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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem a p ílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) Stavební 
zákon č. 1ř3/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.; (4) Vyhlá ka č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlá ky 
č. 62/2013 Sb.; (5) Vyhlá ka č. 26ř/2009 Sb.; (6) Vyhlá ka č. 39ř/2009 Sb.; (Ř) Platné normy ČSN, EN; 
(8) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby objektu 
polyfunkčního domu. Rozsah e eného objektu, počet nadzemních a podzemních podla í a situování 
stavby, bude podrobně stanoven na základě uznané semestrální práce z p edmětu CH0ř Diplomový 
seminá  I. Cíle: Vy e ení dispozice zadaného objektu s návrhem vhodné konstrukční soustavy a 
nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vy e ení osazení 
objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s p ílohou č.6 k 
vyhlá ce č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1, D.1.3 a D.1.4. 
Dále bude obsahovat studie obsahující p edbě né návrhy objektu a jeho dispozičního e ení a 
p ílohovou část obsahující p edbě né návrhy základů a rozměrů nosných prvků e eného objektu, 
prostorovou vizualizaci objektu a technické listy pou itých materiálů a konstrukcí. Část D.1.4 bude 
vypracována ve formě schématických výkresů a p íslu ných technických zpráv. Výkresová část bude 
obsahovat výkresy situace, základů, půdorysů v ech podla í, konstrukce zast e ení, svislých ezů, 
technických pohledů, min. 5 detailů, výkresy sestavy dílců, pop . výkresy tvaru stropní konstrukce. 
Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení 
objektu a vybraných detailů, pop . dal í specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. 
Výstupy: V KP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a p ílohami. 
Jednotlivé části dokumentace budou vlo eny do slo ek s klopami formátu A4 opat ených popisovým 
polem a uvedením obsahu na vnit ní straně ka dé slo ky. V echny části dokumentace budou 
zpracovány s vyu itím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opat eny popisovým 
polem. Textová část bude obsahovat i polo ky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejím  obsahem budou 
průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlá ky č. 
499/2006 Sb. ve znění vyhlá ky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". V KP bude mít strukturu dle manuálu 
umístěného na www.fce.vutbr.cz/PST/Studium.  

1. Textová část V KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zve ejňování a 
uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
V KP). 

2. P ílohy textové části V KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást V KP v p ípadě, e p ílohy nejsou součástí textové části V KP, ale textovou 
část doplňují). 

Vedoucí diplomové práce 
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P edmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 
polyfunkčního domu v Haví ově. Objekt má t i nadzemní podla í a suterénní gará . 
V prvním nadzemním podla í se nachází obchody a kavárna. Ve druhém a t etím 
podla í se nachází kancelá ské prostory. Nosným systémem je elezobetonový 
skelet. Obvodový plá ť je tvo en z vápenopískových cihel s provětrávanou fasádou 
s izolací z minerální plsti. St echa je navr ena jako nepochozí plochá jednoplá ťová.  

polyfunkční budova, administrativa, kavárna, obchody, monolitický elezobetonový 
skelet, vápenopískové tvárnice, provětrávaná fasáda, podzemní gará , plochá 
jednoplá ťová nepochozí st echa, novostavba  

Subject of this final thesis is to develop project documents of a new mixed-use 

building in Haví ov. The building has three floors and basement car park. On the 

first floor there is a café and shops. On the second and third floor there are office 

spaces. Structural sytem of building is cast-in-place concrete frame. Exterior 

building envelope is made of sand-lime bricks with ventilated facade with thermal 

insulation of mineral wool insulation. The roof of the building is designed as a non-

walkable warm flat roof.  

mixed-use building, office building, café, shops, cast-in-place concrete frame, sand-

lime blocks, ventilated facade, underground garage, non walkable warm flat roof, 

new building  
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Bc. árka Bulawová Polyfunkční dům u meandrů eky Lučiny. Brno, 2016. 55 s., 490 

s. p íl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.  
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Prohla uji, e jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a e jsem uvedl(a) 

v echny pou ité informační zdroje.  

V Brně dne 26. 12. 2016  

   Bc. árka Bulawová 
autor práce  
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Tímto bych chtěla poděkovat mému vedoucímu práce panu Ing. Luboru Kalouskovi, 
Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a p ipomínky p i zpracování této práce. Děkuji 
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V Brně dne 26. 12. 2016  

   Bc. árka Bulawová 
autor práce  
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 Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního domu, 
konkrétně je zamě ena na detailní a komplexní zpracování stavební části prováděcí 
projektové dokumentace dle vyhlá ky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlá ky č. 62/2013 Sb. 
 Cílem práce je navrhnout polyfunkční budovu s důrazem na její funkčnost, 
energetickou úspornost, technickou proveditelnost a hlavně soulad s platnými 
p edpisy a na ízeními s vyu itím v ech dosavadních zku eností a znalostí získaných  
během studia i mimo něj.  
 Práce se dělí na dvě části, na textovou část, kde jsou za azeny zprávy, členěny 
dle vyhlá ky č. 499/2006 Sb. p ílohy č. 6  - Rozsah dokumentace pro provádění 
stavby, tedy zprávy průvodní, souhrnná technická zpráva a technická zpráva 
v rozsahu určené zadáním. Dále práce obsahuje p ílohovou část, která obsahuje 
architektonicko-stavební část, stavebně konstrukční e ení, po árně bezpečnostní 
e ení a posouzení z hlediska stavební fyziky, v e v rozsahu zadání této diplomové 

práce. V neposlední adě p ílohová část obsahuje část p ípravných a studijních částí, 
které byly vypracovány p ed zadáním diplomové práce a během jejího zpracovávání.  
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Polyfunkční dům u meandrů eky Lučiny 

 

b) místo stavby 

 Kraj: Moravskoslezský 

 Okres: Karviná 

 Město: Haví ov 

 k. ú.: Haví ov - město 

 Pozemek je tvo en ze 4 parcel: 
- č. 4 083 - výměra 1 414m2 

- č. 4 0ř5/11 - výměra 63 m2 

- č. 4 0ř5/12 - výměra 23ř m2 

- č. 4 0ř5/13 - výměra 42 m2 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu 

 VUT FAST Brno 

Adresa: Veve í 331/95, Brno, 602 00   
Tel.: +420 541 141 111  

Fax: +420 549 245 147 

Email: info@fce.vutbr.cz 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu 

 Bc. árka Bulawová  

Adresa: Petra Bezruče 1544/Ř, Haví ov – Podlesí, Ř36 01 

Tel.: +420 732 553 834  

Email: Bulawovas@fce.vutbr.cz  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejich  základě byla 
stavba povolena 

 Vzhledem k tomu, e se jedná o diplomovou práci, nebyla vydána ádná 
rozhodnutí ani opat ení, na jejich  základě by byla stavba povolena. 
 

b) základní informace o dokumentaci, na jejich  základě byla zpracována prováděcí 
dokumentace 

Práce byla zpracována na základě p ípravných a studijních prací 
zpracovaných v p edmětu diplomový seminá . 

 

c) dal í podklady 

- katastrální mapa v digitální podobě 

- geologické a radonové mapy v digitální podobě 

- územní plán města Haví ov - textová, grafická a výkresová část 
- vizuální prohlídka pozemku 

 

 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah e eného území 
Novostavba Polyfunkční budovy bude umístěna na pozemku slo eném ze čty  
parcel č. p. 4 0ř3; 4 0ř5/11; 4 0ř5/12 a 4 0ř5/13, na kterých se v době vypracovávání 
této práce nenachází ádný objekt. Celková výměra je 1 757 m2 (p. č. 40ř3 - 1414 m2, 

p. č. 40ř5/11 - 63 m2, p. č. 40ř5/12 - 238 m2, p. č. 40ř5/13 - 42 m2)    

 

Pozemky určené k výstavbě: 

Parcela č. 40ř3 

Obec:    Haví ov (okres Karviná) 
Katastrální území:  Haví ov – město 

Výměra:  1414 m2 

Určení výměry: ze sou adnic v S-JTSK 

Způsoby vyu ití:  zemědělský půdní fond 

Druh pozemku:  orná půda 

BPEJ:   64742 

 

Stavby - Na LV nejsou zapsány ádné stavby. 
Jednotky - Na LV nejsou zapsány ádné jednotky. 
Práva stavby - Na LV nejsou zapsána ádná práva stavby. 
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Vlastnické právo - Němeček Ladislav RNDr., Dobrovského 6ř6/2, Město, Ř3601 
Haví ov 

 

Parcela č. 40ř5/11 

Obec:    Haví ov (okres Karviná) 
Katastrální území:  Haví ov – město 

Výměra:  63 m2 

Určení výměry: ze sou adnic v S-JTSK 

Způsoby vyu ití:  zemědělský půdní fond 

Druh pozemku:  orná půda 

BPEJ:   64742 

 

Stavby - Na LV nejsou zapsány ádné stavby. 
Jednotky - Na LV nejsou zapsány ádné jednotky. 

Práva stavby - Na LV nejsou zapsána ádná práva stavby. 
Vlastnické právo - Němeček Ladislav RNDr., Dobrovského 6ř6/2, Město, Ř3601 
Haví ov 

 

Parcela č. 40ř5/12 

Obec:    Haví ov (okres Karviná) 
Katastrální území:  Haví ov – město 

Výměra:  238 m2 

Určení výměry: ze sou adnic v S-JTSK 

Způsoby vyu ití:  zemědělský půdní fond 

Druh pozemku:  orná půda 

BPEJ:   64742 

 

Stavby - Na LV nejsou zapsány ádné stavby. 
Jednotky - Na LV nejsou zapsány ádné jednotky. 
Práva stavby - Na LV nejsou zapsána ádná práva stavby. 

Vlastnické právo - Němeček Ladislav RNDr., Dobrovského 6ř6/2, Město, Ř3601 
Haví ov 

 

Parcela č. 40ř5/13 

Obec:    Haví ov (okres Karviná) 
Katastrální území:  Haví ov – město 

Výměra:  42 m2 

Určení výměry: ze sou adnic v S-JTSK 

Způsoby vyu ití:  zemědělský půdní fond 
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Druh pozemku:  orná půda 

BPEJ:   64742 

 

Stavby - Na LV nejsou zapsány ádné stavby. 
Jednotky - Na LV nejsou zapsány ádné jednotky. 
Práva stavby - Na LV nejsou zapsána ádná práva stavby. 
Vlastnické právo - Němeček Ladislav RNDr., Dobrovského 6ř6/2, Město, Ř3601 
Haví ov 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 20. 02. 2015 1Ř:59:06. 

 

b) údaje o ochraně území 
Pozemek nenaru uje ochranná bezpečnostní pásma. Parcela nespadá do 

chráněných území a ani nespadá do záplavového území. 
 

c) údaje o odtokových poměrech 

 U nových zpevněných ploch a svahování se počítá s odvodněním de ťových 
vod do vsakovacích nádr í.  
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 Výběr vyu ití a prostorové uspo ádání je v souladu s územním plánem: 
 

Územní plán pro daný pozemek dovoluje: 
Vyu ití hlavní: 

- občanské vybavení ve ejné infrastruktury: 
- stavby a za ízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související 

se stavbami pro vzdělávání a výchovu; 
- stavby a za ízení pro sociální slu by, péči o rodinu; 

- stavby a za ízení pro zdravotní slu by; 
- stavby a za ízení pro kulturu; 
- stavby a za ízení pro ve ejnou správu; 
- stavby a za ízení pro ochranu obyvatelstva; 
- ve ejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně 

mobiliá e a dětských h i ť; 
 

Vyu ití p ípustné: 
- byty majitelů a zaměstnanců za ízení; 
- stavby a za ízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do ř00 m2) 

pouze mimo plochy pro vzdělávání a výchovu; 
- stavby pro stravování, ubytování, administrativu; 
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- h i tě a sportovní za ízení; 
- stavby a za ízení související s vyu itím hlavním a p ípustným; 
- za ízení a stavby technického vybavení a p ípojek na technickou 

infrastrukturu; 

- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat 

pouze na st echách objektů; 

- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech 
staveb; 

- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a dal í stavby související 
s dopravní infrastrukturou; 

- oplocení. 
 

