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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčního domu v Plzni, městské 
části Černice. Objekt je situován v katastrálním území Černice, na parcele číslo 
1457/22 a 1456/10. Pozemek je v současné době nezastavěný a je zde pouze 
travnatý porost. 

Účelem návrhu je záměr stavebníka vybudovat na své stavební parcele 
polyfunkční dům o osmi bytech, kancelářských prostorech a dvou prodejních 
jednotkách, prostory pro parkovací stání vozidel. 

Stavba je navržena jako třípodlažní objekt nepodsklepený s plochou

jednoplášťovou střechou ze stěnového konstrukčního systému. 

Klíčová slova 
Novostavba, Polyfunkční dům, katastrální území, nezastavěný, nepodsklepený, 
jednoplášťová plochá střecha, stěnový konstrukční systém  

Abstract

This diploma thesis deal with a new mixed-use building in the Pilsen, in the 

district Černice. The object is situated in cadastre unit Černice, on the plot 
number 1457/22 and 1456/10. The plot us undeveloped at this time and there is 

only a grass vegetation there. 

The developer wants to build the mixed-use object on his plot. The object has 

eight flats, a office space, two shops and ample premisses for parking space 

The buildings is designed like a three-storey building with warm flat roof, 

without cellar and with the structural system is a wall system.  
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without cellar, warm flat roof, wall system  
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1. Úvod

Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby
Polyfunkčního domu v Plzni. Stavba je situována v městské části Plzeň 
černice. Stavební parcely jsou kompletně v plném vlastnictví investora. 
Tyto pozemky se nenachází v památkové rezervani, chráněném území 
ani památkové zóně.  

V práci je řešeno konstrukční a architektonické řešení objektu, 
požárně bezpečnostní řešení objektu, zdravotně technické instalace a 
tepelně technické posouzení obejktu, není zde podrobně řešena statika 
a technika prostředí staveb.  

Jedná se o nepodsklepený třípodlažní polyfunkční dům s plochou 
střechou jednoplášťovou. Konstrukční svislí nosný systém byl zvolen 
stěnový z keramických děrovaných tvárnic a vodorovný nosný systém 
je navržen z železobetonových prefabrikovaných předem předpjatých 
stropních panelů.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Polyfunkční dům v Plzni

Místo stavby: Plzeň – Černice, k. ú. Černice, 
p. č. 1 457/22 a 1 456/10

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Žadatel: Václav Liška 
Skupova 120/7, 301 00 Plzeň

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant: Bc. Bureš Ji í 
Sportovní 215/7, Radobyčice 
301 00, Plzeň

PD vypracoval: Bc. Bureš Ji í

A.2 Seznam vstupních podkladů 

P i zpracování dokumentace byly použity tyto podklady: 
- konzultace se stavebníkem, 
- prohlídka stavební parcely, 
- pracovní fotodokumentace 
- základní informace o rozhodnutí vydání stavebního povolení, 
- projektové studie novostavby, 
- zjednodušený inženýrsko-geologický průzkum, 
- situační podklady. 

A.3 Údaje o území 

A.3.1 Rozsah ešeného území 

ešený stavební pozemek na parc. č. 1 457/22 a 1 456/10 se 
nachází v městské části Plzeň - Černice. Rozsah ešeného území 
stavby je patrný z PD – C.2 Koordinační situace. Stávající parcela je 
dosud nezastavěná, je zde trvalý travnatý porost. Pozemek je rovinný.  
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A.3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území, apod.) 

ešené pozemky se nenachází v památkové rezervaci ani 
v záplavovém území. ešená novostavba Polyfunkčního domu 
nevyžaduje ochranu území podle jiných právních p edpisů. Projekt je 
zpracován dle obecných a technických požadavků na výstavbu a 
užívání území. Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Na základě zákona č. 
1Ř3/2006 Sb., stavební zákon, a § 133 budou prováděny kontrolní 
prohlídky stavby. 

A.3.3 Údaje o odtokových poměrech 

Na základě hydrogeologického průzkumu je zjištěno, že hladina 
podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. 

Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry. 
Dočasné odvodnění staveniště bude vybudováno tak, aby nezpůsobilo 
zaplavení stavby. 

V souvislosti s novostavbou se stávající odtokové poměry území 
nemění. Dešťové vody ze st echy objeku a zpevněných ploch pozemků 
budou svedeny a likvidovány odtokem do dešťové kanalizace p es 
retenční nádrž navrženou na pozemku stavebníka. 

A.3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, 
nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opat ení, pop ípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavební parcely jsou dle územního plánu označeny jako plochy pro 
bydlení smíšené. Novostavba polyfunkčního domu, zpevněných ploch a 
p ípojek inženýrských sítí je tedy navržena plně v souladu s územně 
plánovací dokumentací města Plzně. Jsou dodrženy veškeré odstupové 
vzdálenosti od hranic sousedních pozemků. 
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A.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo 
ve ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, pop ípadě s regulačním 
plánem v rozsah, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípadě stavebních 
úprav podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 

Dosavadním využitím dotčeného pozemku č. 1 457/22 a 1 456/10, 
katastráního území, Černice byla zpevněná plocha určená 
ke stavebnímu záměru. Tento pozemek hraničí s pozemky 1456/12 a 
1457/21 tyto parcely jsou využívány jako pozemní komunikace. 

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhovaná stavba splňuje podmínky vyhlášky č. 26ř/200ř Sb., 
o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších
p edpisů. 

A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjád ení DOSS a p íslušných správců ve ejných IS jsou do PD 
zapracovány. 

A.3.8 Seznam výjimek a úlevových ešení 

V souvislosti s novostavbou nebyla vydána žádná výjimka ani 
úlevové ešení. 

A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba, věcně ani časově, nepodmiňuje další stavby 
(vč. p ípojek IS) a související investice. 
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A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním 
stavby (podle katastru nemovitostí) 

Dotčené pozemky stavbou: 

 parcela: 1 457/22 
 obec: Plzeň; 5547ř1 
 katastrální území: Černice; 620106 
 výměra: 956 m2 
 druh pozemku:  Ostatní plocha 
 ochrana: zemědělský půdní fond 
 vlastnické právo: Václav Liška, Skupova 120/7, 301 00 Plzeň 

 parcela: 1 456/10 
 obec: Plzeň; 5547ř1 
 katastrální území: Černice; 620106 
 výměra: 158 m2 
 druh pozemku:  Ostatní plocha 
 ochrana: zemědělský půdní fond 
 vlastnické právo: Václav Liška, Skupova 120/7, 301 00 Plzeň 

 parcela: 1 457/21 
 obec: Plzeň; 5547ř1 
 katastrální území: Černice; 620106 
 výměra: 2 420 m2 
 druh pozemku:  Ostatní komunikace 
 ochrana: zemědělský půdní fond 
 vlastnické právo: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 

1/1, Vnit ní Město, 30100 Plzeň 

 parcela: 1 456/12 
 obec: Plzeň; 5547ř1 
 katastrální území: Černice; 620106 
 výměra: 1 549 m2 
 druh pozemku:  Ostatní komunikace 
 ochrana: zemědělský půdní fond 
 vlastnické právo: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 

1/1, Vnit ní Město, 30100 Plzeň 
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A.4 Údaje o stavbě 

A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace eší novostavbu Polyfunkčního domu, 
zpevněných ploch a p ípojek IS. 

A.4.2 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je záměr stavebníka vybudovat na své stavební 
parcele polyfunkční dům o osmi bytech, zázemí pro malou firmu a dvou 
prodejních prostorech se suchým provozem, prostory pro parkovací 
stání vozidel, odstavnou plochu pro zásobování prodejen a zpevněné 
plochy pozemku. Jedná se o stavbu, která bude splňovat podmínky 
provozní, estetické, stavebně technické, ekonomické i ekologické a 
vhodně doplní stávající okolní zástavbu lokality. 

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Novostavba objektu, zpevněných ploch, p ípojek IS jsou stavbami 
trvalými. 

A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů 

Navrhovaná novostavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních 
p edpisů. 

A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 
obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

V objektu jsou ešeny bezbariérové úpravy u prostor prodejen a 
v kancelá ských prostorech v prvním nadzemním podlaží, pro tyto části 
byly dodrženy všechny technické požadavky vyplývající z vyhlášky č. 
20/2013 Sb. o technických požadavcích na stavby a z vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších p edpisů. 

A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a 
požadavků vyplývajících z jiných právních p edpisů 

Vyjád ení DOSS jsou a průběžně budou dále do PD zapracovány 
(p íp. doplňky PD DPS). 
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A.4.7 Seznam výjimek a úlevových ešení 

V souvislosti s novostavbou nebyla vydána žádná výjimka ani 
úlevové ešení.  

A.4.8 Navrhované kapacity stavby 

celková plocha pozemku 

SO-01: Polyfunkční dům 
- zastavěná plocha 
- obestavěný prostor 
- užitná plocha 

1 051 m2 

392,21 m2 
3 934,27 m3 

861,1 m2 

Pozn. V polyfunkčním domu je ešeno: 8 bytových jednotek, 
kancelá ské prostory a 2 obchodní jednotky. 

