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Podklady a literatura: 

(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zásady pro vypracování (zadání, cíle práce, požadované výstupy): 

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 

podsklepené nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy 

s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených 

materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat 

studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část 

obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy 

a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, 

půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 

5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí 

dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální 

posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 

a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek 

s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně 

každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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 Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 

pro provedení novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude umístěna ve městě 

Žďár nad Sázavou, v ulici Neumannova. Stavba je členěna na bytové jednotky, 

zázemí pro menší firmu a prodejní prostor. 

 Objekt je navržen jako samostatně stojící, částečně podsklepený a se třemi 

nadzemními podlažími. Bytová část má celkem 8 bytových jednotek – z toho jsou 4 

bytové jednotky 3+1, jedna 2+kk a tři bytové jednotky 1+kk. Součástí bytové části 

jsou i sklepní prostory. Nebytové prostory obsahují část pro obchod a 

administrativní část tvořenou jednotlivými kancelářemi, zasedací místností, 

recepcí, sklady a sociálními místnostmi. Hlavní vstup do objektu bytové části je 

v úrovni schodišťové mezipodesty. Hlavní vstupy do obchodu a administrativní 

části jsou v úrovni 1NP. K objektu náleží 24 parkovacích míst, z toho 2 pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. 

 Objekt je založen na betonových základových pásech. Obvodové nosné 

konstrukce jsou vyzděny z keramického zdiva v nadzemních podlažích a ztraceným 

bedněním v suterénní části. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními 

panely. Objekt je zastřešen jednoplášťovou střechou. Schodiště je prefabrikované. 

 Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-technické a 

architektonické řešení a bezpečné užívání stavby. Výkresová dokumentace je 

zpracována v programu AutoCAD. 

 

 Polyfunkční dům, novostavba, čtyřpodlažní, částečně podsklepený, 

keramické zdivo, Spiroll, jednoplášťová střecha, AutoCad,  

 

 This final thesis deals with a project documentation of a new 

multifunctional building. The building is located in Žďár nad Sázavou, in the 

Neumannova street. The building is divided into residential units and areas for a 
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small company and a shop. The house is projected as a detached building with a 

partial basement and three floors. The residential part has 8 apartments in total – 

four apartments with three bedrooms, one with two bedrooms and three with one 

bedroom. It includes also cellars belonging to the apartments. The non-residential 

part includes space for a shop and an administrative part consisting of a reception, 

a meeting room, offices, stores and sanitary facilities. The main entrance in to the 

residential part is located on the level of staircase half landing. Main entrances into 

the non-residential parts are on the level of the ground floor. The house dispose 

with 24 parking places, two of them are dedicated for drivers with disabled parking 

permit.  

 The building is based on concrete strip foundations. The external load-

bearing structures are walled with clay masonry in the floors and with permanent 

formwork in the basement. The ceiling structure is formed with prestressed floor 

slabs. The house is covered with a warm flat roof. The staircase is pre-fabricated. 

 In the thesis, there was put a stress on the appropriate dispositional, 

structural, technical and architectural design and on the safety in the use of the 

building. The drawing documentation is processed in the AutoCAD.   

 

 Multifunctional building, new building, four storey building, partial 

basement,  clay masonry, Spiroll, warm flat roof, AutoCad,  
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   Bc. Ondřej Blaha 
autor práce  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná 
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V Brně dne 2. 1. 2018  
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Rád bych touto cestou velice poděkoval svému vedoucímu diplomové práce, panu 

doc. Ing. Miloši Kalouskovi, Ph.D., za vstřícný přístup, odborné vedení, cenné rady, 

trpělivost a připomínky při vypracování práce. 

Dále děkuji svým rodičům za to, že mě podporovali v mém studiu a přítelkyni za 

trpělivost v průběhu zpracování práce. 

 

V Brně dne 2. 1. 2018  

   Bc. Ondřej Blaha 
autor práce  
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 Cílem mé diplomové práce je vypracování studie a projektové dokumentace 

pro provedení stavby polyfunkčního domu ve Žďáře nad Sázavou. Objekt je 

navržen v blízkosti centra města na pozemku patřící městu v katastrálním území 

Město Žďár. 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, částečně 

podsklepeného a s třemi nadzemními podlažími. Stavba je členěna na bytové 

jednotky, zázemí pro menší firmu a prodejní prostor. Bytová část má celkem osm 

bytových jednotek, z nichž čtyři jsou s dispozicemi 3+1, jedna je 2+kk a tři jsou 

1+kk. Součástí bytové části jsou i sklepní prostory. Nebytové prostory sestávají z 

části pro obchod se zázemím a z administrativní části tvořené jednotlivými 

kanceláři, zasedací místností, recepcí, sklady a sociálními místnostmi. K objektu 

náleží 24 parkovacích míst, z toho jsou 2 místa určena pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Objekt je založen na betonových základových pásech. 

Obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny z keramického zdiva v nadzemních 

podlažích a ztraceným bedněním v suterénní části. Stropní konstrukce je tvořena 

předpjatými stropními panely. Objekt je zastřešen jednoplášťovou střechou, která 

má sklon 3%. Schodiště je prefabrikované. 

V této práci jsem se zaměřil na vyřešení vhodné dispozice, návrh 

architektonického, konstrukčního a technického řešení, podle kterých bude objekt 

zhotoven. Mým cílem bylo akceptovat požadavky zadavatele projektové 

dokumentace a provedení stavby tak, aby nenarušovala ráz okolí. Součástí práce je 

i vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby a stavební fyziky objektu. 

 Během vypracování této diplomové práce jsem získal mnoho vědomostí, 

které jsou potřebné pro navrhování staveb tohoto typu. Zároveň jsem si i ověřil 

svoje již získané znalosti a schopnosti při použití moderních postupů a materiálů, 

které jsou určené pro výstavbu a jsou běžně dostupné na českém trhu. 
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 Diplomová práce obsahuje hlavní textovou část a šest složek dílčích částí. Ve 

složkách se nachází přípravné a studijní práce, situační řešení, architektonicko-

stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a 

stavební fyzika. 

 Při zpracování jsem respektoval všechny normy, zákony a vyhlášky platné 

v době zpracování. 

 Výkresová dokumentace je zpracována v programu AutoCAD. 
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a) název stavby: 

Polyfunkční dům 

  

b)  místo stavby (adresa, č.p., katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Žďár nad Sázavou, Neumannova, k.ú. Město Žďár, par.č. 3750, 3751, 

3754, 3755/3 

   

  

a)  název, adresa sídla, IČ 

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 

  

  

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ 

Bc. Ondřej Blaha, Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš 

  

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta 

Bc. Ondřej Blaha, Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš 

  

c)  jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí 

Bc. Ondřej Blaha, Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš 
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a) základní dokumentace pro zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby 

- katastrální mapa k.ú. Město Žďár 

- polohopis a výškopis objektů a inženýrských sítí 

- zpracovaná architektonická studie 

- celková situace 

- územní plán Města Žďár nad Sázavou 

- platné vyhlášky a normy  

- podklady jednotlivých výrobců stavebních a konstrukčních 

materiálů 

 

b) další podklady 

- požadavky a informace od stavebníka 

- vizuální prohlídka dané parcely 

   

  

a)  rozsah řešeného území 

 Stavba bude umístěna na pozemcích investora v k.ú. Město Žďár. 

Pozemky se nachází v blízkosti centra města a dle platného územního plánu 

jsou určené pro výstavbu. Rozsah řešeného území je patrný z koordinační 

situace. Příjezd na staveniště je z místní komunikace ulice Neumannova. 
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b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Pozemky, kde má být stavba realizována, se nenachází v památkové 

rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území ani v záplavovém 

území. 

  

c)  údaje o odtokových poměrech 

  Odtokové poměry daného území nebudou stavbou 

narušeny. Dočasné odvodnění staveniště bude vybudováno tak, aby 

nezpůsobilo zaplavení stavby.  

Odvodnění střechy a zpevněných ploch bude provedeno svody 

napojenými na dešťovou kanalizaci. Ta vede přes retenční nádrž do 

trativodu. Dešťová voda vyskytující se na nezastavěných plochách bude 

vsakována. Odvod splaškových vod je řešen napojením na veřejnou 

splaškovou kanalizaci. 

  

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

územní rozhodnutí nebo územní opatření 

Parcely, kde se má objekt realizovat, se dle platného územního plánu 

města Žďár nad Sázavou nachází v zóně plochy obytné smíšené-centrální. 

Umístění i realizace plánované stavby je v souladu s územním plánem. 

Vzniklá stavba nenaruší ráz okolních objektů. 

  

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje 

územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňující změnu 

v užívání stavby o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
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Umístění a realizace stavby je v souladu s územním plánem i s 

funkčními regulativy pro dané území. Daný záměr je v souladu s územním 

rozhodnutím. 

  

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

  

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů a příslušných správců veřejných 

inženýrských sítí jsou do projektové dokumentace zapracovány. 

