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1. ÚVOD 

 

Diplomová práce je zam ena na zpracování projektové dokumentace pro 

realizaci objektu studentského bydlení. Samostatn  stojící objekt je umíst n v jižní části 
m sta Zlína, v ulici Rúmy. Budova je navržena jako t ípodlažní, nepodsklepená.  

Objekt je založen na základových pasech a patkách z prostého betonu. Svislé 
nosné konstrukce tvo í cihelné bloky Porotherm a monolitické železobetonové sloupy. 
Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Isover. Vodorovné 
nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové. St ešní konstrukce tvo í dv  
jednoplášťové ploché st echy. 

Dispoziční ešení stavby je v souladu s platnými p edpisy a normami. Projekt 

současn  eší i problematiku tepelné techniky, akustiky a požární bezpečnosti. 
Cílem této práce je vytvo it ucelený návrh objektu pro ubytování tak, aby stavba 

splňovala všechny pot eby budoucích uživatel , začlenila se do okolní zástavby a plnila 

požadovanou funkci. 
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1 IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE 

 

1.1 Údaje o stavb  

aě Název stavby:  Studentské bydlení 
 

bě Místo stavby 

Adresa:  Rúmy, 760 01 Zlín 

Katastrální území: Zlín 

Parcelní číslo:  1090/49 

Číslo LV:  5170 

 

cě P edm t projektové dokumentace 

Projektová dokumentace eší projekt novostavby studentského bydlení na 
parcele č. 10ř0/4ř. 
 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a p íjmení: Ing. Petr Novák 

Adresa:  Palackého 1505, 763 61 Napajedla 

 

 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a p íjmení: Bc. Táňa Jarková 

Adresa:  Št rkovišt  12ř3, 765 02 Otrokovice 

 

 

2 SEZNůM VSTUPNÍCH DOKLůD  

 

 Katastrální mapa katastrálního území Zlín 

 Terénní pr zkum 

 Hydrogeologický a radonový pr zkum 

 Geodetické zam ení pozemku 

 Smlouva o dílo 

 

 

3 ÚDůJE O ÚZEMÍ 

 

aě Rozsah ešeného území 
Stavba bude vybudována na parcele č. 10ř0/4ř v jižní části Zlína. Parcela je 

situována na srovnaném terénu a ze všech stran sousedí s m stskými pozemky. Typ 
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parcely je parcela katastru nemovitostí, druh pozemku – ostatní plocha. ešený stavební 
pozemek má dle LV vým ru Ř 289 m2. V současné dob  je nezastav ný a je ve 

vlastnictví stavebníka. P íjezd ke staveništi je z místní komunikace Rúmy. 
 

bě Dosavadní využití a zastav nost území 
Prostor je využíván jako rekreační plocha a nenachází se zde žádná stavba. 

 

cě Údaje o ochran  podle jiných právních p edpis  

Pozemek nepodléhá ochran  zem d lského p dního fondu. Pozemek se nachází 
mimo chrán nou krajinnou oblast. Pozemek se nachází v památkové zón . 

 

dě Údaje o odtokových pom rech 

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu m sta. Dešťová voda ze 
st echy objektu bude odvád na vnit ním odpadním potrubím do svodných potrubí a 
odtud do jednotné kanalizace společn  se splaškovou vodou. 

 

eě Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Stavba je v souladu s územním plánem m sta a splňuje regulativy m sta. 
 

fě Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
Pozemek nepodléhá ochran  zem d lského p dního fondu. Pozemek se nachází 

mimo chrán nou krajinnou oblast. Pozemek se nachází v památkov  chrán né území. 
 

gě Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgán . 
 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
Není ešeno. 

 

iě Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

K projektu studentského bydlení náleží také zhotovení p íjezdové cesty a 
parkovišt  pro 32 osobních automobil , z toho 4 parkovací místa pro držitele ZTP. 
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jě Seznam pozemk  a staveb dotčených umíst ním stavby 
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JMÉNO ADRESA 
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Zl
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7
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0
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žádná 
omezení 
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12, 76001 Zlín 

V cné 
b emeno 

(podle 

listiny) 

V cné 
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ch ze 

 

 

4 ÚDůJE O STůVB  

 

aě Nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

Na daném území se v současné dob  nenachází žádný objekt. Parcela doposud 

sloužila jako rekreační plocha. P i návrhu stavby byly respektovány podmínky 

stanovené územním plánem m sta Zlín. 

 

bě Účel užívání stavby 

Jedná se o objekt občanské vybavenosti – bydlení hromadné Ěškolstvíě. 
 

cě Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaná stavba je trvalá. Životnost stavby se p edpokládá minimáln  50 let. 
 

dě Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

Není ešeno. 
 

eě Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Umíst ní stavby vyhovuje technickým požadavk m na výstavbu podle 
ustanovení vyhlášek a technických požadavk  na výstavbu. Veškeré podmínky správc  
inženýrských sítí a dotčených orgán  jsou zohledn ny v projektové dokumentaci. 
Všechny bezbariérové prvky, které budou na stavb  využity, budou zaznamenány v 
projektové dokumentaci. 

 

fě Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplívajících z jiných 
právních p edpis  

Stavební ú ad ud lil souhlas se studií objektu studentského bydlení. P ipomínky 
dotčených orgán  byly zaznamenány. 
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gě Seznam výjimek a úlevových ešení 
Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgán . P ipomínky byly do 

dokumentace zapracovány. 
 

hě Navrhované kapacity stavby 

Zastav ná plocha:    1 444,27 m2 

Užitná plocha:     3 042,77 m2 

Obestav ný prostor:    17 285,02 m3 

Počet ubytovacích jednotek:   15 

Počet l žek:     46 

Počet míst k sezení uvnit  kavárny:  29 

Počet míst ke cvičení v yoga studiu:  14 

Počet stálých zam stnanc :   13 

Počet parkovacích stání:   32 Ěz toho 4 pro držitele ZTPě  
 

iě Základní bilance stavby 

Pr m rná pot eba vody nebyla stanovena. 

Odpady vzniklé p i realizaci objektu budou likvidovány v souladu s kategorizací ve 

smyslu zákona č. 1Ř5/2001 Sb. ů vyhlášky MŽPČR 3Ř1/2001, kterou se vyhlašuje 

katalog odpad . 

17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihly 

17 02 01 – d evo 

17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 

17 03 01 – asfaltové sm si – N 

17 04 02 – hliník 

17 04 04 – zinek 

17 04 05 – železo a ocel 
17 05 02 – stavební materiály na bázi sádry 

Kovy budou odvezeny do sb rných surovin, ostatní materiály na skládku. 
Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 
 

jě Základní p edpoklady výstavby 

Výstavba nebude omezovat žádné existující provozy. Stavební práce budou 
provád ny tak, aby byl minimalizován dopad na okolí a životní prost edí. P ípadné 
poškození p ilehlých komunikací bude opraveno na náklady zhotovitele. Současný stav 
bude pečliv  zdokumentován. 
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Výstavba bude probíhat v jedné časové etap  bez p erušení. 

