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Abstrakt
Předmětem diplomové práce je  vypracovat  část  projektové  dokumentace pro  realizaci  polyfunkčního
domu. Řešený objekt je projektován na stavební parcelu ve městě Hodonín. Jedná se o samostatně stojící,
zděný, nepodsklepený, čtyř patrový objekt. První podlaží slouží k prodejnímu provozu a službám. Druhé,
třetí,  čtvrtí  podlaží  je  určeno pro bydlení.  V objektu se nachází  jednopokojové, dvoupokojové a čtyř
pokojové byty. Polyfunkční dům je navržen z vápenopískových bloků a bude zastřešen plochou střechou. 
 
Klíčová slova
Polyfunkční dům
Vápenopískové bloky
Zateplení
Nízkoenergetická budova
Nucené větrání
Předpjaté panely
Plochá střecha
Obytné jednotky
Kadeřnictví
Kancelář
Obchod
Železobetonové základy 
 
 
 
Abstract
Developing  a  part  of  project  documentation  for  a  multifunctional  house  is  the  main  subject  of  my
thesis.This particular object is planned for a constructional lot in a district of Hodonín. Building has  four
levels,  is  separately  standing,  made  of  brick  and  does  not  have  any  cellar.  First  floor  is  intended
for  business and service use. Second, third and fourth floor are designed for living. There are one-room,
two-room and four-room flats.  Multifunctional  house is  made of  calcium silicate  blocks and will  be
covered with flat roof. 
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ÚVOD
Předmětem  diplomové  práce  bylo  vypracovat  část  projektové  dokumentace  pro  realizaci

polyfunčního domu. Řešený objekt je projektován na stavební parcelu ve městě Hodonín. První podlaží
slouží k prodejnímu provozu a službám. Druhé, třetí, čtvrtí podlaží je určeno pro bydlení. V objektu se
nachází jednopokojové, dvoupokojové a čtyř pokojové byty.



A. Průvodní zpráva
a)  Identifikace stavby

Identifikační údaje investora
Jméno: Ing. Viktor Konečný
Bydliště: Příčná 621, Dolní Bojanovice 696 17

Identifikační údaje projektanta
Vypracoval: Bc. Tomáš Kmenta
Vedoucí práce: doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.

Základní charakteristika stavby
Účel stavby: Polyfunkční dům, Polyfunctional house
Adresa: Velkomoravská 676, Hodonín
Stupeň dokumentace: Projekt pro stavební řízení
Obecní úřad: Hodonín
Okres: Hodonín
Stavební úřad: MěÚ Hodonín

V přízemí budovy budou prostory pro administrativu,  prodej  oděvů,  kadeřnictví,  příslušenství
obytné části. Druhé až čtvrté podlaží bude sloužit pro bydlení. V objektu bude 18 bytových jednotek pro
42 obyvatel.  Veškeré  přípojky budou provedeny na inženýrské sítě.  Polyfunkční  dům bude zastřešen
sedlovou střechou.
Přehled výchozích podkladů:

– zjištění stávajícího stavu pozemku na místě samém.
– požadavek investora na způsob provedení a rozsah prací.

b)   Údaje  o  dosavadním  využití  a  zastavěnosti  území,  o  stavebním  pozemku  a  o
majetkoprávních vztazích

Staveniště se bude nacházet na pozemku stavebníka v katastrálním území Hodonín na parcele č.
346/2. Parcela sousedí s parcelami č. 346/1, 343, 350, a přiléhá z jižní strany ke komunikaci na parcele
číslo  347  a  z  východní  strany ke  komunikaci  na  parcele  401.  Přístup  na  pozemek je  řešen  z  obou
stávajících místních komunikací. Terén pozemku mírně klesá ke komunikaci na parcele 347. Zařízení
staveniště musí splňovat požadavky nařízení  vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník
práce, v úplném znění. Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu staveniště.
c)  Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Pro  zpracování  dokumentace  pro  stavební  povolení  byly  výchozím  podkladem  pravomocné
územní rozhodnutí, dokumentace pro územní rozhodnutí,  geologický průzkum a průzkum stávajících
inženýrských  sítí.  V  blízkosti  uvažované  výstavby  se  nacházejí  rozvody  plynu,  vody,  kanalizace,
elektrické energie,  veřejného osvětlení  a  rozvody telefonu. Podklady byly předány zadavatelem. Dále
bylo dodáno zaměření stávajícího stavu polohopisu a výškopisu a katastrální mapa. 



Dopravní napojení :
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce.  Vjezd na pozemek je z východní strany.

Jedná se o klasickou komunikaci  místního významu z hlediska funkčního zatřídění  se  jedná o místní
obslužnou komunikaci.
Technická infrastruktura:
Komunikace:   Objekt bude napojen na místní komunikaci, která vede před pozemkem.
Vodní zdroj:   Objekt bude napojen na veřejnou vodovodní síť v obci.
Odkanalizování:   Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci v obci. Na kanalizační přípojce 

  bude provedena revizní šachty DN 400 mm.
Zásobování el. energií: Objekt bude napojen na distribuční síť NN v obci. Napojení bude provedeno

   kabely AYKY 4Bx16.
Rozvodná soustava: 3 PE+N stř. 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem:

základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšené  – doplňujícím pospojováním

–  proudovým chráničem    
Instalovaný příkon : Pi = 350 kW

Pp = 150 kW
d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

V  průběhu  zpracování  projektové  dokumentace  nebyly  předloženy  žádné  výše  uvedené
požadavky, které by byly zapracovány do dokumentace.
e)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

 Dokumentace je zpracována v rozsahu zákona 183/06 Sb. v platném znění vyhlášky 499/2006
Sb. polyfunkční  dům je navržen v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a z materiálů, které mají řádné
atesty. Ty budou doloženy při kolaudaci spolu s dalšími doklady o provedených zkouškách.
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně

plánovací informace u staveb podle paragrafu 104 odstavce 1 stavebního zákona
Polyfunkční dům je navržen a umístěn dle příslušných vyhlášek, nařízení a platného územního

plánu.
g)   Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném

území 
Tato akce není podmíněna žádnou stavbou ani jiným opatřením

h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
Se zahájením stavby se uvažuje v 7/2016, dokončení je plánováno na 11/2017.
Realizace stavby bude zahájena v červenci výkopovými pracemi. Poté budou zhotoveny základy a

na  nich  postaveny svislé  nosné  konstrukce  1NP.  Poté  bude  realizován  strop  nad  1NP,  svislé  nosné
konstrukce 2NP, strop nad 2NP, svislé nosné konstrukce 3NP, strop nad 3NP, svislé nosné konstrukce
4NP, strop nad 4NP, vystavěná atika, zhotovení ploché střechy. Dále se zhotoví příčky, výplně otvorů,
hrubé podlahy, omítky, podlahy, zateplení.