  

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani jiné úlevové řešení nebyly v rámci zjišťování 

podkladů a vyjádření k navrhované stavbě zjištěny. 

 

 i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Související ani podmiňující investice nejsou plánované. 

  

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Během výstavby objektu nevzniknou omezující okolnosti pro 

sousední pozemky a stavby. Pozemek je v současné době nevyužívaný. 

Pozemky dotčené stavbou: 

Pozemky pro umístění stavby, zpevněných ploch, zeleně, retenční nádrže a 

trativodu: 

Parcelní číslo:  3750 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 
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Způsob využití: zeleň 

 

Parcelní číslo:  3751 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: zeleň 

 

Parcelní číslo:  3754 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: zeleň 

 

Parcelní číslo:  3755/3 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: zeleň 

 

Parcelní číslo:  3752 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: zeleň 

 

Parcelní číslo:  3753 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: zeleň 

 



 20 

Parcelní číslo:  3749 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: zeleň 

 

Pozemky pro vedení přípojek a umístění sjezdu: 

Parcelní číslo:  3748 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: ostatní komunikace 

 

Parcelní číslo:  3747 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: ostatní komunikace 

 

Parcelní číslo:  3758 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: ostatní komunikace 

 

Pozemky sousedící se stavbou: 

Parcelní číslo:  3757 

Vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,Žďár nad 

Sázavou, 59101 

Způsob využití: ostatní komunikace 
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a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o realizaci novostavby polyfunkčního domu v k.ú. obce Žďár 

nad Sázavou. 

  

b)  účel užívání stavby 

Z hlediska funkčnosti se jedná o obytnou budovu s administrativními 

a prodejními prostory. Objekt je tvořen osmi byty, zázemím pro malou 

firmu a prodejním prostorem se suchým provozem.  

Parkování a odstavné plochy budou v těsné blízkosti stavby.  

Stavba bude splňovat veškeré provozní, ekonomické, ekologické, 

stavebně technické a estetické podmínky. 

  

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu s navrhovaným využitím po celý rok. 

  

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není chráněna žádnými jinými právními předpisy. Nebude se 

jednat o nemovitou kulturní památku apod.  

 

 e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečující bezbariérovost 

 Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. Prodejna je řešena 

bezbariérově. Bytové jednotky nejsou určeny pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. 
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 f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů  

Stavba splňuje požadavky veškerých dotčených orgánů a požadavky 

vyplývající z jiných právních předpisů.  

  

g)  seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani jiné úlevové řešení nebyly v rámci zjišťování 

podkladů a vyjádření k navrhované stavbě zjištěny.  

  

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:    401,52 m2 

Obestavěný prostor:    4643,87 m3 

Užitná plocha:    1013,74 m2 

Počet podlaží:    4 

Počet bytů:     8  

Počet osob v bytech:   20 

Počet pracovníků obchodu:  3 

Počet pracovníků v administrativě: 18 

Počet parkovacích stání: 24 z toho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu 
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i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, druhy 

odpadů, apod.) 

Potřeba a spotřeba pitné vody 

Pitná voda je do objektu přivedena pomocí vodovodní přípojky z veřejného 

vodovodu.  

Průměrná spotřeba vody:  28m3/os/rok 

Spotřeba vody (41 osoby/rok):  41*28 = 1148 m3/rok 

 

Dešťová voda 

Zachytávání dešťové vody bude provedeno pomocí žlabů a svodů. Ty budou 

svedeny do šachty a potrubím přes retenční nádrž do trativodu, kde bude 

voda vsakována.  

Množství odváděných dešťových vod: Qr = 18 l/s 

 

Splašková voda 

Splašková voda bude odváděna pomocí přípojky do veřejné městské 

kanalizace.  

Průtok odpadních vod:   Qtot = 3,5 l/s 

 

Potřeba zemního plynu 

Předpokládaná roční spotřeba:  13 200 m3/rok  

 

Třída energetické náročnosti budovy 

Hodnocená budova polyfunkčního domu je klasifikována do třídy C – 

úsporná. Energetická náročnost budovy je řešena v samostatné příloze 

diplomové práce ve složce č. 6 – Stavební fyzika.   
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Budova je navržena tak, aby spotřeba energie byla co nejmenší. 

Energetická náročnost je ovlivněna tvarem, dispozičním a konstrukčním 

řešením, orientací a velikostí oken. Při návrhu jsou respektovány klimatické 

podmínky. 

 Komunální odpad, který bude v objektu vznikat, bude ukládán do 

kontejnerů umístěných na předem určeném místě pozemku. Odpad bude 

tříděn na papír, plast, sklo a organický odpad. Následně bude vyvážen na 

příslušné skládky. 

 Veškeré zpracování odpadu vzniklého během výstavby zajistí 

zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci zbytkových materiálů. Při předání díla 

bude předložena evidence odpadů. 

 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje, členění na etapy) 

Začátek stavebních prací je závislý na vydání stavebního povolení. 

Předpokládaný termín zahájení:  08/2018 

Předpokládaný termín ukončení:  10/2019 

Lhůta výstavby:     14 měsíců 

 

Postup výstavby: 

1) přípravné práce a terénní úpravy 

2) zaměření stavby, výkopové práce 

3) napojení inženýrských sítí, betonáž základů a provedení 

hydroizolace 

4) realizace 1S, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB 

schodiště 

5) realizace 1NP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba 

ŽB schodiště 
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6) realizace 2NP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba 

ŽB schodiště 

7) realizace 3NP, včetně věnce a stropní konstrukce 

8) provedení jednoplášťové střechy 

9) osazení výplní otvorů v obvodových konstrukcích 

10)  provedení vnitřních instalací 

11)  provedení podlah a vnitřních povrchových úprav 

12)  provedení vnějších povrchových úprav 

13)  instalace zařizovacích předmětů 

14)  terénní úpravy 

  

k)  orientační náklady stavby 

Stavební objekt 

Cena za m3:    4735 Kč 

Obestavěný prostor:  4643,87 m3 

Výpočet:    4735*4643,87 = 21 988 725 Kč 

 

Vnější zpevněné plochy 

Cena za m3:   1545 Kč 

Zpevněné plochy:  1101,8 m3 

Výpočet:   1545*1101,8 = 1 702 281 Kč 

 

Rezerva (10%)  23 691 006*0,1 = 2 369 107 Kč 

DPD (20%)   26 060 113*0,20 = 5 212 023 Kč 

 

Celková orientační cena: 31 272 136 Kč 
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 SO 01 – Novostavba polyfunkčního domu 

 SO 02 – Zpevněné a parkovací plochy 

 SO 03 – Místo pro ukládání kontejnerů 

 SO 04 – Vodovodní přípojka 

 SO 05 – Splašková kanalizační přípojka 

 SO 06 – Plynovodní přípojka 

 SO 07 – Přípojka nízkého napětí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodní zpráva byla vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 dle přílohy č. 6 v rozsahu 

pro provádění staveb. 
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B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 B.2.3 Celkové provozní řešení technologie výstavby 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

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

   komunální prostředí 

 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

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

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Projektem řešené pozemky (p.č. 3749, 3750, 3751, 3752, 3754, 

3755/3) jsou územním plánem města Žďár nad Sázavou určeny k trvalé 

zástavbě - plochy smíšené obytné. Pozemky se nachází v katastrálním území 

Město Žďár ve vlastnictví města. 

Předmětný pozemek je rovinný a trvale zarostlý travinami bez keřů. 

Přístup na pozemek je možný z přilehlé komunikace z ulice Neumannova. 

Z východní strany je vystaven bytový dům, který je ve vzdálenosti 23 m od 

navrhovaného objektu. V místě stavby je kompletní infrastruktura.  

Zvolený pozemek umožňuje realizaci navrhované stavby a její následné 

užívání. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum pro výstavbu 

polyfunkčního domu nebyl proveden. Při zpracování projektové 

dokumentace se vycházelo z obvyklých podmínek pro danou lokalitu.  

Hladina podzemní vody leží pod úrovní zakládání stavby. Stavba se nachází 

v oblasti se středním až vysokým radonovým indexem. 

Byla provedena pouze vizuální prohlídka dané parcely. 

Parcely jsou v současné době nevyužívané. Okolní objekty jsou 

tvořeny z bytového domu o 4 nadzemních podlažích s jednoplášťovou 

plochou střechou. Pozemek je zatravněn a podél hranice pozemku se 

nachází vzrostlé stromy. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 Při připojování inženýrských sítí je nutno dbát hodnot ochranných 

pásem a minimálních vzdáleností sítí dle ČSN 73 6005. Ve stávajících 

bezpečnostních pásmech musí být splněny požadavky dotčených orgánů. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod.: 

 Pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném 

podobném území.  

 

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

odtokové poměry v území: 

 Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Bude 

prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů okolních pozemků. 

Ochrana okolí bude zajištěna zatříděním vzniklých odpadů dle vyhlášky č. 

374/2008 Sb., skladováním na pozemku stavebníka a jejich následným 

odvozem na skládku. Požárně nebezpečný prostor objektu zasahuje pouze 

na pozemky investora. Při provádění stavby bude chráněno okolí proti 

negativním vlivům a tyto vlivy nebudou přesahovat limitní hodnoty. 