P edpokládaný začátek výstavby:  01. 03. 2017 

P edpokládaný konec výstavby:    01. 09. 2018 

Lh ta výstavby:    18 m síc  

 

kě Orientační náklady stavby 

Ceny vychází z ukazatele pr m rné rozpočtové ceny na m rnou účelovou 
jednotku stanovené URS Praha pro rok 2016. 

Obestav ný prostor:      17 285,02 m3 

P edpokládané náklady na stavbu:  94 640 000 Kč 

 

 

5 ČLEN NÍ STůVBY Nů OBJEKTY ů TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ Zů ÍZENÍ 

 

SO 01 – Studentské bydlení, parcela č. 1090/49 

SO 02 – P ípojka elektrického vedení, NN 

SO 03 – Kanalizační p ípojka, PVC 

SO 04 – Vodovodní p ípojka, PE HDPE 100 SDR11 

SO 05 – Teplovodní p ípojka 

SO 06 – Zpevn ná plocha asfaltem 

SO 07 – Zpevn ná plocha betonovou zámkovou dlažbou 

SO 08 – Oplocení pozemku 

SO 09 – Zahradní altánek 

SO 10 – Vegetační osázení 
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1 POPIS ÚZEMÍ STůVBY 
 

aě Charakteristika stavebního pozemku 

 Parcela je vedena jako stavební pozemek. Na pozemku se v současnosti 
nenachází žádné stavby. Na pozemku se nachází zatravn ná plocha. Pozemek se 

nachází v zastav né části m sta Zlín. Pozemek pro výstavbu je zcela rovinný a pro 

výstavbu je vhodný. Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na Stavebním Ú adu 

Zlín. Stavební pozemek je v soukromém vlastnictví investora. 
 

bě Výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  

 Hydrogeologický pr zkum 

Na jeho základ  byla zjišt na hladina podzemní vody 7 m pod terénem. 

 Inženýrsko-geologický pr zkum 

Na základ  pr zkumu byly zjišt ny pevnostní parametry zeminy. Zemina byla 
za azena do t ídy F1, ta byla vyhodnocena jako vhodná pro stavbu. 

 Radonový pr zkum 

Na základ  m ení objemové aktivity radonu v p dním vzduchu bylo na parcele 

č. 10ř0/4ř stanoveno nízké radonové riziko. Stavba musí být chrán na 
hydroizolací. 

 

cě Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Novostavba musí splňovat požadavky dle ČSN 73 4301. Objekt musí být 
umíst n minimáln  2 metry od hranic okolních pozemk  a současn  minimáln  7 metr  
od stávajících staveb. Tyto požadavky jsou spln ny. 
 

dě Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 
 Daná parcela se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. 
 

eě Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ry v území 

 Jsou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od okolních pozemk  Ě2 metry) 

a stávajících staveb Ě7 metr ě. 
 

fě Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 Stavební pozemek je v současné dob  zatravn n. Na okraji pozemku se nachází 
pár strom , které nebrání výstavb . Na pozemku nejsou žádné objekty určené 
k demolici. 

 

gě Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  
určených k pln ní funkce lesa 

 V rámci stavby nedojde k záboru zem d lského p dního fondu nebo pozemk  
určených k pln ní funkce lesa. 
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hě Územn  technické podmínky 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu Ěelekt ina, vodovod, teplovod, 

kanalizaceě je realizováno novými vlastními p ípojkami. 
 

P ípojka elektrického proudu 

NN p ípojka je p ivedena na pozemek investora. Elektrom rová rozvodnice bude 
umíst na na fasád  budovy. Pod elektrom r bude osazen hlavní jistič. 
 

Vodovodní p ípojka 

Vodovodní p ípojka bude p ivedena na pozemek investora. Vodom rná šachta bude 
osazena na konci p ípojky, která bude ukončena vodom rnou sestavou. Z vodom rné 
šachty na pozemku investora je navrženo potrubí PE HDPE 100 SDR11. A to 

nejvhodn jší trasou do technické místnosti. Potrubí bude uloženo do pískového lože. 
Minimální krytí potrubí od upraveného terénu bude 1100 mm.  

 

Teplovodní p ípojka 

Teplovodní p ípojka bude p ivedena na pozemek investora. A to nejvhodn jší trasou do 
technické místnosti, kde se nachází vým ník tepla. 

 

Kanalizační p ípojka 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci svodným potrubím PVC. Potrubí bude 
uloženo do pískového lože tl. 100 mm a obsypu tl. 300 mm nad vrcholem potrubí.  
 

iě V cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané investice 

 Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. V první ad  
budou provedeny terénní úpravy a výkopy, dále budou provedeny základové 
konstrukce. Po technologické p estávce se začne se samotnou výstavbou. 
 

 

2 CELKOVÝ POPIS STůVBY 
 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Zám rem investora je vybudovat objekt studentského bydlení. Krom  ubytování 
pro studenty se v objektu nachází kavárna a yoga studio, které jsou p ístupné i 
ve ejnosti. Ubytovací část je rozd lena na 15 ubytovacích jednotek pro celkem 46 osob. 

Uvnit  kavárny se nachází 2ř míst k sezení. Další místa k sezení se nachází na sezónní 
terase, která je součástí kavárny. Yoga studio má kapacitu pro 14 cvičících osob a 
instruktora. 
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
 Objekt je umíst n uprost ed pozemku. Jsou dodrženy minimální odstupové 
vzdálenosti od okolních pozemk  a staveb. Nový objekt nebude stínit okolním stavbám. 
 

bě ůrchitektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 

 Samostatn  stojící objekt má p dorys ve tvaru písmene L. Budova je 

nepodsklepená a má t i nadzemní podlaží. Objekt je dispozičn  rozd len na hlavní 
vstupní část o t ech nadzemních podlažích, jižní k ídlo o t ech nadzemních podlažích a 
východní k ídlo o dvou nadzemních podlažích. Objekt bude založen na základových 
pasech a patkách z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce tvo í cihelné bloky 
Porotherm a monolitické železobetonové sloupy. Obvodové zdivo je zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem Isover. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
monolitické železobetonové. St ešní konstrukce nad druhým a t etím nadzemním 
podlažím tvo í vegetační jednoplášťové ploché st echy. 