SO-02: Zpevněné plochy 
- zpevněné plochy (komunikace pro chodce a vozidla) 772,75 m2 

Pozn. Na plochách jsou ešeny: p íjezdová komunikace, chodníky a 
parkovací stání.  

A.4.9 Základní bilance stavby 

Pot eby a spot eby médií a hmot: 
a) Vodovod

- Bilance pot eby vody 

Pot eba vody je stanovena dle p ílohy č.12 k vyhlášce 
č.428/2001Sb. - Směrná čísla roční pot eby vody. Změna vyhlášky dle 
vyhlášky 120/2011Sb. 

- Maximální denní pot eba vody � =  2668  �/ �
- Maximální hodinová spot eba vody

 �ℎ =  333,5 l/hod 
- Pot eba teplé vody na den � =  980 �/ � 

b) Kanalizace

- Dešťová 
Qr = 15,69 
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- Splašková 
 �� � = 4,40 [� �⁄ ] 

Pozn. Výpočty v p íloze D.1.4.5 Výpočty. 

c) Likvidace odpadů vznikajících během výstavby a provozu stavby

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Doporučený 
způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly Recyklace 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 02 01 Dřevo Recyklace 
17 02 02 Sklo Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 02 Hliník Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení  

neuvedené pod č.17 05 03 
Využití na jiné 
stavbě  

17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady 
neuvedené pod č.17 098 01, 02, 03  

Uložení na 
skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na 
skládku 

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí 
likvidaci zbytkových materiálů. P i p edání díla bude p edložena 
evidence odpadů. Zhotovitel bude dle povinností uvedených v 
zák.č.1Ř5/2001Sb.Zákon o odpadech odpady za azovat podle druhů a 
kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 3Ř1/2001 Sb 
Katalog odpadů . Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k 
likvidaci nebo dalšímu zpracování odborné firmě.  

Nelze-li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je 
povinen kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi 
podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat ut íděné podle druhů 
a kategorií, zabezpečí je p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem ohrožujícím životní prost edí, umožní kontrolním orgánům 
p ístup na staveniště a na vyžádání p edloží dokumentaci a poskytne 
úplné informace související s odpadovým hospodá stvím.  

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. 
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A.4.10 Základní p edpoklady výstavby 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 

Pozn. Po dokončení stavby musí být proveden zkušební provoz za 
p ítomnosti stavebníka nebo stavebního dozoru. 

Zahájení stavby – p edpoklad: 5/2016
Dokončení stavby – p edpoklad: 10/2017

A.4.11 Orientační náklady stavby 

Ceny vycházejí z ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na měrnou a 
účelovou jednotku stanovené pro budovy pro bydlení. 

SO-01 (Polyfunkční dům) – obor 803 – Budovy pro bydlení 

(svislá nosná kce. z cihel) = 4 808,-kč/m3 OP (3 934,3 m3) = 18 916 114,- Kč 

SO-04 (zpevněné plochy) – obor 822 – Komunikace pozemní 

(dlážděné) = 1 550,-kč/m2 ZP (772,8 m2) = 1 197 840,- Kč 

Náklady stavby jsou hrubým propočtem stanoveny na : 20 113 954,- Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická za ízení 

Stavba je členěna na tyto stavební a inženýrské objekty: 
SO01 – Polyfunkční dům 
SO02 – Pěší komunikace okolo objektu 
SO03 – Parkovací stání s napojením na p ilehlou komunikaci 
SO04 – P ípojka splaškové kanalizace 
SO05 – P ípojka dešťové kanalizace 
SO06 – P ípojka plynovodného potrubí 
SO07 – p ípojka nízkého napětí 
SO08 – P ípojka sdělovacího napětí 
SO09 – P ípojka vodovodního potrubí 
SO10 – Místo pro komunální odpad 

V Brně dne 13. 1. 2016 Vypracoval: Bc. Ji í Bureš 
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B.1 Popis stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba je situována v p íměstské části města Plzně, městské části 
Černice. Záměrem návrhu je využití krajního pozemku v nové zástavbě 
bytových domů, která vzniká od roku 2010. Parcela určená k realizaci 
díla se nachází v obci Plzeň, katastrální území Černice. Čísla parcel, 
které objekt využívá, jsou parc. č. 1457/22 a 1456/10. Obě stavební 
parcely jsou v soukromém vlastnictví. 

Ze západní, východní a jižní strany lemuje parcelu silniční 
komunikace a ze severní strany je vystaven bytový dům, který je ve 
vzdálenosti 30 m od navrhovaného objektu. 

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku (v místě novostavby) bude proveden radonový 
průzkum, jehož součástí bude i zjednodušený hydrogeologický 
průzkum. Hladina podzemní vody se nachází cca 3 m podúrovní terénu. 

V místě stavebního pozemku se nachází český masiv – pokryvné 
útvary a postvariské magmatity. Podloží tvo í sprašové hlíny. 
Inženýrsko-geologickým průzkumem byly zjištěny sprašové hlíny o 
výpočtové únosnosti 220 kPa. 

Dle mapy radonové charakteristiky podloží je na pozemku 
p evažující nízký radonový index. 

Obě parcely jsou v současné době nevyužívané. Pozemek je zcela 
rovinný a nachází se mezi ulicemi Vstupní a Parková. Okolní objekty 
jsou tvo eny z bytového domu o 4 nadzemních podlažích 
s jednoplášťovou nepochozí plochou st echou, výška atiky 13,86 m, a 
mate skou školkou o 3 nadzemních podlažích s 
jednoplášťovou plochou st echou, výška atiky 10,2 m. pozemek má 
srovnatelnou výškovou úroveň jako okolní chodníky. Pozemek je zcela 
zatravněn a nenachází se zde žádný d evinný porost. 

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ve stávajících ochranných a bezpečnostních pásmech musí být 
splněny požadavky vyplývající z p edpisů daných p íslušnými správci 
sítí a dotčených orgánů. 
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B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod. 

ešený pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném 
území. 

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, 
vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba, p i jejím provádění a dokončení, nesmí a nebude mít 
negativní vliv na okolní pozemky, stavby a na odtokové poměry v 
území. P i provádění stavby musí být chráněno okolí a okolní zástavba 
proti negativním vlivům (prachu a hluku) a tyto jevy nebudou 
p esahovat limitní hodnoty dle normových hodnot. Na pracovišti bude 
udržován po ádek a stavba bude zajištěna proti vniknutí a pohybu 
neoprávněných osob po staveništi. 

Zast ešení objektu a plochy parkovacích stání budou odvodněny do 
dešťové kanalizace s pomocí retenční nádrže pro regulaci množství 
odpadních dešťových vod. Stavba neovlivní odtokové poměry v okolní 
zástavbě a území. 

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Na pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty, proto není 
pot eba žádných asanací ani demolic. Taktéž se zde nenacházejí 
žádné vzrostlé stromy. 

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé) 

P i realizaci navrhovaného objektu nedojde k trvalému ani 
dočasnému záboru půdy náležejícího do zemědělského půdního fondu 
(ZPF). Záměr dále nebude vyžadovat ani dočasné či trvalé vynětí půdy 
z fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Pozemek tedy 
není zat íděn do žádné t ídy BPEJ – bonitovaná půdně ekologická 
jednotka. 

B.1.8 Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu města bude umožněno nově 
zbudovaným nájezdem z ulice Vstupní. Tento nájezd bude sloužit pro 
parkovací stání bytové části a kancelá ských prostor, dále zde budou 
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zbudována další 2 prostory pro parkování, a to p i západní straně 
pozemku u ulice Vstupní a p i jižní straně pozemku z ulice K Loutově. 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu města, která 
vede v ulicích Vstupní, K Loutově a ulici Parková a to sice, na 
rozvodnou síť NN, na ve ejný vodovodní ad, na oddílnou kanalizační 
síť splaškových a dešťových vod a sdělovací vedení. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch a st ech objektu budou vedeny 
p es retenční nádrži do dešťové kanalizace. 