 Stavbou nebudou narušeny odtokové poměry území. Odvodnění 

střechy bude provedeno svody a napojením na dešťovou kanalizaci. 

Zpevněné plochy ze zámkové dlažby budou odvodněny do dešťové 

kanalizace a svedeny do retenční nádrže a trativodu. Dešťová voda 

vyskytující se na nezastavěných plochách bude vsakována. Odvod 

splaškových vod je řešen napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci. 
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f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

 Jedná se o pozemek bez zástavby, tudíž nebudou prováděny ani 

asanace ani demolice. Na pozemku se nachází vzrostlé stromy, které budou 

z části vykáceny dle samostatného projektu. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé): 

 Pozemek je územním plánem města Žďár nad Sázavou určen pro 

trvalou zástavbu, tudíž nebudou prováděny zábory zemědělského půdního 

fondu ani lesa.  

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu): 

 U hranice pozemku bude provedeno oplocení. Plocha mezi plotem a 

domem bude částečně zadlážděna betonovou dlažbou a zbytek zatravněn. 

Zpevněné plochy navazují na severní straně na chodník a vozovku v ulici 

Neumannova. 

 Objekt polyfunkčního domu bude napojen pomocí přípojek 

(kanalizační přípojka DN 150, vodovodní přípojka DN 100, plynovodní 

přípojka DN 50, přípojka nízkého napětí) na inženýrské sítě nacházející se v 

okolí místa stavby.  

 Pozemek bude dopravně napojen na pozemní komunikaci v ulici 

Neumannova. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice: 

 V době zpracování PD nejsou známé žádné související vazby na 

podmiňující stavby či jiná opatření. Stavba nemá bezprostřední časové 

vazby na okolní zástavbu. 

 

Z hlediska funkčnosti se jedná o obytnou budovu s administrativními 

a prodejními prostory. Objekt je tvořen osmi byty, zázemím pro malou 

firmu a prodejním prostorem se suchým provozem. Stavba je půdorysného 

tvaru L o největších rozměrech 29,15x17,9 m. 

Parkování a odstavné plochy budou v těsné blízkosti řešené stavby.  

Stavba bude splňovat veškeré provozní, ekonomické, ekologické, 

stavebně technické a estetické podmínky. 

 

Zastavěná plocha:    401,52 m2 

Obestavěný prostor:    4643,87 m3 

Užitná plocha:    816,42 m2 

Počet podlaží:    4 

Počet bytů:     8  

Počet osob v bytech:   20 

Počet pracovníků obchodu:  3 

Počet pracovníků v administrativě: 18 

Počet parkovacích stání: 24 z toho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu 
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a) Urbanizmus územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stavba je umístěna v severní části pozemku, podle územního plánu 

určeného pro zástavbu. Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány na 

východní a jižní stranu. U objektu je plánována výsadba trávníku a to na 

části pozemku, která nebude kryta stavbou a zpevněnými plochami.  

 Nově vzniklá stavba s plochou střešní konstrukcí svou hmotou a 

architektonickým stylem nenaruší okolní ráz místní zástavby. Svou výškou 

nenarušuje okolní výškový reliéf. Další podrobné regulativy nebyly pro 

stavbu stanoveny. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení: 

 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. Jednotlivé pohledy na 

objekt jsou doloženy ve výkresové části Architektonicko-stavebního řešení 

projektu. Architektonické řešení objektu vychází z místních podmínek, 

prostorových regulativ a včlenění objektu do území. 

 Návrh vychází z jednoduchého řešení za použití kvalitních materiálů. 

 Fasáda objektu je z tenkovrstvé silikon-silikátové dekorativní omítky 

v bílém (BI13), červeném (CE31) a šedém (SE33) provedení. Sokl objektu je 

proveden z marmolitu tmavě hnědé barvy. Okenní výplně budou provedeny 

z vnější strany v odstínu bahenní dub.  

Dům vychází z jednoduchých architektonických tvarů a principů 

charakteristických pro nenáročnou architekturu.  
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 Stavba bude stavěna klasickým způsobem odspodu. Během celé 

výstavby budou dodržovány technologické postupy uvedené výrobcem 

daného materiálu, aby se zamezilo jeho znehodnocení a následnému 

znehodnocení celé stavby.  

 Objekt je nevýrobní a bude sloužit jako polyfunkční s bytovou a 

nebytovou částí. Bytová část má osm bytových jednotek a sklepní prostory.  

Čtyři bytové jednotky jsou 3+1, jedna je 2+kk a tři jsou 1+kk. Nebytovou část 

tvoří prodejní prostory se zázemím a administrativní část pro menší firmu. 

Hlavní vstup do bytové a administrativní části je na západní straně, hlavní 

vstup do obchodu je na jižní straně. 

 

 V návrhu stavby budou dodrženy obecné požadavky vyhlášky č. 

268/2009 Sb. a č. 398/2009 Sb. 

 Prodejna je řešena bezbariérově. Bytové jednotky a kancelářské 

prostory nejsou vzhledem k jejich využití řešeny pro osoby s omezenou 

schopností pohybu či orientace. 

 Přístup do budovy je řešen z chodníku, který má sklon 2%. 

 V objektu bude splněn požadavek na minimální počet parkovacích 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Celkový počet jsou 2 

parkovací místa. Rozměry splňují minimální rozměry. 

 

 Stavba je navržena pro následné bezpečné užívání. Návrh odpovídá 

příslušným ustanovením, vyhlášce č. 269/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Stabilita objektu je zajištěna vhodným návrhem 
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konstrukce. Stavba bude provedena tak, aby při užívání nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí např. pádem, nárazem, popálením či zásahem 

elektrickým proudem. Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. Výstup na střechu bude zajištěn 

stropním výlezem z chodby bytové části.  

Při užívání stavby musí být respektovány veškeré provozní předpisy, 

nařízení a obecné bezpečnostní předpisy týkající se užívání instalovaných 

předmětů. Dále je stavebník povinen zajistit pravidelnou údržbu veškerých 

zařízení a provádění revizí, například čištění komínů, revize kotlů apod.  

 

 

a) Stavební řešení: 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu a další stavební úpravy 

související s provozem objektu. Objekt je částečně podsklepený, o třech 

nadzemních podlažích. Stavba je půdorysného tvaru L s největšími rozměry 

29,15x17,9 m. Konstrukční systém objektu je stěnový, zděný.  

Střecha objektu je jednoplášťová se sklonem 3%, odvodněna dovnitř 

dispozice. 

1PP tvoří kotelna bytové části. V 1NP se nachází sklepní prostory 

bytové části, prostory obchodu se zázemím a administrativní část tvořena 

recepcí, kanceláři, sklady a sociálním zařízením. Ve 2NP se nachází dvě 

bytové jednotky 3+1 a administrativní část tvořena kancelářemi, zasedací 

místností, kuchyňkou a sklady. Ve 3NP se nachází dvě bytové jednotky 3+1, 

jedna bytová jednotka 2+kk a tři bytové jednotky 1+kk. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení: 

 Konstrukční systém domu je tvořen konstrukčním zděným systémem 

s obvodovými a středními nosnými stěnami.  Obvodový plášť 1PP je 

vyzdívaný z betonových tvárnic vyplněných betonem C20/25 a izolovaným 

soklovým polystyrenem. Obvodový plášť a střední nosné stěny nadzemních 

podlaží jsou vyzdívané z keramických bloků Heluz. Příčky jsou vyzdívány 

z keramických bloků Heluz a nebo jsou tvořeny z SDK desek vyplněných 

izolací z minerální vaty. Stropní konstrukce ve všech podlažích je 

z předpjatých stropních panelů Spiroll. Schodiště je prefabrikované, 

dvouramenné s mezipodestou. Objekt je zastřešen jednoplášťovou 

střechou tvořenou střešním polystyrenem a krytinou z asfaltových pásů. 

Základové konstrukce jsou ze základových pásů z prostého betonu, 

betonových tvárnic vyplněných betonem a podkladní desky z vyztuženého 

betonu. Okna jsou plastová bílá s exteriérovými fóliemi imitujícími dřevo a 

jsou vyplněny izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou taktéž plastové s fólií 

imitující dřevo. Venkovní omítky jsou fasádní silikon-silikátové. Vnitřní 

omítky jsou lehčené jednovrstvé vápenocementové. 

 Zpevněné plochy kolem objektu jsou řešeny povrchem ze zámkové 

dlažby do jemné frakce kameniva. 

 Terénní úpravy budou provedeny dle návrhu zahradního architekta 

v rámci samostatného projektu. 

  

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 Nosné konstrukce jsou navrženy z prověřených materiálů, kde 

odolnost garantuje výrobce. Základové konstrukce jsou provedeny 

v nezámrzné hloubce v podobě prostých betonových pásů, ztraceného 
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bednění vyplněných betonem a podkladní desky. Deska je vyztužena 

vloženou KARI sítí. 