Na fasádu je navržena silikonsilikátová omítka bílé barvy Kreativ 2011 a na 
soklovou část silikonsilikátová omítka šedé barvy Kreativ 2411. Hliníkové okna a 

vstupní dve e jsou navrženy v odstínu šedé RůL 7021 ELOX. Oplechování 
a klempí ské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu v odstínu šedé RůL 
7021. Parkovací stání a p íjezdová cesta bude zpevn na asfaltem. Chodník okolo 

objektu bude tvo it betonová zámková dlažba. Terasa kavárny bude mít podlahu 
z d evoplastových terasových prken k rov  hn dé barvy. 
 

 

2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Projekt eší novostavbu objektu studentského bydlení. Objekt je dispozičn  
rozd len na hlavní vstupní část o t ech nadzemních podlažích, jižní k ídlo o t ech 
nadzemních podlažích a východní k ídlo o dvou nadzemních podlažích. St edem 
každého k ídla vede hlavní chodba, na jejímž konci je umíst no vedlejší schodišt .  

Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Vstupní část objektu obsahuje 

halu s hlavním schodišt m, výtahem a kontaktem s recepcí. V 2.NP této části se nachází 
hala s úklidovou místností. V 3.NP se nachází taktéž hala s úklidovou místností a dále 
vstup na st ešní terasu tvo enou vegetační plochou st echou nad 2.NP. 

V 1.NP t ípodlažního jižního k ídla se nachází recepce s kancelá í, zázemí pro 
zam stnance, úklidová místnost, sklad, údržbá ská dílna a kancelá  údržbá e, technická 
místnost, strojovna vzduchotechniky obsluhující t ípodlažní část objektu, prádelna se 
sušárnou a žehlírnou, kolárna a vedlejší vstup do budovy. V 2.NP a v 3.NP se nachází 
samotné ubytovací jednotky. Dv  ubytovací jednotky v 2.NP jsou navrženy jako 
bezbariérové. 

V 1.NP dvoupodlažního východního k ídla se nachází úsek p ístupný i 
ve ejnosti. Ten disponuje hygienickým zázemím, kavárnou s terasou, yoga studiem 
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s šatnami a vlastním hygienickým zázemím, úklidovou místností a vedlejším vstupem 
do budovy. V 2.NP se nachází ubytovací jednotky, studovny a dv  strojovny 
vzduchotechniky, z nichž jedna zajišťuje p etlakové v trání chrán né únikové cesty 
typu Ű a druhá obsluhuje dvoupodlažní část objektu. 

P ístup na pozemek je z ulice Rúmy, která vede podél severní strany pozemku. 

 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je ešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 
398/2009 Sb., bezbariérové ešení staveb. 

 

 

2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

 Stavebník zajistí, aby byly p ed započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky p edepsané zvláštními právními p edpisy. 

- § 15 a ř vyhlášky č. 42Ř/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n  n kterých zákon  
Ězákon o vodovodech a kanalizacíchě. 

 

 

2.6 Základní charakteristika objekt  

aě Stavební ešení 
 Objekt studentského bydlení je navržen jako samostatn  stojící. Budova je 

nepodsklepená a má t i nadzemní podlaží. Objekt je dispozičn  rozd len na hlavní 
vstupní část o t ech nadzemních podlažích, jižní k ídlo o t ech nadzemních podlažích a 
východní k ídlo o dvou nadzemních podlažích. 
 

bě Konstrukční a materiálové ešení 
Objekt je založen na základových pasech a patkách z prostého betonu C20/25. 

Obvodové zdivo je z keramických tvarovek Porotherm 44 P+D o rozm rech 440 x 247 

x 238 mm a je vyzd no na tepeln izolační maltu Porotherm. Obvodové zdivo je 

zatepleno vn jším kontaktním zateplovacím systémem Isover. Vnit ní svislé nosné 
konstrukce tvo í t i monolitické železobetonové sloupy obdélníkového pr ezu 250 x 

500 mm a vnit ní nosné zdivo Porotherm 25 AKU Z P+D o rozm rech 250 x 330 x 238 

mm, které je vyzd no na cementovou maltu. Vnit ní nenosné zdivo Porotherm 14 P+D 

o rozm rech 140 x 497 x 238 mm a Porotherm 11,5 P+D o rozm rech 115 x 497 x 238 

mm je vyzd no na maltu Porotherm T. P edst ny instalačních šachet tvo í rošt 
z kovových profil  CW 50 a plášť z impregnovaných sádrokartonových desek Rigips. 
Stropní konstrukce je navržena železobetonová tloušťky 200 mm, beton C20/25, ocel 

B500B. V p evážné části objektu bude instalován protipožární sádrokartonový 
akustický bezesparý podhled tl. 12,5 mm. Nosné p eklady budou železobetonové i 
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v systému Porotherm. Vnit ní dvouramenná schodišt  budou monolitická 
železobetonová tl. 160 mm. Zast ešení nad 2.NP a 3.NP budou tvo it vegetační 
jednoplášťové ploché st echy s 3% sklonem a s vnit ním odvodn ním. 

Na fasádu je navržena silikonsilikátová omítka bílé barvy Kreativ 2011 a na 
soklovou část silikonsilikátová omítka šedé barvy Kreativ 2411. Hliníkové okna a 
vstupní dve e jsou navrženy v odstínu šedé RůL 7021 ELOX. Vnit ní d ev né dve e 
v odstínu dubu jsou osazeny v ocelových zárubních odstínu RůL 7021. Oplechování 
a klempí ské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu v odstínu šedé RůL 
7021. Parkovací stání a p íjezdová cesta bude zpevn na asfaltem. Chodník okolo 
objektu bude tvo it betonová zámková dlažba. Terasa kavárny bude mít podlahu 
z d evoplastových terasových prken k rov  hn dé barvy. 
 

cě Mechanická odolnost a stabilita 

 Odolnost a stabilita je zajišt na obvodovými st nami, vnit ními sloupy, 
pr vlaky, vnit ními nosnými st nami a ztužujícími v nci sp aženými se stropní 
konstrukcí. Nosnou konstrukci jednoplášťové ploché st echy tvo í železobetonová 
monolitická stropní deska. Stavba je založena v nezámrzné hloubce. Úroveň základové 
spáry je 1,15 m pod úrovní upraveného terénu. Základové pasy a patky budou 

z prostého betonu C20/25. 
 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

aě Technické ešení 
 Objekt je napojen na primární teplovodní rozvod zajišťující úst ední vytáp ní a 
oh ev pitné vody. K vytáp ní objektu budou použita desková otopná t lesa. Rozvody 
vody budou plastové a budou zavedeny do všech místností, kde jsou navrženy. 
Splašková i dešťová voda bude odvedena do splaškové kanalizace. 

 

bě Výčet technických a technologických za ízení 
 V technické místnosti bude instalován vým ník tepla. N které části objektu 
budou nucen  v trány pomocí vzduchotechnických jednotek. Návrh vzduchotechniky 
není p edm tem zadání diplomové práce a není podrobn ji ešen. 
 