B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice 

Stavba nemá bezprost ední časové vazby na okolní výstavbu. Se 
stavbou nejsou provázány žádné související a podmiňující stavby. Se 
stavbou nesouvisí žádná opat ení v dotčeném území. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 

Účelem stavby je záměr stavebníka vybudovat na své stavební 
parcele polyfunkční dům o osmi bytech, zázemí pro malou firmu a dvou 
prodejních prostorech se suchým provozem, prostory pro parkovací 
stání vozidel, odstavnou plochu pro zásobování prodejen a zpevněné 
plochy pozemku. Jedná se o stavbu, která bude splňovat podmínky 
provozní, estetické, stavebně technické, ekonomické i ekologické a 
vhodně doplní stávající okolní zástavbu lokality. 

a) Obsazení osob dle funkcí a provozu
2 obchodní jednotky 2 prodavačky / jednotku 
Kancelá ský prostor 15 zaměstnanců 
4 bytové jednotky 3+1 3 osoby / bytovou jednotku 
1 bytová jednotka 2+kk 2 osoby 
3 bytové jednotky 1+kk 2 osoby / bytovou jednotku 

b) Parkovací stání
5 bytů do 100 m2 5 odstavných stání 
3 byt jednopokojový 1,5 odstavných stání 
127 m2 kancelá ské plochy 4 parkovací stání 
81 m2 prodejní plochy 2 parkovací stání 

N=5.1,25+7,5.1,25.0,6= 12 parkovacích stání 
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Celkově bude z ízeno 15 parkovacích stání pro vozidla a1, 1 
odstavné stání na dobu určitou pro zásobování prodejen a 3 
parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. ve znění pozdějších 
p edpisů. 

c) Hygienická za ízení admininistrativní a komerční části objektu dle
ČSN 73 5305

- 1NP

Obchodní jednotka: 
1 x záchodová mísa 
1 x umyvadélko 

Kancelá ské prostory: 
WC ženy: 1x záchodová mísa 

1x umyvadlo 
WC muži: 1x záchodová mísa 

1x umyvadlo 
1x pisoár 

WC pro osoby s omezenou schopností pohybu: 
1x záchodová mísa 
1x umyvadlo 

- 2NP 

Kancelá ské prostory: 
WC ženy: 1x záchodová mísa 

1x umyvadlo 
WC muži: 1x záchodová mísa 

1x umyvadlo 
1x pisoár 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

B.2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Urbanistické ešení novostavby Polyfunkčního domu je v souladu 
s celkovou koncepcí zástavby lokality. Navržený objekt se svou hmotou 
zapadá do celkového urbanistického kontextu okolní zástavby. Svou 
výškou a se 3 nadzemními podlažími, nenarušuje okolní výškový reliéf 
zástavby. 
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Půdorysná tvar objektu vychází z tvaru pozemku, vzniklý volný 
prostor u ulice Vstupní bude sloužit pro parkovací stání a odstavné 
místo pro zásobování prodejen v objektu. 

ešený objekt je v dobré dostupnosti MHD, zastávka MHD je od 
objektu v docházkové vzdálenosti a to cca 200 m. 

B.2.2.2 Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové 
a barevné ešení 

Architektonické ešení objetu vychází z jeho daného funkčního 
využití, ekonomií výstavby, životnosti stavby, místních podmínek (terén, 
okolní zástavba) a prostorových regulativ (procento zastavěné plochy, 
max. výška objektů). Dále pak ze snahy o citlivé včlenění objektu do 
území. 

Hmota objektu je ešena kompaktně s p edsazenými balkóny a částí 
t etího nadzemního podlaží. Výlez na st echu bude ešen z ve ejných 
prostor t etího nadzemního podlaží v bytové části objektu. 

Návrh vychází ze snahy o jednoduché hmotové ešení s důrazem 
na kvalitu použitých materiálů a stavebních detailů. 

Fasáda objektu bude tvo ena zateplovacím kontaktním systémem 
ETICS s využitím odskoků tvo ených změnou tloušťky zateplovacího 
prvku. V posledním podlaží bude část stěny u bytových jednotek 
p edsazena p ed vnější líc fasádní konstrukce z architektonického 
důvodu. 

Z východní části objektu je naznačen prostor schodiště a to pomocí 
vystupující konstrukce zateplení objektu a odlišení barevnosti. Celý 
objekt je ešen pomocí t í barev a to tmavě šedivé, červené a bílé. 

B.2.3 Dispoziční a provozní ešení, technologie výroby 

Provozně je objekt členěn do t í samostatně funkčních částí, a to 
prodejní, administrativní a bytovou část. Obchodní část je tvo ena 
dvěma samostatnými prodejnami, které jsou situovány v prvním 
nadzemním podlaží v jižní části objektu. Další administrativní část je 
tvo ena uceleným kancelá ským komplexem, který tvo í v prvním 
nadzemním podlaží recepci, zasedací místnost pro Ř osob, kancelá ský 
prostor, hygienické zázemí a v druhém nadzemním podlaží t i 
kancelá ské prostory, kancelá  pro editele se sekretariátem, čajovou 
kuchyňku, hygienické zázemí a úklidovou místnost. Poslední obytná 
část je tvo ena v prvním nadzemním podlaží úložnými prostory 
v podobě sklepních kójí, v druhém nadzemním podlaží dvěma byty typu 
3+kk, úklidovou místností společných prostor a ve t etím nadzemním 
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podlaží dvěma byty typu 3+kk, jeden byt typu 2+kk a t emi 
garsoniérami. 

V objektu se nevyskytují žádná výrobní za ízení ani výrobní 
technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V objektu jsou ešeny bezbariérové úpravy u prostor prodejen a 
v kancelá ských prostorech v prvním nadzemním podlaží, pro tyto části 
byly dodrženy všechny technické požadavky vyplývající z vyhlášky č. 
20/2013 Sb. o technických požadavcích na stavby a z vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších p edpisů. 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala p íslušným 
ustanovením, vyhlášce č. 269/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších p edpisů. Bezpečnost 
stavby bude zajištěna uzemněnou elektroinstalací, která bude navržena 
dle ČSN a bude na ni provedena revize. Povrchy v prostorách 
hygienických místností jsou omyvatelné a opat ené protiskluznou 
dlažbou. Konstrukce zábradlí na schodišti a na balkonu musí být 
provedeno v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Stavba je 
navržena tak, aby splňovala veškeré podmínky vázající se na 
bezpečnost p i užívání stavby. Veškeré použité materiály a technologie 
musí splňovat ČSN a musí být použity dle platných technických postupů 
vč. Revizních zpráv (dle požadavku). 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

B.2.6.1 Stavební ešení 

Tvar objektu je atypický, tvaru L. Rozměry kratšího k ídla jsou délka 
15 m a ší ka 10 m, v tomto k ídle se vyskytují 2 obchodní jednotky se 
suchým provozem a 4 bytové jednotky 3+kk. Rozměry východního 
k ídla jsou délka 20 m a ší ka 10 m, v této části objektu se vyskytují 
dvoupodlažní kancelá ské prostory a 4 byty 1+kk. Konstrukční výška 
1NP je 3,25 m a ostatních podlaží 3,25 m. Konstrukční systém objektu 
je navržen jako stěnový zděný z keramických děrovaných tvárnic. 
Stropy jsou prefabrikované p edpjaté železobetonové montované 
desky. Celá budova je opláštěna fasádou s tepelnou izolací 
z polystyrenu ETICS. V objektu jsou navržena dvě schodiště a jeden 
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výtah. St echy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové s odvodněním 
dovnit  dispozice. Část objektu je navržena jako bezbariérová. 

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové ešení 

Objekt Polyfunkčního domu je založen na základových pasech 
z prostého betonu vylévaného do výkopové rýhy, hlavní konstrukční 
systém je stěnový.  

Obvodové, vnit ní nosné, akustické a p íčkové zdivo je tvo eno 
z keramických děrovaných tvárnic. Lehké p íčky jsou vybudovány ze 
sádrokartonových stěnových konstrukcí. 

Stropní konstrukce tvo í p edpjaté železobetonové prefabrikované 
stropní panely a prefabrikované stropní desky. 

Výplně otvorů jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem. 
St ešní konstrukce je navržena jako plochá st echa jednoplášťová 

nepochozí s hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pasů. 

B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

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

- z ícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nep ípustného p etvo ení, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických za ízení 

anebo instalovaného vybavení v důsledku většího p etvo ení 
nosné konstrukce. 

Na projekt budovy bude vypracován statický posudek. Veškeré 
rozměry konstrukcí byly navrženy empirickým výpočtem. Konečné 
rozměry up esní statik na základě statického výpočtu jednotlivých částí 
objektu. 

B.2.7 Technická a technologická za ízení 

B.2.7.1 Technická za ízení 
a) Výtah

V objektu bude navržen jeden trakční výtah bez strojovny. Tento
výtah spojuje všechny podlaží objektu v bytové části. Umístění výtahu 
bude u hlavního schodiště bytové části objektu. Výtah je dimenzován 
pro 4 osoby s nosností 320 kg. Rozměry kabiny výtahu jsou 0,9x1m a 
světlá výška kabiny činí 2,1m. Výtah je umístěn v monolitické betonové 
výtahové šachtě. Šachta výtahu je kompletně oddilatována od okolních 
konstrukcí stavby. 

b) Kotel
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V objektu jsou navrženy plynové kondenzační turbokotle pro každý 
úsek objektu zvlášť. V každém provozu a bytě je zde navržen kotel o 
výkonu od 2,3 kW do 17,3 kW. P ívod vzduchu bude ešen koaxiální 
komínovou vložkou s p ívodem i odvodem vzduchu v jednom 
komínovém průduchu. Kotel bude sloužit k oh evu teplé vody a 
k vytápění prostor, obchody a kancelá ské prostory budou vytápěny 
pomocí sálavých radiátorů, bytové jednotky jsou navrženy na 
podlahové vytápění. 