 Stavba je navržena tak, aby užívání nemělo za následek zřícení stavby 

nebo její části, nepřípustné přetvoření, poškození technických zařízení 

anebo instalovaného vybavení. 

 

 

a) Technické řešení: 

 Objekt bude napojen přípojkami na všechny veřejné inženýrské sítě. 

Jde o kanalizační přípojku, vodovodní přípojku, plynovou přípojku a přípojku 

nízkého napětí. 

Zdravotechnika řeší zásobování budovy pitnou vodou s napojením 

přípojky na veřejný vodovod, její rozvod a rozvod teplé vody, odkanalizování 

splaškových a dešťových vod. Budou zřízena sociální zařízení, koupelny 

vybaveny sprchou, umyvadlem a vývodem pro pračku, samostatné WC.  

V kuchyních bude dřez a možnost napojení myčky nádobí. Rozvody vody 

jsou řešeny pomocí plastového potrubí. Ohřev TV je zajišťován pomocí kotlů 

se zásobníkovým ohřívačem TV. Kanalizační potrubí je plastové, napojené 

pomocí přípojky na městskou kanalizaci. 

Vnitřní plynoinstalace je napojena pomocí přípojky na veřejný 

plynovod, která má přípojkovou skříň osazenou ve sloupku na hranici 

pozemku. Plynové kotle o výkonech 3x25kW a 1x7kW vytápí teplovodním 

ústředním vytápěním prostory celého objektu a ohřívač TV. 

Rozvody NN jsou napojeny pomocí nové přípojky NN, která má také 

přípojkovou skříň osazenou ve sloupku na hranici pozemku. V 1PP je osazen 

elektroměrový rozvaděč. Každá provozní jednotka má vlastní měření. 
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V bytech i provozních prostorech jsou jističe pro světla a zásuvky. Rozvody 

jsou vedeny v podhledech a ve stěnách. 

Sociální zařízení, úklidové místnosti, sklady, kotelna a chodby budou 

větrány pomocí vzduchotechnických rozvodů, které jsou vedeny 

v podhledech. Zčásti budou větrány i podtlakově potrubím vyvedeným nad 

střechu budovy. Kuchyňské digestoře jsou doplněny o ventilátory 

vyústěnými do instalačních šachet. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

V objektu se nevyskytují žádná technologická zařízení. 

 

 

Celkové řešení je v příloze diplomové práce ve složce č. 5 Požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

 Požadovaný tepelný odpor všech konstrukcí byl dodržen. Celkové 

řešení je v příloze diplomové práce ve složce č. 6 Stavební fyzika. 

 

b) Energetická náročnost budovy: 

 Energetická náročnost je doložena protokolem energetické 

náročnosti budovy, který je součástí přílohy diplomové práce ve složce č. 6 

Stavební fyzika.  
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

V objektu nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

 

 Objekt je navržen v souladu s hygienickými předpisy a v souladu 

s technickými požadavky na stavbu. Jsou dodrženy prostorové požadavky, 

světlosti místností a velikosti a počty sociálních zařízení. 

Větrání v obytných a nebytových prostorech je zajištěno přirozeně 

otevíratelnými dveřmi a okny, které jsou opatřeny větrací polohou. Větrání 

v sociálních zařízeních, koupelnách, kotelně, úklidových místnostech a 

chodbách je podtlakové. Odsáváním jsou doplněny i kuchyňské digestoře. 

 Vytápění bude zajištěno na normou dané hodnoty. Zdrojem tepla 

budou plynové kotle o výkonech 3x25kW a 1x7kW. 

 Všechny pobytové místnosti, kanceláře a prodejní plochy mají 

zajištěno přirozené osvětlení okny. V místnostech bez oken budou umístěna 

svítidla zářivková či s úspornými žárovkami. Intenzita umělého osvětlení 

bude instalována tak, aby splňovala platné normy.  

 Zdroje hluku se ve stavbě nevyskytují. 

 Stavba je navržena tak, aby nezhoršovala prostředí v bytových 

jednotkách. Škodliviny budou eliminovány nebo minimalizovány. Prach, 

hluk, průmyslové exhalace a odpadní látky se ve stavbě nevyskytují. 
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a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Radonový index byl dle radonové mapy stanoven jako střední až 

vysoký. Jako ochrana bylo navrženo hydroizolační souvrství ze 

dvou asfaltových pásů. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy:   

 Zvláštní opatření před bludnými proudy se v dané lokalitě 

nepožadují.  

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 Ochrana před technickou seizmicitou není nutná, neboť se v blízkosti 

stavby nepředpokládá žádná velká technická činnost. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

 Budova se nenachází v hlučné oblasti a všechny její konstrukce 

splňují požadavky na neprůzvučnost dané normou, není tudíž nutná 

dodatečná ochrana proti hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

 Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, žádná protipovodňová 

opatření nebyla řešena.  
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a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

 V dané lokalitě se nachází všechny potřebné inženýrské sítě. 

Splaškové vody budou odvedeny vnitřní kanalizací do přípojky k místní 

kanalizaci. Pitná voda bude přivedena nově zbudovanou přípojkou ze 

stávajícího vodovodního řadu. Vnitřní NTL odběrné zařízení bude vedeno do 

objektu přípojkou z HUP na hranici pozemku. Elektrická energie bude 

provedena přípojkou ze sloupku na hranici pozemku. Podmínky napojení 

budou dle požadavků správců sítí. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

- Vodovodní přípojka 

Pitná voda je do objektu přivedena pomocí vodovodní přípojky 

z veřejného vodovodu. Přípojka bude tvořena plastovým potrubím 

HDPE DN 100 PN10 ve sklonu 0,5%. Potrubí bude v nezámrzné 

hloubce do zhutněného násypu z písku. 

  

- Kanalizační přípojka 

Splašková voda bude odváděna pomocí přípojky do městské 

kanalizace. Navržená přípojka PE DN 150 bude ve sklonu 2%. Potrubí 

je uloženo v nezámrzné hloubce do zhutněného násypu z písku. 

 

- Elektrická přípojka 

Stavba bude napojena na stávající vedení NN, které je zakončeno 

v elektroměrné skříni v 1NP. Každá provozní jednotka bude mít 
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vlastní měření spotřeby. Ochrana proti přetížení a zkratu bude 

zajištěna pomocí pojistek v rozvaděčích. 

 

- Plynovodní přípojka 

Stavba bude napojena na městský NTL plynovod, zakončený v HUP 

na hranici pozemku. Přípojka PE DN 50 je uložena do zhutněného 

násypu z písku. 

 

 

a) Popis dopravního řešení: 

 Stavbou se poměry nijak nemění. Kolem probíhá místní komunikace, 

ke které bude pozemek napojen. Kolem objektu budou vybudována 

parkovací místa jak pro obyvatele domu, tak pro návštěvníky domu. 

 

b) Napojení území na stávající technickou infrastrukturu:  

 Napojení na komunikaci bude provedeno pomocí příjezdové cesty a 

chodníku ze zámkové dlažby. Napojení bude projednáno se stavebním 

úřadem. 

 

c) Doprava v klidu: 

 Bude vybudováno 24 parkovacích míst pro obyvatele domu i 

návštěvníky. Z toho budou 2 místa vymezena pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Celkový počet parkovacích míst byl stanoven výpočtem 

dle platné normy. 
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d) Pěší a cyklistické stezky:  

Komunikace přilehlé ulice Neumannova je vybavena chodníkem. 

S návrhem cyklistických stezek se neuvažuje. 

 

 

a) Terénní úpravy:  

 Černozem ze skrývky ornice bude rozvezena po pozemku. Zemina 

vykopaná při budování suterénu a základů bude odvezena na obecní 

skládku. Po dokončení stavby budou provedeny terénní a sadové úpravy dle 

návrhu zahradního architekta. 

 

b) Použité vegetační prvky:   

Vegetace a vegetační prvky budou navrženy samostatným projektem. 

 

c) Biotechnická opatření:  

Nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  

Stavba nemá při běžném provozu zvýšený vliv na životní prostředí. 

Škodliviny budou zcela eliminovány nebo minimalizovány. Při provádění 

stavby se zamezí plýtváním vody a budou se dodržovat zásady likvidace 

odpadů a udržování mechanizace dle platných plánů údržby.  

Odpady při provádění stavby budou tříděny a likvidovány dle druhu. 

Nebezpečné odpady musí likvidovat oprávněná osoba. Odpady spojené 
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s následným provozem stavby budou tříděny do příslušných kontejnerů a 

odváženy na příslušné skládky. 

Stavba nemá při běžném provozu žádné větší zdroje hluku. 

Stavebními pracemi ani stavbou nebudou dotčeny jiné sousedící 

pozemky. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině:  

Stavba nemá žádné negativní účinky na okolní krajinu. Provoz budovy 

bude úsporný. Stavba nebude zasahovat do ekologických funkcí v krajině. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000:  

Stavba se nenachází v  žádném chráněném území ani jej nijak 

neovlivňuje.  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA: 

 Objekt nespadá svou funkcí do posuzovaných kategorií dle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:  

Nejsou navržena žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma, 

omezení či podmínky. 
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 Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou žádné speciální požadavky.  

