno požadavku investora. 

D.1.3 Stavebně-konstrukční řešení 

Zemní práce 

Terén bude zbaven porostu a zeminy v tloušťce 200 mm. Sejmutá ornice bude uložena na de-

ponii na pozemku stavebníka. Podzemní voda se nachází přibližně 20 m pod terénem, neovlivní 

tedy zakládání stavby. Výkop bude proveden do hloubky -1,450 až -1,850. Bude proveden od-

stupňovaně dle výkresu. 

Základy 

Obvodové základové pasy budou povedeny z betonu třídy C16/20 v šířce 600 mm, pasy pod 

vnitřními nosnými stěnami v šířce 400, 550, 600 a 750 mm a základová deska pod výtahovou 

šachtou bude provedena dle výkresové dokumentace s rozměry 2 100 x 3 090 mm. Podkladní 

beton v tloušťce 150 mm bude vyztužen KARI sítí 5/150. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce objektu budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 P+D, vnitřní nosné 

konstrukce z tvárnic Porotherm AKU SYM, 24 P+D a z tvárnic ztraceného bednění BTB 40/30/24 

(P+D). Zdivo bude zpevněno ŽB věncem v úrovni +2,850, +5.850 a +8.850. Nadpraží v nosném 
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zdivu je řešeno typovými nosnými překlady systému Porotherm. Obvodové zdivo včetně ŽB 

konstrukcí je z exteriérové strany zatepleno fasádní tepelnou izolací z EPS v tloušťce 140 mm. 

Sokl bude obložen izolací proti vodě z XPS tl. 120 mm. 

Zdivo musí bát provedeno dle technologických podkladů systému Porotherm – provázání zdiva, 

kotvení zdiva, koncové tvárnice u otvorů, uložení překladů. 

Konstrukce obvodového a střešního pláště splňují požadavky ČSN 730540 na vnitřní povrcho-

vou teplotu, na tepelný odpor i na difúzi vodní páry. 

Vodorovné konstrukce 

Stropy budou tvořeny systémem Porotherm ze systémových ŽB nosníků a keramických vložek 

Miako v jednotné tloušťce pro celý objekt 250 mm. Systém bude zmonolitněn zálivkou z beto-

nu C20/25. Rozměry, skladba a výpis prvků stropu jsou uvedeny ve výkresu stropu. 

Konstrukce spojující různé úrovně 

Hlavní schodiště bude ŽB monolitické obložené keramickou dlažbou. Hlavní schodiště v objektu 

pro bydlení spojující 1.NP, 2.NP a 3.NP bude o sklonu 27,3°. Šířka schodišťových ramen bude 

1 200 mm. Počet stupňů mezi jednotlivými podlažími je 18. 

Hlavní schodiště v objektu bude pružně odděleno od stěn a stropních konstrukcí páskem Mire-

lon tl. 10 mm a spojení schodišťových mezipodest bude akusticky odděleno pomocí systému 

Schöck Tronsole, typ T. 

Schodiště v mezonetových bytech budou dřevěná. Jednotlivé stupně budou vynášené dřevě-

nou schodnicí, která bude upevněna v boční nosné stěně na jedné straně a dřevěnými sloupky 

na straně druhé. Přesný návrh dřevěných schodišť provede zhotovitelská firma. 

Střešní konstrukce 

Střecha polyfunkčního domu je navržena plochá jednoplášťová. Nad stropní konstrukcí posled-

ního 3.NP resp. 4.NP je souvrství izolací proti vlhkosti, vodě a tepelná izolace tvořená spádo-

vými klíny o minimální tloušťce 220 mm. Odtok vody bude zajištěn střešními vpusti a sveden 

do jednotné kanalizace instalačními šachtami uvnitř objektu. Sklon střešní roviny bude mini-

málně 2%. 

Nad mezonetovými byty ve 4NP bude klasická plochá střecha zakončená hydroizolační vrstvou. 

V pásu mezi těmito dvěma byty bude nad 3.NP zřízena pochozí terasa s nášlapnou vrstvou 

z betonových dlaždic. Plocha střechy nad 3.NP v SZ části objektu bude řešena jako tzv. zelená 

s certifikovaným extenzivním systémem. 

Rozměry jednotlivých střešních prvků jsou popsány ve výkrese střechy. 

Komíny 

Komínové těleso s průduchem o průměru 130 mm je navrženo ze systému Schiedel, který bude 

proveden dle technologických předpisů. Kotle jsou vybaveny ventilátory pro nucený odvod 

spalin. Dle podkladů výrobce je navržen kouřovod o průměru 130 mm. V patě komína bude 
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zajištěn odvod kondenzátu do kanalizace přes zápachovou klapku. Přívod vzduchu ke kotlům 

bude zajištěn větracím otvorem o velikosti 300x300 mm u podlahy v technické místnosti. 