B.2.7.2 Technologická za ízení 
V objektu se nevyskytují žádná technologická za ízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní ešení 

Konstrukční systém objektu je z požárního hlediska DP1 neho lavý. 
Objekt v bytové části má jednu chráněnou únikovou cestu, do níž se 
napojuje nechráněná únikové cesty z t etího nadzemního podlaží. 
Z kancelá ského prostoru je navržena nechráněná úniková cesta a 
z každé prodejny je navržena samostatná nechráněná úniková cesta 
p es hlavní vstup. Objekt je dělen do 18 požárních úseků. 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802. 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a 
nezasahuje na sousední pozemky. Požárně bezpečnostní ešení je 
podrobněji ešeno v části D.1.3. 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

Objekt je navržen v souladu s ČSN 730540-2. Veškeré obálkové 
konstrukce byly navrženy na hodnoty doporučeného součinitele 
prostupu tepla Urec,20, byly posouzeny na kritický teplotní faktor fRsi,cr, 
podlahové konstrukce byly posouzeny na pokles dotykové teploty 
Δϴ10,N. Objekt vyhoví na požadavky tepelné stability i ší ení vlhkosti 
konstrukcemi. Podrobněji viz Tepelně technické posouzení. 

Energetická náročnost stavby 
Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 31,026 kW 100.0 % 
Součet tep. ztrát prostupem Fi,T  15,225 kW 49,1 % 
Součet tep. ztrát větráním Fi,V  15,801 kW 50,9 % 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
průměrný součinitel prostupu tepla U,em =  0,25 W/m2K 
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Klasifikační t ída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
Klasifikační t ída: B 
Slovní popis:  úsporná 
Klasifikační ukazatel CI: 0,7 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prost edí. Zásady ešení parametrů stavby 
(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Hygienické limity výměny vzduchu jednotlivých funkčních jednotek 
budou zajištěny pomocí p irozeného větrání. Vytápění objektu je 
pomocí sálavých otopných těles v prodejnách a kancelá ských 
prostorech a pro bytovou část jsou zde navrženy byty s podlahovým 
vytápěním. Oh ev teplé užitkové vody je zajištěn pomocí 
kondenzačního kotle, který má integrovaný 50l zásobník teplé užitkové 
vody. 

V kancelá ích, prodejnách a v obytných prostorech bude zajištěno 
dostatečné denní osvětlení. V ostatních prostorech (chodby, sklady 
apod.) bude navrženo osvětlení umělé pop . sdružené. 

Veškeré obvodové konstrukce a vnit ní dělící konstrukce splňují 
požadavky akustických hygienických limitů. 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího 
prost edí 

B.2.11.1 Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
Radonový index pozemku byl stanoven dle radonové mapy jako 

nízký. Jako ochrana proti radonu bylo navrženo hydroizolační souvrství 
z asfaltových pásů. Hydroizolační souvrství spodní stavby je tvo eno 
dvěma asfaltovými oxidovanými pásy typu S. Vrchní pás: ELASTEK 40 
SPECIAL MINERAL tl. 4mm s vložkou z polyesterové rohože, 
celoplošně nataven, atest na radon, spodní pás: GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL tl. 4 mm, s vložkou ze skelné tkaniny, bodově 
nataven.  

B.2.11.2 Ochrana p ed bludnými proudy 
Není p edmětem ešení, na stavbu nepůsobí bludné proudy. 

B.2.11.3 Ochrana p ed technickou seizmicitou 
Objekt není v oblasti, kde by byl ohrožen technickou seizmicitou. 
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B.2.11.4 Ochrana p ed hlukem 
Objekt byl posouzen dle hlukové mapy města Plzně. Požadavky na 

konstrukce obvodového pláště a oken splňují požadavky dle současně 
platné legislativy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v 
budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – 
Požadavky jsou splněny. 

B.2.11.5 Protipovodňová opat ení 
Objekt není v oblasti, kde by bylo záplavové území. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1  Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu města Plzně, 
která vede v ulici Vstupní (na plynovodný ad), K Lutově(na vodovodní 
ad a síť NN) a Parková (na dešťovou kanalizaci a sdělovací vedení).  

Stavba bude napojena na ve ejnou kanalizaci, stejně jako je 
napojena okolní zástavba. Dešťová voda bude odváděna p es retenční 
nádrž (sloužící k zachytávání p ívalové srážkové vody) do dešťové 
kanalizace. Všechna místa napojení inženýrských sítí budou na hranici 
pozemku investora. Podmínky napojení budou dodržena dle požadavků 
jejich jednotlivých správců. 

B.3.2  P ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

a) P ípojka splaškové kanalizace
Qtot = 4,40 [l s⁄ ]

P ípojka DN 150, která je navržená p i sklonu 3 %.

b) P ípojka dešťové kanalizace�� = 15,69 [ �⁄ ]

P ípojka DN 150, která je navržená p i sklonu 2 %.

c) P ípojka vodovodního potrubí�� = 1,53 [ /�]. 

P ípojka HDPE 100 SDR 40x3,7 [mm]

d) P ípojka plynovodního potrubí� = 1,15 3/ℎ
P ípojka HDPE PE 100 SDR 11 32x3,0
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B.4 Dopravní ešení 

B.4.1 Popis dopravního ešení 

Stavební pozemek je dob e p ístupný z p ilehlých místních 
pozemních komunikací a v p imě ené docházkové vzdálenosti se 
nachází i dopravní síť MHD Plzeň. Dostupnost dopravní sítě města 
Plzeně je v docházkové vzdálenosti cca 200 m. 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude dopravně napojen na stávající pozemní komunikaci v 
ulici Vstupní a to vybudováním sjezdu z této komunikace. Sjezd bude 
napojen na parkovací stání u objektu. 

B.4.3 Doprava v klidu 

Celkový počet stání se určí dle ČSN 73 6110 – Projektování 
místních komunikací, pomocí vzorce: 

N=O0.Ka+P0.Ka.Kp

O0 základní počet odstavných stání p i stupnici automobilizace 400 
vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5), 

P0 základní počet parkovacích stání 
Ka součinitel vlivu stupně automobilizace 
Kp součinitel redukce počtu stání určený charakterem území a úrovní dostupnosti 

Vstupní údaje (vtaženy k podlahovým plochám provozů a počtu 
bytů, pro město Plzeň):  

stupeň automobilizace = 4é50 os. aut. / 1000 obyvatel => 1:2,0 => Ka = 1,25 

skupina 3. město nad 50 000, skupina B – dobrá kvalita dostupnosti => 
Kp = 0,60 

5 bytů do 100 m2  5 odstavných stání 
3 byt jednopokojový 1,5 odstavných stání 
127 m2 kancelá ské plochy 4 parkovací stání 
81 m2 prodejní plochy  2 parkovací stání 

N=5.1,25+7,5.1,25.0,6= 12 parkovacích stání 

Celkově bude z ízeno 15 parkovacích stání pro vozidla a1, 1 
odstavné stání na dobu určitou pro zásobování prodejen a 3 parkovací 
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stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle 
vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. ve znění pozdějších p edpisů.  

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 

Vzhledem k využití sklonů stávajícího pozemku budou terénní 
úpravy ešeny s vyrovnanou bilancí zeminy (výkopy - násypy). 
Vykopaná zemina bude podmínečně vhodná k využití pro násypy na 
pozemku - dle geologického průzkumu. 

Svahy násypů budou nově upraveny následovně: 

- sklony svahů budou ve sklonu max. 1 : 1,5, 
- povrch zeminy bude urovnán do plochy s tolerancí ± 50 mm 

na t ímetrové lati, bude zbaven větších kamenů (selekce) a 
eventuelně stavebních zbytků. 

B.5.2 Použité vegetační prvky 

Veškeré nezpevněné zelené plochy v okolí výstavby objektu budou 
urovnány a ozeleněny - pokryty novou vrstvou ornice tl. min. 0,10 – 
0,15 m a osety travním semenem (navrhovaná směs – Suchá stráňka).  

P i výsadbě vzrostlých stromů je t eba respektovat velikost jámy, 
směs zeminy s kůrovým humusem, drenáž, kotvení, tlakovou 
impregnaci d evěných pomocných opěr, provzdušňovací systém atd. 

Osetí zatravněných ploch je navrženo parkovou směsí RSM 
7.2.2 FLL. 

B.5.3 Biotechnická opat ení 

Není p edmětem ešení. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho 
ochrana 

B.6.1 Vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, 
odpady a půda 

Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší a 
vody, je zajištěna dokonalá bezprašnost celého prostoru. P i realizaci 
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smí být použito jen materiálů splňujících podmínky MZ ČR 76/93 Sb. P i 
provádění stavby a p i jejím provozu nebudou p ekračovány žádné 
limity hluku, prachu a škodlivých látek vypouštěných do ovzduší Objekt 
nebude ohrožován hlukem z okolí a ani sám svým provozem nebude 
ohrožovat životní prost edí v okolí objektu nadměrným hlukem. 
Stavební ešení je v souladu s hygienickými p edpisy a normami. 
Nakládání s odpady je v souladu s hygienickými p edpisy a normami. 