 

 

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

 Voda a elektrická energie bude zajištěna po dobu výstavby z již 

vybudovaných přípojek na hranici pozemku. Tyto přípojky zajišťuje investor.  

 Stavební materiály zajistí zhotovitel stavby u svých dodavatelů. 

 

b) Odvodnění staveniště:  

 Staveniště bude odvodněno během výstavby stávající kanalizací. Při 

provádění zemních prací budou vybudovány odvodňovací rigoly. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu:  

Obslužná cesta na staveniště bude z přiléhající pozemní komunikace. 

Nutno zřídit přípojky, které lze napojit na stávající vedení. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.   

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin:  

Okolní stavby nebudou ohroženy asanací, demolicí ani kácením 

dřevin. Na pozemku se nenachází objekty určené k demolici. Před 
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zahájením výstavby bude samostatným projektem řešeno kácení některých 

stávajících dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

Nebudou provedeny žádné zábory mimo parcelu. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace.  

 Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech 

zajištěných proti jeho unikání a následně po naplnění kontejneru nebo 

dokončení prací odvezen na skládku. Po celou dobu přepravy bude 

kontejner opatřen plachtou. Bude se jednat o běžný odpad z výstavby např. 

papír, dřevo, železu, směsný odpad, apod. 

 Nebezpečné odpady budou vznikat v malých množstvích. Vzniklý 

odpad bude průběžně likvidován dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. a 

vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Emise se během stavební činnosti nepředpokládají. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo depote zemin:  

Zemní práce bude provádět odborná firma dle dokumentace. 

Vytěžená zemina z výkopů stavební jámy a rýh základových pasů bude 

skladována na deponii na pozemku investora a následně použita na zásypy 

neb odvezena na předem určenou skládku dle příslušných předpisů. 

Nasypaná zemina bude po vrstvách řádně zhutněna. Všechna ornice bude 

skladována na vlastní deponii na pozemku investora a po dokončení prací 

rozprostřena kolem objektu k finálním teréním úpravám. V místě 

výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody.  
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:  

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné 

dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a 

ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

Dodavatel musí zajistit minimalizaci prašnosti a hlučnosti. Dále zajistit 

pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených dopravou na stavbu. 

Práce budou prováděny pouze v běžné pracovní době (6:00 a 22:00). 

Případné poškození veřejných ploch je nutné uvést do původního stavu. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

podle jiných právních předpisů:  

 Z  hlediska zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat základní 

předpisy bezpečnosti práce a související technické normy a to zejména:  

 Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.  

Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky.  

Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí.  

Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní 

subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 

jsou povinni provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné 

zdravotní způsobilosti, vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními 

pomůckami vhodnými k výkonu práce a vybavit pracovníky pověřené 

řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti práce.  

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku 

požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel 

vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně 

bezpečnostní předpisy, (zvláště) při svařování a práci s otevřeným ohněm. 

 

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:  

Při realizaci nových přípojek a sjezdu na místní komunikaci budou 

překopy komunikací a chodníků realizovány tak, aby zůstaly zachovány 

směry pro pěší. 

Všechny dočasně využívané cesty budou vybaveny opatřeními pro 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:  

Bez požadavků. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod.):  

 Při dodržení technologií výstavby daných materiálů není zapotřebí 

stanovovat speciální podmínky výstavby. Stavba bude chráněna proti 

povětrnostním vlivům a stavební materiál bude uložen v mobilním skladu 

nebo na paletách pod ochrannou plachtou. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

Stavba je závislá na datu vydání stavebního povolení. Výstavba se řídí 

celkovým harmonogramem stavby a harmonogramy jednotlivých etap. 

Předpokládaný termín zahájení:  08/2018 

Předpokládaný termín ukončení:  10/2019 

Lhůta výstavby:     14 měsíců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 dle přílohy č. 6 

v rozsahu pro provádění staveb. 
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a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Z hlediska funkčnosti se jedná o obytnou budovu s administrativními 

a prodejními prostory. Objekt je tvořen osmi byty, zázemím pro malou 

firmu a prodejním prostorem se suchým provozem. Stavba je půdorysného 

tvaru L o největších rozměrech 29,15x17,9 m. 

Parkování a odstavné plochy budou v těsné blízkosti řešené stavby.  

Stavba bude splňovat veškeré provozní, ekonomické, ekologické, 

stavebně technické a estetické podmínky. 

 

Zastavěná plocha:    401,52 m2 

Obestavěný prostor:    4643,87 m3 

Užitná plocha:    816,42 m2 

Počet podlaží:    4 

Počet bytů:     8  

Počet osob v bytech:   20 

Počet pracovníků obchodu:  3 

Počet pracovníků v administrativě: 18 

Počet parkovacích stání: 24 z toho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu 
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b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívaní stavby 

 

 - Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. Jednotlivé pohledy na objekt 

jsou doloženy ve výkresové části Architektonicko-stavebního řešení 

projektu. Architektonické řešení objektu vychází s místních podmínek, 

prostorových regulativ a včlenění objektu do území. 

 Návrh vychází z jednoduchého řešení za použití kvalitních materiálů. 

Dům vychází z  jednoduchých architektonických tvarů a principů 

charakteristických pro nenáročnou architekturu, při dodržení současných 

standardů bydlení.  

 Fasáda objektu je z tenkovrstvé silikon-silikátové dekorativní omítky 

v bílém, červeném a šedém provedení. Sokl objektu je proveden 

z marmolitu tmavě hnědé barvy.  

Okenní výplně budou provedeny z plastových bílých profilů, z vnější 

strany v odstínu bahenní dub a vyplněny izolačním trojsklem. Okna budou 

doplněny o horizontální vnitřní žaluzie. Okna v pobytových místnostech 

posledního nadzemního podlaží budou doplněny o plastové výsuvné 

markýzy. 

Střešní povlaková krytina je tvořena asfaltovými pásy. 

Klempířské venkovní oplechování bude provedeno z pozinkovaných 

plechů s povrchovou úpravou tmavě hnědým nátěrem. 
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- Dispoziční řešení 

Podzemní podlaží – 1S 

 V suterénu se nacházejí 2 místnosti, a to kotelna a chodba prostorově 

spojená se schodištěm. V kotelně se nachází dva plynové kotle pro vytápění 

a ohřev TV pro bytovou část objektu. Podlaží je provozně spojeno 

schodištěm s 1NP. 

1.Nadzemní podlaží – 1NP 

 Podlaží je rozděleno na tři samostatně přístupné zóny (Obchod, 

bytová část a administrativní část) 

 Prostorám pro obchod náleží hlavní prodejní místnost, sklad, denní 

místnost, sociální zařízení, šatna, technická místnost a chodba. V technické 

místnosti je umístěn plynový kotel. Vstup pro zaměstnance i vstup pro 

zákazníky se nachází na jižní straně. 

 Prostorám pro bytovou část náleží sklepní prostory, kočárkárna, 

sklepní chodba a chodba spojující jednotlivá podlaží. Hlavní vstup se nachází 

na západní straně v úrovni mezipodesty mezi 1NP a 2NP. Vedlejší vstup se 

nachází na východní straně. 

 Administrativním prostorám náleží jednotlivé kanceláře, sklady, 

recepce, sociální zařízení a chodby, kde jedna spojuje jednotlivá podlaží 

schodištěm. Hlavní vstup do této části je na západní straně. 

2.Nadzemní podlaží – 2NP 

Podlaží je rozděleno na dvě samostatně přístupné zóny (bytová část a 

administrativní část) 

Prostorám pro bytovou část náleží dvě bytové jednotky 3+1 a chodby. 

Každá bytová jednotka je tvořena obývacím pokojem s balkonem, ložnicí, 

pokojem, kuchyní, koupelnou, WC a předsíní. 
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 Administrativním prostorám náleží jednotlivé kanceláře, sklady, 

zasedací místnost, kuchyňka, technická místnost, kde je plynový kotel a 

chodby.  

3.Nadzemní podlaží – 3NP 

Podlaží tvoří pouze bytová část objektu. 

Prostorám náleží dvě bytové jednotky 3+1, jedna bytová jednotka 

2+kk, tři bytové jednotky 1+kk a chodby. Bytová jednotka 3+1 je tvořena 

obývacím pokojem s balkonem, ložnicí, pokojem, kuchyní, koupelnou, WC a 

předsíní. Bytová jednotka 2+kk je tvořena ložnicí, obývacím pokojem 

s kuchyňským koutem a balkonem, koupelnou+WC a chodbou. Bytová 

jednotka 1+kk je tvořena obývacím pokojem s kuchyňským koutem a 

balkonem, koupelnou+WC a chodbou. 

  

- Bezbariérové užívání stavby 

V návrhu stavby budou dodrženy obecné požadavky vyhlášky č. 268/2009 

Sb. a č. 398/2009 Sb. 