2.Ř Požárn  bezpečnostní ešení 

 Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 
 

aě Rozd lení stavby a objekt  do požárních úsek  

Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 
 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpečnosti 
Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 

 



23 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  včetn  
požadavk  na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 
 

d) Zhodnocení evakuace osob včetn  vyhodnocení únikových cest 
Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpečného 
prostoru 

 Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 
 

fě Zajišt ní pot ebného množství požární vody pop ípad  jiného hasiva, včetn  
rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst 

 Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 
 

gě Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu Ěp ístupové komunikace, 
zásahové cestyě 

 Stavba je p ístupná z komunikace ze severní strany pozemku. Pr jezdná ší ka 
3,5 m pro vozidla Hasičského záchranného sboru je dodržena. 
 

hě Zhodnocení technických a technologických za ízení stavby Ěrozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za ízení) 

 Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 
 

iě Posouzení požadavk  na zabezpečení stavby požárn  bezpečnostními za ízeními 
 Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 
 

jě Rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Viz samostatná p íloha D.1.3 POŽÁRN  ŰEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ. 
 

 

2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

 Viz samostatná p íloha STůVEŰNÍ FYZIKů. 

 

aě Kritéria tepeln  technického hodnocení 
 Stavba je v souladu s p edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky č. 7Ř/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 

0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 
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bě Energetická náročnost stavby 

 Dle výpočtu spadá objekt do kategorie Ű Ěúspornáě energetického štítku obálky 
budovy. 

 

cě Posouzení využití alternativních zdroj  energií 
Není navrženo. 

 

 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost edí 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 
č. 26Ř/200ř Sb. o technických požadavcích na stavby. V trání místností je zajišt no 

buď p irozen  okny, nebo nucen  pomocí uvažované vzduchotechniky. Odvod par 

v kuchyni bude zajišt n digesto í. Místnosti budou prosv tleny a proslun ny okny dle 

ČSN 73 4301 pro denní osv tlení. Vnit ní rozvody elektrické energie budou využívané 
pro osv tlení a zapojení elektrospot ebič . Úst ední vytáp ní a oh ev pitné vody 
zajišťuje teplovodní p ípojka. Zásobování pitnou vodou bude z ve ejného adu. Odvod 

odpadních vod bude zajišt n pomocí jednotné kanalizace. Komunální odpad bude 
pravideln  odvážen technickými službami. Stavba nemá negativní vliv na životní 
prost edí. 
 

 

2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 

aě Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
 Na pozemku bylo zjišt no nízké radonové riziko. Konstrukce v p ímém kontaktu 
se zeminou budou opat eny hydroizolací. 
 

bě Ochrana p ed bludnými proudy 

 Nejsou navržena žádná opat ení. 
cě Ochrana p ed technickou seizmicitou 

Nejsou navržena žádná opat ení. 
 

dě Ochrana p ed hlukem 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010. 

 

K zabezpečení ádné funkce podlah je nutno dodržet tyto zásady: 
 - Űetonová mazanina musí být odd lena od izolační vrstvy PE fólií. 

- Zvuková izolace musí zcela odd lovat roznášecí vrstvu od nosné desky.  
- Okolní obvodové st ny budou odd leny izolací o tloušťce 20 mm. 

 

 Viz samostatná p íloha STůVEŰNÍ FYZIKů. 
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eě Protipovodňová opat ení 
Vzhledem k umíst ní pozemku nejsou nutná žádná protipovodňová opat ení. 

 

 

3 P IPOJENÍ Nů TECHNICKOU INFRůSTRUKTURU 
 

aě Napojovací místa technické infrastruktury 

 Stávající inženýrské sít  se nachází na obecním pozemku severn  od stavební 
parcely. 

 

bě P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu Ěelekt ina, vodovod, teplovod, 

kanalizaceě je realizováno novými vlastními p ípojkami. 
 

P ípojka elektrického proudu 

NN p ípojka je p ivedena na pozemek investora. Elektrom rová rozvodnice bude 
umíst na na fasád  budovy. Pod elektrom r bude osazen hlavní jistič. 
 

Vodovodní p ípojka 

Vodovodní p ípojka bude p ivedena na pozemek investora. Vodom rná šachta bude 
osazena na konci p ípojky, která bude ukončena vodom rnou sestavou. Z vodom rné 
šachty na pozemku investora je navrženo potrubí PE HDPE 100 SDR11. A to 

nejvhodn jší trasou do technické místnosti. Potrubí bude uloženo do pískového lože. 
Minimální krytí potrubí od upraveného terénu bude 1100 mm.  

 

Teplovodní p ípojka 

Teplovodní p ípojka bude p ivedena na pozemek investora. A to nejvhodn jší trasou do 
technické místnosti, kde se nachází vým ník tepla. 
 

Kanalizační p ípojka 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci svodným potrubím PVC. Potrubí bude 
uloženo do pískového lože tl. 100 mm a obsypu tl. 300 mm nad vrcholem potrubí. 
 

 

4 DOPRůVNÍ EŠENÍ 
 

aě Popis dopravního ešení 
 P ístupová cesta na pozemek bude napojena na stávající komunikaci v ulici 

Rúmy, která sousedí se severní stranou pozemku. P íjezdová cesta na pozemek bude 
asfaltová. 
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bě Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je 

z komunikace na severní stran  parcely. Jedná se o místní komunikaci. 
 

c) Doprava v klidu 

K projektu studentského bydlení náleží parkovišt  pro 32 osobních automobil , 
z toho 4 parkovací místa pro držitele ZTP. Plocha vyhrazená pro parkovišt  bude 
asfaltová. 
 

dě P ší a cyklistické stezky 

Není ešeno. 
 

 

5 EŠENÍ VEGETůCE ů SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH 
ÚPRůV 

 

aě Terénní úpravy 

Po dokončení stavby se pozemek upraví pomocí rotavátoru do požadovaného 
spádu. 
 

bě Použité vegetační prvky 

Pozemek okolo stavby bude zatravn n a budou vysázeny stromy. 
 

cě Biotechnická opat ení 
Není ešeno. 
 

 

6 POPIS VLIV  STůVBY Nů ŽIVOTNÍ PROST EDÍ ů 
JEHO OCHRANA 

 

aě Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

 Všechny použité materiály vyhovují hygienickým požadavk m na emise 
škodlivin a cizorodých látek. Ű hem výstavby bude v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Űudou stanoveny podmínky pro minimalizaci t chto negativních dopad . 
Komunální odpady budou t íd ny a odváženy. Hotový objekt nebude svým provozem 
obt žovat okolí hlukem ani prachem. 
 

bě Vliv na p írodu a krajinu 

 Stavba nebude mít vliv na p írodu ani krajinu. 
 

cě Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 Stavba se nenachází v chrán ném území, a proto na n j nemá žádný vliv. 
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dě Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanovisek EIů 

 Žádná zohledn ní. 
 

eě Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpis  

 Není ešeno. 
 

