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Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu. Navržená stavba 

se skládá ze dvou objektů oddělených dilatační spárou. První objekt je 

čtyřpodlažní a obsahuje bytovou část s 17 bytovými jednotkami a 3 obchodní 

prostory. Druhý objekt obsahuje dvě nadzemní podlaží a nachází se zde 

provozovna kavárny. Bytová část je zastřešená plochou střechou bez provozu. U 

objektu s kavárnou je navržena plochá vegetační střecha. K polyfunkčnímu domu 

byly navrženy dvě samostatné parkovací plochy s příslušným počtem 

parkovacích míst.  

 

Polyfunkční dům, plochá střecha, provětrávaná fasáda, vegetační střecha 

 

The subject of this thesis is to design a multifunctional building. The 

proposed structure consists of two separated buildings by an expansion joint. 

The first building has floor ground floor and includes a residential part with 

seventeen dwelling units and three commercial spaces. The second building 

contains two ground floors and includes café. The residential part is covered with 

flat roof without operating. The building with café is covered by green roof. The 

multifunctional building has been designed with two separate parking areas with 

corresponding number of parking places.  

 

Multifunctional building, flat roof, ventilated facade, green roof 
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1. Úvod 

Předmětem diplomové práce je návrh projektové dokumentace pro stavbu 

polyfunkčního domu. Stavby je umístěna na pozemek v katastrálním území Poruba, 

obec Ostrava. Polyfunkční dům je samostatně stojící a nepodsklepený. Návrh počítá se 

stavbou dvou oddělených objektů. První objekt je čtyřpodlažní obsahuje 17 bytových 

jednotek a 3 obchodní prostory. Druhý objekt obsahuje dvě nadzemní podlaží  

a nachází se zde provozovna kavárny. Každá provozovna má své hygienické zázemí.  

Do provozoven a bytové části jsou samostatné vstupy. 

Návrh polyfunkčního domu klade důraz na dispoziční řešení, požární bezpečnost, 

úsporu energie a bezpečnost při užívání.  

Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu ArchiCAD. 
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2. Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Polyfunkční dům 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Polská, parcelní číslo 2982/1, katastrální území Poruba, obec Ostrava 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Bc. Martin Novotný, Opavská 820, 708 00 Ostrava 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Vedoucí práce: prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 

Hlavní projektant: Bc. Klára Kozelková, Ostrava 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 - vypracovaná studie projektu 

- regulační plán dané oblasti 

- podklady z katastru nemovitostí 

A.3  Údaje o území 

 a) rozsah řešeného území 

Stavba je plánovaná na parcele číslo 2982/1, v obci Ostrava, katastrální území Poruba. 

V dané lokalitě se nacházejí všechny potřebné inženýrské sítě a zpevněné komunikace 

a občanská vybavenost. 

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

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území spod.): 

Pozemek určený pro výstavbu se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně 

či ve zvláště chráněném území nebo v záplavovém území.  

c) údaje o odtokových poměrech: 

Práce na staveništi ani výstavba nového objektu nesmí zhoršit odtokové poměry  

na pozemku. Základová půda je pro dešťové vody propustná. Dešťové vody ze stavby 

budou odváděny trativodem do vsakovacích boxů a později do retenční nádrže,  
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která bude k blokům připojena přepadem. Na nezastavěných částech pozemku budou 

dešťové vody přirozeně vsakovány.  

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

Navrhovaný objekt splňuje územně plánovací dokumentaci a regulační plán dané 

lokality. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací: 

Navržená stavba je v souladu s územním rozhodnutím.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Námitky a požadavky dotčených orgánů jsou splněny.  

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Stavba nevyžaduje udělení výjimek.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Nejsou známy žádné podmiňující či související investice znemožňující provedení 

stavby. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Tab. 1: Pozemky související se stavbou 

Dotčené sousední pozemky 

Parcela Vlastník Výměra / druh pozemku 

899/10 Juncion, s.r.o. 946m
2
 / ostatní plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novostavbu. 
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b) účel užívání stavby: 

Primárním účelem stavby je funkce obytná. Dále sdružuje provoz obchodních 

jednotek a kavárny.   

c) trvalá nebo dočasná stavby: 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

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

Stavba není kulturní památkou, ani nespadá do památkové zóny či rezervace. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Navržené řešení je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

výstavbu. Dále jsou splněny technické požadavky na stavby zabezpečující 

bezbariérové užívání dle vyhlášky 398/2009 Sb. Byty nejsou řešeny jako bezbariérové, 

pouze bytová jednotka číslo 3 v 1.NP může sloužit k bezbariérovému užívání.  

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

právních předpisů: 

Stavba splňuje všechny požadavky všech dotčených orgánů a správců sítí. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Projektová dokumentace splňuje vyjádření a požadavky dotčených orgánů.  

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

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

 Zastavěná plocha:    873,40 m
2 

 Plocha stavebního pozemku:   4704,67 m
2 

Procento zastavění:    19 % 

Návrhová kapacita: 17 bytových jednotek, 3 obchodní 

prostory, kavárna 

Počet pater:     SO 01 - 4NP, SO 02 - 2.NP  

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

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.): 

Není předmětem řešení DP. 

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

Předpokládané zahájení stavby:  04/2017 

Předpokládané ukončení stavby:  04/2018 
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k) orientační náklady stavby. 

Přepočet nákladů stavby byl stanoven pomocí orientační ceny za 1m3 obestavěného 

prostoru. Předpokládaná cena činí: 44,5mil. Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO 01 - Bytový dům a obchodní prostory 

SO 02 - Kavárna 

SO 03 - Kanalizační přípojka 

SO 04 - Plynová přípojka 

SO 05 -Vodovodní přípojka 

SO 06 - Elektrická přípojka  

SO 07 - Plocha pro komunální odpad 

SO 08 - Parkovací plocha objekt SO 01 

SO 09 - Parkovací plocha objekt SO 02 

SO 10 - Chodníková plocha 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se nachází v obci Ostrava. Je rovinatý a má parcelní číslo 2982/1, 

katastrální území Poruba. Pozemek je nezastavěn a v současné době je veden jako 

zeleň. V lokalitě jsou provedeny všechny potřebné inženýrské sítě a komunikace. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Byl proveden pouze předběžný průzkum. Spodní voda je ve větší hloubce a neovlivní 

založení stavby. Dle radonové mapy stavba spadá do nízkého radonového indexu. 