Vyu ití nep ípustné: 
- stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádká ských chat; 
- h bitovy; 

- zahrádkové osady; 
- stavby a za ízení pro tě ký průmysl (včetně tě by nerostů) a energetiku, lehký 

průmysl, samostatné 

- sklady bez návaznosti na hlavní nebo p ípustné vyu ití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, 

- vrakovi tě, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodá ských zví at a dal í 
stavby a za ízení, 

- které svým provozováním a technickým za ízením naru ují u ívání staveb a 
za ízení ve svém okolí 

- a sni ují kvalitu prost edí souvisejícího území; 
- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyu ití hlavním a 

p ípustném; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (t ídící dvory a sběrny surovin); 

- plochy pro odstavování a gará ování nákladních vozidel a autobusů; 

- ostatní stavby a za ízení nesouvisející s vyu itím hlavním a p ípustným. 
 

Podmínky prostorového uspo ádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků do 70 %; 

- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na vý kovou hladinu okolní zástavby. 
Výňatek z textové části územního plánu města Haví ov (http://www.havirov-city.cz/) 

 

http://www.havirov-city.cz/
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím a se stavebním povolením 

 Vzhledem k tomu, e se jedná o diplomovou práci, nebyla vydána ádná 
rozhodnutí ani stavební povolení. 
 

f) údaje o dodr ení obecných po adavků na vyu ití území 
 Projekt splňuje po adavky vyhlá ky č. 501/2006 Sb. O obecných po adavcích 

na vyu ívání území. Mezi splněné po adavky pat í zejména: 
- navr ená stavba se nachází na plochách určených pro občanské vybavení, 
- na pozemku jsou vy e ena odstavná a parkovací stání, nakládání s odpady i 

vsakování de ťových vod, 
- navr ená stavba je umístěna tak aby mohla být napojena na sítě technické 

infrastruktury a pozemní komunikace, 
- stavba ani její část nep esahuje sousední pozemek, 
- nejedná se o stavbu, u které je nutné oplocení pozemku, 
- vzájemné odstupy staveb splňovat po adavky urbanistické, architektonické, 

ivotního prost edí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 
podzemních vod, státní památkové péče, po ární ochrany, bezpečnosti, 
civilní ochrany, prevence záva ných havárií, po adavky na denní osvětlení a 
oslunění a na zachování kvality prost edí, 

- odstupy musí dále umo ňovat údr bu staveb a u ívání prostoru mezi 
stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, nap íklad technickou 
infrastrukturu. 

 

g) údaje o splnění po adavků dotčených orgánů 

 Po adavky dotčených orgánů v p ípadě diplomové práce nejsou.  
 

h) seznam výjimek a úlevových e ení 
 Nejsou po adovány ádné výjimky a úlevová e ení. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Se stavbou nejsou spojeny ádné související a podmiňující investice 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Sousední pozemky: 

p. č. 3Ř9 

p. č. 40ř5/1 

p. č. 40ř5/10 

p. č. 4166/1 
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č. p. vlastník adresa vlastníka výměra druh vyu ití 
379 Statutární 

město 
Haví ov 

Svornosti 86/2, 

Město, Ř3601 
Haví ov 

21 639 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

4085/1 Statutární 
město 

Haví ov 

Svornosti 86/2, 

Město, Ř3601 
Haví ov 

2 506 ostatní plocha manipulační 
plocha 

4085/10 Statutární 
město 

Haví ov 

Svornosti 86/2, 

Město, Ř3601 
Haví ov 

1 162 ostatní plocha manipulační 
plocha 

4166/1 Statutární 
město 

Haví ov 

Svornosti 86/2, 

Město, Ř3601 
Haví ov 

7 151 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 20. 02. 2015 1Ř:59:06. 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. 
 

b) účel u ívání stavby 

 Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu poblí  centra města Haví ov. 
Navr ená polyfunkční budova má t i nadzemní a jedno podzemní podla í. V objektu 

se nachází administrativní prostory v druhém a t etím nadzemním podla í, 
komerční prostory s kavárnou v p ízemí a gará e v suterénu.  
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů 

 Stavba se nenachází v ochranném území, památkové rezervaci, památkové 
zóně zvlá tě chráněném území ani v záplavovém území. 
 

e) údaje o dodr ení technických po adavků na stavby a obecných technických 
po adavků zabezpečujících bezbariérové u ívání stavby 

 Projekt splňuje v echny po adavky dle vyhlá ky č. 26ř/2009 Sb. o technických 
po adavcích na stavby. Zejména po adavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
po ární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zví at, zdravých ivotních podmínek a 
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ivotního prost edí, ochranu proti hluku, bezpečnost p i u ívání a úsporu energie a 
tepelnou ochranu. 

 První nadzemní podla í je navr eno jako podla í s p ístupem ve ejnosti, 
suterénní gará e v 1S jsou navr ena pro pracovníky restaurace, obchodů a 
administrativy z druhého a t etího nadzemního podla í, kde se s p ístupem 
ve ejnosti nepočítá. V prvním nadzemním podla í je bezbariérový vstup z 

jihozápadní strany. Schodi tě je navr eno bezbariérově, vyjma schodi tě do 
suterénních gará í, kde není splněn po adavek na stejný počet stupňů v rameni, od 

kterého lze v odůvodněných p ípadech upustit. Navíc je v objektu navr en výtah 
rozměrů kabiny 1 400 x 1 500 mm.  

 

f) údaje o splnění po adavků dotčených orgánů a po adavků vyplívajících z jiných 
právních p edpisů 

 Vzhledem k tomu, e se jedná o diplomovou práci, nebyly určeny ádné 
po adavky dotčených orgánů ani po adavky vyplívající z jiných právních p edpisů. 
 

g) seznam výjimek a úlevových e ení 
 Nejsou po adovány ádné výjimky a úlevová e ení. 
 

h) navrhované kapacity stavby 

celková plocha pozemku:   1 838,4 m2 

zastavěná plocha:   567,40 m2 

parkovi tě a komunikace:  301,26 m2 

chodníky a zpevněné plochy: 276,56 m2 

zatravněné plochy:   693,18 m2 
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Prostor Plocha / osoby Kapacita 

1 NP   

kavárna (se zahrádkou) - 5 obsluha 139,11 m2 - 

Kavárna ku ácká část / salónek 35,19 m2 19 míst  
kavárna neku ácká část 72,49 m2 20 míst + 4 na baru  
zahrádka 31,43 m2 16 míst  
2 NP 

Redakce časopisu 

kancelá  redakce časopisu 1 66,51 m2 8 osob (8,3 m2 na 1 osobu) 

kancelá  redakce časopisu 2 25,62 m2 3 osoby (8,5 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele redakce 19,96 m2 1 osoba  

kancelá  sekretá ky redakce 11,70 m2 1 osoba 

celkem kancelá e redakce časopisu 123,79 m2 14 osob 

Projekční firma 

kancelá  projekční firmy 1 45,12 m2 6 osob (7,5 m2 na 1 osobu) 

kancelá  projekční firmy 2 25,72 m2 3 osoby (8,6 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele firmy 19,18 m2 1 osoba 

celkem kancelá e projekční firmy 90,02 m2 10 osob 

3NP 

kancelá  telefonní společnosti 1 45,30 m2 5 osob (9,1 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 2 45,12 m2 5 osob (9,0 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 3 25,72 m2 2 osoby (12,9 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 4 19,18 m2 2 osoby (9,6 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 5 29,04 m2 3 osoby (9,7 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 6 46,04 m2 5 osob (9,2 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele společnosti 20,47 m2 1 osoba 

celkem kancelá e 230,87 m2 23 osob 

 

 

i) základní bilance stavby pot eby a spot eby médií a hmot 
 Pro vytápění objektu a p ípravu teplé vody budou zdrojem tepla dva 
stacionární plynové kotle umístěné v technické místnosti v suterénu objektu 
v technické místnosti. V soustavě bude také napojen nep ímo oh ívaný zásobník 
teplé vody o objemu 600 l. V letním re imu bude v provozu pouze jeden z kotlů a 
v zimním re imu oba dva. 
 Celý objekt bude větrán nuceně pomocí vzduchotechnické jednotky 

umístěné ve strojovně vzduchotechniky v suterénu. 
 De ťové vody budou pomocí systému de ťové kanalizace odváděny do 
vsakovacích nádr í na pozemku. 
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Pot eby teplé vody 

kavárna  1 475 l/den  1,475 m3/den  538 m3/rok 

administrativa 705 l/den  0,705 m3/den  258 m3/rok 

celkem  2 180 l/den  2,180m3/den  796 m3/rok 

 

Pot eba vody 

Administrativa - 1 zaměstnanec 18 m3/rok  47 x 18 = 846 m3/rok 

Kavárna - 1 zaměstnanec   140 m3/rok  5 x 140 = 700 m3/rok 

 

Celkem pot eba vody = 1 546 m3/rok 

 

Mno ství a druhy odpadů 

 Bude se jednat p evá ně o odpady kategorie O. Odpady z kavárny budou 

skladovány v místnosti s názvem sklad odpadů, kde budou zamra ovány a poté 
odvá eny v pravidelných intervalech. Odpady z administrativních prostor budou 
odná eny do popelnic umístěných na pozemku a také v pravidelných intervalech 
vyvá eny. 
 

T ída energetické náročnosti budovy 

 Budova dle výpočtu spadá do t ídy energetické náročnosti budovy 

B – úsporná. Výpočet viz P íloha č. 6 – Stavební fyzika. 
 

j) základní p edpoklady výstavby 

 termín zahájení stavebních prací:  2/2017 

 termín dokončení stavebních prací: 8/2018 

 

k) orientační náklady stavby 

Pro pot ebu hrubého ohodnocení ve fázi investičního záměru bude vyu ito 
orientačního rozpočtového ukazatele dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních 
objektů) RUSO (rozpočtová ukazatel stavebních objektu) činí 6 950Kč pro budovy 

občanské výstavby se svislou nosnou konstrukcí monolitickým betonovou tyčovou.  
 

C = OP x RUSO 

C… odhadovaná cena 

OP… obestavěný prostor 

RUSO… rozpočtový ukazatel stavebních objektů 

C = 8 216 x 6 950 = 57 101 200Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
Tato diplomová práce se podrobně zabývá pouze stavebním objektem 

SO – polyfunkční dům. 
 

SO1 - polyfunkční dům 

SO2 - chodníky a zpevněné plochy 

SO3 - sjezd do gará e 

SO4 - parkovi tě 

SO5 - zahrádka pro hosty kavárny 

SO6 - p ípojka vodovodu 

SO7 - p ípojka kanalizace 

SO8 - p ípojka plynovodní 
SO9 - p ípojka silového NN 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  

Pro umístění objektu byl vybrán pozemek velmi výhodně situovaný poblí  
centra města a zároveň v dostatečné vzdálenosti od hlavního tahu města (vyznačen 
na mapě jako Hlavní t ída, Dlouhá t ída a Národní t ída). Tento pozemek je navíc 
p ilehlý k vedlej ímu okruhu města (vyznačen na mapě černě, tedy i výhodně 
dostupný automobilovou dopravou.  