Příjezd  na  staveniště  se  předpokládá  z  ulice  Měloměstské.  Při  výjezdu  budou  stavební
mechanizmy a nákladní automobily řádně čištěny. Před zahájením výstavby investor je povinen předat
dodavateli staveniště s určeným vjezdem a nápojnými body na inženýrské sítě (elektro, voda). Stavba



bude rozdělena do následujících etap:
I.   etapa     –  Zemní práce
II.  etapa     –  Výstavba hrubé stavby, přípojek
III. etapa     –  Dokončovací práce a zpevněné plochy
IV. etapa      -  Konečné zemní práce a ozelenění

Stavba nebude mít nežádoucí vliv na okolní provozy ani životní prostředí. Se vzniklým odpadem
ze stavební činnosti bude nakládáno podle zákona 125/97 Sb. ve znění zákona 167/98, 352/99, 37/00,
132/00 a 185/01Sb.
i)  Statistické údaje

Účel stavby: Polyfunkční dům, 1NP prodejny, 2NP – 4NP byty 
Počet prodejen: 3
Počet bytových jednotek 18
Počet osob: 42
Obytné místnosti: 42
Délka stavby: 66,25 m
Šířka stavby: 12,97 m
Výška stavby: 15,15 m
Počet podlaží: 4NP
Zastavěná plocha: 690,4 m2
Obestavěný prostor: 10 460 m3
Sklon střechy: 3 procenta 
Předpokládané náklady stavby: 50 000 000 Kč

…....…...................
Bc. Tomáš Kmenta



B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
1a) Zhodnocené staveniště,  u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Staveniště se bude nacházet na pozemku stavebníka v katastrálním území Hodonín na parcele č.
346/2. Parcela sousedí s parcelami č. 346/1, 343, 350, a přiléhá z jižní strany ke komunikaci na parcele
číslo  347  a  z  východní  strany ke  komunikaci  na  parcele  401.  Přístup  na  pozemek je  řešen  z  obou
stávajících  místních  komunikací.  Terén  pozemku  mírně  klesá  ke  komunikaci  na  parcele  347.  Před
vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice na staveništěm a v místě předpokládaných
výkopů.   Zařízení  staveniště  musí  splňovat  požadavky nařízení  vlády  č.  178/2001  Sb.  a  zákona  č.
262/2006  Sb.,  Zákoník  práce,  v  úplném  znění.  Charakter  stavby  nevyžaduje  rozsáhlejší  přípravu
staveniště.
1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Jedná o samostatně stojící, zděný, polyfunkční dům. První podlaží slouží k prodeji a službám.
Druhé až čtvrté bude využíváno k bydlení. Objekt budu usazen dle výkresu 01 – SITUACE v příloze C2.
Vstupy do prodejen jsou situovány z jižní strany.  Hlavní vstupy do obytných prostorů jsou orientovány
na severní stranu.

V 1NP můžeme do provozu kadeřnictví vstoupit dvěma vchody,  do pánského nebo dámského
kadeřnictví,  které  jsou  propojeny  dveřmi.  Dámské  kadeřnictví  je  propojeno  dveřmi  s  kosmetickým
salónem. Odtud se dostaneme do prostorů určených pro zaměstnance, jako je šatna, dále chodba spojující
šatnu, technickou místnost, WC a pánské kadeřnictví.

Do provozu prodejny s oblečením lze z exteriéru vejít  vchodem vedoucí do dámské módy, která
je propojena s pánskou módou. S pánské módy vedou dveře do šatny, odtud se dostaneme buď do skladu
nebo na chodbu, která dále spojuje technickou místnost a WC.

Vchod  do  provozu  pojišťovny  je  z  exteriéru  1NP,  ten  obsahuje  prostor  pro  kancelář,  šatnu
zaměstnanců, chodbu spojující technickou místnost, šatnu a toaletu.

Dále jsou v 1NP dva vchody do obytných prostorů, jejich dispoziční řešení je identické. Při vstupu
hlavním vchodem vejdeme do vstupní haly, odtud se dá vejít uložit kočárek do úložny kočárků, uskladnit
kolo v úložně kol nebo vejít do chodby se schodištěm a výtahem. Úložna kol je spojena s kotelnou.

Do 2NP se lze dostat vystoupáním po schodišti nebo vyjetím výtahem. Zde se nachází centrální
chodba,  spojující  tři  úložné  kóje,  jednopokojový,  dvoupokojový  a  čtyřpokojový  byt.  Při  vstupu  do
jednopokojového bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít buď do koupelny s toaletou nebo do obývacího
pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého je možno vstoupit na balkón. Při vstupu do dvoupokojového
bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového pokoje nebo do
obývacího  pokoje  s  kuchyňským  koutem,  ze  kterého  je  možno  vstoupit  na  balkón.  Při  vstupu  do
čtyřpokojového bytu vejdeme do předsíně, ze které lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového
pokoje  nebo  do  obývacího  pokoje  s  kuchyňským koutem,  z  něhož  je  možno  vstoupit  na  balkón.  Z
obývacího pokoje vede chodba, která propojuje dva jednolůžkové pokoje.

Do 3NP se lze dostat vystoupáním po schodišti nebo vyjetím výtahem. Zde se nachází centrální
chodba,  spojující  tři  úložné  kóje,  jednopokojový,  dvoupokojový  a  čtyřpokojový  byt.  Při  vstupu  do
jednopokojového bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít buď do koupelny s toaletou nebo do obývacího
pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého je možno vstoupit na balkón. Při vstupu do dvoupokojového
bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového pokoje nebo do
obývacího  pokoje  s  kuchyňským  koutem,  ze  kterého  je  možno  vstoupit  na  balkón.  Při  vstupu  do
čtyřpokojového bytu vejdeme do předsíně, ze které lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového



pokoje  nebo  do  obývacího  pokoje  s  kuchyňským koutem,  z  něhož  je  možno  vstoupit  na  balkón.  Z
obývacího pokoje vede chodba, která propojuje dva jednolůžkové pokoje.

Do 4NP se lze dostat vystoupáním po schodišti nebo vyjetím výtahem. Zde se nachází centrální
chodba, spojující  tři  úložné kóje,  jednopokojový,  dvoupokojový a čtyřpokojový byt.  Z chodby je  též
umožněn výlezem vstup na střechu. Při vstupu do jednopokojového bytu vejdeme do předsíně, z níž lze
vejít buď do koupelny s toaletou nebo do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého je možno
vstoupit  na balkón. Při  vstupu do dvoupokojového bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít  buď do
koupelny,  na  WC,  do  dvoulůžkového  pokoje  nebo  do  obývacího  pokoje  s  kuchyňským  koutem,  ze
kterého je možno vstoupit na balkón. Při vstupu do čtyřpokojového bytu vejdeme do předsíně, ze které
lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového pokoje nebo do obývacího pokoje s kuchyňským
koutem, z něhož je možno vstoupit na balkón. Z obývacího pokoje vede chodba, která propojuje dva
jednolůžkové pokoje. 

Objekty na sousedních pozemních jsou čtyř a více podlažní, takže  se daná novostavba bude do
zástavby hodit. Objekt bude postaven tradiční technologií.

1c)  Technické  řešení  s  popisem  pozemních  staveb  a  inženýrských  staveb  a  řešení
vnějších ploch

Zemní práce:
Před zahájením veškerých prací bude sejmuta na stavebním pozemku ornice. Hladina spodní vody

nebyla nalezena, neohrožuje základové konstrukce.
Založení objektu

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 275 kPa a
na hloubku – 1,750 m od projekční nuly.

Pevnost zeminy a hloubku základové spáry před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a
tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku.