Prodejna je řešena bezbariérově. Bytové jednotky a kancelářské 

prostory nejsou vzhledem k jejich využití řešeny pro osoby s omezenou 

schopností pohybu či orientace. 

Přístup do budovy je řešen z chodníku, který má sklon 2%. Maximální 

výškový rozdíl je 20 mm. Dveřní sestava má šířku 1750 mm.  

 Bude splněn požadavek na minimální počet parkovacích stání pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Celkový počet jsou 2 parkovací 

místa. Rozměry splňují minimální rozměry. 
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c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba bude stavěna klasickým způsobem od spodu. Během celé 

výstavby budou dodržovány technologické postupy uvedené výrobcem 

daného materiálu, aby se zamezilo jeho znehodnocení a následnému 

znehodnocení celé stavby.  

 Objekt je nevýrobní a bude sloužit jak polyfunkční. Bytová část má 4 

bytové jednotky 3+1, jednu bytovou jednotku 2+kk, tři bytové jednotky 1+kk 

a sklepní prostory. Nebytovou část tvoří prodejní prostory se zázemím a 

administrativní část pro menší firmu. Hlavní vstup do bytové a 

administrativní části je na západní straně, hlavní vstup do obchodu je na 

jižní straně. Jednotlivé místnosti každé dílčí části na sebe vzájemně funkčně 

navazují. 

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Podrobně řešeno v oddíle D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

e)         Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena pro následné bezpečné užívání. Návrh odpovídá 

příslušným ustanovením, vyhlášce č. 269/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Stabilita objektu je zajištěna vhodným návrhem 

konstrukce. Stavba bude provedena tak, aby při užívání nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí např. pádem, nárazem, popálením či zásahem 

elektrickým proudem. Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. Výstup na střechu bude zajištěn 

stropním výlezem z chodby bytové části.  

Při užívání stavby musí být respektovány veškeré provozní předpisy, 

nařízení a obecné bezpečnostní předpisy týkající se užívání instalovaných 
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předmětů. Dále je stavebník povinen zajistit pravidelnou údržbu veškerých 

zařízení a provádění revizí například čištění komínů, revize kotlů apod.  

 

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

zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

Tepelně technické posouzení a akustika objektu je podrobně 

zpracována v příloze diplomové práce ve složce č. 6 Stavební fyzika. 

Energetická náročnost je doložena protokolem energetické 

náročnosti budovy, který je součástí přílohy diplomové práce ve složce č. 6 

Stavební fyzika 

 Všechny pobytové místností, kanceláře, prodejní plochy mají zajištěno 

přirozené osvětlení okny. V místnostech bez oken budou umístěny svítidla 

zářivková čí s úspornými žárovkami. Intenzita umělého osvětlení bude 

instalována tak aby splňovala platné normy.  

 Zdroje hluku se ve stavbě nevyskytují. 

 Stavba je navržena tak, aby nezhoršovala prostředí v bytových 

jednotkách. Škodliviny budou eliminovány nebo minimalizovány. Prach, 

hluk, průmyslové exhalace a odpadní látky se ve stavbě nevyskytují. 

Bludné proudy ani vibrace se v okolí stavby nevyskytují, a proto 

nejsou potřebná žádná zvláštní opatření. Ochrana proti negativním 

účinkům vnějšího prostředí bude zajištěna vhodnou skladbou konstrukcí. 

Radonový index byl dle radonové mapy stanoven jako střední až 

vysoký. Jako ochrana bylo navrženo hydroizolační souvrství ze 

dvou asfaltových pásů. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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e) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou zpracovány v příloze 

diplomové práce ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

f) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Konstrukce jsou navrženy z prověřených materiálů odpovídajících 

účelu stavby, kde odolnost garantuje výrobce.  

Při provádění stavby je nutné dodržovat postupy určené výrobcem. 

Veškeré změny materiálu nutno konzultovat s projektantem, kde vlastnosti 

nového materiálu musí být stejné nebo lepší než materiálu původního. 

 

g) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavba musí být provedena podle technologických postupů použitých 

materiálů. Ve stavbě nejsou použity žádné zvláštní technologické postupy a 

nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí. 

 

h) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Dokumentace zajišťované zhotovitelem není požadována. 

 

i) Stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných – stanovených příslušnými tech. předpisy a normami 

Kontroly budou prováděny před zakrytím dokončených vrstev, před 

započetím následující vrstvy. 
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 Popis  Název      Měřítko

 Formát 

 D.1.1.b.1 PŮDORYS 1S    1:50  2xA4 

 D.1.1.b.2 PŮDORYS 1NP    1:50  8xA4 

 D.1.1.b.3 PŮDORYS 2NP    1:50  8xA4 

D.1.1.b.4 PŮDORYS 3NP    1:50  8xA4 

 D.1.1.b.5 ŘEZ A-A‘     1:50  8xA4 

 D.1.1.b.6 ŘEZ B-B‘     1:50  8xA4 

 D.1.1.b.7 POHLED Z a J    1:50  8xA4 

 D.1.1.b.8 POHLED V a S    1:50  8xA4 

  

 D.1.1.c.1 VÝPIS PRVKŮ 

D.1.1.c.1.1 VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1.c.1.2 VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1.c.1.3 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 

D.1.1.c.1.4 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

D.1.1.c.1.5 VÝPIS ZÁMEČNICKÝVH PRVKŮ 

D.1.1.c.1.6 VÝPIS DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ 

 

D.1.1.c.2 VÝPIS SKLADEB 
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a) Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, 

definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

Objekt je navržen jako částečně podsklepený se třemi nadzemními 

podlažími. Konstrukční systém je stěnový, zděný z kusových prvků Heluz 

v modulech 250 mm. Obvodové stěny v podzemním podlaží 1S jsou ze 

ztraceného bednění BEST 30 a vyplněny betonem C20/25. Vnitřní nosné 

stěny jsou z keramických tvarovek Heluz. Stropní konstrukce z předpjatých 

střešních panelů a dutinových desek. Střecha je jednoplášťová plochá. 

Základy jsou řešeny pomocí základových pasů z prostého betonu C20/25, 

ztracené bednění vyplněno betonem C20/25 a podkladní desky z betonu 

C20/25 vyztuženou KARI sítí. 

Veškeré materiály použité pro stavbu odpovídají současným 

technickým normám. Při manipulaci a montáži jednotlivých prvků je nutno 

dodržovat technologické postupy zadaných výrobcem. 

 

Zemní práce 

Zemní práce bude provádět odborná firma dle dokumentace. Část 

pozemku kde bude stát stavba, bude vyčištěna  a provede se sejmutí ornice 

o hloubce 0,2 m. Ornice bude uložena na skládku na pozemku investora, 

pro budoucí terénní úpravy. Provede se polohové a výškové vytyčení 

objektu a dojde k vyhloubení stavební jámy a základových rýh pomocí 

strojní mechanizace. Vyhloubená hlína bude částečně uskladněna na 

samostatnou skládku (pro pozdější zasypání výkopů) na pozemku investora 

a zbytek bude odvezen na městskou skládku. Nasypaná zemina bude řádně 
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zhutněna po vrstvách. Před betonáží se výkopy a základové pasy vyčistí a 

upraví. 

 

Základy 

Základové konstrukce jsou řešeny pomocí základových pasů 

z prostého betonu do minimální nezámrzné hloubky 800 mm a hlouběji. 

Základové pasy budou betonovány ve dvou fázích. V první fázi se vybetonují 

základové pasy z prostého betonu C20/25 XC2 o šířce 800 mm a výšce 500 

mm. Na tyto pasy bude vyzděno do výšky 500 mm ztracené bednění Best 50 

a vyplněno betonem C20/25. Na základové pasy a zhutněný terén bude 

vylita podkladní betonová deska tl. 150 mm. Na konstrukce je použit beton 

C20/25 XC2, který je u podkladní desky vyztužen KARI sítí průměru 6 mm, 

velikost ok 150x150 mm. Na základovou desku bude následně nataveno 

souvrství z hydroizolačních pásu Dekbit AL S40 a Elastek 40 Special Mineral. 

Na základové pasy bude následně nalepena tepelná izolace Isover EPS 

Perimetr tl. 50 mm, která bude chráněna nopovou folii s geotextilii. 

 

Svislé nosné konstrukce a příčky 

Obvodové zdivo v podzemním podlaží bude vyzděno ze ztraceného 

bednění BEST 30, vyplněno betonen C20/25 XC1, následně bude nataveno 

souvrství ze dvou asfaltových pásů a kontaktně izolováno Isover EPS 

Perimetr tl. 50 mm. Dle statického návrhu možno vyztužit ocelí B550 B. Poté 

bude provedena přizdívka ze ztraceného bednění BEST 15 a vyplněno 

betonem C20/25 XC2. Dle statického návrhu možno vyztužit ocelí B550 B.  

Ostatní obvodové zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic Heluz 

STI 44 broušená na celoplošné tenkovrstvé lepidlo Heluz. 



 62 

Vnitřní nosné stěny ve všech podlaží budou vyzděny z keramických 

tvarovek Heluz 25 AKU na cementovou maltu. 