 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

 Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky 
na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva. 
 

 

Ř ZÁSůDY ORGůNIZůCE VÝSTůVBY 
 

aě Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 
 P i výstavb  bude pot eba vody a elektriky. Ty budou dovedeny p ípojkami na 
hranici pozemku, kde budou z ízena m icí a odb rná za ízení. 
 

bě Odvodn ní staveništ  

 Okolo staveništ  budou položeny drenážní novodurové trouby. V rohu bude 

sb rné místo, odkud se voda bude p ečerpávat do ve ejné kanalizační sít . 
 

cě Napojení staveništ  na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 

 Na staveništ  bude p ístup ze severní strany z místní komunikace na ulici Rúmy. 

 

dě Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 Zhotovitel stavby zajistí to, aby hluková zát ž v chrán ném venkovním prostoru 
vyhov la požadavk m stanoveným v Na ízení vlády č. 142/2006 Sb., o ochran  zdraví 
p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat 
pouze stroje a za ízení v dobrém technickém stavu pro snížení hluku a vibrací.  
 

eě Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d evin 

 P i provád ní prací bude dodržena ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s p dou, ČSN DIN 
18 ř16 Výsadba rostlin, ČSN DIN 1Ř ř17 Zakládání trávník , ČSN DIN 1Ř 918 

Technicko-biologická zabezpečovací opat ení, ČSN DIN 1Ř ř1ř Rozvojová a udržovací 
péče o rostliny a ČSN DIN 1Ř 920 Ochrana strom , porost  a ploch pro vegetaci p i 
stavebních činnostech. 
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fě Maximální zábory pro staveništ  

V dob  stavby nedojde k zábor m. 
 

gě Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 
likvidace 

 

KůTůLOGOVÉ 
ČÍSLO 

NÁZEV ZP SOB LIKVIDACE 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 02 01 D evo Spalovna 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 02 Hliník Sb rna kov  

17 04 05 Železo a ocel Sb rna kov  

17 04 07 Sm sné kovy Sb rna kov  

17 05 04 Zemina a kamení Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi 
sádry 

Skládka 

17 09 04 Sm sné stavební odpady Skládka 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun, deponie zemin 

 Skrývka ornice se v dob  výstavby bude skladovat v jihovýchodní části 
pozemku v deponii o výšce 1,5 m. 

 

iě Ochrana životního prost edí p i výstavb  

 Zvýšení prašnosti v dané lokalit  bude eliminováno: 
 – zpevn ním vnitro staveništních komunikací Ětj. užíváním oklepové plochyě 

a užíváním plochy pro dočišt ní. 
– d sledným dočišt ním dopravních prost edk  p ed jejich výjezdem na 
ve ejnou komunikaci tak, aby splňovali podmínky §52 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

 

jě Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 
p edpis  

 Na staveništi budou dodržovány zejména: 
– Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. – Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
p i práci na staveništích. 
– Zákon č. 30ř/2006 Sb. – Zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci. 

 Zhotovitel zajistí staveništ  oplocením výšky 2 m a uzamykatelnou bránou. 
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kě Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba je ešena jako bezbariérová a odpovídá požadavk m vyhlášky č. 
3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 

lě Zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 
 Stavba bude p ístupna z ulice po betonových panelech. T žká mechanizace bude 
mít stanovišt  na staveništi, není nutné m nit dopravní značení kolem stavby. Jedná se 
o místní komunikaci, a proto se nep edpokládá, že bude ohrožen plynulý provoz. 
 

mě Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby Ěprovád ní stavby za 
provozu, opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.ě 
V p ípad  nežádoucích pov trnostních podmínek budou práce ve výškách 

p erušeny do doby zlepšení. Za nep íznivé pov trnostní podmínky se považuje: 
a) bou e, déšť, sn žení nebo tvo ení námrazy, 
b)  čerstvý vítr o rychlosti nad Ř m.s-1 Ěsíla v tru 5 stupň  Űfě p i práci na 

zav šených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb ících nad 5 m 
výšky práce a p i použití záv su na lan  u pracovních polohovacích 
systém ; v ostatních p ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 Ěsíla 
v tru 6 stupň  Bf), 

c)  dohlednost v míst  práce menší než 30 m, 
d)  teplota prost edí b hem provád ní prací nižší než 5°C. 

 

ně Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

P edpokládaný začátek výstavby:  01. 03. 2017 

P edpokládaný konec výstavby:    01. 09. 2018 

Lh ta výstavby:    18 m síc  
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1 EŠENÍ STůVBY 
 

1.1 ůrchitektonické ešení 

Samostatn  stojící objekt má p dorys ve tvaru písmene L. Űudova je 
nepodsklepená a má t i nadzemní podlaží. Objekt je dispozičn  rozd len na hlavní 
vstupní část o t ech nadzemních podlažích, jižní k ídlo o t ech nadzemních podlažích a 
východní k ídlo o dvou nadzemních podlažích. Objekt bude založen na základových 
pasech a patkách z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce tvo í cihelné bloky 
Porotherm a monolitické železobetonové sloupy. Obvodové zdivo je zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem Isover. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
monolitické železobetonové. St ešní konstrukce nad druhým a t etím nadzemním 
podlažím tvo í vegetační jednoplášťové ploché st echy. 

Na fasádu je navržena silikonsilikátová omítka bílé barvy Kreativ 2011 a na 
soklovou část silikonsilikátová omítka šedé barvy Kreativ 2411. Hliníkové okna a 
vstupní dve e jsou navrženy v odstínu šedé RůL 7021 ELOX. Oplechování 
a klempí ské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu v odstínu šedé RůL 
7021. Parkovací stání a p íjezdová cesta bude zpevn na asfaltem. Chodník okolo 
objektu bude tvo it betonová zámková dlažba. Terasa kavárny bude mít podlahu 
z d evoplastových terasových prken k rov  hn dé barvy. 

 

 

1.2 Výtvarné ešení 

Űarevné ešení fasády je navrženo v kombinaci bílé a šedé barvy. Výpln  otvor  

včetn  venkovních žaluzií jsou v odstínech šedé barvy. Oplechování a klempí ské 
výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu v šedém odstínu. Parkovací stání 
a p íjezdová cesta bude zpevn na asfaltem. Chodník okolo objektu bude tvo it betonová 
zámková dlažba. Terasa kavárny bude mít podlahu z d evoplastových terasových prken 
k rov  hn dé barvy 

 

 

1.3 Materiálové ešení 

Materiály použité na stavbu studentského bydlení vycházejí ze současných 
trend . 