B.6.2 Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na p írodu a krajinu. V místě 
stavby se nevyskytuje vzrostlá zeleň ani chráněné rostliny.   

B.6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není p edmětem ešení, pozemek se nenachází v chráněném 
území. 

B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího ízení 
nebo stanoviska EIA 

Navrhovaný objekt svou funkcí a účelem nespadá do některé 
z povinně posuzovaných kategorií dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prost edí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prost edí). 

B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
p edpisů 

Na ešeném pozemku se nevyskytují ochranná a bezpečnostní 
pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na situování a stavební ešení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva – dle charakteru provozu – není 
požadováno. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Pot eby napojení staveniště na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Staveniště bude dopravně napojeno na stávající místní obslužnou 
komunikaci. 

Napojení na zdroje je v průběhu stavby provizorně ešeno 
provizorními p ípojkami ze stávající vodovodní p ípojky – vodovod, 
silnoproud z nově ešeného elektroměrného pilí e na hranici pozemku. 

B.8.2 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení d evin 

Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho 
hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Staveniště bude 
v závislosti na počasí skrápěno vodou pro zamezení prašnosti. Vozidla 
p ed výjezdem ze stavby budou ádně očištěna. Umělé osvětlení 
nebude oslňovat okolí stavby. Hlučné operace budou omezeny na 
nezbytné minimum. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první 
pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule 
upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby. 
Stavba nevyžaduje žádné asanace ani demoliční práce 

B.8.3 Ochrana stávající zeleně 

P i provádění prací bude dodržována ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s 
půdou, ČS DIN 1Ř ř16 Výsadby rostlin, ČSN DIN 1Ř ř17 Zakládání 
trávníků, ČSN DIN 1Ř ř1Ř Technicko-biologická zabezpečovací 
opat ení, ČSN DIN 1Ř ř1ř Rozvojová a udržovací péče o rostliny a 
ČSN DIN 1Ř ř20 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci p i 
stavebních činnostech.  

Zachovávané d eviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby 
náležitě chráněny p ed poškozením. 

B.8.4 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Prostory staveniště nijak neovlivní sousední parcely ani okolní 
stavby. Dojde pouze ke krátkodobým záborům pozemních komunikací 
p i výstavbě p ípojek inženýrských sítí. 
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B.8.5 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí p i výstavbě, jejich likvidace 

P i výstavbě stavby budou vznikat odpady různého druhu a skupin. 
Nakládání s odpady se ídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. P i 
výstavbě budou odpady t íděny a dále bude zajištěn jejich odvoz a 
likvidace dodavatelskou firmou stavby. Bude-li p i pracích vznikat odpad 
typu N (nebezpečný odpad) bude umístěn do oddělených 
nepropustných nádob, chráněných proti dešti. Bezproblémový odpad 
typu papír, sklo a železo bude odvážen do sběrných surovin. 

B.8.6 Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo 
deponie zemin 

Zemní práce budou ešeny s vyrovnanou bilancí zeminy (výkopy - 
násypy). Mezideponie zeminy v průběhu zemních prací bude v západní 
části pozemku. 

B.8.7 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na 
staveništi: 

Pro zajištění bezpečnosti práce p i stavebních pracích je nutné v 
jejich průběhu bezpodmínečně dodržovat vyhlášku č. 309/2006 a 
591/2006 Sb. ČÚBP ve znění pozdějších p edpisů. P i realizaci smí být 
použito jen materiálů splňujících vyhlášku č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.102/2001 Sb., zákona č. 
205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb.,zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., 
zákona č.281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. /2010 Sb. 
a dle Na ízení vlády č. 178/1997 Sb., kterými se stanovují technické 
požadavky na stavební výrobky, a to na výrobky, které jsou použity a 
zabudovány na stavbě. P i provádění všech prací HSV a PSV je t eba 
dodržovat ustanovení ČSN související s prováděním stavebních prací, 
včetně p íslušných technologických p edpisů, požadavků účastníků 
schvalovacího ízení. 

V Brně dne 13. 1. 2016 Vypracoval: Bc. Ji í Bureš 
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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Polyfunkční dům v Plzni

Místo stavby: Plzeň – Černice, k. ú. Černice, 
p. č. 1 457/22 a 1 456/10

1.2  Údaje o stavebníkovi 

Žadatel: Václav Liška 
Skupova 120/7, 301 00 Plzeň

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant: Bc. Bureš Ji í 
Sportovní 215/7, Radobyčice 
301 00, Plzeň

PD vypracoval: Bc. Bureš Ji í
 

2 Základní údaje charakterizující stavbu: 

Stavba je situována v p íměstské části města Plzně, městské části 
Černice. Záměrem návrhu je využití krajního pozemku v nové zástavbě 
bytových domů, která vzniká od roku 2010. Parcela určená k realizaci 
díla se nachází v obci Plzeň, katastrální území Černice. Parcelní čísla, 
které objekt využívá, jsou č. 1457/22 a 1456/10. Obě stavební parcely 
jsou v soukromém vlastnictví. Ze západní, východní a jižní strany 
lemuje parcelu silniční komunikace a ze severní strany je stávající 
stavba bytového domu, který bude se nachází ve vzdálenosti 30 m od 
navrhovaného objektu. 

Jedná se o nepodsklepený t ípodlažní polyfunkční dům s plochou 
st echou jednoplášťovou. Konstrukční svislí nosný systém byl zvolen 
stěnový z keramických děrovaných tvárnic a vodorovný nosný systém 
je navržen z železobetonových prefabrikovaných p edem p edpjatých 
stropních panelů. 

Účelem stavby je záměr stavebníka vybudovat na své stavební 
parcele polyfunkční dům o osmi bytech, zázemí pro malou firmu a dvou 
prodejních prostorech se suchým provozem, prostory pro parkovací 
stání vozidel, odstavnou plochu pro zásobování prodejen a zpevněné 
plochy pozemku. Jedná se o stavbu, která bude splňovat podmínky 
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provozní, estetické, stavebně technické, ekonomické i ekologické a 
vhodně doplní stávající okolní zástavbu lokality. 

  Celková plocha pozemku činí 1 051 m2, zastavěná plocha je 
392,21 m2 a obestavěný prostor náleží 3 934,27 m3. Celková podlahová 
užitná plocha objektu bude činit Ř61,1 m2.  

3 Architektonicko-stavební ešení 

Objekt je členěn do t í ucelených na sobě nezávislých částí a to na 
dvě prodejny se suchým provozem, kancelá skými prostory a bytovou 
částí objektu. Každý provoz má samostatný vstup. Každá jednotlivá 
prodejna má samostatný vstup z jižní strany objektu a společný vstup 
pro zásobování ze západní strany, pro bytovou část objektu je ešen 
vstupní prostor ze západní strany objektu a je krytý nadedve ní st íškou 
a do kancelá ských prostor je vstup navržen ze severní strany objektu a 
také je kryt nadedve ní st íškou. 

V prvním nadzemním podlaží jsou 2 prodejny, zázemí pro bytovou 
část objektu se sklepními místnostmi schodišťovým prostorem, ve 
kterém je osazen výtah a kancelá ské prostory, které jsou v prvním 
nadzemním podlaží ešeny pro využívání osob s omezenou schopností 
pohybu. Ve druhém nadzemním podlaží jsou situovány 2 bytové 
jednotky o velikosti 3+kk v jižní části objektu a kancelá ské prostory 
které jsou s prvním nadzemním podlažím spojeny schodišťovým 
prostorem umístěným ve východní části objektu. T etí nadzemní 
podlaží obsahuje 6 bytových jednotek, a to dvě jednotky o velikosti 3+kk 
v jižní části objektu a jedna bytová jednotka 2+kk a t i bytové jednotky 
1+kk, tyto bytové jednotky jsou smě ované na východ a na západ. 

Hmota objektu je ešena kompaktně s p edsazenými balkóny a částí 
t etího nadzemního podlaží. St ešní konstrukce je navržena jako 
st echa plochá jednoplášťová nepochozí s hydroizolační vrstvou ze 
souvrství asfaltových pasů. Návrh konstrukce vychází ze snahy 
o jednoduché hmotové ešení s důrazem na kvalitu použitých materiálů
a stavebních detailů. 

Fasáda objektu bude tvo ena zateplovacím kontaktním systémem 
ETICS s využitím odskoků tvo ených změnou tloušťky zateplovacího 
prvku. V posledním podlaží bude část stěny u bytových jednotek 
p edsazena p ed vnější líc fasádní konstrukce a to z architektonického 
důvodu. Z východní části objektu je naznačen prostor schodiště a to 
pomocí vystupující konstrukce zateplení objektu a odlišení barevnosti. 
Celý objekt je ešen pomocí t í barev a to tmavě šedivé, červené a bílé. 
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4  Stavebně konstrukční ešení 

4.1 Komunikace 

Objekt bude dopravně napojen na stávající pozemní komunikaci v 
ulici Vstupní a to vybudováním sjezdu z této komunikace. Sjezd bude 
napojen na parkovací stání u objektu. 