Únosnost základové půdy poměrů vychází ze základových poměrů sousedních staveb 

a její hodnota je 0,175 MPa. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Na pozemek se nevztahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovém území, poddolovaném území apod.: 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

poměry v území: 

Výstavba polyfunkčního domu proběhne pouze na vlastním pozemku investora a 

nebude mít svým provozem a užíváním negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při 

provádění výstavby musí být okolní objekty chráněny proti nadměrnému hluku, 

prachu a dalším emisím. Veškeré stavební práce musí být organizovány tak, aby 

nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích. Musí být zajištěna 

ochrana znečisťování povrchových a podzemních vod. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Na pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty ani vzrostlé stromy, proto není 

uvažováno s demolicemi nebo kácením. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

Pozemek nenáleží do zemědělského půdního fondu nebo do pozemků plnící funkci 

lesa, nedojde tedy k záboru těchto pozemků. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 

Polyfunkční dům bude výjezdem dopravně napojen na komunikaci nacházející se na 

ulici Polská. Stavba bude napojena podzemními přípojkami na stávající inženýrské 

sítě, jako například elektrickou síť, vodovod, plyn, kanalizaci. 

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

Není známo, že by existovali věcné, podmiňující a časové vazby. Dále nejsou 

uvažovány žádné podmiňující a související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o samostatně stojící stavbu, která se skládá ze dvou objektů, SO 01 a  

SO 02. V objektu SO 01 je navrženo 17 bytových jednotek a 3 obchodní prostory. Ke 

každé bytové jednotce náleží sklepní kóje. Objekt SO 02 je navržen jako kavárna se 

dvěma nadzemními podlažími.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stavba je navržena tak, aby splnila regulační plán dané oblasti. Tvarové řešení zapadá 

do konceptu stávající zástavby. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, s půdorysným tvarem L s maximálními 

rozměry 49,65m a 26,3m. Stavba je materiálově a barevně rozdělena do třech částí, 

krajní části jsou obloženy cementovláknitými deskami na nosném roštu a mají 

béžovou barvu, středová část je doplněna o kontaktní zateplení s bílou vrchní omítkou.  

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do obou objektů je orientován na severovýchodní stranu. U objektu SO 01 

můžeme samostatně vstoupit do bytové části a 3 obchodních prostorů. Každý z těchto 

obchodních prostorů má samostatné zázemí a sociální zařízení. Po vstupu do bytové 

části se nacházíme ve společných prostorech, ze kterých můžeme pokračovat do 17 

bytových jednotek. V objektu SO 02 se nachází kavárna se samostatným sociálním 

zařízením.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Hlavní vstupy do bytové části, obchodních prostor a kavárny jsou navrženy bez 

schodů a vyrovnávacích stupňů, Zadní vstup do bytové části je zabezpečen pomocí 

rampy se sklonem 6,25%. Výtahový kabina má rozměry odpovídající přepravě osob 

na vozíku. Bytová jednotka číslo 3 v 1.NP je řešená jako bezbariérová. Spodní patro 

kavárny v objektu SO 02 je navrženo bezbariérové hygienické zařízení. Na obou 

parkovištích jsou dodrženy počty parkovacích míst pro vozidla přepravující osoby 

pohybově postižené.   

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Veškeré materiály musí 

splňovat příslušné normy a první předpisy a při jejich instalaci musí být dodrženy 

technologické postupy.  

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

V objektu SO 01 jsou navržena čtyři nadzemní podlaží a objekt SO 02 je řešen 

jako dvoupodlažní. Objekty jsou od sebe odděleny dilatační spárou, která je po celé 

výšce oddělena pružnou podložkou. Celá stavba je nepodsklepená a zastřešená 

plochou střechou. Na střeše objektu SO 02 je navrženo vegetační souvrství.  

Půdorysný tvar je členitý.  

b) konstrukční a materiálové řešení: 

Základy: 

Celý objekt je založen na základových pásech. Základ pod obvodovou nosnou zdí 

je tvořen dvěma částmi. Spodní část je z prostého betonu C16/20 šířky 700mm a 

výšky 500 mm, která bude vybetonovaná přímo do rostlého terénu. Druhou část tvoří 

tvárnice ztraceného bednění tl. 400 vyplněné betonem, které jsou kladeny ve dvou 

vrstvách. Základ pod vnitřní nosnou zdí tvoří pás z prostého betonu C16/20 o šířce 

1050mm a výšce 500mm. Únosnost základové půdy je 0,175 MPa. 

Zdivo: 

Celá stavba je navržena z cihelných broušených bloků Porotherm. Obvodové nosné 

zdivo tvoří blok Porotherm 44 PROFI na maltu pro tenké spáry. Pro vnitřní nosné 

zdivo budou použity cihlené broušené bloky Porotherm 30 AKU SYM a Protoherm 25 

AKU SYM s pevností P15 na maltu M10. Příčky jsou navrženy z výrobků Porotherm 

11,5 PROFI a 11,5 AKU na maltu M10 dle příslušných akustický požadavků.  
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Vodorovné konstrukce: 

Vodorovné nosné konstrukce stropu a střechy jsou provedeny z předpjatých stropních 

panelů Spiroll PPD 200/219 u objektu SO 01 z panelů Spiroll PPD 265/270 u objektu 

SO 02. Minimální uložení předpjatého panelu v podélném směru je 100 mm. Jako 

překlady nad otvory v nosných střechách jsou tvořeny překlady Porotherm KP 7 a nad 

otvory v příčkách jsou použity překlady Porotherm 11,5.  

Schodiště: 

Schodiště v obou objektech je navržené železobetonové s bližšími specifikacemi dle 

návrhu statika. 