 

 

1.4 Dispoziční a provozní ešení 

Projekt eší novostavbu objektu studentského bydlení. Objekt je dispozičn  
rozd len na hlavní vstupní část o t ech nadzemních podlažích, jižní k ídlo o t ech 

nadzemních podlažích a východní k ídlo o dvou nadzemních podlažích. St edem 
každého k ídla vede hlavní chodba, na jejímž konci je umíst no vedlejší schodišt .  
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Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Vstupní část objektu obsahuje 
halu s hlavním schodišt m, výtahem a kontaktem s recepcí. V 2.NP této části se nachází 
hala s úklidovou místností. V 3.NP se nachází taktéž hala s úklidovou místností a dále 
vstup na st ešní terasu tvo enou vegetační plochou st echou nad 2.NP. 

V 1.NP t ípodlažního jižního k ídla se nachází recepce s kancelá í, zázemí pro 
zam stnance, úklidová místnost, sklad, údržbá ská dílna a kancelá  údržbá e, technická 
místnost, strojovna vzduchotechniky obsluhující t ípodlažní část objektu, prádelna se 
sušárnou a žehlírnou, kolárna a vedlejší vstup do budovy. V 2.NP a v 3.NP se nachází 
samotné ubytovací jednotky. Dv  ubytovací jednotky v 2.NP jsou navrženy jako 
bezbariérové. 

V 1.NP dvoupodlažního východního k ídla se nachází úsek p ístupný i 
ve ejnosti. Ten disponuje hygienickým zázemím, kavárnou s terasou, yoga studiem 

s šatnami a vlastním hygienickým zázemím, úklidovou místností a vedlejším vstupem 
do budovy. V 2.NP se nachází ubytovací jednotky, studovny a dv  strojovny 
vzduchotechniky, z nichž jedna zajišťuje p etlakové v trání chrán né únikové cesty 
typu Ű a druhá obsluhuje dvoupodlažní část objektu. 

P ístup na pozemek je z ulice Rúmy, která vede podél severní strany pozemku. 
 

 

2 BEZBůRIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STůVBY 
 

Stavba je ešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 3řŘ/2009 

Sb., bezbariérové ešení staveb. 
 

 

3 KONSTRUKČNÍ ů STůVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ 
 

Zemní práce 

P ed zahájením zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami. Z eteln  se označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny p íslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou 

skrývkou ornice v tloušťce cca 300 mm. Ta bude uložena v deponii o výšce max. 1,5 m, 
umíst né na jihovýchodní stran  pozemku. Následn  budou provedeny výkopy pro 
základové konstrukce a výkopy pro p ípojky inženýrských sítí. Posledních 100 mm 

výkopu bude provedeno ručn  a to t sn  p ed započetím betonáže základových 

konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. V pr b hu výkopových prací 
bude pot eba základovou spáru d sledn  chránit proti mechanickému poškození a p ed 

nep íznivými klimatickými vlivy. 

 

 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na monolitických základových pasech a patkách z prostého betonu 
C20/25 v nezámrzné hloubce 1,15 m pod úrovní upraveného terénu. Ší ka základových 
pas  je v rozmezí 700 – 1000 mm a výška 1000 mm. Rozm ry základových patek jsou 
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1300 x 1800 mm s výškou 1000 mm. Základový pas v míst  uložení monolitického 
železobetonového schodišt  má výšku 350 mm. Podkladní betonová deska o tloušťce 

150 mm bude v míst  napojení na základový pas vyztužena p i horním povrchu kari sítí 
Ø 8 mm s oky 100 x 100 mm. V míst  vyzd ní p íček bude provedeno vyztužení 
základové desky zdvojenou kari sítí. 
 

Výpočet základ  viz p íloha DůLŠÍ POSOUZENÍ ů VÝPOČTY. 

 

Na pozemku byl proveden pr zkum radonového rizika, na jehož základ  bylo stanoveno 

nízké riziko výskytu radonu. Jako hydroizolace je navržen modifikovaný SŰS asfaltový 
pás vyztužený skelnou rohoží, který současn  brání prostupu radonu z podloží do 
objektu. 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je z keramických tvarovek Porotherm 44 P+D o rozm rech 440 x 247 

x 238 mm a je vyzd no na tepeln izolační maltu Porotherm. Obvodové zdivo je 

zatepleno vn jším kontaktním zateplovacím systémem Isover TF Profi tl. 120 mm a 

soklová část zdiva je zateplena deskami Isover Styrodur 3000 CS tl. 100 mm. Vnit ní 
svislé nosné konstrukce tvo í t i monolitické železobetonové sloupy obdélníkového 
pr ezu 250 x 500 mm a vnit ní nosné zdivo Porotherm 25 AKU Z P+D o rozm rech 
250 x 330 x 238 mm, které je vyzd no na cementovou maltu. Vnit ní nenosné zdivo 

Porotherm 14 P+D o rozm rech 140 x 497 x 238 mm a Porotherm 11,5 P+D 

o rozm rech 115 x 497 x 238 mm je vyzd no na maltu Porotherm T. P edst ny 
instalačních šachet tvo í rošt z kovových profil  CW 50 a plášť z impregnovaných 
sádrokartonových desek Rigips. 
 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová tloušťky 200 mm, 

beton C20/25, ocel B500B. Objekt bude ztužen železobetonovými ztužujícími 
pozedními v nci a pr vlaky. Vn jší p eklady budou prefabrikované železobetonové a 
vnit ní p eklady budou sestaveny z dílc  Porotherm 7. 
 

Podhledy 

V p evážné části objektu bude instalován protipožární sádrokartonový akustický 
bezesparý podhled Rigips z desek Rigiton RL 8-15-20 tl. 12,5 mm. Pod stropní deskou 
tak vznikne instalační prostor o výšce 637,5 mm pro rozvod vzduchotechniky a dalších 
instalací. 
 

Schodišt  

V objektu se nachází t i vnit ní schodišt . Tato schodišt  jsou dvouramenná monolitická 
železobetonová tl. 160 mm. Ší ka schodišťového ramene je u hlavního schodišt  2000 
mm a u dvou vedlejších schodišť 1100 mm. V 1.NP jsou schodišt  vynášena vždy 
základovým pasem o výšce 350 mm. Dále jsou schodišt  podep ena podestovými 
nosníky, vetknuta do pozedního ztužujícího v nce a napojena na stropní desku. 
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Schodišťové stupn  všech schodišť budou spolu s mezipodestami obloženy keramickou 

dlažbou. 
 

Výpočet schodišt  viz p íloha DůLŠÍ POSOUZENÍ ů VÝPOČTY. 