Pochozí plochy jsou navrženy okolo celého objektu a jsou napojeny 
na stávající chodníky v okolní zástavbě. Chodníky budou vyspádované 
p íčným sklonem 2% a odvodněny na terén 

a) Pochozí plochy
Budou navrženy jako betonová zámková dlažba tloušťky 60 mm, 

barva šedá, kladená do pískového podsypu frakce 2-5 mm tloušťky 
30 mm s vyrovnávací vrstvou z podkladní štěrkové drtě frakce Ř – 16 
mm tloušťky 100 mm. Betonová dlažba bude osazena mezi betonové 
obrubníky o rozměrech 50x200x500 mm které budou osazeny do 
betonového lože. P ed vstupem na pojezdovou komunikaci bude na 
pochozí komunikaci vytvo en signalizační a varovný pás a to pomocí 
dlažby s barevným odlišením (červená) s výstupky pro nevidomé, 
tloušťka dlažby 60 mm. 

b) Pojezdové plochy
Parkovací stání a pojezdové komunikace na pozemku bude tvo it 

betonová dlažba tl. 80 mm, barva tmavě šedá, kladená do pískového 
podsypu tloušťky 30 mm s vyrovnávací vrstvou z podkladní štěrkové 
drtě frakce Ř – 16 mm tloušťky 50 mm a drceného kameniva frakce 0-
63 mm tloušťky 250 mm. Betonová dlažba bude osazena mezi 
betonové obrubníky zkosené o rozměrech 150x300x1 000 mm, které 
budou osazeny do betonového lože. P echod mezi stávající asfaltovou 
komunikací a komunikací na pozemku bude vytvo en z nájezdového 
betonového obrubníku o rozměrech 150x150x1 000. 

4.2 Základy 

Obvodové základové pasy budou zhotoveny jako monolitické pasy 
výšky 1 m z prostého betonu C16/20 - XC2. Na tyto pasy budou 
betonovány ve dvou fázích, první fáze bude vytvo ení pracovní spáry ve 
výšce 0,65 m a dále budou nadbetonovány s odskokem 125 mm do 
výšky 0,36 m nad pracovní spáru. Na tyto základové pasy bude 
natavena hydroizolační vrstva tvo ená souvrstvím hydroizolačních pasů 
a dále nalepena tepelná izolace z polystyrenu XPS tloušťky Ř0 mm za 
pomoci polyuretanového lepidla. Tepelná izolace bude ve styku se 
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zeminou chráněna nopovou folií s výškou nopu 8 mm. Vnit ní základové 
pasy budou vybetonovány z betonu C16/20 – XC2 a to do výšky 0,65 m 
a následně nadbetonována do výšky 1 m od základové spáry. Hloubka 
základové spáry pro zdivo obvodové a vnit ní nosné je -1,380 m od 
čisté podlahy prvního nadzemního podlaží. 

Podkladní betonová deska je navržena z prostého betonu 
C16/20 XC2 a je vyztužena 2x kari sítí s velikostí ok 150X150x6 mm. 
Deska je vybetonována na zhutněný štěrkový podsyp frakce 16-32 mm 
tloušťky 100 mm 

Založení výtahové šachty je provedeno z železobetonovou deskou 
tloušťky 300 mm z betonu C20/25 XC2, vyztuženého výztuží B550. 
Vyztužení je provedeno dle statického návrhu statika. Stěny výtahové 
šachty tloušťky 250 mm jsou provedeny z železobetonu C20/25 XC1 na 
kterých je nataveno hydroizolační souvrství z asfaltových pasů které je 
chráněno izolační p izdívkou z cihel plných pálených zděných na maltu 
cementovou s pevností M10. 

Základové konstrukce pro akustické stěny a schodiště budou 
z prostého betonu C16/20 XC2 výšky 250 mm 

Musí se vynechat prostupy pro vedení instalací dle zákresu v PD. 

4.3  Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrženy z uceleného zděného systému 
Porotherm, výška jedné vrstvy zdiva v koordinačních rozměrech je 
250 mm.  

Obvodové zdivo je tvo eno z keramických broušených děrovaných 
tvárnic Porotherm 44 Profi tloušťky 440 mm zděných na zdící 
polyuretanovou pěnu s tloušťkou spáry 1 mm. 

Svislé nosné a akustické nenosné konstrukce jsou navrženy 
z keramických děrovaných tvárnic Porotherm 25 SYM tloušťky 250 mm 
zděných na maltu cementovou s tloušťkou spáry 12 mm. 

P íčkové nenosné zdivo tvo í keramické broušené děrované tvárnice 
Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 mm zděné na zdící polyuretanovou 
pěnu s tloušťkou spáry 1 mm. Dále jsou navrženy lehké dělící 
konstrukce pomocí sádrokartonových stěn různých tloušťek dle 
projektové dokumentace. 

Nadezdívka atiky je navržena t emi vrstvami zdících keramických 
broušených tvárnic Protherm 24 Profi tloušťky 240 mm zděných na 
zdící polyuretanovou pěnu s tloušťkou spáry 1 mm. 
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4.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce bude provedena ze stropních p edem 
p edpjatých panelů Spiroll tloušťky 250 mm pro světlou ší ku místnosti 
nad 2 m a z prefabrikovaných stropních desek PZD tloušťky ř0 mm pro 
světlou ší ku místnosti pod 2 m. Panely se ukládají do maltového lože 
z cementové malty, minimální uložení stropních panelů Spiroll je 
100 mm a stropních desek PZD je 140 mm. Styky stropních panelů jsou 
zality betonovou zálivkou z betonu C16/20. 

Stropní věnce budou uloženy pod stropními panely u vnit ního 
nosného zdiva a u obvodového zdiva jsou navrženy na výšku stropních 
panelů. Stropní věnce jsou navrženy na výšku 250 mm z betonu 
C20/25 XC1 a výztuže B550B. Pro provázání stropních věnců 
v obvodovém zdivu a vnit ním nosném zdivu bude na styku svislích 
vnit ních konstrukcí s obvodovou konstrukcí provedeno stykování 
pomocí odskočení stropního věnce o 1 vrstvu zdiva pod stropní 
konstrukci. 

4.5 P eklady 

V celém objektu jsou navrženy nad okenními a dve ními otvory 
p eklady z uceleného systému Porotherm.  

Pro obvodové zdivo jsou v projektu navrženy p eklady typu 
Porotherm 7 o tloušťce 70 mm a výšce 23Ř mm a Porotherm 7 vario o 
tloušťce 125 mm a výšce 23Ř mm. Tyto p eklady jsou osazeny 
v obvodových stěnách v různých sestavách a délkách dle výpisu 
p edkladů v PD. Pro některé okenní p eklady jsou zde použity nenosné 
tvarovky pro p edokenní stínící prvky a na tyto tvarovky jsou dále 
osazeny nosné p eklady Porotherm 7 s p esahem a uložením na 
nosném zdivu. Minimální uložení těchto p ekladů činí 125 mm. 

Pro p eklady ve vnit ním zdivu jsou zde použity systémové p eklady 
typu Porotherm KP 11,5 o tloušťce 115 mm a výšce 71 mm a to 
v různých sestavách a délkách dle výpisu p ekladů v PD. Tyto p eklady 
se musí nadbetonovat nebo nadezdít jelikož jsou samy o sobě 
nenosné. 

4.6 St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce je tvo ena plochou nepochozí jednoplášťovou 
st echou. Spádová vrstva st ešní konstrukce je tvo ena z tepelné 
izolace za pomoci spádových klínů z polystyrenu EPS 200 S. Tepelně 
izolační vrstva st ešní konstrukce je tvo ena z polystyrenu 
EPS 200 S s tloušťkou 200 mm. Hydroizolační vrstvu tvo í souvrství 
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dvou asfaltových pasů, spodní pás je mechanicky kotven do stropní 
konstrukce a horní pás je na spodní celoplošně nataven. Horní 
asfaltový pás je z modifikovaného SBS asfaltu, typu S, výztužná vložka 
z polyesterové rohože vyztuženou skelnými vlákny, opat en b idličným 
ochranným posypem proti UV zá ení a spodní asfaltový pás je navržen 
z modifikovaného SBS asfaltu, typ S, výztužná vložka ze skelné tkaniny 
o plošné hmotnosti 200 [kg/m2]. Parozábranou vrstvu po tepelnou
izolaci tvo í asfaltový pás z modifikovaného SBS asfaltu, typ S, 
výztužná vložka z Al folie tloušťky Ř [μm] kašírovanou skleněnými vláky 
o plošné hmotnosti 60 [kg/m2].

4.7 Schodiště 

V objektu jsou navržena dvě prefabrikovaná betonová schodiště 
s tloušťkou ramene 120 mm. Tloušťka mezipodest je 1Ř0 mm. 

Schodiště v bytové části spojuje všechna podlaží. V každém podlaží 
je t íramenné a je tvo eno dvěmi prefabrikovanými rameny a jedním 
prefabrikovaným ramenem s mezipodestovými deskami v každém 
podlaží. Prefabrikovaná ramena jsou osazeny na ozub do mezipodesty 
a stropního průvlaku a mezipodesty jsou uloženy do okolních nosných 
schodišťových stěn, rozměry schodiště jsou uvedeny v PD.  