Objekt je založen na monolitických základových železobetonových pasech, třída betonu C20/25,
třída výztuže dle statického posudku. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální
nezámrznou hloubku. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou
spáru a před provedením betonáže vlastních pasů musí být  ve výkopu provedena betonová podkladní
vrstva o mocnosti 5 cm z třídy betonu C16/20, podkladní vrstva musí být též dostatečně vyzrálá.
Svislé konstrukce

Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém vápenopískových bloků Vapis. Obvodové a
vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je vyzděno z bloků Vapis 5 DF (300) LP20 – 2,0  na tenkostěnou maltu
Vapis. Nosné vnitřní zdivo tl. 250 mm je vyzděno z bloků Vapis DF (250) LP20 – 2,0  na tenkostěnou
maltu  Vapis.  Nosné  vnitřní  zdivo  tl.  200  mm je  vyzděno  z  bloků  Vapis  DF (200)  LP20  –  2,0   na
tenkostěnou maltu Vapis. Dělící příčky tl. 125 mm jsou vyzděny z bloků Vapis DF (125)  na tenkostěnou
maltu Vapis.

Dále budou v objektu sádrokartonové konstrukce tl.  75 mm Knauf Green pro zakrytí  rozvodů
vodovodu a kanalizace.
Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce nad 1NP, 2NP, 3NP, 4NP je vystavěna z panelů předpjatého betonu Spiroll
tloušťky 200 mm. Strop bude zmonolitněn betonovou zálivkou 50 mm. Tloušťka stropu bude 250 mm.
Schodiště

Schodiště je železobetonové, bude uloženo na železobenových nosnících a do obvodové stěny z
vápenopískových cihel tloušťky 300 mm. Velikost a počet jednotlivých stupňů je doložen výpočtem viz
přílohy Ostatní výpočty.
St  řecha

Jedná se o plochou střechu s vnitřními vpustmi. Spádová vrstva je tvořena ze spádových klínů z
EPS o  sklonu  2  % a  3  %. Parozábrana  (Asfaltový pás  s  kovovou vložkou)  je  bodově  natavena  na



vyrovnávací vrstvu lehčeného betonu. Hydroizolační vrstva je tvořena ze dvou asfaltových pásů. Střecha
je přitížena vrstvou praného kačírku. Viz Příloha C1 - VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY.
Podlahy

Podlahy  jsou  projektovány  jako  těžké  plovoucí  podlahy,  kdy  je  na  konstrukci  stropu  nebo
podkladního betonu položena tepelná izolace. V některých podlahách Skladba podlah viz Příloha C2 –
Skladba podlah.
Výplně otvorů

Vstupní  dveře  jsou  hliníkové  částečně  prosklené.  Terasové  vnější  dveře  jsou  korkové
celoprosklené s trojsklem. Okna jsou korkové s trojsklem. Rozměry viz Výpis prvků.
Komín

Komín Schiedel je navržen se dvěma průduchy a větrací dutinou. 
Omítky

Vnitřní omítka; podkladová vrstva vápenocementové omítky je natažena hladítkem na tloušťku 10
mm. Pohledová vrstva je netřena EKODUR UNI E0504 bílou barvou RAL 9010.

Vnější omítka; podkladní vrstva stěrková hmota na bázi cementového lepidla, Vazakryl E4007,
vyztužená  tkanivou  ze  skelných  vláken.  Pohledová  vrstva  je  silikonová  omítka  Ekolak  KC  PUTZ
SILIKON bílá barva RAL 9010. 
Instalace

Objekt je napojen na obecní vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci a elektrickou síť. Viz bod
1b. Přesné polohy rozvodů jsou zaznačeny ve výkresu Situace.
Izolace

Objekt je zaizolován proti vlhkosti. A obvodové zdivo je zatepleno 300 mm EPS, Viz Příloha C2 -
Tepelně technické posudky.  
1d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravní napojení :

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce.  Vjezd na pozemek je z východní strany.
Jedná se o klasickou komunikaci  místního významu z hlediska funkčního zatřídění  se  jedná o místní
obslužnou komunikaci.
Technická infrastruktura:·  Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude osazena

na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou.
Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou k místu
vstupu do objektu novostavby. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži dle výkresu typického
uložení. Projektant navrhuje min. krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm – od upraveného
terénu. Nad potrubím (cca 300 mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie modré
barvy.·   Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde bude
zakončena hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů. Od hlavní domovní šachty
bude položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou přízemí. Uložení potrubí bude do pískového
lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce
ani vyšší porosty.·   Plynovod – stávající STL plynová přípojka je ukončená HUP kk25 v kiosku na hranici pozemku.
Na stávající hlavní STL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude napojen nový NTL plynovod. V
kiosku bude STL/NTL regulace Francel B6, příprava pro plynoměr, kk25.·   Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE bude
umístěna ve vstupní hale. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič. Elektroměrová rozvodnice
bude  v  provedení  pro  venkovní  montáž  a  typ  a  provedení  rozvodnice  bude  shodný s  typem



schváleným příslušným rozvodným závodem. Z elektroměrové rozvodnice povede kabel CYKY
4B*16 ve výkopu krytí 80 cm . Kabel bude uložen v pískovém loži /10cm/ a zakryt betonovými
plastovými  kab.deskami  a  označen  výstražnou  folii.  Při  případném  přechodu  příjezdové
komunikace /nebo odstavné plochy/ bude kabel veden v chráničce PVC prům. 90mm.

1e)   Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváženém území

Na pozemku stavebníka je navrženo 18 parkovacích míst pro obyvatele polyfunkčníh domu, z
toho dvě stání jsou pro vozidla přepravující osoby s tělesným postižením.

1f)   Vliv stavby na životní prostředí a řešení  jeho ochrany
Stavba  nebude  mít  vliv  na  životní  prostředí.  Splašková  voda  a  dešťová  voda  ze  střech  a

zpevněných ploch bude svedena do obecní kanalizační sítě. Jiné škodlivé látky nejsou uvažovány.
Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou odváženy do sběrného dvora v Hodoníně. Jedná se o

následující odpady:
15 01 01 papírové a lepenkové obaly
15 01 02 plastové obaly
15 01 06 směsné obaly
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
17 02 01 dřevo
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

Hodnocení emisí škodlivin
Při  provozu  polyfunkčního  domu emise  škodlivin  nevznikají.  Vytápění  je  navrženo  centrální,

teplovodní, spotřebiče jsou elektrické. Na střeše jsou fotovoltaické panely pro výhřev vody. Větrání je
nucené.  Emise  z  automobilové  dopravy  budou  ve  srovnání  se  stávající  dopravou  v  daném  území
minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývoje celkového
znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby.
Údaje o denním osv  ětlení a oslunění

Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek
denního  osvětlení  nebo  oslunění.  Obytné  místnosti  splňují  podmínku  o  minimální  prosluněné  ploše
obytných místností.
Domovní odpad

V  území  navrhované  stavby  se  přepokládá  s  umístěním  odpadního  kontejneru  na  pozemku
investora u oplocení,  tj. u hranice pozemku s místní obslužnou komunikací. Nakládání s komunálním
odpadem bude upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. Pro tříděný odpad budou využity
místa s kontejnery na separovaný odpad.

1g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací
Provoz obchodů a služeb je vybaven bezbariérovým vstupem. Bytové jednotky nejsou navrženy a

určeny k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, což je v souladu s §1 vyhlášky č.
398/2009 Sb.