Pozemek je lehce sva itý a na jeho části se nachází starý betonový povrchová 
úprava původně slou ící jako h i tě. Na jihovýchodní straně pozemku vede chodník 
pro pě í v zanedbaném stavu, který spojuje komunikace na východní a západní 
straně. Na západní straně pozemek navazuje na komunikaci a za ní se nachází 
rodinné domy a zahrádky, na východní straně pozemek také navazuje na 
komunikaci a za ní se nachází bytové domy. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zji těno, e hladina podzemní 
vody nebude mít vliv na zakládání a výstavbu objektu. Na základě geologických vrtů 
byla určen geologický profil základové půdy a únosnost zeminy – hlína písčitá 
Rdt = 450 kPa  

Na základě radonové mapy byl určen radonový index jako nízký. To znamená, 
e na základě normy ČSN Ř3 0601 vy aduje konstrukce celistvou hydroizolaci, co  

objekt splňuje. 
  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek nenaru uje ochranná bezpečnostní pásma. Parcela nespadá do 
chráněných území a ani nespadá do záplavového území. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 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 
 Stavba nebude mít zásadní vliv na ivotní prost edí, okolní pozemky ani 

stavby. Negativní vlivy spojené s výstavbou budou eliminované dodr ováním re imu 
pracovní doby a pracovního prost edí. Ve kerá de ťová voda bude vsakována na 
pozemku, stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 
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f) po adavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 Na pozemku se nachází pouze stávající chodník, který bude zachován. 
Na pozemku se nachází d eviny, které jsou určeny ke kácení, které budou nahrazeny 
novými dle po adavků ke konci výstavby. 

 

g) po adavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k 
plnění funkce lesa 

 Pozemky nejsou zahrnuty v zemědělském půdním fondu ani nedojde 
k záboru pozemků s funkcí lesa. 

 

h) územně technické podmínky 

 Napojení novostavby na ve ejnou síť komunikací je plánováno z ulice 
Selská nově zbudovanými sjezdy z pozemní komunikace. Ulice Selská se napojuje na 
vedlej í tah městem na ulici Na Náb e í. Stávající stav dopravní a technické 
infrastruktury je z ejmý z výkresů situace a vý e uvedených map.  
 

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

 Se stavbou nejsou spojeny ádné související a podmiňující investice.  
 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel u ívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o administrativní objekt 

s kancelá skými prostory soukromých firem, provoz obchodů a kavárny. Jednotlivé 

provozy objektu jsou od sebe samostatně odděleny.  

Projekt p edpokládá různé majitele jednotlivých provozů a p izpůsobeni 

technického za ízení a rozpočtu energií. V suterénu jsou umístěny podzemní gará e 
pro část zaměstnanců administrativních firem, zaměstnanců kavárny a obchodů, 
ostatní zaměstnanci, náv těvníci kavárny a obchodů mají parkování z ízeno p ed 
objektem. Jednotlivé patra spojuje schodi tě i výtah. 

V prvním pat e se nachází průchozí pasá , ze které mů eme nahlédnout do 
výloh obchodů. P edbě ně je počítáno s těmito obchody papírnictvím, 
knihkupectvím a obchodem s tiskovinami. Ka dá prodejna má k dispozici men í 
sklad. Dle pot eb a mo ností s ohledem na po ární bezpečnost a dal í legislativní 
po adavky je mo no účel obchodů měnit. Z pasá e je p ístupné i hygienické zázemí 
pro náv těvníky obchodů i kavárny. Obsluha kavárny i obchodů má své vlastní 
zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlej í vchod pro zásobování a p ístup 
zaměstnanců od parkovi tě.  
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V druhém pat e  se nachází sídla dvou firem, jejich  provozy jsou odděleny a  na 
hygienické zázemí a vět í zasedací místnost, která slou í oběma firmám, nebo té, 
která si ji pronajme. P edbě ně se jako zamě ení firem v druhém podla í počítá jako 
s projekční kancelá í a redakcí časopisu.  

Ve t etím pat e je prostor pro vět í firmu, která zabírá celé podla í. P edbě ně 
se počítá s  telefonní společností. 
 

celková plocha pozemku:   1 838,4 m2 

zastavěná plocha:   567,40 m2 

parkovi tě a komunikace:  301,26 m2 

chodníky a zpevněné plochy: 276,56 m2 

zatravněné plochy:   693,18 m2 

 

Prostor Plocha / osoby Kapacita Bezbariérové 

Podla í 
parkovi tě 186 m2 parkovacích míst 14 z toho 1 

1 S 

gará   426,90 m2 parkovacích míst 14 z toho 1 

1 NP 

kavárna (se zahrádkou) 139,11 m2, 5 obsluha -  

Kavárna ku ácká část / 

salónek 

35,19 m2 19 míst (1,ř m2 na hosta)  

kavárna neku ácká část 72,49 m2 20 míst + 4 na baru  
(3,0 m2 na hosta) 

 

zahrádka 31,43 m2 16 míst (1,9 m2 na hosta)  

obchod – papírnictví 31,00 m2, 1 prodejce -  

sklad papírnictví 15,11 m2 -  

obchod – knihkupectví 33,08 m2, 1 prodejce -  

sklad knihkupectví 10,86 m2 -  

obchod – trafika 14,47 m2, 1 prodejce -  

sklad trafiky 8,95 m2 -  

místnost pro správce 9,27m2, 1 správce -  

WC eny 

(hosté kavárny a obchodů) 
30 osob  

hosté kavárny 

2 pro kavárnu 

1 pro ve ejnost 
z toho 1 

WC mu i  
(hosté kavárny a obchodů) 

30 osob 

hosté kavárny 

2 pro kavárnu 

1 pro ve ejnost 
z toho 1 

WC zaměstnanci kavárny 2,21 m2 1 WC společné na 5 osob   

WC zaměstnanci obchodů 

(správce + prodejci) 
2,81 m2 1 WC společné na 5 osob   
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Prostor plocha / osoby kapacita  

2 NP 

Redakce časopisu 

kancelá  redakce časopisu 1 66,51 m2 8 osob (8,3 m2 na 1 osobu) 

kancelá  redakce časopisu 2 25,62 m2 3 osoby (8,5 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele redakce 19,96 m2 1 osoba  

kancelá  sekretá ky redakce 11,70 m2 1 osoba 

celkem kancelá e redakce časopisu 123,79 m2 14 osob 

zasedací místnost 2 23,82 m2 14 osob (1,7 m2 na 1 osobu) 

Projekční firma 

kancelá  projekční firmy 1 45,12 m2 6 osob (7,5 m2 na 1 osobu) 

kancelá  projekční firmy 2 25,72 m2 3 osoby (8,6 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele firmy 19,18 m2 1 osoba 

celkem kancelá e projekční firmy 90,02 m2 10 osob 

zasedací místnost 1 20,20 m2 10 osob (2,0 m2 na 1 osobu) 

Společné prostory 

zasedací místnost společná 29,04 m2 24 osob (1,2m2 na 1 osobu) 

WC eny (polovina z 24 osob) 12 osob 2 WC 

WC mu i (polovina z 24 osob) 12 osob 2 WC + 2 pisoáry 

WC bezbariérové dle normy stačí jedno na 2 patra 
pro kancelá e bez p ístupu ve ejnosti 

1 WC 

3NP 

kancelá  telefonní společnosti 1 45,30 m2 5 osob (9,1 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 2 45,12 m2 5 osob (9,0 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 3 25,72 m2 2 osoby (12,9 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 4 19,18 m2 2 osoby (9,6 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 5 29,04 m2 3 osoby (9,7 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 6 46,04 m2 5 osob (9,2 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele společnosti 20,47 m2 1 osoba 

celkem kancelá e 230,87 m2 23 osob 

zasedací místnost 1 20,20 m2 12 osob (1,7 m2 na 1 osobu) 

zasedací místnost 2 23,98 m2 12 osob (1,9 m2 na 1 osobu) 

WC eny 12 osob 2 WC 

WC mu i 12 osob 2 WC + 2 pisoáry 

WC bezbariérové dle normy Ř3 5303 stačí jedno na 2 
patra pro kancelá e bez p ístupu ve ejnosti 

1 WC 

 

Splňuje po adavky plochy v m2 na jednoho pracovníka dle ČSN Ř3 5303: 
Projednání s odkládací plochou, bez prostoru pro jednání 8 m2 (doporučeno 10 m2) 

Projednání s odkládací plochou, s prostorem pro jednání 12 m2 (doporučeno 16 m2) 

Prostory pro jednací a p edná kové místností 0,9m2 (doporučeno 1,2 m2) 
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Dle normy 73 5303 pro administrativní budovy bez p ístupu ve ejnosti alespoň 

jedna integrovaná kabina WC s rozměry a vybavením pro osoby s omezenou 

schopností pohybu dle po adavku zvlá tního p edpisu na 2 patra.  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické e ení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového uspo ádání 
 Pro výstavbu polyfunkčního objektu byla vybrána lokalita poblí  centra města 

Haví ov. Jedná se o pozemek v docházkové vzdálenosti centra města do 15 minut. 
Hned u pozemku je méně frekventovaná autobusová zastávka MHD.  

 Z hlediska prostorového uspo ádání a ochrany krajinného rázu jsou zde 
omezení na zastavitelnost pozemku do Ř0% a po adavek navrhovat hladinu 
zástavby na vý kovou hladinu okolní zástavby. Tyto po adavky jsou splněny. 
 

b) architektonické e ení – kompozice tvarového e ení, materiálové a barevné 
e ení 

 Koncept konstrukčního a architektonického je e en v souladu s územním 
plánem. Stavba má jedno podzemní a t i nadzemní podla í. Objekt je obdélníkového 
tvaru.  

Konstrukční systém je navr en jako elezobetonový monolitický skelet 
s lokálně podep enou deskou a vyzděnými stěnami z vápenopískových cihel 
v suterénu a jako ztu ující jádro objektu. Výplňové konstrukce jsou navr eny rovně  
z vápenopískových tvárnic. Objekt bude zateplen minerální vatou a zakryt fasádními 
deskami z d evité vlny (heraklithem) jako součást provětrávané fasády.  

Zast e ení objektu je uva ováno plochou st echou. Schodi tě bude 
elezobetonové monolitické. Na konstrukci základů budou pou ity elezobetonové 

patky v kombinaci s betonovými pasy bod obvodovým zdivem. Vý ka základových 
pasů zajistí polohu základové spáry v nezámrzné hloubce.  
 

 

B.2.3 Celkové provozní e ení, technologie výroby 

 Jedná se o administrativní objekt s kancelá skými prostory soukromých 
firem, provoz obchodů a kavárny. Jednotlivé provozy objektu jsou od sebe 

samostatně odděleny.  