Schodiště v kancelá ských prostorech spojuje 1NP s 2NP. Je 
navrženo jako dvouramenné s mezipodestou, p ičemž obě ramena jsou 
zhotovena odděleně a uložena na mezipodestu na ozub. Mezipodesta 
je osazena do vnit ních nosných schodišťových stěn. 

Schodiště budou zhotovena dle statického návrhu výrobce. 

4.8 Výtah 

V objektu bude navržen jeden trakční výtah bez strojovny. Tento výtah 
spojuje všechny podlaží objektu v bytové části. Umístění výtahu bude u 
hlavního schodiště bytové části objektu. Výtah je dimenzován pro 4 
osoby s nosností 320 kg. Rozměry kabiny výtahu jsou 0,9x1m a světlá 
výška činí 2,1m. Výtah je umístěn v monolitické betonové výtahové 
šachtě. Šachta výtahu je kompletně oddilatována od okolních 
konstrukcí stavby. 

4.9 Komín 

V objektu jsou navrženy t i dvouprůduchová komínová tělesa o 
průměru 1Ř0 mm, která jsou tvo ena systémem Schiedel absolut. Jedná 
se o systém s integrovanou tepelnou izolací a s tenkostěnnou vnit ní 
keramickou vložkou v komínovém tělese. V nadst ešní části je komín 
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obezděn p íčkovými keramickými děrovanými tvárnicemi Porotherm 
11,5 Profi a je opat en nerezovou krycí deskou. 

4.10 Podlahy 

Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou 
z keramické dlažby nebo PVC. V obytných místnostech a 
chodbách bytových jednotek je navržena podlahová krytina z PVC a pro 
koupelny a technické místnosti je zde navržena keramická dlažba 
s protiskluznou úpravou R9. Součástí podlahy v bytových jednotkách 
bude podlahové vytápění systému Gabotherm 1.2.3., rozvody 
podlahového vytápění budou v podlaze osazeny pomocí instalační 
desky Gabotherm 30-2. Součástí této desky je kročejová izolace 
z polystyrenu EPS-T 5000 s PVC folií a výstupky pro osazení 
podlahového vytápění. Nášlapná vrstva podlahové krytiny v prodejnách 
a komunikačních prostorech objektu je keramická dlažba 
s protiskluznou úpravou Rř. Pro kancelá ské prostory jsou navrženy 
nášlapné vrstvy z PVC. 

Podlahová konstrukce na zemině je tepelně odizolována pomocí 
polystyrenu EPS 100 Z v tloušťce 150 mm. Konstrukce podlahy v 2NP 
a 3NP  je kročejově odizolována pomocí kročejové izolace 
z polystyrenu EPS-T 5000 v tloušťce 40 mm a pro podlahy v bytových 
jednotkách bude osazena doplňková izolace z Polystyrenu EPS-T 5000 
v tloušťce 20 mm pod systémovou deskou Gabotherm 30-2. V projektu 
je navržena vyrovnávací vrstva na stropní konstrukci z cementového 
potěru o tloušťce 10 mm pro p esnější pokládku kročejové izolace. 

4.11 Podhledy 

V celém objektu jsou navrženy sádrokartonové podhledy systému 
Rigips.  

V místnostech s vedením instalací v podhledu je navržen podhled 
systému Rigips 4.05.31 v minimální tloušťce 150 mm. Podhled je tvo en 
z jednoúrovňové ocelové konstrukce pomocí k ížového roštu z nosných 
prvků R-CD 60 a závěsového drátu s perovým rychlozávěsem pro 
regulaci výšky podhledu. Pro zamezení hluku z instalací je 
v podhledové konstrukci navržena akustická izolace ze skelné plsti 
tl. 50 mm. Konstrukce bude opláštěná pomocí dvou sádrokartonových 
desek, tloušťky 12,5 mm, Rigips RB(A), pro prostory s vyšší relativní 
vlhkostí, jako je nap . koupelna, budou opláštění tvo it hydrofobizované 
desky Rigips Glasroc H. Výšky podhledových konstrukcí jsou určeny v 
PD. 
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V místnostech bez požadavku na vedení instalací je osazen podhled 
systému Rigips 4.05.23 tloušťky 45 mm, slouží pouze pro vedení 
elektroinstalací. Ke stropu je osazen pomocí stavěcích t menů bez 
možnosti regulace výšky podhledové konstrukce a nosným ocelových 
profilů R-CD 60. Konstrukce bude opláštěná pomocí sádrokartonové 
deseky, tloušťky 12,5 mm, Rigips RB (A). 

4.12 Obklady 

Keramické obklady tl. 9 mm budou lepeny na disperzní lepidlo super 
flex C2TE S1 tl. 4mm. Na spárování bude použita hydrofobní spárovací 
hmota GF DRY typ CG2 WA. Budou použity doplňkové okrajové a 
rohové lišty. P echody mezi obkladem a podlahou budou zatmeleny 
sanitárním silikonem SI + primer NP a použit podkladní separační 
provazec PES. 

4.13 Omítky 

Vnit ní omítky budou sádrové tl. 10 mm. Minerální p írodně bílá 
sádrová jednovrstvá omítka bude aplikována p ímo na zdivo opat ené 
penetračním nátěrem. Zdivo musí být p ed aplikací omítky suché, 
zbavené prachu a nečistot a nesmí být mastné   

Vnější omítky budou z minerální rýhované Cemix 428 tl. 3 mm. 
Bude aplikována, po zateplení objektu systémem ETICS, na rovný 
podklad ze stěrkové hmoty pro zateplovací systémy ETICS, podklad 
musí být vyzrálý a opat ený penetračním akrylátovou-silikonovým 
nátěrem. Po aplikaci omítky se povrch nat e silikátovým fasádním 
nátěrem.  

4.14 Izolace 

a) Tepelné izolace 
Obvodové zdivo je zatepleno systémem ETICS pomocí polystyrenu 

EPS 70 F tloušťky 100 mm a 200 mm, rozdíl v tloušťce izolace je 
z architektonického důvodu. Tepelná izolace obvodových stěn je lepena 
na obvodové zdivo s pomocí lepící hmoty pro zateplovací systémy 
ETICS. Tepelná izolace je mechanicky kotvena k obvodovému zdivu 
fasádními plastovými hmoždinkami s plastovou hlavou. obvodové zdivo 
soklové části a základové pasy jsou zatepleny polystyrenem XPS do 
hloubky 730 mm pod čistou podlahu prvního nadzemního podlaží. 

Podlaha na zemině je zateplena polystyrenem EPS 100 Z tloušťky 
150 mm. Kročejová izolace v druhém nadzemním a t etím nadzemním 
podlaží je navržena z polystyrenu EPS-T 5000 tloušťky 40 mm mimo 
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bytové jednotky a v bytových jednotkách je navržena kročejová izolace 
z EPS-T 5000 tloušťky 20 mm doplněná o systémovou desku 
Gabotherm 30-2, která je tvo ena Polystyrenem EPS-T 5000 tloušťky 
28 mm. Na stropní konstrukci je navržen vyrovnávací cementový potěr 
pro zlepšení pokládky tepelné izolace. 

St ešní konstrukci tvo í tepelná izolace z polystyrenu 
EPS 200 S v celkové tloušťce 200 mm a bude se pokládat ve t ech 
vrstvách z důvodů p ekrytí spár a vytvo ení spádové vrstvy. Desky 
tloušťky 100 mm se p ekryjí s vyst ídáním spár spádovými klíny 
s minimální tloušťkou 20 mm a dále nespádové klíny p ekryjí deskami o 
tloušťce Ř0 mm.  

Akustické izolace sádrokartonových p íček a podhledů tvo í 
minerální izolace ze skelné plsti, tloušťky izolace jsou uvedeny v PD. 

b) Hydroizolační izolace 
Hydroizolace spodní stavby je tvo ena souvrstvím dvou asfaltových 

pásů, spodní pás je bodově nataven k pevnému podkladu a horní pás 
je celoplošně nataven k spodnímu asfaltovému pásu. Spodní pás je 
navržen z modifikovaného SBS asfaltu, typ S, výztužná vložka ze 
skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 [kg/m2] a horní pás tvo í 
modifikovaného SBS asfaltu, typ S, výztužná vložka z polyesterové 
rohože o plošné hmotnosti 200 [kg/m2]. 

Hydroizolační vrstvu tvo í souvrství dvou asfaltových pasů, spodní 
pás je mechanicky kotven do stropní konstrukce a horní pás je na 
spodní celoplošně nataven. Horní asfaltový pás je z modifikovaného 
SBS asfaltu, typu S, výztužná vložka z polyesterové rohože vyztuženou 
skelnými vlákny, opat en b idličným ochranným posypem proti UV 
zá ení a spodní asfaltový pás je navržen z modifikovaného SBS asfaltu, 
typ S, výztužná vložka ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 
[kg/m2]. Parozábranou vrstvu po tepelnou izolaci tvo í asfaltový pás z 
modifikovaného SBS asfaltu, typ S, výztužná vložka z Al folie tloušťky Ř 
[μm] kašírovanou skleněnými vláky o plošné hmotnosti 60 [kg/m2]. 