1h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové
dokumentace

         Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny následující průzkumy:· Protokol o stanovení radonového indexu pozemku



Na  základě  prověření  geologické  skladby  území  a  z  ní  odvozené  plynopropustnosti  pro  radon  a  z
výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek na parcele č. 346
zařadit  do nízkého radonového indexu pozemku.  To  znamená,  že  ochranu  proti  radonu zajistí  běžná
izolace proti vodě a vlhkosti  v podobě asfaltových pásů nebo plastových folií  se svařovanými spoji  a
utěsněnými prostupy.· Inženýrsko-geologický pr  ůzkum
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu, únosnost zeminy
bude stanovena dodavatelem stavby v rámci výkopových prací.· Hydrogeologický pr  ůzkum
Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu.

1i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby
Přehled použitých podkladů :· snímek z katastrálních map k.ú. Hodonín, informace a výpisy z katastru nemovitostí· geometrický plán lokality, zpracovaný firmou AREA GK spol. s r.o., · výškové zaměření pozemku dodané investorem· poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. kanalizaci, vodovod, plyn a el. vedení
Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před zahájením výstavby bude
geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle něhož bude vytyčen objekt polyfunkčního
domu v  terénu.  Vytýčení  nově  budovaného  objektu  bude  vztaženo  k  hranicím  pozemku.  Výškové  a
polohové osazení objektu je navrhnutu ve výkresu 01 - SITUACE a 02 - ZÁKLADY v příloze C2.
1j)   Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní

soubory
SO01 Polyfunkční dům
SO02 Dlažba
SO03 Přípojky
SO04 Příjezdová cesta
SO05 Parkoviště
SO06 Sadové úpravy
1k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
Ochrana stávající zelen  ě

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916
Výsadby  rostlin,  ČSN  DIN  18  917  Zakládání  trávníků,  ČSN  DIN  18  918  Technicko-biologická
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zachovávané dřeviny v dosahu
stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním.
Ochrana p  řed hlukem, vibracemi a otřesy

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném
venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. Po dobu
výstavby bude  zhotovitel  používat  stroje,  zařízení  a  mechanismy s  garantovanou  nižší  vyzařovanou
hlučností.  Hluk  ze  stavební  činnosti  související  s  výstavbou  objektu  polyfunkčního  domu  bude
v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení
pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. 
Ochrana p  řed prachem

Zvýšení  prašnosti  v  dotčené  lokalitě  provozem  stavby  bude  eliminováno  zpevněním
vnitrostaveništních komunikací a důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na
veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami. 



Likvidace odpad  ů ze stavby
S  veškerými  odpady bude  náležitě  nakládáno  ve  smyslu  ustanovení  zák.  č.  185/2001  Sb.,  o

odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat
podle  druhů  a  kategorií.  Odpady lze  ukládat  pouze  na  skládky,  které  svým technickým provedením
splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.
l) Způsoby zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích nutno dodržovat aktuální bezpečnostní předpisy a vyhlášku č. 309/2006 Sb.
o  bezpečnosti  práce  při  stavebních  pracích.  Zhotovitel  stavby  zajistí,  aby  v  průběhu  výstavby byla
zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou
seznámeni  s  předpisy  bezpečnosti  práce,  poučeni  o  pohybu  po  staveništi,  dopravě  a  manipulaci  s
materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Zhotovitel stavby zajistí staveniště v
potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště.

2. Mechanická odolnost a stabilita
        Stavba je navržena tak, aby zatížení  na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za
následek: zřícení  stavby nebo její  části,  větší  stupeň nepřípustného přetvoření,  poškození  jiných částí
stavby,  technických  zařízení  nebo  instalovaného  vybavení  v  důsledku  většího  přetvoření  nosné
konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

3. Požární bezpečnost
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje všechny protipožární požadavky.

 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak i pro vliv
stavby na životní prostředí.

Větrání místností  je  nucené, popř.  v prostorách vstupu, schodiště, kotelny je  větrání  přirozené
okny a dveřmi. Odtah par v kuchyni bude zajištěn nuceným větráním.

Zastínění  oken  venkovními  žaluziemi  je  navrženo  jako  opatření  zamezující  nadměrnému
přehřívání obytných místností. V oknech obytných místností budou osazeny venkovní žaluzie.

Chlazení  objektu  vzhledem  k  akumulačním  schopnostem  obvodového  zdiva  a  navrženému
zastínění venkovními žaluziemi není navrženo.

5. Bezpečnost při užívání
          V objektu je navrženo nouzové osvětlení.

6. Ochrana proti hluku
Konstrukce mezi bytovými jednotkami jsou navrženy tak, aby splňovali přípustné limity ochrany

proti hluku.  Vzhledem k charakteru objektu a masivním zděným stěnám je zaručena jejich dostatečná
vzduchová neprůzvučnost. 



7.  Úspora energie a ochrana tepla
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek

normy  ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky vyhlášky 148/2007 Sb.  Skladby obvodových konstrukcí
budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla Un. Větrání je
nucené  s  rekuperací  tepla  o  účinnosti  90  %.  Na střeše  jsou umístěny solární  panely,  jenž  pokrývají
spotřebu energie pro vyhřívání teplé vody.

8.  Řešení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami  s omezenou
schopností pohybu a orientace

Provoz obchodů a služeb je vybaven bezbariérovým vstupem. Bytové jednotky nejsou navrženy a
určeny k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, což je v souladu s §1 vyhlášky č.
398/2009 Sb.

9.    Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Ochrana stavby z hlediska radonového rizika
Staveniště se nachází v oblasti nízkého radonového indexu. To znamená, že ochranu proti radonu zajistí
běžná izolace proti vodě a vlhkosti v podobě asfaltových pásů nebo plastových folií se svařovanými spoji
a utěsněnými prostupy.
Ochrana stavby ze spodní vody
Je navržena ochrana objektu proti zemní vlhkosti. Ostatní vlivy a účinky (např. agresivní účinky prostředí
na  betonové  konstrukce)  budou  upřesněny  po  zhodnocení  základových  podmínek  autorizovaným
geologem v průběhu výkopových pracích.

10. Ochrana obyvatelstva
Stavba  objektu  splňuje  podmínky regulačního  plánu  obce,  tj.  splňuje  základní  požadavky na

situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. Inženýrské stavby (objekty)

11.a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
Objekt  je  napojen  na  veřejnou  kanalizaci,  přípojka  kanalizace  je  přivedena  na  pozemek

stavebníka.
11.b. Zásobování vodou

Objekt  je  napojen  na  veřejný  vodovodní  řad,  přípojka  vodovodu  je  přivedena  na  pozemek
stavebníka. Stávající hydranty splňují vzdálenosti od objektu polyfunkčního domu do 200 m a mezi sebou



mají vzdálenost do 400 m, což pro zástavbu polyfunkčního domu vyhovuje.
Bilance potřeby vody: 48 osoby 180 l/os/den = 8640 l/den
11.c. Zásobování energiemi

Přípojka plynu STL je přivedena na pozemek stavebníka a je ukončená HUP kk25 v kiosku na
hranici pozemku.  Zdrojem tepla podlahové vytápění přípojené na plynová kotle v kotelnách.  Větrání je
nucené  s  rekuperací  tepla  o  účinnosti  90  %.  Na střeše  jsou umístěny solární  panely,  jenž  pokrývají
spotřebu energie pro vyhřívání teplé užitkové vody. Viz Příloha C2 – Tepelně technické posudky.
11.d. Řešení dopravy

Pozemek je  napojen na dopravní infrastrukturu obce.  Vjezd na pozemek je  z východní
strany. Jedná se o klasickou komunikaci  místního významu z hlediska funkčního zatřídění  se jedná o
místní obslužnou komunikaci. Na pozemku je navržena příjezdová komunikace z betonové pojezdové
dlažby.