Vnitřní nenosné příčky ve všech podlaží budou: 

 - vyzděny z keramických tvarovek Heluz AKU 11,5 na 

cementovou maltu  

 - z SDK desek vyplněných minerální vatou Isover Orset. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad všemi podlažími bude tvořena z předpjatých 

betonových panelů Spiroll 250, Spiroll 160 a vylehčenýma stropníma 

betonovýma deskama PZD tl.140 mm. Panely budou uloženy do lože 

z cementové malty tl. 10 mm. Minimální uložení stropních panelů je 100 

mm a stropních desek je 140 mm. Styky stropních panelů jsou zality 

betonovou zálivkou z betonu C 20/25 Volné prostory kolem instalací nebo 

zdí, vzniklé daným skladebným rozměrem panelů, budou vyplněny 

betonem C 20/25.  

Stropní věnce budou z betonu C20/25 XC1 s výztuží B550 B. Velikost 

věnců dle výkresové dokumentace. 

V objektu jsou navrženy stropní průvlaky z betonu C20/25 XC1 

s výztuží B 550B. Velikost dle statického výpočtu. 

V celém objektu jsou navrženy nad okenními a dveřními otvory 

překlady ze systému Heluz. Překlady jsou typu Heluz 7 o tloušťce 70 mm a 

výšce 238 mm. Překlady jsou osazeny do maltové lože. Minimální uložení je 

125 mm.  
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 Vertikální komunikace 

Objekt je čtyřpodlažní. Schodiště mezi všemi patry je navrženo jako 

montované prefabrikované od dodavatele stropních konstrukcí. Schodiště 

tvoří dvě ramena o 10 a 9 stupních a schodišťová mezipodesta, která je 

uložená v kapsách nosných zdí. Šířka schodišťového ramene je 1300 mm, 

tloušťka 120 mm. Výška stupně 178,9 mm, šířka 270 mm. Schodišťové 

mezipodesty šířky 1305 mm a tloušťky 200 mm. Ramena jsou uloženy na 

ozub mezipodesty a průvlaků. Nášlapná vrstva schodiště dle příslušného 

prostoru.  

 

Konstrukce zastřešení 

Střešní konstrukce je tvořena plochou jednoplášťovou střechou 

s klasickým pořadím vrstev. Na nosnou konstrukci je umístěna parozábrana 

ve formě SBS modifikovaného asfaltového pásu typu S, s výztužnou vložkou 

z Al folie s nakašírovanými skleněnými vlákny. Na parozábranu je položena 

tepelná izolace Isover EPS 200S o tl. 80 mm. Spádová vrstva je tvořena 

spádovými klíny tepelné izolace Isover EPS 200S o minimálná tl. 20 mm. Na 

spádovou vrstvu je položena tepelná izolace Isover EPS 200S v tl. 60 mm. Ve 

všech vrstvách je potřeba dbát na prostřídání spar. Hydroizolační souvrství 

tvoří dva pásy. Spodní mechanicky kotvený pás z modifikovaného SBS 

asfaltu, typ S, výztužná vložka ze skelné tkaniny a horní asfaltový pás 

z modifikovaného SBS asfaltu, typu S, výztužná vložka z polyesterové 

rohože, vyztužená skelnými vlákny a opatřen břidličným posypem proti UV 

záření. Horní pás je celoplošně nataven. 
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Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby BEST- Beaton tl. 60 mm. 

Souvrství pod dlažbu budou tvořit tři vrstvy. První vrstva podkladní ze 

štěrkopísku frakce 4-8 mm tl. 50 mm. Druhá vyrovnávací vrstva z drceného 

kameniva frakce 8-16 mm o tl. 150 mm. Třetí vrstvu tvoří drcené kamenivo 

frakce 0-63 mm tl. 150 mm a slouží jako roznášecí vrstva. Zpevněné plochy 

budou vyspádovány ve sklonu 1% a 2% tak, aby byl zajištěn odtok vody.  

Pro bezbariérové užívání budou zpevněné plochy na určených 

místech vybaveny varovným pruhem z betonové dlažby s reliéfem. 

Před vstupy do budovy budou osazeny ocelové rohože 1000x500x60 

mm a 800x400x60 mm, které budou kotveny přes pracny do betonových 

patek. 

 

Omítky 

Vnější omítka 

Na objektu je provedena systémová skladba od firmy Cemix a to 

v pořadí: cementový postřik, jádrová vápenocementová lehčená omítka, 

stínovaná penetrace a finální vrstvu tvoří pastovitá silikon-silikátová zatíraná 

probarvená omítka v barvách bílé (Cemix BI13 (TSR 68)) a červené (Cemix 

CE31 (TSR 40)) a šedé (Cemix SE33 (TSR 68)). Na soklovou část bude použit 

marmolit v tmavě hnědém dekoru s velikostí zrn 2 mm.  

Vnitřní omítky  

Vnitřní omítky budou provedeny z jednovrstvé vápenocementové 

omítky Cemix. Finální vrstva bude disperzní malířská barva HET čistě bílá. 
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Podlahy 

Vrstvy podlahových konstrukcí jsou přesně definovány v příloze 

diplomové práce ve složce č. 4 Stavebně konstrukční řešení.  

Podlahy jsou provedeny jako těžké plovoucí. Nášlapná vrstva 

v obytných místnostech je z vinylových dílců, v koupelnách, na chodbách a 

v prostoru obchodu z keramické dlažby. Nášlapná vrstva v administrativní 

části v kancelářích je z koberce, na chodbách z nátěru na bázi PE disperze a 

v sociálních místnostech z keramické dlažby. 

Podlahové konstrukce na zemině jsou izolovány polystyrenem EPS 

100Z o tl. 100 mm. Podlahy ve 2NP a 3NP jsou izolovány kročejovou izolací 

TDPT o tl. 40 mm. Podlahové konstrukce kde je nebezpečí úniku vody jsou 

opatřeny hydroizolační stěrkou. Na stropních konstrukcí je navržena 

vyrovnávací vrstva z cementové potěru tl. 20 mm. 

Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity přechodové 

lišty. 

Barevné řešení nášlapných vrstev bude specifikováno dle jednotlivých 

místností investorem při realizaci. 

 

Výplně otvorů 

Veškeré vnější výplně budou provedeny z plastových 

šestikomorových profilů s izolačním trojitým zasklením.  

Okna a balkonové sestavy jsou kombinovaná fixní, otvíravá a sklopná. 

Součinitel prostupu tepla je Uw = 0,72 W/m2K. Dodány v základní barvě bílá 

(RAL 9010) s vnější folií v odstínu bahenní dub. Doplněny o vnitřní 

horizontální žaluzie a u balkonových sestav o vnější horizontální žaluzie. 

Součástí dodávky budou vnitřní dřevotřískové parapety a vnější hliníkové 

parapety. 
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Vnější dveře mají součinitel prostupu tepla Uw = 0,86 W/m2K. Dodány 

v základní barvě bílá (RAL 9010) s vnější folií v odstínu bahenní dub. Dveře 

jsou opatřeny hliníkovým prahem. 

Vnitřní dveře dřevěné plné nebo s částečným zasklením. Dveře do 

obložkových zárubních dřevěných nebo ocelových. Vstupní dveře do bytů 

s předepsanou požární odolností. 

Podrobný výpis jednotlivých výplní v příloze diplomové práce ve 

složce č. 3 Architektonicko-stavební řešení.  

 

Obklady 

Vnitřní obklady budou z keramických dílců. Obklad v koupelnách a na 

samostatných WC do výšky 1800 mm. Obklady za kuchyňskými linkami dle 

výkresové dokumentace. 

Obklady budou lepeny za pomoci cementového lepidla třídy C2. 

Obklady budou dále vyspárovány cementovou probarvenou spárovací 

hmotou. Ve sprchových koutech bude použita dvousložková spárovací 

hmota. 

Barevné řešení keramických obkladů bude specifikováno dle 

jednotlivých místností investorem při realizaci. 

 

Komín 

V objektu je navrženo jedno dvouprůduchové komínové těleso ABS 

16L16 o průměrech 160 mm a dvě jednoprůduchová komínová tělesa ABS 

16 o průměru 160 mm a ABS 12 o průměru 120 mm. Komínová tělesa jsou 

tvořena systémem Schiedel absolut. Jde o systém s integrovanou tepelnou 

izolací a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Na střešní části je 

komín obezděn zdivem. 
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Podhledy 

V objektu jsou navrženy sádrokartonové podhledy systému Rigips. 

Podhledy jsou navrženy v tloušťkách 250 mm a 500 mm. Podhledy 

jsou tvořeny pomocí křížových roštů z nosných R-CD profilů a perového 

rychlozávěsu pro regulaci výšky. V místech vedení instalací je v podhledu 

navržena akustická izolace ze skelné plsti tl. 50 mm. Konstrukce bude 

opláštěná dvěmi sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm. V prostorách 

s výšší relativní vlhkostí bude opláštění tvořit hydrofobizované desky. 