Projekt p edpokládá různé majitele jednotlivých provozů a p izpůsobeni 

technického za ízení a rozpočtu energií. V suterénu jsou umístěny podzemní gará e 
pro část zaměstnanců administrativních firem, zaměstnanců kavárny a obchodů, 
ostatní zaměstnanci,  náv těvníci kavárny a obchodů mají parkování z ízeno p ed 
objektem. Jednotlivé patra spojuje schodi tě i výtah.  
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V prvním pat e se nachází průchozí pasá , ze které mů eme nahlédnout do 
výloh obchodů. P edbě ně je počítáno s těmito obchody papírnictvím, 
knihkupectvím a obchodem s tiskovinami. Ka dá prodejna má k dispozici men í 
sklad. Dle pot eb a mo ností s ohledem na po ární bezpečnost a dal í legislativní 
po adavky je mo no účel obchodů měnit. Z pasá e je p ístupné i hygienické zázemí 
pro náv těvníky obchodů i kavárny. Obsluha kavárny i obchodů má své vlastní 
zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlej í vchod pro zásobování a p ístup 
zaměstnanců od parkovi tě.  

V druhém pat e  se nachází sídla dvou firem, jejich  provozy jsou odděleny a  
na hygienické zázemí a vět í zasedací místnosti, která slou í oběma firmám, nebo 
té, která si ji pronajme. P edbě ně se jako zamě ení firem v druhém podla í počítá 
jako s projekční kancelá í a redakcí časopisu.  

Ve t etím pat e je prostor pro vět í firmu, která zabírá celé podla í. P edbě ně 
se počítá s  telefonní společností. 
 

B.2.4 Bezbariérové u ívání stavby 

 Projekt splňuje v echny po adavky dle vyhlá ky č. 26ř/2009 Sb. o technických 
po adavcích na stavby. Zejména po adavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
po ární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zví at, zdravých ivotních podmínek a 
ivotního prost edí, ochranu proti hluku, bezpečnost p i u ívání a úsporu energie a 

tepelnou ochranu. 

 První nadzemní podla í je navr eno jako podla í s p ístupem ve ejnosti, 
suterénní gará e v 1S jsou navr ena pro pracovníky restaurace, obchodů a 
administrativy z druhého a t etího nadzemního podla í, kde se s p ístupem 
ve ejnosti nepočítá. V prvním nadzemním podla í je bezbariérový vstup z 
jihozápadní strany. Schodi tě je navr eno bezbariérově, vyjma schodi tě do 
suterénních gará í, kde není splněn po adavek na stejný počet stupňů v rameni, od 

kterého lze v odůvodněných p ípadech upustit. Navíc je v objektu navr en výtah 
rozměrů kabiny 1 400 x 1 500 mm. V druhém a t etím nadzemním podla í jsou 
administrativní prostory, kde se nepočítá s p ístupem ve ejnosti, a tedy, platí 
úlevové e ení jedno bezbariérové wc na dvě patra. V 1NP jsou navr eny dvě kabiny 
bezbariérových wc zvlá ť pro mu e a zvlá ť pro eny p ístupné p ímo 
z chodby/pasá e. Objekt je e en tak, e v ka dém pat e je navr eno alespoň jedno 
bezbariérové wc. Dve e budou opat eny samozavíračem. U objektu jsou navr ena 
parkovací míst v počtu 14 z toho 1 bezbariérové a dále 14 parkovacích míst 
v suterénní gará i z toho 1 bezbariérové.  

Hlavních vstupů do objektu na jihozápadní fasádě je bezbariérově e en 
pomocí rampy se sklonem 6,25% a zábradlím plnícím funkci zará ky, dále je p ed 
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ním prostor pro manipulační plochu vozíku min. 1 500 x1 500 mm. í ka vstupních 
dve ních k ídel je vět í ne  900. V echny výplně otvorů jsou do 400 mm plné nebo 
zasklené bezpečnostním sklem. Prosklené části dve í a schodi tě jsou opat eny 

kontrastními pruhy í ky 50 mm. p ed vstupem do budov se nachází plocha min. 
1500 x 1500 mm. Ve vět ině p ípadů jsou dve ní otvory bez prahů s vý kovými 
p eká kami max. 20 mm. 

  

 

B.2.5 Bezpečnost p i u ívání stavby 

 Stavba byla navr ena dle p íslu ných platných norem, zákonů a vyhlá ek tak, 

aby bylo její u ívání bezpečné a neohro ovalo náv těvníky ani zaměstnance. 
V echny pou ité materiály a výrobky musí být certifikované k účelu, ke kterému se 
pou ívají. Bude zpracován manuál k u ívání objektu, který bude p edán nájemníkům 
objektu. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební e ení 
 Budova má t i nadzemní a jedno suterénní podla í. Nosný systém tvo í 
elezobetonový skelet s lokálně podep enou elezobetonovou bezh ibovou deskou. 

Obvodový plá ť je tvo en výplňovým zdivem z vápenopískových tvárnic, které jsou 
zatepleny minerální vatou a zakryty fasádními deskami z d evité vlny tvo ící 
provětrávanou fasádu. St echa objektu je navr ena jako nepochozí plochá 
jednoplá ťová. Okna jsou plastové a dve e jsou d evěné. 
 

b) konstrukční a materiálové e ení 
Výkopové práce a základy 

 P ed zahájením výkopových prací dojde k sejmutí ornice v tlou ťce 200 mm. 
Ornice bude deponována na pozemku. Po sejmutí ornice budou vyhloubeny 

prostory pro základové patky a pasy. Výkopy budou mít rozměry navr ených 
základových konstrukcí. Po výkopových pracích dojde k betoná i podkladového 
betonu patek. Po vytvrdnutí bude p ipraveno bednění a výztu  pro základové patky. 

Poté dojde k vylití základových pasů z betonu C20/25 a patek z  betonu C 30/37 do 

vý ek dle výkresu základů. Po technologické p estávce na vytvrdnutí betonu bude 
vytvo eno bednění sloupů. Do vzniklých figur mezi patkami a pásy se provede 

podsyp z kamenné drtě frakce 8-16 mm. Na tento podsyp se vylije základová deska 
z betonu C20/25 tl. 150 mm, vyztu ená KARI sítí  p i horním i spodním povrchu 
100/100 ø6. 



29 

 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 
 Izolace proti zemní vlhkosti je navr ena ze dvou SBS modifikovaných 

asfaltových pásů tl. 4 mm s nosnou vlo kou ze skleněné tkaniny a polyesterové 
roho e. Podklad bude napenetrován a asfaltový pás bude celoplo ně nataven 

na podklad. V první fázi budou provedeny pásy z hydroizolace pod svislé konstrukce 

a v druhé fázi p ed vytvo ením podlahy dojde k vytvo ení hydroizolační vrstvy 
v plo e. Rozdělení na dvě části je s ohledem na po kození izolace v plo e v průběhu 
probíhajících prací. Hydroizolace bude vyta ena na svislé konstrukce nad terén 500 

mm pomocí zpětného spoje s p esahem 150 mm.  
 

Svislé konstrukce 

 Hlavními svislými nosnými prvky jsou elezobetonové sloupy z betonu 

C30/3Ř o rozměrech 400 x 400 mm. Výplňové zdivo obvodové konstrukce a a 

suterénních stěn tvo í zdivo z vápenopískových tvárnic tl. 1Ř5 mm vyzděných na 
tenkovrstvou maltu tl. 2 mm. Ztu ující jádro schodi ťového prostoru a obvodové 
stěny v suterénu jsou  vyzděny z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm vyzděných na 
tenkovrstvou maltu tl. 2 mm.  

P íčky jsou navr eny sádrokartonové tl. 125 mm jednodu e i dvojitě 
oplá těné. Oplá tění achet je navr eno ze sádrokartonových p íček tl. 75 mm 

oplá těných z jedné strany. Sádrokartonová p íčka se skládá z dvou nebo čty  

sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, které jsou uchyceny do hliníkových CW profilů. 
Do mezery mezi deskami je vlo ena akustická minerální izolace tl. 60 nebo 80 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce, p eklady 

 Stropní konstrukce je navr ená jako elezobetonová deska tl. 200 mm. 
Stropní deska je lokálně podep ená bezh ibová. P eklady otvorů v nosných 
vápenopískové dle tlou ťky stěny, na vět í rozpětí jsou navr eny elezobetonové 

monolitické p eklady. P eklady otvorů v sádrokartonových p íčkách jsou tvo eny 
z hliníkovými R-UW profily.  

 

Povrchové úpravy, podhled 

  Povrchová úprava soklu do vý ky 500 mm je tvo ena soklovou 
dekorační omítkou – marmolit. Zbytek fasády tvo í provětrávaná fasáda s deskami 

z d evité vlny. V  objektu je navr en kazetový podhled s deskami z d evité vlny tl. 10 

mm vlo ených do kovového ro tu. 
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St echa 

 Nosnou konstrukci st echy tvo í elezobetonová monolitická deska, která je 
součástí monolitického skeletu. Na napenetrovanou elezobetonovou desku je 
bodově natavena parotěsný vrstva tvo ená SBS modifikovaným asfaltovým pásem 
s hliníkovou výztu nou vlo kou. Na ni bude ulo ena tepelněizolační  a spádová 
vrstva tvo ená expandovaným polystyrenem EPS 150 ve formě spádových klínů, 
které jsou mechanicky kotveny p es teleskopy do stropní konstrukce. St echa má 
sklon 3%. Hydroizolační vrstvu tvo í dva SBS modifikované asfaltové pásy spodní 
s vlo kou ze skelné tkaniny a vrchní s vlo kou z polyesterové roho e. Spodní pás je 
kotven spolu s tepelněizolační vrstvou do konstrukce stropu rouby p es teleskopy.  

Horní pás je celoplo ně nataven na spodní s p esahy min. 100 mm  

 

Výplně otvorů 

 Výplně okenní otvorů jsou navr eny jako plastové s izolačním trojsklem, 

s hodnotami Ug = 1,1 W/m2K, Uf = 0,85W/m2K a UW = 0,88 – 0,97 W/m2K. Vstupní 
dve e do objektu jsou plastové s izolačním trojsklem. Vnit ní dve e jsou navr eny 
jako d evěné. 
 

Podlahy 

 V suterénu bude ná lapná plocha pouze opat ena epoxidovým nátěrem. 
V místě schodi ťového prostoru bude v podlaze suterénu tepelná izolace 
z expandovaného polystyrenu EPS s p íměsí grafitu. Ostatní podlahy suterénu 
zatepleny nebudou. Ná lapné plocha celého 1 NP je tvo ena keramickou dla bou. 
Ná lapné vrstvy podlah v druhém a t etím nadzemním podla í v kancelá ích a 
zasedacích místnostech tvo í zátě ový koberec, ve v em ostatních místnostech 

druhého a t etího nadzemního podla í je navr ena keramická dla ba. V podlahách  
je navr ena izolace z minerální plsti tl. 40 mm.  
 

Schodi tě 

 Schodi tě je navr eno jako elezobetonové monolitické. elezobetonová 
konstrukce schodi tě je pru ně ulo ena s vyu itím izolačních kapes 
3ř0x1Ř0x190mm, od p iléhající stěny je dilatačně oddělena pomocí liniové 
protihlukové a protivibrační izolace z extrudovaného polyethylénu s uzav enou 
buněčnou strukturou - ethafoam tl. 10mm, elastický pás je nalepen oboustrannou 
lepící páskou. 

 

Výtah 

 Výtah navr en bez strojovny výtahu otis gen 2 comfort, pro 12 osob, nosnost 

900kg, rozměry kabiny 1 400 x 1 500 mm, otevírání dve í cld, světlá í ka dve í 900 
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mm. Výtahová achta bude odvětrána v nejvy ím podla í pomocí odvětrávacího 
komínku. 
 