Stavba komínu musí být provedena v souladu s platnými normami ČSN 73 4201 – Navrhování 

komínů a kouřovodů a ČSN EN 1443 – Komíny – všeobecné požadavky. 

Obvodový plášť 

Fasáda bude zateplena fasádními deskami EPS tl. 140 mm. Venkovní omítka je navržena mine-

rální probarvená, systém ETICS. 

Příčky a dělící konstrukce 

Příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 8, v nadpraží budou překla-

dy systému Porotherm a instalační předstěny v koupelnách budou ze sádrokartonu. 

Zdivo musí být provedeno dle technologických podkladů systému Porotherm. Jde zejména 

o zásady při provázání a kotvení zdiva, použití koncových tvárnic u otvorů, uložení překladů. 

Izolace 

Hydroizolace 

Do spodní stavby bude vložena izolace proti zemní vlhkosti Dekbit. 

V konstrukci jednoplášťové střechy bude pod tepelnou izolací fólie Fatrapar a nad tepelnou 

izolací bude fólie Fatrafol s podkladní vrstvou z netkané PES textilie, odolná vůči UV záření. 

Tepelné izolace 

Zateplení obvodových stěn bude provedeno pomocí desek z EPS v tloušťce 140 mm. 

Střešní konstrukce objektu bude zateplena spádovými klíny z kamenné vlny o minimální tloušť-

ce 220 mm. 

Sokl bude zateplen izolaci z XPS tl. 120 mm. 

Podlaha v 1. NP bude zateplena izolací EPS do podlah o tl. 100 mm v obytné části a 120 mm 

v části objektu pro služby, a to kvůli zajištění požadavků na pokles povrchové teploty podlahy. 

Akustické izolace 

V konstrukci podlah mezi podlažími bude vložena tepelná a kročejová izolace Rockwool Ste-

prock ND tl. 40 mm. Celková tloušťka podlah bude 350 mm. Hlavní schodiště v objektu bude 

odizolováno od stěn a od stropní konstrukce pomocí izolace Mirelon tl. 10 mm, která bude 

mezi konstrukcemi vložená po celé délce. Spojení schodišťových mezipodest bude akusticky 

odděleno pomocí systému Schöck Tronsole, typ T. 

Podlahy 

Skladby podlahových konstrukcí jsou popsány v tabulce skladeb. Podlahy v 1. NP jsou opatřeny 

tepelnou izolací EPS, ve 2. a 3. NP jsou to izolace, které plní funkci především kročejovou. 

Při provádění podlahových stěrek je nutné oddělit souvrství podlahy od stěn zvukoizolačním 

pásem z minerální vaty Isover N/PP, tl. 15, aby byl omezen přenos hluku z podlah do svislých 

konstrukcí. Je třeba dbát technologických postupů při provádění litých anhydritových podlah. 



 
 

 
  36 

Truhlářské výrobky 

Venkovní i vnitřní dveře budou dřevěné s výplní i dřevěné plné. Vnitřní dveře v bytech budou 

osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Ve společných prostorech bytové části a v části 

objektu pro služby budou dveře taktéž dřevěné, ale budou osazeny do ocelových zárubní. 

U vstupních dveří bude zapuštěný práh. 

Okna v celém objektu budou zasklena izolačním trojsklem. 

Zámečnické výrobky 

Zábradlí na balkonech terasách budou nerezová, kotvené do fasády pomocí kotev 

s přerušeným tepelným mostem. Schodišťové zábradlí u hlavního schodiště bude kotveno 

do podlahy a do stěny. 

Klempířské výrobky 

Jedná se o zastřešení atiky a oplechování komína a instalačních šachet. Tyto klempířské výrob-

ky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm. 

Dále se jedná o venkovní parapety. Jejich tvary jsou uvedeny ve Výpisu prvků. Budou zhotove-

ny z hliníkové slitiny a v šířce 260 mm. 

Obklady 

Obklady se budou nacházet v 1. NP v místnostech č. 102, 122, 133, 154 do výšky 2000 mm. 

Ve 2.NP budou v místnostech č. 216, 217, 222, 235, 236, 242, 243, 255, 256 do výšky 2000 mm. 

Ve 3.NP budou v místnostech č. 316, 317, 322, 334, 335, 343, 344, 355, 356 do výšky 2000 mm. 

Ve 4.NP budou v místnostech č. 423 a 441 do výšky 2000 mm. 

Omítky 

Na všech stěnách a stropech bude použita vápenocementová štuková omítka. 

Malby a nátěry 

Malby a nátěry budou mít barvu dle požadavků investora. 

Barevné řešení 

Venkovní omítka bude opatřena akrylátovým fasádním nátěrem. Barva bude zvolena dle poža-

davků investora. 