Výplně otvorů: 

Okna a balkónové dveře jsou navrženy se zasklením izolačním trojsklem a 

součinitelem prostupu tepla skla Ug=0,5W/m
2
K a rámu Uf=1,0 W/m

2
K. Vstupní dveře 

do domu a do provozovny jsou zaskleny také izolačním trojsklem se součinitelem 

prostupu tepla skla Ug=0,6W/m
2
K a rámu Uf=1,0 W/m

2
K. Vstupy do obchodních 

prostor jsou navrženy jako kovové výkladce s celkovým součinitelem výplně otvoru 

Ud=1,3 W/m
2
K.  

Hydroizolace: 

Hydroizolace spodní stavby je tvořena SBS modifikovaných asfaltovým pásem, který 

je vyztužený skleněnou tkaninou. U plochých střech ja jako hydroizolace navržena 

fólie z měkčeného PVC-P s výztužnou vložkou z PES určená ke kotvení. U střechy 

s vegetačním souvrstvím a terasy ve 3.NP bytové části je použita fólie se skleněnou 

výztužnou vložkou určená ke stabilizaci přitížením a atestem proti prorůstání kořeny. 

Tepelná izolace: 

Celá stavba je zateplena minerálními vlákny. Pro skladbu s kontaktním zateplením 

jsou jako tepelná izolace použity tužené minerální desky o tl. 150mm a u skladby 

s provětrávanou fasádou budou použity desky z kamenné vlny s tuhou horní deskou o 

tl. 150mm. Střecha je zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 a EPS 150. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena, aby byla zaručena mechanická odolnost a stabilita v průběhu 

výstavby a užívání.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení: 

- vodovod: vodovodní přípojka bude přivedena na severovýchodní straně pozemku. 

Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, které je umístěna v chodníku 

před objektem a má rozměry 1,2x0,9x1,5m. Vstupní poklop má rozměry 0,6x0,6m.  

Ve vodoměrné šachtě dojde k rozdělení potrubí a voda bude zvlášť přivedena pro 

objekt SO 01 - Bytový dům s provozovnami a SO 02 Provozovna kavárny. Voda bude 

vedena v PE potrubí.  

- kanalizace: splaškové vody budou zvlášť vyvedeny z objektu SO 01 a SO 02  

a budou sdruženy na pozemku před revizní šachtou, poté budou splaškové vody 

odvedeny do stokové sítě. Dešťové vody ze střech budou svedeny do dvou sdružených 

retenčních nádrží s přepadem umístěných na pozemku. 

- plynovod: plynovodní přípojka NTL bude vedena do objektu SO 01. HUP 

s plynoměrem bude umístěn v blízkosti hranice parcely v přípojkové skříni. 

- vytápění: V objektu SO 01 bude vytápění zabezpečeno pomocí sítě dálkového tepla, 

ke které bude objekt připojen, v 1.NP bude umístěna předávací stanice tepla pro 

přípravu tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody bude řešen 

v kombinaci s akumulačním zásobníkem.  Objekt SO 02 bude vytápěn také pomocí 

připojení na síť dálkového tepla a případně okrajově pomocí VZT jednotky. U VZT 

jednotky je teplota v přechodném období vzduchu zajištěna pomocí deskového 

protiproudého rekuperátoru s plynule řízeným obtokem. V zimním období je teplota 

udržována pomocí ohřívače vzduchu.  

- vzduchotechnika: V objektu SO 01 bude větrání zajištěné přirozeně pomocí oken. 

Objekt SO 02 bude větrán nuceně pomocí VZT jednotky TOPVEX SC 11, která je 

umístěna na střeše. Jednotka bude umístěna na rámu tvořeném ocelovými I profily, 

který bude zakotven do nosných stěn. Podlaha plochy pro přístup k VZT jednotce 

bude z děrovaného plechu. Odtok dešťových vod bude plynule zajištěn. Tato jednotka 

obsahuje na přívodu filtr F7, na odvodu filtr M5, které jsou umístěny na vodících 

lištách s těsněním. Dále jednotka obsahuje elektrický ohřívač, chladič, protiproudý 

deskový rekuperátor, radiální ventilátory s nízkoenergetickými EC motory. Dvojitý 

plášť je vyroben z AluZinc 185 plechu a vnitřní tepelné a protihlukové izolace 

z minerální vlny s tl. 50mm. Hmotnost jednotky je 683 kg. Do jednotky je vzduch 

přiváděn přívodním potrubím krytým protiděšťovou žaluzií 600x420mm a odváděn 
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výfukovou hlavicí 600x420mm. Jednotka přivádí a odvádí vzduch do objektu pomocí 

čtyřhranného plechového potrubí umístěného pod podhledem. Přívod vzduchu bude 

zabezpečen pomoc í vířivých stropních difuzorů o velikosti 315mm, 400mm  

a odváděn pomocí stropních anemostatů s čtvercovou stropní deskou s paprskovitým 

uspořádáním lamel o velikosti 600/24mm a kovových talířových ventilů o velikosti 

125 a 150mm. Celkový objem přiváděného vzduchu činí 6000m
3
 a celkový objem 

odváděného vzduchu je 5200m
3
. 

- chlazení: V objektu SO 02 bude teplota v letním období udržována chladičem 

vzduchu umístěného ve VZT jednotce umístěné na střeše objektu. Vzduch je rozváděn 

po objektu vzduchotechnickým potrubím s distribucí přívodními prvky. 

- elektroinstalace: Objekty budou připojeny na rozvody silového vedení nízkého 

napětí vedeného pod zemí pomocí přípojky nízkého napětí vedenou také pod zemí.  

Přípojková skříň bude umístěna v blízkosti hranice pozemku. 