Komín 

 Komín pro odvod spalin je navr en jako dvouslo kový ze sendvičové tvárnice. 
Vněj í rozměry komínu 360x550 mm, komínová vlo ka ø160 mm, s p ívodem 
spalovacího vzduchu. Komín bude kotven pomocí ocelové výztu e o základu a do 
stropní konstrukce. 

 

Klempí ské, zámečnické výrobky 

 Klempí ské výrobky jsou navr eny z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. 

K zabránění elektrolytické korozi je nutné zabránit kontaktu pozinkovaných plechů 
s mědí, ocelí, konstrukcemi s cementovým pojivem, sádrovým nebo vápenným a 

d evěnými prvky s PH men ím ne  4.5. Zábradlí a schodi ťová madla jsou navr eny 
z nerezové oceli. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba bude navr ena a provedena tak, aby zatí ení ani nep íznivé vlivy 
prost edí, kterým je vystavena během výstavby a u ívání, nemohly způsobit z ícení 
stavby nebo její části, nep ípustné kmitání nebo p etvo ení, po kození jiných částí 
stavby nebo instalovaného vybavení, poru ení stavby v mí e nep imě ené původní 
p íčině jako výbuch, náraz apod. 
 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
za ízení 
a) technické e ení 
 Pro vytápění objektu a p ípravu teplé vody budou zdrojem tepla dva 
stacionární plynové kotle umístěné v technické místnosti v suterénu objektu 
v technické místnosti. V soustavě bude také napojen nep ímo oh ívaný zásobník 
teplé vody o objemu 600 l. V letním re imu bude v provozu pouze jeden z kotlů a 
v zimním re imu oba dva. Celý objekt bude větrán nuceně pomocí vzduchotechnické 
jednotky umístěné ve strojovně vzduchotechniky v suterénu. De ťové vody budou 
pomocí systému de ťové kanalizace odváděny do vsakovacích nádr í na pozemku. 
  

b) výčet technických a technologických za ízení 
Objekt je vybaven 1 výtahem bez strojovny OTIS gen 2 pro 12 osob, nosnost 

900kg, rozměry kabiny 1400x1500mm, otevírání dve í cld, světlá í ka dve í 900 mm. 
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B.2.8 Po árně bezpečností e ení 
 Po árně bezpečnostní e ení je e eno v souladu s po adavky Zákona č. 
1ř3/2006 Sb., Vyhlá ky č. 26ř/2009 Sb., Vyhlá ky č. 23/200ř Sb., ČSN Ř3 0ř02, ČSN, 
Ř3 0ř33, ČSN Ř3 0ř21, ČSN Ř3 0ř10, ČSN Ř3 0řŘ3. Podrobně e eno v samostatné 
p íloze viz p íloha č. 5 - D.1.3 Po árně bezpečnostní e ení. 
 

 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky e í samostatná p íloha této 
diplomové práce č. 6 Stavební fyzika.   
 

b) energetická náročnost stavby 

 Budova byla za azena dle klasifikačních t íd prostupu tepla obálkou budovy 
jako B - úsporná.  
 

c) posouzení vyu ití alternativních zdrojů energií 
 Není p edmětem e ení projektové dokumentace. 
 

B.2.10 Hygienické po adavky na stavby, po adavky na pracovní a 
komunální prost edí 
a) zásady e ení parametrů stavby 

Větrání 
 Po adovaná výměny vzduchu v jednotlivých místnostech bude zaji těna 
centrálním nuceným větráním s rekuperací. Vzduchotechnická jednotka bude 
umístěna ve strojovně vzduchotechniky v suterénu objektu.  
 

Vytápění 
 Vytápění objektu je pomocí deskových otopných těles umístěných 
v jednotlivých místnostech. Jako zdroj tepla budou slou it dva stacionární plynové 
kotle. 

 

Osvětlení  
 V kancelá ích je navr eno sdru ené osvětlení, které vyhoví minimálním 
po adavkům na osvětlení kancelá ských prostor pro IV zrakovou t ídu. Podrobněji 
viz p íloha 06 – stavební fyzika, která je součástí této diplomové práce. 
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b) zásady e ení vlivu stavby na okolí 
Hluk, vibrace, pra nost 

Jednotlivé dělící konstrukce budou splňovat akustické po adavky, které jsou 
na ně kladeny. Tím bude zabráněno negativním účinkům hluku z vněj ího prost edí 
a pozemních komunikací.  
 

 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vněj ího prost edí 
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í 
 V místě stavby je nízký radonový index. Vzhledem k tomu e je index nízký a 
v suterénu jsou větrané prostory gará í, nebude speciálně tato problematika e ena, 

po adavek zajistí 2 SBS modifikované asfaltové pásy.  
 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

 V dané lokalitě se ne e í bludné proudy 

 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

 Vzhledem k poloze objektu a provozu na p ilehlých komunikacích se 
technická seismicita ne e í. 
 

d) ochrana p ed hlukem 

 Pou ité materiály a skladby splňují po adavky norem na vzduchovou 
neprůzvučnost obvodového plá tě konstrukce. Vnit ní konstrukce a podlahy splňují 
po adavky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost.  
 

e) protipovodňová opat ení 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na podzemní vedení in enýrských sítí, v rámci stavby 
budu realizované tyto p ípojky: 
SO6 - p ípojka vodovodu 

SO7 - p ípojka kanalizace 

SO8 - p ípojka plynovodní 
SO9 - p ípojka silového NN 
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b) p ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Podrobné údaje o výkonových kapacitách p ípojek in enýrských sítí budou uvedeny 
v projektech jednotlivých specializací.  

 

 

B.4 Dopravní e ení 
a) popis dopravního e ení 
 Pozemek obléhá z východní i západní strany místní komunikace obslu ná a 
s omezeným provozem motorových vozidel. Navazuje i na trasu a za ízení cyklistické 
dopravy. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Pozemek obléhá z východní i západní strany místní komunikace obslu ná a 
s omezeným provozem motorových vozidel. Navazuje i na trasu a za ízení cyklistické 
dopravy. Napojení novostavby na ve ejnou síť komunikací je plánováno z ulice 
Selská nově zbudovanými sjezdy z pozemní komunikace. Ulice Selská se napojuje na 
vedlej í tah městem na ulici Na Náb e í. Toto dopravní napojení bude slou it pro 

p íjezd jak zákazníků kavárny i obchodů tak i zaměstnanců administrativních firem.  
 

c) doprava v klidu  

Druh stavby Počet stání Krátkodobé/dlouhodobé 

Administrativa  

s malou návštěvností 
1 stání na 35 m2  

kancelářské plochy 

20% krátkodobých,  
80% dlouhodobých 

Obchod  

– jednotlivá prodejna 

1 stání na 50 m2  

prodejní plochy 

90% krátkodobých,  
10% dlouhodobých 

Hostinec, pivnice 1 stání na 10-15m2  

plochy pro hosty 

60% krátkodobých,  
40% dlouhodobých 
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Druh stavby Podlahová 
plocha (m2) 

Potřebný 
počet 
stání 

Navržený počet stání 

Kanceláře administrativy 

kanceláře redakce 123,79 4 4 (v podzemní garáži) 
kanceláře projekční firmy 90,02 3 3 (v podzemní garáži) 
kancelář tel. společnosti 230,87 7 7 (v podzemní garáži) 

Obchod – jednotlivá prodejna 

papírnictví 31 1 1 (před objektem) 
knihkupectví 33,08 1 1 (před objektem) 
trafika 14,47 1 1 (před objektem) 

Hostinec, pivnice 

kavárna 139,11 10 10 (před objektem) 

Celkový počet potřebných parkovacích míst 27 parkovacích míst 
 

Navrženo 28 parkovacích stání: 
- 14 míst před objektem (z toho 1 bezbariérové) – pokryje obchody a kavárnu 

- 14 míst v podzemní garáži (z toho 1 bezbariérové) – pokryje kanceláře 

 

d) pě í a cyklistické stezky 

 Pozemkem vede stávající pě í komunikace, která bude po skončení 
stavebních prací opravena. Na komunikaci Na Náb e í vede pě í komunikace 
směrem do centra města, na opačné straně vede komunikace, která se napojuje na 
cyklostezku.  

 

 

B.5 e ení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Zemina vytě ená p i zemních pracích se skladuje na pozemku a pou ije se na 
zhotovení násypů a vyrovnání terénu. 

 

b) pou ité vegetační prvky 

 Je navr ena výsadba devíti nových stromů druhu určeného po adavky 
investora.  

 

c) biotechnická opat ení 
 Není p edmětem e ení. 
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B.6 Popis vlivů stavby na ivotní prost edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na ivotní prost edí – ovzdu í, hluk, voda, odpady a půda 

 Provádění ani u ívání stavby nebude mít kodlivý vliv na ivotní prost edí. 
Negativní vlivy, které jsou spojené s výstavbou, budou eliminovány dodr ováním 
pracovní doby a p ípadná pra nost bude omezována kropením. Hlučné procesy 
budou omezovány na co nejkrat í dobu. 
 Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit, aby nedocházelo ke zneči tění 
podzemních vod. Jedná se hlavně o odvádění de ťových vod ze staveni tě.  

Odpadový materiál vzniklý p i stavební činnosti bude likvidován v souladu se 

zákonem č. 1ř5/2001 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou ukládány buď p ímo 
na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na staveni ti pro následný 
odvoz. Odpady budou v dy kategorizovány a bude zvolen způsob jejich likvidace a 

podle vyhlá ky č. 3ř1/2001 Sb. Katalog odpadů a 3ř3/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady bude zvolen jejich způsob likvidace. 

 

b) vliv stavby na p írodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Objekt nikterak neovlivní krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině.  
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zji ťovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá posuzování v ízení EIA. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpisů 

 Nebudou navrhovaná ádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) splnění základních po adavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Charakter stavby se nedotýká zájmů ochrany obyvatelstva. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji tění 
 Materiál pro stavbu zajistí firma, která bude stavbu realizovat. 
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b) odvodnění staveni tě 

Základová spára se nenachází pod hladinou podzemní vody, nebude tedy 

docházet k jejímu prosakování. P ípadný odvod de ťové vody ze stavební jámy 
zajistíme p ečerpáním do jednotné kanalizace. 
 

c) napojení staveni tě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Pozemek obléhá z východní i západní strany místní komunikace obslu ná a 
s omezeným provozem motorových vozidel. Navazuje i na trasu a za ízení cyklistické 
dopravy. Napojení novostavby na ve ejnou síť komunikací je plánováno z ulice 
Selská nově zbudovanými sjezdy z pozemní komunikace. Toto dopravní napojení 
bude slou it pro p íjezd jak zákazníků kavárny i obchodů tak i zaměstnanců 

administrativních firem.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Negativní vlivy, které jsou spojené s výstavbou, budou eliminovány 
dodr ováním pracovní doby a p ípadná pra nost bude omezována kropením. 
Hlučné procesy budou omezovány na co nejkrat í dobu. Zhotovitel zajistí provádění 
stavby tak, aby měla co nejmen í vliv na okolní stavby a pozemky.  
 

e) ochrana okolí staveni tě a po adavky na související asanace, demolice a kácení 
d evin 

 Na pozemku se nachází dva méně vzrostlé stromy, které jsou určeny ke 
kácení. V závislosti na po adavku budou nahrazeny výsadbou nových. P íslu ný 
správní orgán určí hodnoty kácených stromů a tím i nároky na nově vysazené 
stromy.  