11.e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu a bude na nich

vysazena zeleň.

11.f. Elektronické komunikace
Telefonní kabely - dům nebude napojen na veřejnou telefonní síť.
Vnit  řní rozvody slaboproudu
TELEVIZNÍ ANTÉNA - Rozvod bude proveden jako paprskovitý, z prostoru půdy budou založeny k
místům uvažovaných účastnických zásuvek trubky průměru 23mm ukončených v krabicích. 
AUTONOMNÍ HLÁSIČ PO - Ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 bude polyfunkční dům osazen zařízením
autonomní detekce a  signalizace.  Toto zařízení  musí  být  umístěno v části  domu vedoucí směrem do
únikové cesty.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
V navrhovaném objektu polyfunkčního domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická

zařízení staveb.
13.  Seznam  použitých  podkladů,  ČSN,  technických  předpisů,
odborné literatury, software
Použité programy: ArchiCad 17, Apache Open Office 3, Stavební fyzika Svoboda 2015
Použitá literatura:
- Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb
- Zákon č. 502/2006 Sb , vyhláška 137/1998 Sb ministerstva pro
místní rozvoj - o obecných technických požadavcích na výstavbu.
- Vyhláška ČÜBP a ČBÚ č. 324/90 Sb



- Vyhláška 48/82 Sb. Základní technické požadavky zajišťující
bezpečnost práce a technického zařízení
Je nutné dodržovat:
- Vyhl. 110/1975 Sb. Registrace pracovních úrazů a hlášení nehod
- Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně
- Vyhl. 18/1979 Sb., 20/1979 Sb, 18/1980Sb,
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce

…....…...................
Bc. Tomáš Kmenta



C. Situace stavby
Seznam příloh:
Výkresová část:
C1 – Situace



D. Dokladová část
Nejsou požadovány žádné doklady



E. Zásady organizace stavební výstavby
A.  INFORMACE  O  ROZSAHU  A  STAVU  STAVENIŠTĚ,  PŘEDPOKLÁDANÉ  ÚPRAVY
STAVENIŠTĚ,  JEHO  OPLOCENÍ,  TRVALÉ  DEPONIE  A  MEZIDEPONIE,  PŘÍJEZDY  A
PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

· Staveniště:
Staveniště se nachází v katastrálním území města  obce Dolní Bojanovice na pozemku  parcelního čísla
346/2.  Rozměry objektu jsou 66,25 x 12,97 m, zastavěná plocha zabírá 690,4 m2.  Jedná se o rovinatý,
nezastavěný pozemek, jehož jižní a východní hranici tvoří místní komunikace. Plocha staveniště zahrnuje
zejména zatravněné plochy. V lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma.

· Spodní stavba – zemní práce:
Vrchní vrstvu zeminy tvoří ornice o mocnosti 15 cm a třídy těžitelnosti 1. Pod ornicí se nachází písčitá
hlína třídy těžitelnosti 1, tzv. sypká zemina, s koeficientem nakypření 1,2. Celý objemu sejmuté ornice se
ponechá na východní  části staveniště na ploše výšce figury 1,7 m. Ornice bude použita na rekultivaci
pozemku. Odtěženou zeminu z výkopu odvezou nákladní automobily na skládku deponie.

· Oplocení:
Oplocení bude realizováno kolem celého pozemku a bude výšky 1,8 m. V čelní straně staveniště bude
posuvná, uzamykatelná brána šířky 4 m (6 m). Oplocení bude realizované z pletiva a ocelových sloupků
zabetonovaných do starých pneumatik.

· Vjezd na staveniště:
Příjezd a vjezd na staveniště bude na západní straně staveniště. Bude ústit  na místní komunikaci.  Na
samotném  stavebním  pozemku  bude  vybudována  zpevněná  příjezdová  plocha  z betonových  panelů.
Komunikace bude jednosměrná o šířce 4 m. Před výjezdem ze staveniště bude zřízena čistící zóna.

B. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V areálu staveniště se nenachází žádné sítě technické infrastruktury města, které by mohly být
poškozené při zemních pracích budoucí stavby.

C. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY A ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ
APD.

Vodovodní  přípojka:  Bude  napojena  na  veřejný  vodovod  navrtávacím  pásem.  Na  pozemku
investora se zřídí vodoměrná šachta (typová). Realizace přípojky bude z trubek PE 5/4“.

NN  kabelová  zemní  přípojka: Elektrická  energie  pro  výstavbu  bude  odebírána  z elektrického
sloupu  č.  17.  Přípojka  na  NN se  provede  kabelem AYKY 4Bx25 mm2 vedeným ve  výkopu.  Kabel
přípojky bude ukončený v elektrické skříni RE na hlavním jističi LSN. Elektrometr bude ve výšce min 90
cm nad terénem.

Kanalizační přípojka: Odkanalizování buněk bude provedeno provizorně do kanalizační přípojky,
která bude navrtaná z trubek PVC 150mm. Trubky musí být uloženy ve spádu 3-5% a fixované směrově a
výškově betonovými patkami. V lomovém budě se umístí čistící a revizní šachta. 
Přípojná místa jsou zřejmá ze situace.

D. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ



NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Staveniště  se  nalézá  poblíž  trasy,  kde  se  předpokládá  volný  pohyb  osob,  proto  je  staveniště
chráněno provizorním oplocením výšky 1,8 m okolo celého staveniště. Po čas snížené viditelnosti bude
staveniště osvětlené. Pří vjezdu a výjezdu nákladních automobilů a autojeřábu je nutné, aby pomocný
pracovník zajistil dobrý výhled řidiči, a musí zajistit, aby se po přilehlé místní komunikaci nepohybovaly
děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vstup nepovolaným  osobám je na staveniště zakázán.

E. USPOŘÁDÁNÍ  A BEZPEČNOST  STAVENIŠTĚ  Z  HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH
ZÁJMŮ

Při realizaci jednotlivých přípojek je nezbytné, aby tuto práci vykonávali oprávnění pracovníci.
Tak bude zamezeno neodborným zásahům a vzniku případných majetkových a finančních škod.

F.  ŘEŠENÍ  ZAŘÍZENÍ  STAVENIŠTĚ  VČETNĚ  VYUŽITÍ  NOVÝCH  A  STÁVAJÍCÍCH
OBJEKTŮ

V areálu staveniště bude poblíž vjezdu zřízen kancelářský, hygienický a skladový kontejner. Zadní
části staveniště bude sloužit jako místo skládky. Skládka bude zřízena jako suchá, zpevněná plocha. Při
skladování  musí  být  materiál  na  paletách  případně  na  podložkách,  aby  se  zamezilo  přímému styku
materiálu se zemní vlhkostí.

G. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ

Součástí zařízení staveniště nebudou stavby vyžadující ohlášení.

H. STANOVENÍ  PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ  STAVBY Z  HLEDISKA BEZPEČNOSTI  A
OCHRANY  ZDRAVÍ,  PLÁN  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI  NA
STAVENIŠTI  PODLE  ZÁKONA  O  ZAJIŠTĚNÍ  DALŠÍCH  PODMÍNEK  BEZPEČNOSTI
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na
staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do  hloubky.