4.15 Výplně otvorů 

Veškerá okna a balkonová dve e jsou navrženy plastová 
šestikomorová s izolačním trojsklem v bílé barvě. Součinitel prostupu 
tepla rámu je 0,95 [w/m2K] a součinitel prostupu tepla zasklením je 0,6 
[w/m2K].  

Vchodové dve e jsou navrženy plastová šestikomorová prosklená 
s izolačním trojsklem v bílé barvě. Součinitel prostupu tepla rámu je 1,1 
[w/m2K] a součinitel prostupu tepla zasklením je 0,6 [w/m2K].  
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Vnit ní dve e jsou laminátové v různém provedení viz. výpis prvků. 
Vnit ní dve e do sklepních a technických místností nutno opat it větrací 
m ížkou. 

4.16 Klempí ské výrobky 

Klempí ské prvky jsou titanzinkové tloušťky 0,8 mm. Jedná se o 
vnější okenní parapety, oplechování komína a oplechování atiky.  

Vnější parapety balkonových dve í jsou navrženy z taženého hliníku 
tloušťky 2,5 mm. 

Podrobněji viz výpis klempí ských prvků. 

4.17 Zámečnické výrobky 

Systémové zavěšené balkony jsou z pozinkovaných ocelových 
profilů ocelových profilů dle statického návrhu výrobce. 

Schodišťové zábradlí je sloupkové ocelové s d evěným madlem. 
Průměr sloupků je 40 mm, výška zábradlí 1 m, p íčle hladké 
z ocelových drátů. 

Podrobnější popis viz. výpis zámečnických výrobků v PD. 

4.18 Truhlá ské výrobky 

Parapety vnit ní vyrobeny z vlhkuodolné d evot ísky CLP potažené 
laminátem, tloušťka 25 mm. 

Podrobnější výpis viz výpis prvků v PD. 

4.19 Nátěry a malby 

Barevná ešení interiérů budou určena až po dokončení stavby po 
domluvě s investorem. 

V Brně dne 13. 1. 2016 Vypracoval: Bc. Ji í Bureš 
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3. Závěr 

Zadáním diplomové práce byl návrh polyfunkčního domu ve stupni 
projektové dokumentace DPS. Výstupem diplomové práce je návrh 
novostavby polyfunkčního domu, ve kterém se nachází ve ejná část 
s obchody, kancelá ské prostory a bytová část. Jedná se o 
nepodsklepený t ípodlažní polyfunkční dům s plochou st echou 
jednoplášťovou. Konstrukční svislí nosný systém byl zvolen stěnový 
z keramických děrovaných tvárnic a vodorovný nosný systém je 
navržen z železobetonových prefabrikovaných p edem p edpjatých 
stropních panelů. Dispozice objektu byla nejd íve ešena jako návrh a 
poté upravena na stávající stav s několika změnami pro lepší užívání 
stavby. V projektu bylo ešeno i dopravní ešení a nově bylo navrženo 
parkoviště pro návštěvníky a obyvatele objektu. Snahou bylo vytvo it 
funkční a moderní stavbu odpovídající okolní zástavbě a současným 
požadavkům na výstavbu. 
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 prezentace 

Legislativa: 
[13]  Zákon č. 183/2006 Sb. -  O územním plánování a stavebním ádu 
[14] Vyhláška 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb 
[15] Vyhláška 137/1998 Sb. – O Obecných technických požadavcích 
 na výstavbu 
[16] Vyhláška MV ČR 23/2008 Sb. – O technických podmínkách 
 požární ochrany staveb 
[17] Vyhláška MV ČR 246/2001 Sb. – O požární prevenci 
[18] Požární zákon č. 133/1985 Sb.  
[19] Vyhláška 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích 
 zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
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Normy: 

[20]  ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů 
stavební části 
[21]  ČSN 73 4201 – Komíny a kou ovody – Navrhování, provádění a 
p ipojování spot ebičů 
[22]  ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení 
[23]  ČSN 73 3130 – Stavební práce. Truhlá ské práce stavební. 
Základní ustanovení 
[24]  ČSN 73 3610 – Navrhování klempí ských konstrukcí 
[25]  ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
[26]  ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 
[27]  ČSN 73 2810 – D evěné stavební konstrukce. Provádění 
[28]  ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
[29]  ČSN 73 1901 – Navrhování st ech. Základní ustanovení 
[30]  ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
[31]  ČSN 73 3050 – Zemní práce 
[32]  ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
[33]  ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov včetně pozdějších změn a 
 dodatků 
[34]  ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
 související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky 
[35]  ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
[36]  ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
[37]  ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení 
 a ubytování 
[38]  ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná 
 ustanovení 
[39]  ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 
 vodou 
[40]  ČSN 73 1901 – Navrhování st ech 

Webové stránky: 
[41]  www.prefa.cz 
[42]  www.isover.cz  
[43]  www.rako.cz 
[44]  www.sapeli.cz 
[45]  www.rigips.cz 
[46]  www.prefa.cz 
[47]  www.dektrade.cz 
[48]  www.schiedel.cz 
[49]  www.tzb-info.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
PD  projektová dokumentace 
UT   upravený terén 
PT  původní terén 
HI  hydroizolace 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
NP  nadzemní podlaží 
TI  tepelná izolace 
T  truhlá ské výrobky 
K  klempí ské výrobky 
Z  zámečnické výrobky 
RŠ  revizní šachta 
PUR  polyuretan 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
ER  elektroměrná sk íň 
VŠ   vodoměrná šachta 
RN  retenční nádrž 
ŽB železobeton 
KCE konstrukce 
Ozn.  označení 
k.ú.  katastrální území 
p.č. parcelní číslo 
m. n. m. metru nad mo em 

  

49 



5. seznam příloh 

Složka č. 1 – P ípravné a studijní práce 
 CH08 - Diplomový seminá  
 S01 Situace širších vztahů 
 S02 situace koordinační 
 S03 Půdorys 1NP 
 S04 Půdorys 2NP 
 S05 Půdorys 3NP 
 S06 ez objektem 
 S07 Pohled jižní a východní 
 S08 Pohled severní a západní 
 S09 Katalogový list objektu 
 S10 Vizualizace 

Složka č. 2 – C situační výkresy 
 C.1 Situace širších vztahů 
 C.2 Celkový situační výkres 
 C.3 Koordinační situace 
 C.4 Katastrální situační výkres 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 
 D.1.1.1 Půdorys 1NP 
 D.1.1.2 Půdorys 2NP 
 D.1.1.3 Půdorys 3NP 
 D.1.1.4 ez A-A´ 
 D.1.1.5 ez B-B´ 
 D.1.1.6 ez C-C´ 
 D.1.1.7 Pohled jižní, severní a západní 
 D.1.1.8 Pohled východní 
 D.1.1.9 Výpis skladeb 

Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně-konstrukční ešení 
 D.1.2.1 Půdorys Základů 
 D.1.2.2 Skladba stropu 1NP 
 D.1.2.3 Skladba stropu 2NP 
 D.1.2.4 Skladba stropu 3NP 
 D.1.2.5 Konstrukce st echy 
 D.1.2.6 Detail A - atika 
 D.1.2.7 Detail B – St ešní vtok 
 D.1.2.8 Detail C – Prostup odpadního potrubí zákl. deskou 
 D.1.2.9 Detail D – Osazení nadedve ní st íšky 
 D.1.2.10 Detail E – Detail napojení základové šachty 
 D.1.2.11 Výpis prvků 
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Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní ešení 
 D.1.3.1 Technická zpráva 
 D.1.3.2 Půdorys 1NP 
 D.1.3.3 Půdorys 2NP 
 D.1.3.4 Půdorys 3NP 
 D.1.3.5 Odstupové vzdálenosti 
 D.1.3.6 Výpočty 
Složka č. 6 – Specializace – zdravotně technické ešení 
 D.1.4.1 Technická zpráva 
 D.1.4.2.1 Kanalizace – Základy 
 D.1.4.2.2 Kanalizace – 1NP 
 D.1.4.2.3 Kanalizace – 2NP 
 D.1.4.2.4 Kanalizace – 3NP 
 D.1.4.3.1 Vnit ní vodovod – Základy 
 D.1.4.3.2 Vnit ní vodovod – 1NP 
 D.1.4.3.3 Vnit ní vodovod – 2NP 
 D.1.4.3.4 Vnit ní vodovod – 3NP 
 D.1.4.4.1 Plynovod – Základy 
 D.1.4.4.2 Plynovod – 1NP 
 D.1.4.4.3 Plynovod – 2NP 
 D.1.4.4.4 Plynovod – 3NP 
 D.1.4.5 Výpočty 
Složka č. 7 – Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 
 Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 
 Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky- 
 p ílohy 
 Energetický štítek obálky budovy 
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