- slaboproudy: Jednotlivé bytové jednotky v objektu SO 01 budou vybaveny 

domovními telefony a rozvody STA. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Předávací stanice tepla s akumulačním zásobníkem pro ohřev TV 

VZT jednotka: TOPVEX SC 11 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Řešeno v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

Řešeno v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Řešeno v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

Řešeno v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru:  

Řešeno v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
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Vnitřní odběrná místa budou umístěna na chodbách obytných pater v blízkosti 

schodiště, tedy v CHÚC. Jejich umístění je zobrazeno na výkresech jednotlivých pater 

v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Vnější odběrná místa 

pro odběr vody budou zabezpečovat nadzemní hydranty.  

g) zhodnocení množství provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty): 

Řešeno v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení): 

Rozvody vzduchotechnických potrubí v objektu SO 02 budou opatřeny protipožárními 

zařízeními např. požárními klapkami. Větrání CHÚC objektu SO 01 bude 

zabezpečeno okenními otvory příslušné velikosti umístěnými v každém nadzemním 

podlaží.  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Řešeno v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 

Řešeno v samostatné části projektu D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Všechny konstrukce a výplně otvorů byly navrženy tak, aby byly splněny požadavky 

normy ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana 

proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - 

Požadavky. 

b) energetická náročnost stavby: 

Posouzení z hlediska energetické náročnosti budov řeší samostatná část projektu  

Stavební fyzika. Objekt byl dle štítku obálky budovy zařazen do kategorie B-úsporná. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

v projektu není navržen alternativní zdroj energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

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

apod.): 
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Větrání: 

Objekt SO 01 je větrán přirozeně. Objekt SO 02 je větrán nuceně pomocí 

vzduchotechnické jednotce TOPVEX SC 11, která je umístěna na střeše. Ve většině 

prostoru je využito rovnotlakého větrání, u chodeb před hygienickým zařízením, do 

kterých je vzduch pouze přiváděn je použito větracích mříží nad dveřmi se vstupem do 

hygienických zařízení pro rozvodení vzduchu. 

Vytápění: 

Objekt SO 01 je vytápěn pomocí připojení na síť dálkového tepla. Objekt SO 02 je 

vytápěn pomocí vzduchotechnické jednotky. 

Osvětlení: 

Dostatečného osvětlení obytných místností a prostorů s trvalým pobytem osob je 

zabezpečeno pomocí dostatečně velkých okenních otvorů, posouzení požadavků pro 

denní osvětlení je samostatnou přílohou v části projektu Stavební fyzika. 

Zásobování vodou: 

Stavba bude zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu vlastní 

přípojkou. 

Nakládání s odpady: 

Komunální odpad bude shromažďován v nádobách k tomu určených na hranici 

pozemků a likvidován svozem na skládku. Splaškové vody budou odvedeny do 

splaškové kanalizace. Dešťové vody budou shromažďovány na pozemku ve 

sdružených retenčních nádržích se zabudovaným přepadem.  

Vibrace, hluk, prašnost: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu a přilehlé pozemky. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Okolí stavby spadá do nízkého radonového indexu. Stavba je i tak proti radonu 

chráněna hydroizolačním asfaltovým pásem s příslušnými vlastnostmi.  

b) ochrana před bludnými proudy: 

V závislosti na rozsahu a určení stavby se v projektu neuvažuje. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

Stavba se nenachází v oblasti se seizmickou aktivitou.  
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d) ochrana před hlukem: 

Vnější obvodová stěna, která orientovaná k VZT jednotce umístěné na střeše objetu 

SO 02, nemá v celé ploše umístěné žádné okenní otvory pro lepší ochranu před 

hlukem. Zdivo je navíc provedeno z AKU cihelných bloků. Vnitřní schodiště 

v objektu SO 01 je od bytové jednotky odděleno zdvojením nosné stěny. Jednotlivé 

stěny jsou odděleny spárou vyplněnou pružnou podložkou. Posouzení konstrukcí je 

obsaženo v samostatné části projektu E - Stavebně- fyzikální posouzení.   

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou uvažována.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Vodovod - napojení na veřejnou vodovodní síť. 

Splašková kanalizace - napojení na domácí čistírnu odpadních vod. 

Elektroinstalace - Napojení vlastní podzemní přípojkou na veřejnou elektrickou síť. 

Plynovod - napojení vlastní přípojkou na veřejnou síť. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Připojovací rozměry jsou patrné z výkresu C.1.3 - Koordinační situace. Výkopové 

kapacity a délky nejsou předmětem řešení DP. 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení: 

Na pozemku jsou zhotoveny zpevněné komunikace ze zámkové betonové dlažby. 

Pozemek je dále napojen na přilehlou asfaltovou komunikaci o šířce 10 m.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Pozemek bude napojen na přilehlou asfaltovou komunikaci na ulici Polské.  

c) doprava v klidu: 

Pro parkování obyvatel bytové části je navrženo 24 parkovacích míst, z toho 2 pro 

osoby ZTP a pro návštěvníky obchodních prostor a kavárny je navrženo 16 

parkovacích míst z toho 2 pro osoby ZTP. 

d) pěší a cyklistické stezky: 

Přístup pro pěší je řešen v rámci zpevněných ploch kolem všech hlavních vstupů do 

objektů. Tyto zpevněné plochy jsou napojeny na stávající řešení pro pěší.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: 

Ornice bude po dobu výstavby uložena na deponii na pozemku, po dokončení 

stavebních prací bude použita pro následné terénní úpravy a osetí travinami.  

b) použité vegetační prvky: 

Po dokončení výstavby bude pozemek oset travinami a doplněn o dřeviny dle přání 

investora. 

c) biotechnická opatření: 

Na pozemku se neuvažují žádná biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí a životní prostředí. U stavebního odpadu 

bude kladen maximální požadavek na recyklovatelnost. Bude vyřešeno nakládání 

s odpady. Dodavatel zajistí, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.  

Hlavními odpady během stavby budou: 

Č.            Název  Kategorie  Likvidace 

150101         obalový papír  O  s. suroviny 

150104          kovové obaly  O  s. suroviny 

170107     zbytky cihel a malty  O  skládka 

150102         plastové obaly  O  skládka popř. spalovna 

170405          zbytky kovů  O  s. suroviny 

170411         odpad kabelů  O  s. suroviny 

150110       znečištěné obaly  N  skládka popř. spalovna 

170604      izolační materiály  O  skládka popř. spalovna 

Běžný domovní odpad (směsný komunální) bude skladován v na pozemku investora a 

pravidelně odvážen.  

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

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  V okolí se nenacházejí žádné 

památné stromy ani chránění živočichové a rostliny. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Hodnocení EIA nebude zpracováno.  