 

f) maximální zábory pro staveni tě (dočasné/trvalé) 
 Ve keré práce a skladování bude probíhat na pozemku. 
 

g) maximální produkovaná mno ství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, jejich 
likvidace 

 Z hlediska hospoda ení s odpady je nutné dodr ovat zákon č. 15ř/2001 Sb. 
a související platné vyhlá ky a ustanovení. Zat ízení odpadů dle vyhlá ky 
ministerstva ivotního prost edí 3ř3/2001 Sb.: 
 

Kód odpadu Druh odpadu Kat. 

15 01 01 Papírové lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 D evěné obaly O 
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15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 02 03 Absorpční činidla, ochranné oděvy  O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 D evo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 elezo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 05 04 Zemina a kamení O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

 

 Odpady vzniklé p i výstavbě budou skladovány na skládku nebo p edány 
oprávněným subjektům k jejich likvidaci. Odpady vzniklé provozem budou 
skladovány na místě k tomu určených a odvá eny v pravidelných časových 
intervalech. 

 

h) bilance zemních prací, po adavky na p ísun nebo deponie zemin 

 Sejmutá ornice a zemina z výkopů budou ulo eny na pozemku a pou ity p i 
dokončovacích terénních úpravách.  
 

i) ochrana ivotního prost edí p i výstavbě 

Provádění ani u ívání stavby nebude mít kodlivý vliv na ivotní prost edí. Negativní 
vlivy, které jsou spojené s výstavbou, budou eliminovány dodr ováním pracovní 
doby a p ípadná pra nost bude omezována kropením. Hlučné procesy budou 

omezovány na co nejkrat í dobu. 
 Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit, aby nedocházelo ke zneči tění 
podzemních vod. Jedná se hlavně o odvádění de ťových vod ze staveni tě.  

Odpadový materiál vzniklý p i stavební činnosti bude likvidován v souladu se 

zákonem č. 1ř5/2001 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou ukládány buď p ímo 
na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na staveni ti pro následný 
odvoz. Odpady budou v dy kategorizovány a bude zvolen způsob jejich likvidace a 
podle vyhlá ky č. 3ř1/2001 Sb. Katalog odpadů a 3ř3/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady bude zvolen jejich způsob likvidace. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveni ti, posouzení pot eby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpisů 

 Zhotovitel zajistí, aby po dobu výstavby byla zaji těna a dodr ována 
bezpečnost a ochrana zdraví p i práci na staveni ti. V ichni zaměstnanci budou 
pro koleni BOZP. Je nutné zajistit, aby byly dodr ovány tyto zákony a vyhlá ky: 

- NV č. 591/2006 Sb. po adavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
- NV č. 362/2005 Sb. o bli ích po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci na pracovi tích a nebezpečím pádu z vý ky nebo do hloubky 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zaji tění dal ích podmínek bezpečnosti ochrany zdraví 
p i práci 

- NV č. 3Řř/2001 Sb., kterým se stanoví bli í po adavky na bezpečný provoz a 
pou ívání strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí 

- NV č. 101/2005 Sb. o podrobněj ích po adavcích na pracovi tě a pracovní 
prost edí 
 

Stavební dozor by měl dbát na: 
- pou ívání ochranných pomůcek 

- zákaz konzumace alkoholických nápojů a u ívání omamných látek 

- dodr ování bezpečnostních p edpisů 

- udr ování po ádku na staveni ti 
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveni tě 

 

k) úpravy pro bezbariérové u ívaní výstavbou dotčených staveb 

 Nedojde k dotčení. 
 

l) zásady pro dopravně in enýrské opat ení 
Stavba nevy aduje ádná dopravně in enýrská opat ení. 

  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou stanoveny ádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Zahájení výstavby je plánované na únor 201Ř. P esný termín stavebních prací 
určí investor. Stavba bude dělena na etapy: zemní práce, základy, hrubá spodní 
stavba, hrubá vrchní stavba a práce dokončovací. 
 

termín zahájení stavebních prací:  2/2017 

termín dokončení stavebních prací: 8/2018 
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D Dokumentace objektů 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko - stavební e ení, a) Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu poblí  centra města Haví ov. 
Navr ená polyfunkční budova má t i nadzemní a jedno podzemní podla í. V objektu 

se nachází administrativní prostory v druhém a t etím nadzemním podla í, 
komerční prostory s kavárnou v p ízemí a gará e v suterénu. Jednotlivé provozy 

objektu jsou od sebe samostatně odděleny. Projekt p edpokládá různé majitele 

jednotlivých provozů a p izpůsobeni technického za ízení a rozpočtu energií. 
V suterénu jsou umístěny podzemní gará e pro část zaměstnanců administrativních 
firem, zaměstnanců kavárny a obchodů, ostatní zaměstnanci, náv těvníci kavárny 
a obchodů mají parkování z ízeno p ed objektem. Jednotlivé patra spojuje schodi tě 
i výtah.  

V prvním pat e se nachází průchozí pasá , ze které mů eme nahlédnout 
do výloh obchodů. P edbě ně je počítáno s těmito obchody papírnictvím, 
knihkupectvím a obchodem s tiskovinami. Ka dá prodejna má k dispozici men í 
sklad. Dle pot eb a mo ností s ohledem na po ární bezpečnost a dal í legislativní 
po adavky je mo no účel obchodů měnit. Z pasá e je p ístupné i hygienické zázemí 
pro náv těvníky obchodů i kavárny. Obsluha kavárny i obchodů má své vlastní 
zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlej í vchod pro zásobování a p ístup 
zaměstnanců od parkovi tě.  

V druhém pat e  se nachází sídla dvou firem, jejich  provozy jsou odděleny a  
na hygienické zázemí a vět í zasedací místnost, která slou í oběma firmám, nebo té, 
která si ji pronajme. P edbě ně se jako zamě ení firem v druhém podla í počítá jako 
s projekční kancelá í a redakcí časopisu.  

Ve t etím pat e je prostor pro vět í firmu, která zabírá celé podla í. 
P edbě ně se počítá s  telefonní společností. 

 

celková plocha pozemku:   1 838,4 m2 

zastavěná plocha:   567,40 m2 

parkovi tě a komunikace:  301,26 m2 

chodníky a zpevněné plochy: 276,56 m2 

zatravněné plochy:   693,18 m2 
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Prostor Plocha / osoby Kapacita 

1 NP   

kavárna (se zahrádkou) - 5 obsluha 139,11 m2 - 

Kavárna ku ácká část / salónek 35,19 m2 19 míst  
kavárna neku ácká část 72,49 m2 20 míst + 4 na baru  
zahrádka 31,43 m2 16 míst  
2 NP 

Redakce časopisu 

kancelá  redakce časopisu 1 66,51 m2 8 osob (8,3 m2 na 1 osobu) 

kancelá  redakce časopisu 2 25,62 m2 3 osoby (8,5 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele redakce 19,96 m2 1 osoba  

kancelá  sekretá ky redakce 11,70 m2 1 osoba 

celkem kancelá e redakce časopisu 123,79 m2 14 osob 

Projekční firma 

kancelá  projekční firmy 1 45,12 m2 6 osob (7,5 m2 na 1 osobu) 

kancelá  projekční firmy 2 25,72 m2 3 osoby (8,6 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele firmy 19,18 m2 1 osoba 

celkem kancelá e projekční firmy 90,02 m2 10 osob 

3NP 

kancelá  telefonní společnosti 1 45,30 m2 5 osob (9,1 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 2 45,12 m2 5 osob (9,0 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 3 25,72 m2 2 osoby (12,9 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 4 19,18 m2 2 osoby (9,6 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 5 29,04 m2 3 osoby (9,7 m2 na 1 osobu) 

kancelá  telefonní společnosti 6 46,04 m2 5 osob (9,2 m2 na 1 osobu) 

kancelá  editele společnosti 20,47 m2 1 osoba 

celkem kancelá e 230,87 m2 23 osob 

 

Druh stavby Podlahová 
plocha (m2) 

Pot ebný 
počet stání 

Navr ený počet stání 

Kancelá e administrativy 

kancelá e redakce 123,79 4 4 (v podzemní gará i) 
kancelá e projekční firmy 90,02 3 3 (v podzemní gará i) 
kancelá  tel. společnosti 230,87 7 Ř (v podzemní gará i) 

Obchod – jednotlivá prodejna 

papírnictví 31 1 1 (p ed objektem) 
knihkupectví 33,08 1 1 (p ed objektem) 
trafika 14,47 1 1 (p ed objektem) 

Hostinec, pivnice 

kavárna 139,11 10 10 (p ed objektem) 
Celkový počet pot ebných parkovacích míst 2Ř parkovacích míst 
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Navrženo 28 parkovacích stání: 
- 14 míst před objektem (z toho 1 bezbariérové) – pokryje obchody a kavárnu 

- 14 míst v podzemní garáži (z toho 1 bezbariérové) – pokryje kanceláře 

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční e ení, bezbariérové u ívání 
stavby 

 Hlavní my lenkou návrhu a umístění stavby do dané lokality byl zdravý ivotní 
styl. Jedná se o vizi člověka pracujícího v blízkosti relaxačních a odpočinkových míst, 
tedy ve ejné zeleně a biokoridoru meandrů eky Lučiny zejména pro zp íjemnění 
pracovních p estávek a obědových pauz. Výběr lokality byl také pod ízen snadnému 
p ístupu na kole a blízkosti pro zaměstnance ijících v centru.  

Pro umístění objektu byl vybrán pozemek velmi výhodně situovaný poblí  centra 
města a zároveň v dostatečné vzdálenosti od hlavního tahu města (vyznačen na 
mapě jako Hlavní t ída, Dlouhá t ída a Národní t ída). Tento pozemek je navíc 
p ilehlý k vedlej ímu okruhu města (vyznačen na mapě černě, tedy i výhodně 
dostupný automobilovou dopravou.  

V blízkosti se nachází spousta restauračních za ízení, ale kaváren je v této lokalitě 
poskromnu, proto byl vybrán tento provoz. Obchody a administrativní prostory jsou 
pro tuto lokalitu také výhodnými. 

Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o administrativní objekt s 

kancelá skými prostory soukromých firem, provoz obchodů a kavárny. Jednotlivé 

provozy objektu jsou od sebe samostatně odděleny. Projekt p edpokládá různé 

majitele jednotlivých provozů a p izpůsobeni technického za ízení a rozpočtu 

energií. V suterénu jsou umístěny podzemní gará e pro část zaměstnanců 
administrativních firem, zaměstnanců obchodů a kavárny, ostatní zaměstnanci 
administrativních firem, náv těvníci kavárny a obchodů mají parkování z ízeno 
venku. Jednotlivé patra spojuje schodi tě i výtah.  

V prvním pat e se nachází průchozí pasá , ze které mů eme nahlédnout do výloh 
obchodů. P edbě ně je počítáno s těmito obchody papírnictvím, knihkupectvím a 
obchodem s tiskovinami. Ka dá prodejna má k dispozici men í sklad. Dle pot eb a 
mo ností je mo no účel obchodů měnit. Z pasá e je p ístupné i hygienické zázemí 
pro náv těvníky obchodů i kavárny. Obsluha kavárny i obchodů má své vlastní 
zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlej í vchod pro zásobování a p ístup 
zaměstnanců od parkovi tě.  

V druhém pat e nalezneme sídla dvou firem, jejich  provozy jsou odděleny a  na 
hygienické zázemí a konferenční místnost, která slou í oběma firmám. P edbě ně 
se počítá s projekční kancelá í a redakcí časopisu.  