Každý  pracovník  zúčastněný  na  výstavbě  musí  být  průkazně  seznámen  a  proškolen  s
bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být  seznámeni s
podmínkami  provozu  (ochranná  pásma,  sítě  apod.).  Na  staveništi  je  pracovníkům  zúčastněným  na
výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby.
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště
musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno
výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým
předpisům a směrnicím.



I. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Výstavba  neklade  žádné  mimořádné  nároky  na  ochranu  životního  prostředí.  Stavba  bude
prováděna šetrně s ohledem na ochranu životního prostředí.

Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se
zákonem č.185/2001Sb., v platném znění, doklady budou předloženy ke kolaudaci. Odpady vznikající při
stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky č.381/2001Sb., Katalog odpadů.

J. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Předpokládané zahájení stavby: 7/2016
Předpokládané dokončení stavby: 11/2017

.…..........................
Bc. Tomáš Kmenta



F. Dokumentace stavby
Objekt: SO 01 Polyfunkční dům

• VÝKRESOVÁ ČÁST
01 – SITUACE 1:200
02 – PŮDORYS ZÁKLADŮ 1:50
03 – PŮDORYS 1NP 1:50
04 – PŮDORYS 2NP 1:50
05 – PŮDORYS 3NP 1:50
06 – PŮDORYS 4NP 1:50
07 – VÝKRES STROPU NAD 1NP 1:50
08 – VÝKRES STROPU NAD 2NP 1:50
09 – VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY 1:50
10 – ŘEZ A – A´ 1:50
11 – ŘEZ B – B´ 1:50
12 – POHLED JIŽNÍ 1:50
13 – POHLED VÝCHODNÍ 1:50
14 – POHLED ZÁPADNÍ 1:50
15 – POHLED  SEVERNÍ 1:50
16 – DETAIL 1 1:10
17 – DETAIL 2 1:10
18 – DETAIL 3 1:10
19 – DETAIL 4 1:10
20 – DETAIL 5 1:5



1. Pozemní objekty
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení
1.1.1. Technické zpráva
a)     účel objektu

V přízemí budovy budou prostory pro administrativu,  prodej  oděvů,  kadeřnictví,  příslušenství
obytné části. Druhé až čtvrté podlaží bude sloužit pro bydlení. V objektu bude 18 bytových jednotek pro
42 obyvatel.
b)    zásady architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného řešení  a  řešení

vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s
omezenou schopností pohybu

Jedná o samostatně stojící, zděný, polyfunkční dům. První podlaží slouží k prodeji a službám.
Druhé až čtvrté bude využíváno k bydlení. Objekt budu usazen dle výkresu 01 – SITUACE v příloze C2.
Vstupy do prodejen jsou situovány z jižní strany.  Hlavní vstupy do obytných prostorů jsou orientovány
na severní stranu.

V 1NP můžeme do provozu kadeřnictví vstoupit dvěma vchody,  do pánského nebo dámského
kadeřnictví,  které  jsou  propojeny  dveřmi.  Dámské  kadeřnictví  je  propojeno  dveřmi  s  kosmetickým
salónem. Odtud se dostaneme do prostorů určených pro zaměstnance, jako je šatna, dále chodba spojující
šatnu, technickou místnost, WC a pánské kadeřnictví.

Do provozu prodejny s oblečením lze z exteriéru vejít  vchodem vedoucí do dámské módy, která
je propojena s pánskou módou. S pánské módy vedou dveře do šatny, odtud se dostaneme buď do skladu
nebo na chodbu, která dále spojuje technickou místnost a WC.

Vchod  do  provozu  pojišťovny  je  z  exteriéru  1NP,  ten  obsahuje  prostor  pro  kancelář,  šatnu
zaměstnanců, chodbu spojující technickou místnost, šatnu a toaletu.

Dále jsou v 1NP dva vchody do obytných prostorů, jejich dispoziční řešení je identické. Při vstupu
hlavním vchodem vejdeme do vstupní haly, odtud se dá vejít uložit kočárek do úložny kočárků, uskladnit
kolo v úložně kol nebo vejít do chodby se schodištěm a výtahem. Úložna kol je spojena s kotelnou.

Do 2NP se lze dostat vystoupáním po schodišti nebo vyjetím výtahem. Zde se nachází centrální
chodba,  spojující  tři  úložné  kóje,  jednopokojový,  dvoupokojový  a  čtyřpokojový  byt.  Při  vstupu  do
jednopokojového bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít buď do koupelny s toaletou nebo do obývacího
pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého je možno vstoupit na balkón. Při vstupu do dvoupokojového
bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového pokoje nebo do
obývacího  pokoje  s  kuchyňským  koutem,  ze  kterého  je  možno  vstoupit  na  balkón.  Při  vstupu  do
čtyřpokojového bytu vejdeme do předsíně, ze které lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového
pokoje  nebo  do  obývacího  pokoje  s  kuchyňským koutem,  z  něhož  je  možno  vstoupit  na  balkón.  Z
obývacího pokoje vede chodba, která propojuje dva jednolůžkové pokoje.

Do 3NP se lze dostat vystoupáním po schodišti nebo vyjetím výtahem. Zde se nachází centrální
chodba,  spojující  tři  úložné  kóje,  jednopokojový,  dvoupokojový  a  čtyřpokojový  byt.  Při  vstupu  do
jednopokojového bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít buď do koupelny s toaletou nebo do obývacího
pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého je možno vstoupit na balkón. Při vstupu do dvoupokojového
bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového pokoje nebo do
obývacího  pokoje  s  kuchyňským  koutem,  ze  kterého  je  možno  vstoupit  na  balkón.  Při  vstupu  do
čtyřpokojového bytu vejdeme do předsíně, ze které lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového
pokoje  nebo  do  obývacího  pokoje  s  kuchyňským koutem,  z  něhož  je  možno  vstoupit  na  balkón.  Z
obývacího pokoje vede chodba, která propojuje dva jednolůžkové pokoje.

Do 4NP se lze dostat vystoupáním po schodišti nebo vyjetím výtahem. Zde se nachází centrální
chodba, spojující  tři  úložné kóje,  jednopokojový,  dvoupokojový a čtyřpokojový byt.  Z chodby je  též
umožněn výlezem vstup na střechu. Při vstupu do jednopokojového bytu vejdeme do předsíně, z níž lze
vejít buď do koupelny s toaletou nebo do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého je možno



vstoupit  na balkón. Při  vstupu do dvoupokojového bytu vejdeme do předsíně, z níž lze vejít  buď do
koupelny,  na  WC,  do  dvoulůžkového  pokoje  nebo  do  obývacího  pokoje  s  kuchyňským  koutem,  ze
kterého je možno vstoupit na balkón. Při vstupu do čtyřpokojového bytu vejdeme do předsíně, ze které
lze vejít buď do koupelny, na WC, do dvoulůžkového pokoje nebo do obývacího pokoje s kuchyňským
koutem, z něhož je možno vstoupit na balkón. Z obývacího pokoje vede chodba, která propojuje dva
jednolůžkové pokoje. 

Objekty na sousedních pozemních jsou čtyř a více podlažní, takže  se daná novostavba bude do
zástavby hodit. Objekt bude postaven tradiční technologií.