 

St ešní konstrukce 

Objekt zast ešují dv  jednoplášťové ploché st echy v r zných výškových úrovních. 
St echy jsou navrženy se sklonem 3% a jsou p itížené stabilizační vrstvou. Ob  jsou 
ešeny jako vegetační a poch zné. St echa nad 2.NP tvo í st ešní terasu, která je 

p ístupná uživatel m objektu z haly v 3.NP. Dešťová voda ze st ech bude odvád na 
vnit ním odpadním potrubím do svodných potrubí a odtud do jednotné kanalizace 
společn  se splaškovou vodou. 
 

Izolace proti vod  

Izolaci proti zemní vlhkosti tvo í modifikované SŰS asfaltové pásy vyztužené skelnou 
rohoží Skloelast Dehtochema tl. 5 mm, které budou celoplošn  nataveny ho ákem. 
Hydroizolační vrstvu v konstrukci st ešního plášt  bude tvo it PVC pás Fatrafol Ř1Ř/V-

UV tl. 2 mm, který bude sva ován horkým vzduchem. P i provád ní hydroizolací bude 
postupováno v souladu s p edepsanými návody od výrobce. 

 

Tepelná izolace 

Obvodové zdivo bude zatepleno vn jším kontaktním zateplovacím systémem, který 
budou tvo it desky minerální izolace z kamenných vláken Isover TF Profi tl. 120 mm. 

Soklová část zdiva bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu Isover 
Styrodur 3000 CS tl. 100 mm. 

Mezi v ncovky a železobetonové ztužující v nce bude vložena tepelná izolace z 
p nového polystyrenu Isover EPS 70F tl. 60 mm. Vn jší prefabrikované železobetonové 
p eklady budou opat eny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu Isover Styrodur 
5000 CS tl. 100 mm. Atika bude z vnit ní strany zateplena izolací z extrudovaného 
polystyrenu Isover Styrodur 3000 CS tl. 80 mm. 

Zateplení st ešního plášt  bude provedeno pomocí desek a spádových klín  tepelné 
izolace Isover EPS 200S. Minimální tloušťka tepelné izolace u vtoku je 1Ř0 mm. 
Dilatační spára objektu bude vypln na izolací z extrudovaného polystyrenu Isover 
Styrodur 3000 CS tl. 50 mm. Podlaha na terénu bude zateplena pomocí tepelné izolace 
Isover EPS 100S tl. 80 mm. 

 

Konstrukce klempí ské 

Klempí ské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm od firmy Evromat 

a.s. Povrchovou vrstvu tvo í nát r RůL 7021. 

 

Viz D.1.1.23 VÝPIS VÝROŰK . 
 

Výpln  otvor  
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Okna a vstupní dve e budou hliníkové s izolačním trojsklem od firmy Schüco. Vnit ní 
dve e budou d ev né s ocelovými zárubn mi. 
 

Viz D.1.1.23 VÝPIS VÝROŰK . 

 

Podlahy 

Podlahy v objektu jsou navrženy jako t žké plovoucí. Tepeln  izolační vrstva v 1.NP je 

provedena z tepeln  izolačních desek Isover EPS 100S v tloušťce Ř0 mm. Zvukov  
izolační vrstva v 2.NP a 3.NP je provedena ze zvukov  izolačních desek Isover 
Rigifloor 4000 v tloušťce 2 x 40 mm. Roznášecí vrstvu tvo í u všech konstrukcí podlah 

betonová mazanina vyztužená kari sítí v tl. 50 – 65 mm. Nášlapné vrstvy jsou zvoleny 
v závislosti na druhu místnosti. V 1.NP se nachází samonivelační cementová st rka, 

čistící zóna, keramická dlažba a linoleum. V 2.NP a 3.NP je použita keramická dlažba a 
linoleum. 

 

Viz D.1.1.22 VÝPIS SKLůDEŰ. 

 

Obklady 

V kuchyni a ve všech hygienických místnostech budou navrženy keramické obklady od 
firmy Siko. Výšky obklad  jsou uvedeny v p dorysech jednotlivých podlaží. 
 

Úpravy povrchu 

Vnit ní omítky budou vápenné štukové Cemix tl. 15 mm s konečnou povrchovou 
úpravou tvo enou malbou Primalex Polar bílý. 

Na fasádu bude použita silikonsilikátová zatíraná omítka Cemix barvy bílé KREATIV 

2011 a barvy šedé KREůTIV 2411 tl. 3 mm. 

 

Viz D.1.1.22 VÝPIS SKLůDEŰ. 

 

Zpevn né plochy 

Parkovací stání a p íjezdová cesta bude zpevn na asfaltem. Chodník okolo objektu bude 
tvo it betonová zámková dlažba tl. 60 mm. Okapové chodníky budou vysypány 
kačírkem frakce 16/22. Terasa kavárny bude mít podlahu z d evoplastových terasových 
prken. 

 

Oplocení 
Okolo pozemku bude ocelový plot výšky 2000 mm. 

 

 

4 STůVEBNÍ FYZIKů 
 

Viz samostatná p íloha STůVEŰNÍ FYZIKů. 
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4.1 Tepelná technika 

 Stavba je v souladu s p edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 
Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky č. 7Ř/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 
0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN, nejnižší povrchovou teplotu a 

teplotní faktor. 
 Dle energetického štítku obálky budovy byla stanovena t ída energetické 
náročnosti budov Ű – úsporná. 

 

Viz samostatná p íloha STůVEŰNÍ FYZIKů. 
 

 

4.2 Akustika 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010. 

 

K zabezpečení ádné funkce podlah je nutno dodržet tyto zásady: 
 - Űetonová mazanina musí být odd lena od izolační vrstvy PE fólií. 

- Zvuková izolace musí zcela odd lovat roznášecí vrstvu od nosné desky.  
- Okolní obvodové st ny budou odd leny izolací o tloušťce 20 mm. 

 

 Viz samostatná p íloha STůVEŰNÍ FYZIKů. 
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3. ZÁV R 
 

Výstupem mé diplomové práce je projektová dokumentace objektu studentského 
bydlení dopln ná o architektonickou studii, požárn  bezpečnostní ešení a tepeln  
technické posouzení objektu. Tuto práci jsem zpracovala na základ  svých dosavadních 
zkušeností s navrhováním pozemních staveb a s použitím pot ebných norem, vyhlášek, 
p edpis , technických list  a podklad  od výrobc . P i vypracování projektové 
dokumentace jsem vycházela z vlastní architektonické studie a prvotní koncept projektu 
byl v zásad  ponechán až do finální podoby návrhu. 

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu zadání a je v souladu 

s platnými p edpisy, vyhláškami a normami. 