Ve t etím pat e je prostor pro vět í firmu, která zabírá celé podla í. P edbě ně 
se počítá s  telefonní společností.  
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Koncept konstrukčního a architektonického je e en v souladu s územním 
plánem. Stavba má jedno podzemní a t i nadzemní podla í. Objekt je obdélníkového 
tvaru. Stavba bude z části zapu těna do terénu a to v místě suterénního podla í.  

Konstrukční systém je navr en jako elezobetonový monolitický skelet 
s lokálně podep enou deskou a vápenopískovými stěnami v suterénu. Výplňové 
konstrukce jsou navr eny rovně  z vápenopískového zdiva. Objekt bude zateplen 

minerální vatou a zakryt fasádními deskami s provětrávanou fasádou.  

Zast e ení objektu je uva ováno plochou st echou. Schodi tě bude 
elezobetonové monolitické. Na konstrukci základů budou pou ity elezobetonové 

patky v kombinaci s betonovými pasy. Vý ka základových pasů zajistí polohu 
základové spáry v nezámrzné hloubce. Základová deska umístěná na základových 
patkách a pasech bude takté  betonová s výztu nými kari sítěmi. 
 

c) celkové provozní e ení, technologie výroby 

 Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o administrativní objekt s 

kancelá skými prostory soukromých firem, provoz obchodů a kavárny. Jednotlivé 

provozy objektu jsou od sebe samostatně odděleny. Projekt p edpokládá různé 

majitele jednotlivých provozů a p izpůsobeni technického za ízení a rozpočtu 

energií. V suterénu jsou umístěny podzemní gará e pro část zaměstnanců 
administrativních firem, zaměstnanců obchodů a kavárny, ostatní zaměstnanci 
administrativních firem, náv těvníci kavárny a obchodů mají parkování z ízeno 
venku. Jednotlivé patra spojuje schodi tě i výtah.  
 

d) konstrukční a stavebně technické e ení a technické vlastnosti stavby 

Výkopové práce a základy 

 P ed zahájením výkopových prací dojde k sejmutí ornice v tlou ťce 200 mm. 

Ornice bude deponována na pozemku. Po sejmutí ornice budou vyhloubeny 

prostory pro základové patky a pasy. Výkopy budou mít rozměry navr ených 
základových konstrukcí. Po výkopových pracích dojde k betoná i podkladového 
betonu patek. Po vytvrdnutí bude p ipraveno bednění a výztu  pro základové patky. 

Poté dojde k vylití základových pasů z betonu C20/25 a patek z  betonu C 30/37 do 

vý ek dle výkresu základů. Po technologické p estávce na vytvrdnutí betonu bude 
vytvo eno bednění sloupů. Do vzniklých figur mezi patkami a pásy se provede 
podsyp z kamenné drtě frakce 8-16 mm. Na tento podsyp se vylije základová deska 
z betonu C20/25 tl. 150 mm, vyztu ená KARI sítí  p i horním i spodním povrchu 
100/100 ø6. 
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Izolace proti zemní vlhkosti 
 Izolace proti zemní vlhkosti je navr ena ze dvou SBS modifikovaných 
asfaltových pásů tl. 4 mm s nosnou vlo kou ze skleněné tkaniny a polyesterové 
roho e. Podklad bude napenetrován a asfaltový pás bude celoplo ně nataven 
na podklad. V první fázi budou provedeny pásy z hydroizolace pod svislé konstrukce 
a v druhé fázi p ed vytvo ením podlahy dojde k vytvo ení hydroizolační vrstvy 
v plo e. Rozdělení na dvě části je s ohledem na po kození izolace v plo e v průběhu 
probíhajících prací. Hydroizolace bude vyta ena na svislé konstrukce nad terén 500 
mm pomocí zpětného spoje s p esahem 150 mm.  
 

Svislé konstrukce 

 Hlavními svislými nosnými prvky jsou elezobetonové sloupy z betonu 

C30/3Ř o rozměrech 400 x 400 mm. Výplňové zdivo obvodové konstrukce a a 

suterénních stěn tvo í zdivo z vápenopískových tvárnic tl. 1Ř5 mm vyzděných na 
tenkovrstvou maltu tl. 2 mm. Ztu ující jádro schodi ťového prostoru a obvodové 
stěny v suterénu jsou  vyzděny z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm vyzděných na 
tenkovrstvou maltu tl. 2 mm.  

P íčky jsou navr eny sádrokartonové tl. 125 mm jednodu e i dvojitě 
oplá těné. Oplá tění achet je navr eno ze sádrokartonových p íček tl. 75 mm 

oplá těných z jedné strany. Sádrokartonová p íčka se skládá z dvou nebo čty  
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, které jsou uchyceny do hliníkových CW profilů. 
Do mezery mezi deskami je vlo ena akustická minerální izolace tl. 60 nebo ř0 mm. 
 

Vodorovné nosné konstrukce, p eklady 

 Stropní konstrukce je navr ená jako elezobetonová deska tl. 200 mm. 
Stropní deska je lokálně podep ená bezh ibová. P eklady otvorů v nosných 
vápenopískové dle tlou ťky stěny, na vět í rozpětí jsou navr eny elezobetonové 

monolitické p eklady. P eklady otvorů v sádrokartonových p íčkách jsou tvo eny 
z hliníkovými R-UW profily.  

 

Povrchové úpravy, podhled 

  Povrchová úprava soklu do vý ky 500 mm je tvo ena soklovou 
dekorační omítkou – marmolit. Zbytek fasády tvo í provětrávaná fasáda s deskami 

z d evité vlny. V  objektu je navr en kazetový podhled s deskami z d evité vlny tl. 10 
mm vlo ených do kovového ro tu. 
 

St echa 

 Nosnou konstrukci st echy tvo í elezobetonová monolitická deska, která je 
součástí monolitického skeletu. Na napenetrovanou elezobetonovou desku je 
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bodově natavena parotěsný vrstva tvo ená SBS modifikovaným asfaltovým pásem 
s hliníkovou výztu nou vlo kou. Na ni bude ulo ena tepelněizolační  a spádová 
vrstva tvo ená expandovaným polystyrenem EPS 150 ve formě spádových klínů, 
které jsou mechanicky kotveny p es teleskopy do stropní konstrukce. St echa má 
sklon 3%. Hydroizolační vrstvu tvo í dva SBS modifikované asfaltové pásy spodní 
s vlo kou ze skelné tkaniny a vrchní s vlo kou z polyesterové roho e. Spodní pás je 
kotven spolu s tepelněizolační vrstvou do konstrukce stropu rouby p es teleskopy.  
Horní pás je celoplo ně nataven na spodní s p esahy min. 100 mm  

 

Výplně otvorů 

 Výplně okenní otvorů jsou navr eny jako plastové s izolačním trojsklem, 

s hodnotami Ug = 1,1 W/m2K, Uf = 0,85W/m2K a UW = 0,88 – 0,97 W/m2K. Vstupní 
dve e do objektu jsou plastové s izolačním trojsklem. Vnit ní dve e jsou navr eny 
jako d evěné. 
 

Podlahy 

 V suterénu bude ná lapná plocha pouze opat ena epoxidovým nátěrem. 
V místě schodi ťového prostoru bude v podlaze suterénu tepelná izolace 
z expandovaného polystyrenu EPS s p íměsí grafitu. Ostatní podlahy suterénu 
zatepleny nebudou. Ná lapné plocha celého 1 NP je tvo ena keramickou dla bou. 
Ná lapné vrstvy podlah v druhém a t etím nadzemním podla í v kancelá ích a 
zasedacích místnostech tvo í zátě ový koberec, ve v em ostatních místnostech 
druhého a t etího nadzemního podla í je navr ena keramická dla ba. V podlahách  
je navr ena izolace z minerální plsti tl. 40 mm.  
 

Schodi tě 

 Schodi tě je navr eno jako elezobetonové monolitické. elezobetonová 
konstrukce schodi tě je pru ně ulo ena s vyu itím izolačních kapes 

3ř0x1Ř0x190mm, od p iléhající stěny je dilatačně oddělena pomocí liniové 
protihlukové a protivibrační izolace z extrudovaného polyethylénu s uzav enou 
buněčnou strukturou - ethafoam tl. 10mm, elastický pás je nalepen oboustrannou 
lepící páskou. 
 

Výtah 

 Výtah navr en bez strojovny výtahu otis gen 2 comfort, pro 12 osob, nosnost 

900kg, rozměry kabiny 1 400 x 1 500 mm, otevírání dve í cld, světlá í ka dve í 900 
mm. Výtahová achta bude odvětrána v nejvy ím podla í pomocí odvětrávacího 
komínku. 
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Komín 

 Komín pro odvod spalin je navr en jako dvouslo kový ze sendvičové tvárnice. 
Vněj í rozměry komínu 360x550 mm, komínová vlo ka ø160 mm, s p ívodem 
spalovacího vzduchu. Komín bude kotven pomocí ocelové výztu e o základu a do 
stropní konstrukce. 

 

Klempí ské, zámečnické výrobky 

 Klempí ské výrobky jsou navr eny z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. 

K zabránění elektrolytické korozi je nutné zabránit kontaktu pozinkovaných plechů 
s mědí, ocelí, konstrukcemi s cementovým pojivem, sádrovým nebo vápenným a 

d evěnými prvky s PH men ím ne  4.5. Zábradlí a schodi ťová madla jsou navr eny 
z nerezové oceli. 
 

e) bezpečnost p i u ívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost edí 
 Stavba byla navr ena dle p íslu ných platných norem, zákonů a vyhlá ek tak, 
aby bylo její u ívání bezpečné a neohro ovalo náv těvníky ani zaměstnance. 
V echny pou ité materiály a výrobky musí být certifikované k účelu, ke kterému se 
pou ívají. Bude zpracován manuál k u ívání objektu, který bude p edán nájemníkům 
objektu. Zhotovitel zajistí, aby po dobu výstavby byla zaji těna a dodr ována 
bezpečnost a ochrana zdraví p i práci na staveni ti. V ichni zaměstnanci budou 
pro koleni BOZP. 
 

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 

popis e ení, zásady hospoda ení s energiemi, ochrana stavby, p ed negativními 
účinky vněj ího prost edí 
 Byly splněny ve keré normativní po adavky z hlediska stavební fyziky. 
Budova dle výpočtu spadá do t ídy energetické náročnosti budovy B – úsporná. 
Výpočet viz P íloha č. 6 – Stavební fyzika. 