Provoz obchodů a služeb je vybaven bezbariérovým vstupem. Bytové jednotky nejsou navrženy  a
určeny k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, což je v souladu s §1 vyhlášky č.
398/2009 Sb.
c)   kapacity,  užitkové  plochy,  obestavěné  prostory,  zastavěné  plochy,  orientace,

osvětlení a oslunění

Účel stavby: Polyfunkční dům, 1NP prodejny, 2NP – 4NP byty 
Počet prodejen: 3
Počet bytových jednotek 18
Počet osob: 42
Obytné místnosti: 42
Délka stavby: 66,25 m
Šířka stavby: 12,97 m
Výška stavby: 15,15 m
Konstrukční výška v 1NP: 2,750 m
Konstrukční výška v 2NP: 2,750 m
Konstrukční výška v 1 S: 2,750 m
Počet podlaží: 4NP
Zastavěná plocha: 690,4 m2
Obestavěný prostor: 10 460 m3
Sklon střechy: 3 procenta 
Orientace: Vstupy do prodejen jsou situovány z jižní strany.  Hlavní vstupy do 

obytných prostorů jsou orientovány na severní stranu.
Osvětlení: Ve všech obytných místnostech je okny přiváděno dostatečné 

potřebné přirozené osvětlení. Dále bude v objektu osvětlení umělé.

d)    technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a
jeho požadovaná životnost

Zemní práce:
Před zahájením veškerých prací bude sejmuta na stavebním pozemku ornice. Hladina spodní vody

nebyla nalezena, neohrožuje základové konstrukce.
Založení objektu

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 275 kPa a
na hloubku – 1,750 m od projekční nuly.

Pevnost zeminy a hloubku základové spáry před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a
tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku.

Objekt je založen na monolitických základových železobetonových pasech, třída betonu C20/25,
třída výztuže dle statického posudku. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální
nezámrznou hloubku. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou
spáru a před provedením betonáže vlastních pasů musí být  ve výkopu provedena betonová podkladní
vrstva o mocnosti 5 cm z třídy betonu C16/20, podkladní vrstva musí být též dostatečně vyzrálá.



Svislé konstrukce
Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém vápenopískových bloků Vapis. Obvodové a

vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je vyzděno z bloků Vapis 5 DF (300) LP20 – 2,0  na tenkostěnou maltu
Vapis. Nosné vnitřní zdivo tl. 250 mm je vyzděno z bloků Vapis DF (250) LP20 – 2,0  na tenkostěnou
maltu  Vapis.  Nosné  vnitřní  zdivo  tl.  200  mm je  vyzděno  z  bloků  Vapis  DF (200)  LP20  –  2,0   na
tenkostěnou maltu Vapis. Dělící příčky tl. 125 mm jsou vyzděny z bloků Vapis DF (125)  na tenkostěnou
maltu Vapis.

Dále budou v objektu sádrokartonové konstrukce tl.  75 mm Knauf Green pro zakrytí  rozvodů
vodovodu a kanalizace.
Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce nad 1NP, 2NP, 3NP, 4NP je vystavěna z panelů předpjatého betonu Spiroll
tloušťky 200 mm. Strop bude zmonolitněn betonovou zálivkou 50 mm. Tloušťka stropu bude 250 mm.
Schodiště

Schodiště je železobetonové, bude uloženo na železobenových nosnících a do obvodové stěny z
vápenopískových cihel tloušťky 300 mm. Velikost a počet jednotlivých stupňů je doložen výpočtem viz
přílohy Ostatní výpočty.
St  řecha

Jedná se o plochou střechu s vnitřními vpustmi. Spádová vrstva je tvořena ze spádových klínů z
EPS o  sklonu  2  % a  3  %. Parozábrana  (Asfaltový pás  s  kovovou vložkou)  je  bodově  natavena  na
vyrovnávací vrstvu lehčeného betonu. Hydroizolační vrstva je tvořena ze dvou asfaltových pásů. Střecha
je přitížena vrstvou praného kačírku. Viz Příloha C1 - VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY.
Podlahy

Podlahy  jsou  projektovány  jako  těžké  plovoucí  podlahy,  kdy  je  na  konstrukci  stropu  nebo
podkladního betonu položena tepelná izolace. V některých podlahách Skladba podlah viz Příloha C2 –
Skladba podlah.
Výplně otvorů

Vstupní  dveře  jsou  hliníkové  částečně  prosklené.  Terasové  vnější  dveře  jsou  korkové
celoprosklené s trojsklem. Okna jsou korkové s trojsklem. Rozměry viz Výpis prvků.
Komín

Komín Schiedel je navržen se dvěma průduchy a větrací dutinou. 
Omítky

Vnitřní omítka; podkladová vrstva vápenocementové omítky je natažena hladítkem na tloušťku 10
mm. Pohledová vrstva je netřena EKODUR UNI E0504 bílou barvou RAL 9010.

Vnější omítka; podkladní vrstva stěrková hmota na bázi cementového lepidla, Vazakryl E4007,
vyztužená  tkanivou  ze  skelných  vláken.  Pohledová  vrstva  je  silikonová  omítka  Ekolak  KC  PUTZ
SILIKON bílá barva RAL 9010. 
Instalace

Objekt je napojen na obecní vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci a elektrickou síť. Viz bod
1b. Přesné polohy rozvodů jsou zaznačeny ve výkresu Situace.
Izolace

Objekt je zaizolován proti vlhkosti. A obvodové zdivo je zatepleno 300 mm EPS, Viz Příloha C2 -
Tepelně technické posudky. 
Technická zařízení

·  Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude
osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou.



·   Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou k
místu vstupu do objektu novostavby. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži dle výkresu
typického uložení. Projektant navrhuje min. krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm –
od  upraveného  terénu.  Nad  potrubím (cca  300  mm)  venkovního  vodovodu  bude  uložena
výstražná folie modré barvy.·   Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde
bude  zakončena  hlavní  domovní  šachtou  ze  železobetonových  prefabrikátů.  Od  hlavní
domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou přízemí. Uložení potrubí
bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být
žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty.·  Plynovod  –  stávající  STL plynová  přípojka  je  ukončená  HUP kk25  v  kiosku  na  hranici
pozemku. Na stávající  hlavní STL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude napojen nový
NTL plynovod. V kiosku bude STL/NTL regulace Francel B6, příprava pro plynoměr, kk25.·   Elektřina  –  NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE
bude umístěna ve vstupní hale. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič. Elektroměrová
rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice bude shodný
s typem schváleným příslušným rozvodným závodem. Z elektroměrové rozvodnice povede
kabel CYKY 4B*16 ve výkopu krytí 80 cm . Kabel bude uložen v pískovém loži /10cm/ a
zakryt  betonovými  plastovými  kab.deskami  a  označen  výstražnou  folii.  Při  případném
přechodu příjezdové komunikace /nebo odstavné plochy/ bude kabel veden v chráničce PVC
prům. 90mm.

Přípojka plynu STL je přivedena na pozemek stavebníka a je ukončená HUP kk25 v kiosku na
hranici pozemku.