Poda ilo se vytvo it ucelený návrh objektu pro ubytování student  tak, aby 

stavba splňovala všechny požadavky investora, začlenila se do okolní zástavby a plnila 
požadovanou funkci. 
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4. SEZNůM POUŽITÝCH ZDROJ  
 

Související normy  
[01] ČSN 01 3420, Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres  stavební části.  
[02] ČSN EN ISO 4157-2, Výkresy pozemních staveb – Systémy označování.  
[03] ČSN 73 0532, Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobk  – Požadavky. 
[04] ČSN 73 0540, Tepelná ochrana budov. 
[05] ČSN 73 4301, Obytné budovy. 
[06] ČSN 73 0600, Ochrana staveb proti vod , hydroizolace.  
[07] ČSN 73 0Ř33, Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.  
[08] ČSN 73 0Ř02, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.  
[09] ČSN 73 0Ř10, Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
[10] ČSN 73 0Ř73, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
 

Legislativa  

[11] Zákon č. 1Ř3/2006 Sb, o územním plánování a stavebním ádu. 
[12] Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb, o technických požadavcích na stavby.  

[13] Vyhláška č. 62/2013 Sb, o dokumentaci staveb.  

 

Odkazy na internetové stránky  
[14] NůHLÍŽENÍ DO KůTůSTRU [online]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 

[15] LINDAB [online]. Dostupné z: http://www.lindabstrechy.cz/ 

[16] MP [online]. Dostupné z: http://www.mplifts.cz/ 

[17] ISOVER [online]. Dostupné z: http://www.isover.cz/  
[18] POROTHERM [online]. Dostupné z: http://www.porotherm.cz/  
[19] STůVEŰNÍ FYZIKů [online]. Dostupné z: http://stavebni-fyzika.cz/ 

[20] SCH CO [online]. Dostupné z: https://www.schueco.com/ 

[21] DEKTRůDE [online]. Dostupné z: http://dektrade.cz/  
[22] ŰůUMIT [online]. Dostupné z: http://www.baumit.cz/  
[23] CEMIX [online]. Dostupné z: http://www.cemix.cz/  

[24] OPTIGREEN [online]. Dostupné z: http://www.optigreen.cz/ 

[25] RIGIPS [online]. Dostupné z: www.rigips.cz/  
[26] KNůUF [online]. Dostupné z: http://www.knauf.cz/ 
[27] TOPWET [online]. Dostupné z: http://www.topwet.cz/ 

[28] SCHÖNOX [online]. Dostupné z: http://www.schonox.cz/  

[29] ISOTRA [online]. Dostupné z: http://www.isotra.cz/ 

[30] UMAKOV [online]. Dostupné z: http://www.umakov.cz/ 

[31] SIKO [online]. Dostupné z: http://www.siko.cz/ 

[32] EVROMAT [online]. Dostupné z: http://www.evromat.cz/ 

[33] ALSANIT [online]. Dostupné z: http://www.alsanit.cz/ 

[34] TZB INFO [online]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 

[35] PP ZÁŰRůDLÍ [online]. Dostupné z: http://www.zabradli-brno.cz/ 
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[36] TWINSON [online]. Dostupné z: http://www.terasy-twinson.eu/ 

[37] WEBER [online]. Dostupné z: http://www.weber-terranova.cz/ 

[38] DEHTOCHEMů [online]. Dostupné z: http://www.dehtochema.cz/  
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5. SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK ů SYMBOL  
 

a. s.   akciová společnost  
apod.   a podobn   
B. p. v.  Balt po vyrovnání  
č.  číslo  
čl.   článek  
ČSN   česká státní norma  
d   pr m r  
DL.  délka 

EPS  expandovaný polystyren  
hi  hydroizolace  

kce  konstrukce  

min.  minimální 
n. v.   na ízení vlády  
NP   nadzemní podlaží  
Ø  pr m r 
odst.   odstavec  

PÚ  požární úsek  
parc. č.  parcela číslo  
PE  polyetylen  

p íl.   p íloha  
P.T.   p vodní terén 

S – JTSK jednotné trigonometrické sít  katastrální 
Sb.  sbírky  
SO  stavební objekt 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
tab.   tabulka 

TI  tepelná izolace  
tj.   to je  

tl.  tloušťka 

U.T.  upravený terén 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce  
VUT   Vysoké učení technické  
Vyhl.   vyhláška  
XPS  extrudovaný polystyren  
ŽŰ  železobeton  
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6. SEZNůM P ÍLOH 
 

Složka č. 1 – P ÍPRůVNÉ ů STUDIJNÍ PRÁCE 

 

Studie 

01 – P dorys 1.NP     M 1:100 

02 – P dorys 2.NP      M 1:100 

03 – P dorys 3.NP     M 1:100 

04 – ez ů-ů‘       M 1:100 

05 – Pohled severní, jižní    M 1:100 

06 – Pohled východní, západní    M 1:100 

 

Složka č. 2 – C SITUůČNÍ VÝKRESY 

 

C.1 Koordinační situační výkres    M 1:250 

C.2 Situační výkres širších vztah     M 1:5000 

 

Složka č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STůVEBNÍ EŠENÍ 

 

D.1.1.01 – Základy      M 1:50 

D.1.1.02 – P dorys 1.NP     M 1:50 

D.1.1.03 – P dorys 2.NP     M 1:50 

D.1.1.04 – P dorys 3.NP     M 1:50 

D.1.1.05 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.NP M 1:50 

D.1.1.06 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 2.NP M 1:50 

D.1.1.07 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 3.NP M 1:50 

D.1.1.08 – Plochá st echa nad 2.NP    M 1:50 

D.1.1.09 – Plochá st echa nad 3.NP    M 1:50  

D.1.1.10 – ez ů-ů‘      M 1:50  

D.1.1.11 – ez Ű-Ű‘      M 1:50  

D.1.1.12 – Pohled severní     M 1:50 

D.1.1.13 – Pohled východní     M 1:50  

D.1.1.14 – Pohled jižní      M 1:50  

D.1.1.15 – Pohled západní     M 1:50 

D.1.1.16 – Detail 1      M 1:5 

D.1.1.17 – Detail 2      M 1:5 

D.1.1.18 – Detail 3      M 1:5 

D.1.1.19 – Detail 4      M 1:5 

D.1.1.20 – Detail 5      M 1:5 

D.1.1.21 – Detail 6      M 1:5 

D.1.1.22 – Výpis skladeb 

D.1.1.23 – Výpis výrobk  
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Složka č. 4 – D.1.3 POŽÁRN  BEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ  
 

Technická zpráva požární ochrany 

Výkresová část 
 

Složka č. 5 – STůVEBNÍ FYZIKů  
 

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

P íloha 1 – Výpočtová část 
 

Složka č. 6 – DůLŠÍ POSOUZENÍ ů VÝPOČTY 

 

Výpočet schodišt  

Výpočet základ  

 

Složka č. 7 – TECHNICKÉ LISTY 
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