 

g) ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í 
 V místě stavby je nízký radonový index. Vzhledem k tomu e je index nízký a 
v suterénu jsou větrané prostory gará í, nebude speciálně tato problematika e ena, 

po adavek zajistí 2 SBS modifikované asfaltové pásy.  
 

h) ochrana p ed bludnými proudy 

 V dané lokalitě se ne e í bludné proudy 
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i) ochrana p ed technickou seizmicitou 

 Vzhledem k poloze objektu a provozu na p ilehlých komunikacích se 
technická seismicita ne e í. 
 

j) ochrana p ed hlukem 

Jednotlivé dělící konstrukce budou splňovat akustické po adavky, které jsou 
na ně kladeny. Tím bude zabráněno negativním účinkům hluku z vněj ího prost edí 
a pozemních komunikací.  
 

k) protipovodňová opat ení 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území.  
 

l) po adavky na po ární ochranu konstrukcí 
 Po árně bezpečnostní e ení je e eno v souladu s po adavky Zákona č. 
1ř3/2006 Sb., Vyhlá ky č. 26ř/2009 Sb., Vyhlá ky č. 23/200ř Sb., ČSN Ř3 0ř02, ČSN, 
Ř3 0ř33, ČSN Ř3 0ř21, ČSN Ř3 0ř10, ČSN Ř3 0řŘ3. Podrobně e eno v samostatné 
p íloze viz p íloha č. 5 - D.1.3 Po árně bezpečnostní e ení. 
 

m) údaje o po adované jakosti navr ených materiálů a o po adované jakosti 
provedení 
 Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny dle technických postupů 
výrobců nebo dle vypracovaných technologických p edpisů. Na základě 
technologických p edpisů proběhnou kontroly vstupní, mezioperační a výstupní.  
 

n) popis netradičních technologických postupů a zvlá tních po adavků na provádění 
a jakost navr ených konstrukcí 
 V rámci e ené stavby nejsou ádné netradiční postupy ani nejsou 

po adovány zvlá tní po adavky na provádění. 
 

o) po adavky na vypracování dokumentace zaji ťované zhotovitelem stavby – obsah 

a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Bude vypracována dílenská dokumentace navrhovaných částí na základě 
prováděcího projektu.  
 

p) stanovení po adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 
kontrolních mě ení a zkou ek, pokud jsou po adovány nad rámec povinných – 

stanovených p íslu nými technologickými p edpisy a normami 
 Kontroly nad rámec povinných stanovených p íslu nými technologickými 
p edpisy a normami nejsou po adovány. 
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q) výpis pou itých norem 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
- ČSN 01 3495  – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy po ární bezpečnosti staveb  
- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků - po adavky  
- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN Ř3 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  
- ČSN Ř3 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Po adavky  
- ČSN Ř3 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  
- ČSN Ř3 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody  
- ČSN Ř3 05ř0 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní po adavky  
- ČSN 73 0802 – Po ární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0818 – Po ární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami 

- ČSN 73 0873 – Po ární bezpečnost staveb – Zásobováni po ární vodou 

- ČSN Ř3 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb  
- ČSN Ř3 1901 – Navrhování st ech – Základní ustanovení  
- ČSN Ř3 410ř – Hygienická za ízení a atny   
- ČSN Ř3 4130 – Schodi tě a ikmé rampy – Základní po adavky  
- ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení 
- ČSN Ř3 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
- ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
- TNI 74 6077:2011 – Okna a dve e – Po adavky na zabudování  
- Vyhlá ka č. 13Ř/2004 Sb., o hygienických po adavcích na stravovací slu by a o 

zásadách osobní a provozní hygieny p i činnostech epidemiologicky záva ných  
- Vyhlá ka č. 23/200ř Sb., o technických podmínkách po ární ochrany staveb  
- Vyhlá ka č. 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby 

- Vyhlá ka č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

- Vyhlá ka č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhlá ka č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb 

- Vyhlá ka č. 501/2006 Sb., o obecných po adavcích na vyu ívání území  
- Vyhlá ka č. 62/2013 Sb., změna vyhlá ky č.499/2006 Sb. 

- Vyhlá ka č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb  
- Vyhlá ka MMR č. 39ř/2009 Sb., o obecných technických po adavcích 

zabezpečujících bezbariérové u ívání staveb  
- Zákon č. 1ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon)  
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 25ř/2000 Sb., o ochraně ve ejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  

- Zákon č. 350/2012 Sb. - změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
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V rámci vypracování diplomové práce byla zhotovena dokumentace 

v rozsahu pro provádění staveb objektu Polyfunkčního domu. Projektovou 
dokumentaci jsem se sna ila vypracovat co nejp ehledněji s ohledem na detailnost 

a správnost e ení. Posuzovaná budova splňuje v echny legislativní po adavky na 
stavbu z hlediska technického, tepelně technického, akustického, po árně 
bezpečnostního a z hlediska po adavků na u ívání. 

Tato diplomová práce byla pro mne p ínosem v mnoha ohledech, ať u  
e ením vzniklých problému vyplívajících z návrhu nebo mo nost naprojektovat 

slo itěj í budovu jako celek, tak i získání velkého mno ství oborových znalostí. 

 



50 

 

4.  

 

Skripta a knihy: 

- KLIME OVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 200Ř. Studijní opory pro studijní programy s 
kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 

- NEUFERT, Peter. Navrhování staveb. 2. české vyd., (35. německé vyd.). Praha: 
Consultinvest, 2000. ISBN 80-901486-6-2. 

- REME , Josef. Stavební p íručka: to nejdůležitěj í z norem, vyhlá ek a zákonů. 2., 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. 

- CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché st echy: praktický průvodce. 

Praha: Grada, 2009. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. Dostupné také z: 
http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:8067b0a0-de70-11e4-8565-

005056827e52 

- VRÁNA, Jakub. Technická za ízení budov v praxi: [p íručka pro stava e]. Praha: 

Grada, 2007. Stavitel. ISBN 978-80-247-1588-9. 

- GEBAUER, Günter, Olga RUBINOVÁ a Helena HORKÁ. Vzduchotechnika. Brno: 

ERA, 2005. Technická knihovna. ISBN ř0-7366-027-X. 

- ZDA ILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlá ce č. 
39ř/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Praha: ČKAIT, 2011. ISBN 9Řř-80-87438-17-6. 

- Bc. Patrik Bystroň Novostavba polyfunkční budovy, Frýdek-Místek. Brno, 2016. 
68 s., 3ř6 s. p íl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Radim Kolá , Ph.D. 

 

Technické listy výrobců – webové stránky 

http://www.topwet.cz/,  

http://www.vytahy-voto.cz/,  

https://www.dek.cz/,  

http://www.kmbeta.cz/,  

http://www.isover.cz/,  

http://www.schlueter.cz/,  

http://www.otis.com/site/cz/Pages/default.aspx,  

http://www.knaufinsulation.cz/,  

http://www.ronn.cz/rubriky/sortiment/anglicke-dvorky-sklepni-svetliky/,  

https://www.weber-terranova.cz/uvod.html,  

https://www.baumit.cz/,  

http://www.cemix.cz/  

http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:8067b0a0-de70-11e4-8565-005056827e52
http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:8067b0a0-de70-11e4-8565-005056827e52
http://www.topwet.cz/,
http://www.vytahy-voto.cz/,
https://www.dek.cz/,
http://www.kmbeta.cz/,
http://www.isover.cz/,
http://www.schlueter.cz/,
http://www.otis.com/site/cz/Pages/default.aspx,
http://www.knaufinsulation.cz/
http://www.ronn.cz/rubriky/sortiment/anglicke-dvorky-sklepni-svetliky/
https://www.weber-terranova.cz/uvod.html
https://www.baumit.cz/
http://www.cemix.cz/
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Vyhlá ky, normy, zákony, na ízení vlády: 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
- ČSN 01 3495  – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy po ární bezpečnosti staveb  
- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků - po adavky  
- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN Ř3 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  

- ČSN Ř3 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Po adavky  
- ČSN Ř3 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  
- ČSN Ř3 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody  
- ČSN Ř3 05ř0 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní po adavky  
- ČSN 73 0802 – Po ární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0818 – Po ární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami 

- ČSN 73 0873 – Po ární bezpečnost staveb – Zásobováni po ární vodou 

- ČSN Ř3 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb  
- ČSN Ř3 1901 – Navrhování st ech – Základní ustanovení  
- ČSN Ř3 410ř – Hygienická za ízení a atny   
- ČSN Ř3 4130 – Schodi tě a ikmé rampy – Základní po adavky  
- ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení 
- ČSN Ř3 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
- ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
- TNI 74 6077:2011 – Okna a dve e – Po adavky na zabudování  
- Vyhlá ka č. 13Ř/2004 Sb., o hygienických po adavcích na stravovací slu by a o 

zásadách osobní a provozní hygieny p i činnostech epidemiologicky záva ných  
- Vyhlá ka č. 23/200ř Sb., o technických podmínkách po ární ochrany staveb  
- Vyhlá ka č. 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby 

- Vyhlá ka č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

- Vyhlá ka č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhlá ka č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb 

- Vyhlá ka č. 501/2006 Sb., o obecných po adavcích na vyu ívání území  
- Vyhlá ka č. 62/2013 Sb., změna vyhlá ky č.499/2006 Sb. 

- Vyhlá ka č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb  

- Vyhlá ka MMR č. 39ř/2009 Sb., o obecných technických po adavcích 
zabezpečujících bezbariérové u ívání staveb  

- Zákon č. 1ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon)  
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 25ř/2000 Sb., o ochraně ve ejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  

- Zákon č. 350/2012 Sb. - změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
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%   procenta ∅    průměr 

°   stupně 

apod.   a podobně 

b   í ka [mm] 

B.p.v.   Baltský po vyrovnání 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
C   concrete, beton 

C16/20  t ída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 
č.   číslo 

č.p.   číslo popisné 

ČR   Česká republika 

ČSN   označení českých technických norem 

d   tlou ťka vrstvy [m] 

DN   diameter nominal, jmenovitý průměr 

DPS   dokumentace provedení stavby 

EIA   vyhodnocení vlivů na ivotní prost edí 
EPS   expandovaný polystyrén 

FAST   fakulta stavební 
frsi   teplotní faktor vnit ního povrchu [-] 
h   vý ka [mm] 

h1   podchodná vý ka [mm] 

h2   průchozí í ka [mm] 

HDPE   high density polyethylene, vysokohustotní polyethylen 

HDS   hlavní domovní sk íň 

HI   hydroizolace 

HT   měrná tepelná ztráta prostupem tepla [W/K] 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

JKSO   jednotná klasifikace stavebních objektů 

JTSK   jednotná trigonometrická síť katastrální 
k. ú.    katastrální území 
kce   konstrukce 

ker.   keramický 

ks   kusy 

KV   konstrukční vý ka [mm] 

KZP   koeficient zastavění pozemku 

n. m.   nad mo em 

NV   na ízení vlády 

NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podla í 
OSB   oriented strand board, deska vytvo ená lisováním d ev. těpků 
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Ozn.   označení 
p.č.    parcelní číslo 

P+D   pero a drá ka 

parc.   parcelní 
PD   projektová dokumentace 

PE   polyetylenová 

Pozn.   poznámka 

PT   původní terén 

PÚ   po ární úsek 

PUR   polyuretan 

PVC – P  Polyvinyl chloride, plasticized, měkčené pvc 

R   tepelný odpor [m2K/W] 

RD   rodinný dům 

Rdt   návrhová únosnost zeminy [MPaž 
Rsi, Rse   tepelný odpor p i p estupu tepla na vnit ním, vněj ím povrchu  
R    revizní achta 

S   suterén 

Sb.   sbírky 

SBS   modifikovaný asfalt styren-butadien-styren 

SDK   sádrokarton 

SO   stavební objekt 
SPB   stupeň po ární bezpečnosti 

STL   st edotlaký 

SV   světlá vý ka [mm] 

TI   tepelná izolace 

tl.   tlou ťka 

U   součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 

Ud   součinitel prostupu tepla dve mi [W/m2K]  

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 

Ug   součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2K]  

Urec,20   doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K]  

UT   upravený terén 

Uw [W/m2K]  součinitel prostupu tepla oknem  

VN   vysoké napětí 
V    vodoměrná achta 

XPS   extrudovaný polystyren 

B   elezobeton 

Θe   návrhová vněj í teplota [°Cž 
Θi   návrhová vnit ní teplota [°Cž 
Λ   součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 
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