D.1.4 Stručný popis technických zařízení 

Kanalizace 

Kanalizace je řešena jako jednotná. 

Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační přípojka PVC KG 

DN 150 napojena na kanalizační přípojku vedenou do jednotné kanalizace v ulici Havlíčkova. 

Potrubí v zemi bude uložené na pískovém loži tl. 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm 

nad vrchol hrdel. 

Vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody, která je provedená z HDPE 

100 SDR 17,6 DN 90x5,1. Vodoměrná souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody je 
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umístěna v typové betonové vodoměrné šachtě o rozměru 900 x 900 x 2000 mm v chodníku 

před objektem. 

Elektroinstalace 

Napojení na zdroj elektrické energie bude ze stávajícího vedení ČEZ Distribuce kabelovou pří-

pojkou NN. 

Provede se instalace trubkovodů pro rozvod domácího telefonu s e. vrátným, televizní antény 

a počítačové sítě. 

Proti účinkům elektřiny z blesků bude objekt chráněn bleskosvody. 

Vytápění a ohřev teplé vody 

Objekt bude vytápěn otopnými tělesy v jednotlivých místnostech. Zdrojem tepla budou 2 ply-

nové kotle o celkovém výkonu 90 kW, které budou osazeny v technické místnosti. 

Systém vytápění a ohřev teplé vody je samostatným dílem projektové dokumentace. 

Větrání a klimatizace 

Větrání všech místností bude přirozené okny. V koupelnách, WC a několika technických míst-

ností bez oken je navíc navrženo větrání ventilátory. Nad vařiči v kuchyních budou digestoře 

s odvodem par mimo objekt. 

Rozvod plynu 

Z NTL veřejné plynovodní přípojky, vedené podál komunikace před stavebním pozemkem, je 

navržena NTL plynovodní přípojka na parcelu č. 5109. Na fasádě objektu bude potrubí ukonče-

no v plastové uzavíratelné skříni. Ve skříni bude usazen HUP a plynoměr. Ze skříně budou ve-

deny rozvody ocelové. 

Zvláštní požadavky a jejich řešení 

V tomto objektu nejsou žádné zvláštní požadavky. 

Úpravy v okolí objektu 

V uliční části je řešena asfaltová příjezdová komunikace k parkovacím stáním, které jsou vy-

dlážděny z pojízdné zámkové dlažby. Dále je řešena plocha pro umístění kontejnerů na komu-

nální odpad, dlážděné chodníky před objektem a zatravněné plochy. Ty budou po dokončení 

stavby osety travním semenem a osázeny okrasnou zelení – keři a stromy. Kolem domu bude 

zhotoven okapový chodník ze štěrkopískového kameniva.   
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ZÁVĚR 
Úkolem této diplomové práce byl návrh polyfunkčního domu a zpracování jeho projektové 

dokumentace. Při práci na projektové dokumentaci jsem se řídil normovými a legislativními 

požadavkami na tento typ objektu. Vzhledem k rozsahu práce jsem nabyl mnoho nových po-

znatků, zejména jsem se poučil o komplexním návrhu stavby jako celku, o souvislostech mezi 

jednotlivými konstrukcemi a v neposlední řadě také o současných obecných postupech při 

návrhu pozemních staveb 

Polyfuknční dům splňuje normové a legislativní požadavky z hlediska tepelně technického, 

akustickéko i z hlediska požární bezpečnosti staveb. Objekt nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. 
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23. ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

24. ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

25. ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

26. ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
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27. ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností sta-

vebních výrobků - Požadavky 

28. ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov: Základní požadavky 

29. ČSN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov: Denní osvětlení obytných budov 

30. ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 

31. ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 

32. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

33. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

34. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

35. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů 

36. Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 

37. Zákon č. 185/2011 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpa-

dů, Seznam nebezpečných odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu od-

padů (Katalog odpadů) 

38. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

39. Vyhláška č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

40. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru 

41. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 

42. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívá-

ní staveb  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratky 

 PD – projektová dokumentace 

 NP – nadzemní podlaží 

 UT – upravený terén 

 PT – původní terén 

 TV – teplá voda 

 NTL – nízkotlaký 

 NN – nízké napětí 

 DN – dimenze potrubí 

 PE – polyethylen 

 PTH – Porotherm 

 MMRČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

 ČSN – česká technická norma 

 EN – evropská norma 

 TI, TPI – tepelná izolace 

 HI – hydroizolace 

 ŽB – železobeton 

 Vyhl. – vyhláška 

 Sb. – sbírky 

 Tab. – tabulka 

 tl. – tloušťka 

 SDK – sádrokarton 

 EPS – expandovaný polystyren 

 XPS – extrudovaný polystyren 

 PBŘ – požárně bezpečnostní řešení 
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