Přípojka plynu STL je přivedena na pozemek stavebníka a je ukončená HUP kk25 v kiosku na
hranici pozemku.  Zdrojem tepla podlahové vytápění přípojené na plynové kotle v kotelnách.  Větrání je
nucené  s  rekuperací  tepla  o  účinnosti  90  %.  Na střeše  jsou umístěny solární  panely,  jenž  pokrývají
spotřebu energie pro vyhřívání teplé užitkové vody. Viz Příloha C2 – Tepelně technické posudky.

e)     tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
V příloze  C2 -  Tepelně  technické  hodnocení  jsou  vypočítány celkové  tepelné  odpory daných

konstrukcí.

f)   způsoby  založení  objektu  s  ohledem  na  výsledky  inženýrskogeologického  a
hydrogeologického průzkumu

Inženýrsko-geologický pr  ůzkum
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu, únosnost

zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci výkopových prací.
Hydrogeologický pr  ůzkum

Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu.
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

V  objektu  bude  produkován  pouze  běžný  komunální  odpad,  který  bude  shromažďován  v
popelnicové nádobě umístěné u obslužné komunikace a bude svážen dle místních zvyklostí. Další odpad
bude tříděn dle požadavků a likvidován na specializovaných místech.

Dům svým provozem neprodukuje  žádné  další  látky,  které  by znečišťovaly životní  prostředí,
případné negativní účinky stavby a jejích zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk,
teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, zastínění budov nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech



– zákon č. 20/1966 sb., zákon č. 17/ 1992 sb., vyhláška č. 45/1966 sb., o vytváření a ochraně zdravých
životních  podmínek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhláška  č.13/1977  sb.,  o  ochraně  zdraví  před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavbou nevznikají žádné zábory do ochranných pásem.

h) dopravní řešení
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce.  Vjezd na pozemek je z východní strany.

Jedná se o klasickou komunikaci  místního významu z hlediska funkčního zatřídění  se  jedná o místní
obslužnou komunikaci. Na pozemku je navržena příjezdová komunikace z betonové pojezdové dlažby.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z

výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek na parcele č.
1045 zařadit do nízkého radonového indexu pozemku. To znamená, že ochranu proti radonu zajistí běžná
izolace proti vodě a vlhkosti  v podobě asfaltových pásů nebo plastových folií  se svařovanými spoji  a
utěsněnými prostupy.

Budou  dodržena  ochranná  pásma  všech  podzemních  zařízení.  Seismicita  je  v  dané  oblasti
zanedbatelná. Objekt se nenachází na poddolovaném území a nezasahuje do žádného pásma.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu
Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na
staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do  hloubky.

Každý  pracovník  zúčastněný  na  výstavbě  musí  být  průkazně  seznámen  a  proškolen  s
bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být  seznámeni s
podmínkami  provozu  (ochranná  pásma,  sítě  apod.).  Na  staveništi  je  pracovníkům  zúčastněným  na
výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby.
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště
musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno
výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým
předpisům a směrnicím.

1.1.2. Výkresová část
Výkresová část je součástí diplomové práce

1.2. Stavebně konstrukční část
1.2.1. Technická zpráva
a)    popis navrženého konstrukčního systému stavby

Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém vápenopískových bloků Vapis. Obvodové a



vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je vyzděno z bloků Vapis 5 DF (300) LP20 – 2,0  na tenkostěnou maltu
Vapis. Nosné vnitřní zdivo tl. 250 mm je vyzděno z bloků Vapis DF (250) LP20 – 2,0  na tenkostěnou
maltu  Vapis.  Nosné  vnitřní  zdivo  tl.  200  mm je  vyzděno  z  bloků  Vapis  DF (200)  LP20  –  2,0   na
tenkostěnou maltu Vapis. Stropní konstrukce nad 1NP, 2NP, 3NP, 4NP je vystavěna z panelů předpjatého
betonu Spiroll tloušťky 200 mm. Strop bude zmonolitněn betonovou zálivkou 50 mm. Tloušťka stropu
bude 250 mm. Objekt je založen na monolitických základových železobetonových pasech, třída betonu
C20/25,

b)     navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky
Jsou navrženy stavební materiály splňující požadavky zákona č. 22/1977, 177/1997 a 178/1997.

c)     hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení při návrhu nosné konstrukce
Viz Příloha C2 Ostatní výpočty

d)   návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických
postupů

V objektu nejsou žádné neobvyklé konstrukce. Detaily jsou zpracované ve výkresové části.

e)    technologické  podmínky  postupu  prací,  které  by  mohly  ovlivnit  stabilitu  vlastní
konstrukce, případně sousední stavby

Veškeré stavební konstrukce jsou prováděny podle technologických postupů výrobce.

f)      zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí
či prostupů

Jedná se novostavbu, v objektu není řešeno.
g)     požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Není řešeno

h)   seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software
Použité programy: ArchiCad 17, Apache Open Office 3, Stavební fyzika Svoboda 2015

Použitá literatura:
- Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb
- Zákon č. 502/2006 Sb , vyhláška 137/1998 Sb ministerstva pro
místní rozvoj - o obecných technických požadavcích na výstavbu.
- Vyhláška ČÜBP a ČBÚ č. 324/90 Sb
- Vyhláška 48/82 Sb. Základní technické požadavky zajišťující
bezpečnost práce a technického zařízení
Je nutné dodržovat:
- Vyhl. 110/1975 Sb. Registrace pracovních úrazů a hlášení nehod



- Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně
- Vyhl. 18/1979 Sb., 20/1979 Sb, 18/1980Sb,
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce

1.2.1. Statické posouzení
        Stavba je navržena tak, aby zatížení  na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za
následek: zřícení  stavby nebo její  části,  větší  stupeň nepřípustného přetvoření,  poškození  jiných částí
stavby,  technických  zařízení  nebo  instalovaného  vybavení  v  důsledku  většího  přetvoření  nosné
konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení
1.3.1. Technická zpráva

   Požární bezpečnost stavby je řešena v Technické zprávě požární ochrany.
1.3.2. Výkresová část

   Výkresová část stavby je řešena v příloze Technické zprávy požární ochrany.

Ve Starém Poddvorově dne 7.1.2015
.…..........................
Bc. Tomáš Kmenta



ZÁVĚR:
Snažil  jsem  se,  co  nejlépe  zužitkovat  své  znalosti  v  navrhování  pozemních  staveb.  Během

navrhování  jsem  se  setkal  z  několika  problémy,  které  jsem  musel  vyřešit.  Naučil  jsem  se  nové
technologické postupy a seznámil jsem se z novými materiály. Projekt jsem vypracoval podle platných
technologických postupů, norem a zákonů k datu zadání práce.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb
ČSN 73 4301 – Obytné budovy
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty
Stavební zákon č 183/2006 Sb,
Vyhláška č. 499/2006 Sb.
Vyhláška č. 268/2009 Sb.
Vyhláška 398/2009
http://www.wienerberger.cz/
http://www.ekolak.cz/
http://www.rigips.cz/
http://www.zatepleni-fasad.eu/
http://www.baumit.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.cad-detail.cz/
http://www.kalksandstein.cz/

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ:
EPS expandovaný polystyren
XPS extrudovaný
Etics zatelovací systémy
SO stavební objekt
SB. sbírky



SEZNAM PŘÍLOH:
– SLOŽKA B – STUDIE
– SLOŽKA C1 – VÝKRESOVÁ ČÁST
– SLOŽKA C2 – TEXTOVÁ ČÁST
– SLOŽKA C3 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSUDKY