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

ochrany podle jiných právních předpisů: 

V dané lokalitě není potřeba navrhovat žádná ochranná pásma, ani jakékoliv 

omezující podmínky. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Stavba je řešena tak, aby vyhověla všem hygienickým požadavkům. Realizací záměru 

nevzniknou žádné požadavky na plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Staveniště bude zásobováno elektrikou energií ze staveništního rozvaděče. Voda bude 

odebírána z veřejného vodovodu pomocí podzemní přípojky. Pokud stavební práce 

započnou dříve, bude voda odebírána z cisterny a elektřina z elektrocentrály.  

b) odvodnění staveniště: 

Není předmětem řešení DP.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu dle situačního výkresu stavby. 

Staveniště bude oploceno drátěným oplocením.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Realizace stavby neovlivní okolní stavby ani pozemky.  

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

dřevin: 

povinností je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se 

nepohybovat. Ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozena, bude před 

zahájením stavby odstraněna. Odpad stavby musí být řádně likvidován dle podmínek 

orgán.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Pro stavbu nejsou uvažovány žádné dočasné ani trvalé zábory.  
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Při realizaci se musí 

dbát na minimalizaci hlučnosti a prašnosti. Stavba bude prováděna na vymezené ploše 

staveniště. Nakládaní s odpady se řídí zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. 

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

Zeminy budou ukládány na pozemku a využity k terénním úpravám a zpětným 

zásypům. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Z hlediska péče o životní prostředí se musíme zaměřit hlavně na ochranu hluku a 

vibrací, znečišťovaní ovzduší výfukovými plyny a prachem, znečišťování komunikací, 

znečišťování podzemních a povrchových vod a respektování hygienických předpisů a 

opatření. Při výstavbě bude vznikat stavební odpad, který bude tříděn dle katalogu 

odpadů a poté likvidován v souladu se zákonem 154/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 

Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být 

uzavřeny. Dopravní prostředky budou také před vjezdem na veřejnou komunikaci 

očištěny.  

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Stavební firma je zodpovědná za dodržování BOZP při práci. Staveniště bude 

oploceno a opatřeno značkami, které zakazují vstup nepovolaných osob. Bezpečnost 

práce při používání technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí na staveništi musí 

být dodržena dle nařízení vlády č.378/2001. Dále je nutné dodržovat nařízení vlády 

č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Bezpečnost bude dodržována také dle zákona č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Při stavbě lešení a práci na 

něm bude dodržováno nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších a minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Pracovníci budou vybaveni vhodnými ochrannými a 

pracovními pomůckami. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny.  
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.  

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládané zahájení stavby:  04/2017 

Předpokládané ukončení stavby:  04/2018 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

D.1.1.a.1 účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 

výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Účel objektu a funkční náplň, kapacitní údaje 

Novostavba polyfunkčního domu sdružuje funkci bytového domu s 17 bytovými 

jednotkami, 3 obchodních prostor a samostatného objektu s kavárnou. Ke každému ze 

samostatných objektů náleží dostatek parkovacích míst, která jsou umístěny v bezprostřední 

blízkosti objektů. Objekt SO 01 je navržen jako čtyřpodlažní a objekt SO 02 se skladá ze dvou 

nadzemních podlaží.  Stavba je situována na pozemku v katastrálním území Poruba, obec 

Ostrava.   

Zastavěná plocha:    873,40 m
2 

 Plocha stavebního pozemku:   4704,67 m
2 

Procento zastavění:    19 % 

Návrhová kapacita: 17 bytových jednotek, 3 obchodní 

prostory, kavárna 

Počet pater:     SO 01 - 4NP, SO 02 - 2.NP  

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, nepravidelné rozměru s maximálními 

rozměry 49,65 a 26,3 m. Rodinný dům s provozovnou je navržený jako zděný objekt, 

založený na základových pásek z prostého betonu a ztraceného bednění. Objekt je ukončen 

plochou a sedlovou střechou. 

Stavba je materiálově a barevně rozdělena do třech částí, krajní části jsou obloženy 

cementovláknitými deskami béžové barvy na nosném roštu, středová část je doplněna o 

kontaktní zateplení s bílou vrchní omítkou.  

Vstup do obou objektů je orientován na severovýchodní stranu. U objektu SO 01 můžeme 

samostatně vstoupit do bytové části a 3 obchodních prostorů. Každý z těchto obchodních 

prostorů má samostatné zázemí a sociální zařízení. Po vstupu do bytové části se nacházíme ve 

společných prostorech, ze kterých můžeme pokračovat do 17 bytových jednotek. Bytové 

jednotky jsou velikosti 1+kk až 4+kk. V objektu SO 02 se nachází kavárna se samostatným 

sociálním zařízením.  
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Hlavní vstupy do bytové části, obchodních prostor a kavárny jsou navrženy bez schodů a 

vyrovnávacích stupňů, Zadní vstup do bytové části je zabezpečen pomocí rampy se sklonem 

6,25%. Výtahový kabina má rozměry odpovídající přepravě osob na vozíku. Bytová jednotka 

číslo 3 v 1.NP je řešená jako bezbariérová. Spodní patro kavárny v objektu SO 02 je navrženo 

bezbariérové hygienické zařízení. Na obou parkovištích jsou dodrženy počty parkovacích míst 

pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené.   

D.1.1.a.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jednotlivé funkční části jsou od sebe dispozičně odděleny. Obchodní prostory a kavárna 

jsou navrženy se samostatným sociálním zařízením a funkčně ani akusticky neruší bytovou 

část. Bytová část obsahuje v 1.NP 3 bytové jednotky, z toho jedna bezbariérová s vstupem 

z exteriéru, ve 2.NP a 3.NP 5 bytových jednotek a ve 4.NP 4 bytové jednotky. Ve 4.NP 

jednotek se nachází bytová jednotka 4+kk se vstupem na terasu. V 1.NP se nachází také 

sklepní kóje pro každou bytovou jednotku, místnost pro předávací stanici tepla a hlavní 

uzávěr vody a společná místnost pro konání schůzí.  

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešen a technické vlastnosti 

stavby 

Na stavbu budou použity pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré vlastnosti požadované 

normami a hodnotami a předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. Stavební materiály smí 

být skladovány pouze dle podmínek výrobce. 

Základové konstrukce 

Celý objekt je založen na základových pásech. Základ pod obvodovou nosnou zdí je 

tvořen dvěma částmi. Spodní část je z prostého betonu C16/20 šířky 700mm a výšky 500 mm, 

která bude vybetonovaná přímo do rostlého terénu. Druhou část tvoří tvárnice ztraceného 

bednění tl. 400 vyplněné betonem, které jsou kladeny ve dvou vrstvách. Základ pod vnitřní 

nosnou zdí tvoří pás z prostého betonu C16/20 o šířce 1050mm a výšce 500mm.  

Svislé konstrukce 

Celá stavba je navržena z cihelných broušených bloků Porotherm. Obvodové nosné stěny 

jsou z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi s pevností P10 na maltu  

pro tenké spáry. Obvodové nosné zdivo tvoří blok Porotherm 44 PROFI na maltu pro tenké 

spáry. Pro vnitřní nosné zdivo budou použity cihlené broušené bloky Porotherm 30 AKU 

SYM a Protoherm 25 AKU SYM s pevností P15 na maltu M10. Příčky jsou navrženy 
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z výrobků Porotherm 11,5 PROFI a 11,5 AKU na maltu M10 dle příslušných akustický 

požadavků.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Konstrukce stropu a střechy bude tvořena předpjatými stropními panely Spiroll PPD 

200/219 v objektu SO 01 a Spiroll PPD 265/270 v objektu SO 02. Minimální uložení 

předpjatého panelu v podélném směru je 100 mm. Železobetonové věnce jsou navržené 

z betonu C20/25 a oceli B500B.  

Překlady nad otvory v nosném zdivu budou tvořeny překlady Porotherm 7 a nad otvory 

v nenosných svislých konstrukcích budou použity překlady Porotherm 11,5. 

Schodiště 

Schodiště v obou objektech je navržené železobetonové s bližšími specifikacemi dle 

návrhu statika. 

Střešní konstrukce 

Objekty budou zastřešeny plochou střechou. Nad obytnou částí nad 4.NP bude použito 

klasické souvrství pro plochou střechu bez provozu, ve 3.NP u terasy bude použito souvrství 

s nášlapnou plochou z dlaždic na rektifikovatelných podložkách, druhá část plochy je 

vegetační a nad objektem SO 02 se nachází plochá střecha s vegetačním souvrstvím. Plochy 

střech budou vyspádovány spádovými klíny z pěnového polystyrenu. Jako tepelná izolace 

budou v obou případech použity desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 

s λ=0,038W/m.K a EPS 150 s λ=0,036W/m.K dle druhu střechy. Jako hydroizolace je použita 

fólie z měkčeného PVC-P, u střechy bez provozu s možností kotvení a ochranou proti UV  

a u střech s provozem určená pro zatěžovací vrstvy a atestem proti prorůstání kořínků. Přístup  

na plochou střechu objektu SO 01 je zabezpečen pomocí výlezu na střechu, který se nachází  

ve 4.NP a u objektu SO 02 je přístup zajištěn pomocí žebříku. 

Výplně otvorů 

Okna a balkónové dveře jsou navrženy se zasklením izolačním trojsklem a součinitelem 

prostupu tepla skla Ug=0,5W/m
2
K a rámu Uf=1,0 W/m

2
K. Vstupní dveře do domu a do 

provozovny jsou zaskleny také izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla skla 

Ug=0,6W/m
2
K a rámu Uf=1,0 W/m

2
K. Vstupy do obchodních prostor jsou navrženy jako 

kovové výkladce s celkovým součinitelem výplně otvoru Ud=1,3 W/m
2
K.  

Podlahové konstrukce 

Nášlapné vrstvy budou ve společných prostorech, obchodních prostorech a koupelnách 

tvořeny keramickými dlaždicemi a obytných částí a kavárně laminátovou podlahou s HDF 

jádrem. Podlahové konstrukce na terénu budou izolovány tepelnou izolací z desek EPS  
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se sníženou nasákavostí o výšce 160 mm. Na tepelné izolaci bude nosná vrstva ve formě 

betonové mazaniny vyztužené KARI sítí a dále souvrství pro použití nášlapné vrstvy. 

Povrchové úpravy 

Vnitřní povrchy broušených cihelných bloků budou opatřeny vnitřní jednovrstvou 

vápenocementovou omítkou např. Porotherm Universal či souvrstvím pro obložení 

keramickým obkladem, u koupelen doplněným o hydroizolační stěrku. Vnější povrchy 

obvodových stěn tvoří systém kontaktního zateplení s vrchní omítkou tvořenou omítkou na 

silikátové bázi a provětrávaná fasáda s obkladem z cementovláknitých desek.  

Hydroizolace  

Hydroizolace spodní stavby je tvořena SBS modifikovaných asfaltovým pásem, který je 

vyztužený skleněnou tkaninou. U plochých střech je jako hydroizolace navržena fólie 

z měkčeného PVC-P s výztužnou vložkou z PES určená ke kotvení u střechy bez provozu 

a u střechy s vegetačním souvrstvím a terasy ve 3.NP bytové části je použita fólie se 

skleněnou výztužnou vložkou určená ke stabilizaci přitížením a atestem proti prorůstání 

kořeny. 

Tepelná izolace 

Celá stavba je zateplena minerálními vlákny. Pro skladbu s kontaktním zateplením jsou 

jako tepelná izolace použity tužené minerální desky s λ=0,039W/m.K o tl. 150mm a u skladby 

s provětrávanou fasádou budou použity desky z kamenné vlny s tuhou horní deskou 

a λ=0,037W/m.K o tl. 150mm. Střecha je zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100  

a EPS 150. 

D.1.1.a.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v 

souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. Nejdůležitějším preventivním opatřením je pravidelná 

pečlivá údržba veškerých zařízení a systémů. 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavební firma je zodpovědná za dodržování BOZP při práci. Staveniště bude oploceno a 

opatřeno značkami, které zakazují vstup nepovolaných osob. Bezpečnost práce při používání 

technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí na staveništi musí být dodržena dle nařízení 



31 
 

vlády č.378/2001. Dále je nutné dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Bezpečnost bude dodržována také dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Při stavbě 

lešení a práci na něm bude dodržováno nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších a 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Pracovníci budou vybaveni vhodnými 

ochrannými a pracovními pomůckami. 

D.1.1.a.5  Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, 

vibrace - popis řešení, zásady hospodaření s energiemi 

Tepelně technické a akustické výpočty jsou zpracovány v samostatné příloze Stavební 

fyzika. Skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby splnily požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov - požadavky.  

Osvětlení  

Denní osvětlení je posouzeno v samostatném posouzení přílohy Stavební fyzika. Veškeré 

obytné místnosti splňují požadavky normy na hodnoty činitele denní osvětlenosti a prostory 

pro trvalý pobyt osob splňují požadavky normy pro umístění pracoviště.  

Akustika 

Veškeré dělící konstrukce splňují požadavky normy pro hodnoty vzduchové 

neprůzvučnosti a kročejové neprůzvučnosti.  

Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického posouzení 

Posuzovánu dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov. Objekt 

se nachází v kraji Moravskoslezském, okres Ostrava-město v průměrné nadmořské výšce 

241 m n. m. Venkovní výpočtová teplota te = −15 °C. Návrhové teploty byly navrženy pro 

obytné místnosti +20 °C, kavárna v objektu SO 02 +21 °C. Teplota zeminy pod 

nezámrznou hloubkou se uvažuje +5 °C. 

b)  Energetická náročnost stavby 

Řešeno samostatně v příloze Stavební fyzika 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Stavba nevyužívá žádný z alternativních zdrojů energií.  
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D.1.1.a.6  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle radonové mapy stavba spadá do nízkého radonového indexu. Vlastnosti 

hydroizolace spodní stavby odpovídají ochraně proti radonu.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v místě výstavby nevyskytují. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou se v 

prostoru stavby nevyskytují. 

d) ochrana před hlukem 

V okolí stavby se nevyskytuje zvýšený hluk.  

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

D.1.1.a.7  Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární bezpečnost objektu je zpracována v samostatné příloze D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení.  

D.1.1.a.8  Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti a musí být s nimi 

manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž musí být 

v souladu s montážními návody.  

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních   

požadavků na provádění a jakosti navržených konstrukcí 

Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční technologické 

postupy.  

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby  - obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly stanoveny. 



33 
 

D.1.1.a.11  Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

Nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami.  

D.1.1.a.11  Výpis použitých norem 

Při zpracování této projektové dokumentace byly použity tyto normy: 

- ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

- ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

- ČSN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví- Výkresy požární bezpečnosti staveb 

- ČSN 01 3420 -Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

- ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 

- ČSN 73 4108 - Hygienické zařízení a šatny 

- ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

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

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

- ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov 

- ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

- Zákon č. 169/2013, novela odpadového zákona 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 

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

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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- Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb 

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

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb  
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.a Technická zpráva 

D.1.2.a.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Základové konstrukce: 

Celá stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Základy bod vnější 

obvodovou vnější zdí se skládají ze dvou částí, spodní část tvoří pasy z prostého betonu 

C16/20 o šířce 700mm a výšce 500mm. Pro dosažení nezámrzné hloubky je základ umístěn 

hlouběji a horní část tvoří tvarovky ztraceného bednění o šířce 400mm, které jsou kladeny ve 

dvou vrstvách.  

Svislé nosné konstrukce: 

Celá stavba je navržena z cihelných broušených bloků Porotherm. Obvodové nosné stěny 

jsou z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi s pevností P10 na maltu  

pro tenké spáry. Obvodové nosné zdivo tvoří blok Porotherm 44 PROFI na maltu pro tenké 

spáry. Pro vnitřní nosné zdivo budou použity cihlené broušené bloky Porotherm 30 AKU 

SYM a Protoherm 25 AKU SYM s pevností P15 na maltu M10. Příčky jsou navrženy 

z výrobků Porotherm 11,5 PROFI a 11,5 AKU na maltu M10 dle příslušných akustický 

požadavků.  

Vodorovné nosné konstrukce: 

Konstrukce stropu a střechy bude tvořena předpjatými stropními panely Spiroll PPD 

200/219 v objektu SO 01 a Spiroll PPD 265/270 v objektu SO 02. Minimální uložení 

předpjatého panelu v podélném směru je 100 mm. Železobetonové věnce jsou navržené 

z betonu C20/25 a oceli B500B.  

Překlady nad otvory v nosném zdivu budou tvořeny překlady Porotherm 7 a nad otvory 

v nenosných svislých konstrukcích budou použity překlady Porotherm 11,5. 

D.1.2.a.2 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

případně odkaz na výkresovou dokumentaci 

Rozměry nosných konstrukcí jsou patrné z výkresů jednotlivých podlaží. 
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D.1.2.a.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, 

užitná klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod. 

Tyto údaje budou doplněny na základě posouzení statikem.  

D.1.2.a.4 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti a musí být s nimi 

manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž musí být 

v souladu s montážními návody.  

D.1.2.a.5 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční technologické 

postupy.  

D.1.2.a.6 Zajištění stavební jámy 

Výkupy budou hloubeny do hloubky 1,4 m a budou zajištěny svahováním na základě 

vnitřního úhlu tření zeminy.  

D.1.2.a.7 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrol měření zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných - stanovených příslušnými předpisy a normami.  

Nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami.  

D.1.2.a.8 V případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího 

současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření 

k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 

bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění 

na hodnoty a minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

Žádné změny nebyly navrhovány. 
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D.1.2.a.9 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární bezpečnost objektu je zpracována v samostatné příloze D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení.  

D.1.2.a.10 Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 

výpočetních programů apod. 

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 

D.1.2.a.11 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - 

odkaz na příslušné předpisy a normy  

- Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu 

- ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
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3. Závěr 

Výstupem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu ve stupni projektové 

dokumentace DPS.  

Novostavba polyfunkčního domu zahrnuje bytovou část, obchodní prostory a samostatný 

objekt kavárny. Stavba se skládá ze dvou objektů, které jsou od sebe po celé výšce odděleny 

dilatační spárou. Objekty jsou zastřešeny třemi typy ploché střechy, ploché bez provozu, 

terasou, a vegetační bez provozu. Polyfunkční dům je nepodsklepený a samostatně stojící. 

Vypracovaná dokumentace odpovídá příslušným normám a vyhláškám. Součástí příloh je 

například tepelně technické posouzení, štítek obálky budovy či posouzení objektu z hlediska 

denního osvětlení a oslunění.  
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4. Seznam použitých materiálů 

Odborná literatura 

- KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou 

formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 

- RUSINOVÁ, Marie, Táňa ŠVECOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Požární bezpečnost 

staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. 

ISBN 978-80-7204-511-2. 

- KÁNĚ, Luboš. KUTNAR - Izolace spodní stavby. Praha: DEKTRADE, 2009. Skladby 

a detaily. ISBN 978-80-87215-03-6. 

Použité právní předpisy 

- ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

- ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

- ČSN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví- Výkresy požární bezpečnosti staveb 

- ČSN 01 3420 -Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

- ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 

- ČSN 73 4108 - Hygienické zařízení a šatny 

- ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

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

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

- ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov 

- ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

- ČSN 73 3305 - Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

- ČSN 73 1901 - Navrhování střech. Základní ustanovení 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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- Zákon č. 169/2013, novela odpadového zákona 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 

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

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb 

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

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb  

 

Webové stránky výrobců a dodavatelů  

www.dek.cz 

www.wienerberger.cz 

www.rockwool.cz 

www.isover.cz 

www.systemair.com/cz/ 

www.rigips.cz 

www.topwet.cz 

www.prefa.cz 

www.cembrit.cz 

www.fermacell.cz 
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5. 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 - truhlářský výrobek 

K - klempířský výrobek 

RŠ - revizní šachta 

HUP - hlavní uzávěr plynu 

VŠ - vodoměrná šachta 

RN - retenční nádrž 

ŽB - železobeton 

KCE - konstrukce 

PÚ - původní terén 

PHP - přenosný hasicí přístroj 

U - součinitel prostupu tepla 

R - tepelný odpor 

TL - tloušťka 

NN - nízké napětí 

k.ú. - katastrální území  

p.č. - parcelní číslo 
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6. Seznam příloh 

Složka č. 1 - Textová a dokladová část 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

D.1.1 Technická zpráva 

D.1.2 Technická zpráva 

Složka č. 2 - Studijní a přípravné práce 

01 - Studie 1.NP M1:150 

02 - Studie 2.NP M1:150 

03 - Studie 3.NP  M1:150 

04 - Studie 4.NP M1:150 

05 - Pohled severovýchodní M1:150 

06 - Pohled severozápadní M1:150 

07 - Pohled jihozápadní  M1:150 

08 - Pohled jihovýchodní M1:150 

09 - Prostorová vizualizace 

10 - Technické listy 

Složka č. 3 - C Situační výkresy 

C.1 - Situační výkres širších vztahů M1:1000 

C.2 - Celkový situační výkres M1:500 

C.3 - Koordinační situační výkres M1:500 

C.4 - Počet parkovacích míst 

Složka č. 4 - D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

D.1.1.1 - Půdorys 1.NP M1:50 

D.1.1.2 - Půdorys 2.NP M1:50 

D.1.1.3 - Půdorys 3.NP M1:50 

D.1.1.4 - Půdorys 4.NP M1:50 
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D.1.1.5 - Pohled severovýchodní a jihovýchodní M1:50 

D.1.1.6 - Pohled jihozápadní a severozápadní M1:50 

D.1.1.7 - Výkres ploché střechy M1:50 

D.1.1.8 - Řez A-A´ M1:50 

D.1.1.9 - Řez B-B´ M1:50 

D.1.1.10 - Detail atika M1:5 

D.1.1.11 - Detail okno M1:5 

D.1.1.12 - Detail vtok M1:5 

D.1.1.13 - Detail ukončení ploché střechy s provozem M1:5 

D.1.1.14 - Detail vstup na terasu na terénu M1:5 

D.1.1.15 - Studie ploché střechy M1:150 

D.1.1.16 - Výpis skladeb konstrukcí  

D.1.1.17 - Výpis prvků  

Složka č. 5 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1 - Výkres sestavy stropních dílců 1.NP M1:50 

D.1.2.2 - Výkres sestavy stropních dílců 2.NP M1:50 

D.1.2.3 - Výkres sestavy stropních dílců 3.NP M1:50 

D.1.2.4 - Výkres sestavy stropních dílců 4.NP M1:50 

D.1.2.5 - Základy M1:50 

D.1.2.6 - Výpočet základů a schodiště  

D.1.2.7 - Posouzení únosnosti zdiva  

Složka č. 6 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3.1 - Půdorys 1.NP M1:100 

D.1.3.2 - Půdorys 2.NP M1:100 

D.1.3.3 - Půdorys 3.NP M1:100 

D.1.3.4 - Půdorys 4.NP M1:100 

D.1.3.5 - Situace M1:500 
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Požárně bezpečnostní řešení - Technická zpráva 

Výpočet požárního rizika 

Složka č. 7 - D.1.4 Technika prostředí staveb 

01 - Schéma vnitřní vodovod 1.NP M1:100 

02 - Schéma vnitřní vodovod 2.NP M1:100 

03 - Schéma vnitřní vodovod 3.NP M1:100 

04 - Schéma vnitřní vodovod 4.NP M1:100 

05 - Schéma kanalizace základy M1:100 

06 - Schéma kanalizace 1.NP M1:100 

07 - Schéma kanalizace 2.NP M1:100 

08 - Schéma kanalizace 3.NP M1:100 

09 - Schéma kanalizace 4.NP M1:100 

10 - Technická zpráva  

Složka č. 8 - Stavební fyzika 

E.1 Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

E.2 Posouzení objektu z hlediska denního osvětlení a oslunění 

E.3 Výstupy z výpočtových programů 

E.4 Štítek obálky budovy 

Složka č. 9 - Specializace vzduchotechnika 

01 - Půdorys kavárny 1.NP M1:50 

02 - Půdorys kavárny 2.NP M1:50 

03 - Půdorys střechy M1:50 

Výpočet dimenze potrubí 

Souhrnná technická zpráva - kapitoly TZB 

VZT jednotka 
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