 

Tepelné izolace 

Obvodově stěny v suterénu izolovány Isover Perimetr tl.50 mm. 

Desky jsou lepeny pomocí PUR pěny Soudal.  

Obvodové zdivo soklové části jsou izolováno Isover Perimetr tl.100 

mm 

Základy izolovány Isover EPS Perimetr tl.150 mm do úrovně prostých 

základových pasů. 

Podlahové konstrukce na zemině jsou izolovány polystyrenem EPS 

100Z o tl. 100 mm. Podlahy ve 2NP a 3NP jsou izolovány kročejovou izolací 

Isover TDPT o tl. 40 mm. 

Střešní konstrukce je izolována EPS 200S ve třech vrstvách o tl. 80 

mm, spádová vrstva min. 20 mm a vrstva tl. 60 mm. 

 

Hydroizolace 

Izolace podkladních desek a obvodových stěn v suterénu bude 

provedena pomocí souvrství dvou asfaltových pásů Dekbit Al S40 a Elastek 

40 Special Mineral. První vrstva bodově natavena k podkladu a druhá vrstva 
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celoplošně natavena. Provedení hydroizolace a veškerých jejich spojů musí 

být provedeno dle konstrukčního předpisu daného výrobcem. 

Hydroizolace v místnostech kde hrozí únik vody bude provedena 

z hydroizolační stěrky Cemix HP1K. 

Ochranná vrstva skladby suteréní stěny bude použita nopová folie 

HDPE Lithoplast se separační geotextílií. 

Jako parozábrana střešní konstrukce bude použit SBS modifikovaný 

asfaltový pás typu S, s výztužnou vložkou z Al folie s nakašírovanými 

skleněnými vlákny. 

Jako separační vrstva v podlahách bude použita PE folie. 

 

Nátěry a malby 

Jako základní malířský nátěr vnitřních konstrukcí bude použita 

disperzní malířská barva HET Klasik bílá. Další veškerá barevná řešení 

interiérů budou určena až během realizace podle požadavků investora. 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské prvky jsou z hliníkových plechů (tažených, eloxovaných a 

pozinkovaných). Jde o vnější okenní parapety, oplechování atiky a komínů, 

oplechování balkonů aj. 

Podrobný výpis klempířských výrobků je v příloze diplomové práce 

složka č.3 – Architektonicko-stavební řešení. 

 

Zámečnické výrobky  

Zámečnické prvky jsou z ocelových plechů, nerezové oceli, aj. Jedná se 

konstrukce zábradlí, kotvící úhelníky, vstupní rohože, revizní dvířka, aj. 
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Podrobný výpis zámečnických výrobků je v příloze diplomové práce 

složka č.3 – Architektonicko-stavební řešení. 

 

Truhlářské výrobky 

Truhlářské prvky jsou z dřevotřískových desek s laminátovou 

úpravou, masivní dřeva aj. Jde o vnitřní dveře, obložkové zárubně, vnitřní 

parapety, madla, aj. 

Podrobný výpis truhlářských výrobků je v příloze diplomové práce 

složka č.3 – Architektonicko-stavební řešení. 

 

b) Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod. 

Sníh:  sněhová oblast IV 

  typ krajiny normální 

  sk = 2,0 kN/m2  

 

Vítr: větrná oblast III 

  kategorie terénu III 

  vb,0 = 27,5 m/s 

   

c) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Konstrukce jsou navrženy z prověřených materiálů, které odpovídají 

danému účelu, odolnost garantuje výrobce. 
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d) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavba musí být provedena podle technologických postupů použitých 

materiálů. Ve stavbě nejsou použity žádné zvláštní technologické postupy a 

nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí. 

 

e) Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma bude svahována pod bezpečným sklonem 2:1 za 

použití mechanizace. Rýhy pro základové pasy budou provedeny po výkopu 

jámy. Budou zanechány svislé, nepažené pro přímé lití prostého betonu 

přímo do rýhy. 

 

f) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 

rámec povinných-stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

Kontroly zakrývaných konstrukcí budou prováděny před zakrytím 

dokončených vrstev, před započetím následující vrstvy. 

 

g) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které 

musí konstrukce splňovat 

Není součástí projektové dokumentace. 

 

h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí je řešena v příloze 

diplomové práce ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení. 
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i) Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz 

na příslušné předpisy a normy 

 V průběhu provádění prací je nutno dodržovat všechny platné 

bezpečnostní předpisy, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

o bližších požadavcích na ochranu zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 

 

 

 Není součástí projektové dokumentace. 

 

 

Popis  Název       Měřítko

 Formát 

 D.1.2.c.1 VÝKRES TVARZ ZÁKLADŮ   1:50  8xA4 

 D.1.2.c.2 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1S  1:50  2xA4 

 D.1.2.c.3 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP 1:50  8xA4 

D.1.2.c.4 VÝKRES TVARU STROPU NAD 2NP 1:50  8xA4 

 D.1.2.c.5 VÝKRES TVARU STROPU NAD 3NP 1:50  8xA4 

D.1.2.c.4 VÝKRES TVARU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1:50  8xA4 

 D.1.2.c.5 DETAIL A     1:5  4xA4 

 D.1.2.c.6 DETAIL B     1:5  4xA4 
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 D.1.2.c.7 DETAIL C     1:5  8xA4 

 D.1.2.c.8 DETAIL D     1:5  4xA4

 D.1.2.c.9 DETAIL E     1:5  8xA4 
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Diplomová práce se zabývá studií a projektovou dokumentací pro 

provedení stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. doplněné vyhláškou č. 

62/2013 Sb., Tepelně technické posouzení a Požárně bezpečnostní řešení 

novostavby polyfunkčního domu.  

Diplomová práce byla zpracována v rozsahu dle zadání vedoucího 

práce. 

Práci jsem zpracoval na základě svých doposud získaných informací 

ze studia. Při vypracování diplomové práce jsem použil platné normy, 

vyhlášky, předpisy a technické listy výrobců. 

Výsledkem mé práce je kompletní návrh novostavby polyfunkčního 

domu v městě Žďár nad Sázavou. Při navrhování jsem bral v potaz 

dispoziční řešení a jeho návaznost na konstrukční systémy jednotlivých 

nosných prvků. Při návrhu jsem se inspiroval katalogovými domy a jinými 

projekty. 

Oproti původnímu návrhu nedošlo při práci k výrazným konstrukčním 

a dispozičním změnám.  

Důležitou funkcí je úspora energie a tepelná ochrana objektu, která je 

zajištěna správným návrhem tepelné izolace v konstrukcích. 

Stavba je posouzena i z hlediska stavební fyzika a požární 

bezpečnosti. 

Při zpracování této diplomové práce jsem se naučil řešit individuální 

problémy, lépe pochopil konstrukční detaily a správné pracování 

s normami. Práce byla přínosná díky svému velkému rozsahu. Řešení jsem 

vypracoval tak, aby jeho použití bylo v praxi reálné a abych dodržel zadání a 

cíl diplomové práce. 
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ČSN: 

 

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

Praha: Český normalizační institut, 2004.  

- ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004.  

- ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů. Praha: Český normalizační institut, 2010 + Z2(2015). 

- ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. Praha: Český 

normalizační institut, 2005.  

- ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Praha: Český 

normalizační institut, 2011 + Z1(2012).  

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

Praha: Český normalizační institut, 2005.  

- ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  

- ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  

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

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

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

akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Praha: pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  
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- ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky. Praha: pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017 + Z1(2011).  

- ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. Praha: pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

- ČSN 73 1901. Navrhování střech: Základní ustanovení. Praha: pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  

 

Právní předpisy: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. 2001.  

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 1985 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 2006 

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 

2000 

- Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 2001.  

- Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 2001.  

- Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). 2001.  

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

2005.  
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- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 2006.  

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. Se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. 2008.  

- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

2008.  

- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Se změnou: 

20/2012 Sb. 2009.  

- Vyhláška 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby. 2012 

- Vyhláška MMRČR 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 2006 

- Vyhláška 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných  

požadavcích na využívání území, ve znějí pozdějších předpisů. 2012.  

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

staveb. 
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λi   Součinitel tepelné vodivosti dané vrstvy konstrukce [W.m-1.K-1]  

Θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [˚C]  

Θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [˚C]  

Θsi,min  nejnižší vnitřní povrchová teplota [˚C]  

Ρ   objemová hmotnost [kg/m3]  

φe   návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu [%]  

φi   návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%]  

ψg   lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými 

tepelnými    vlivy [-]  

A   plocha celé oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2]  

Af   celková plocha rámu [m2]  

Ag   celková plocha zasklení [m2]  

Ai   plocha dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2]  

Aij   plocha daného úseku dané vrstvy kolmé na tepelný tok [m2]  

Aj   plocha celé oblasti kolmé na tepelný tok [m2]  

AKU  akustická 

Apod.  apod. a podobně  

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

č.   číslo  

č.p.  číslo popisné 

ČSN   česká soustava norem  

di   tloušťka dané vrstvy konstrukce [m]  

d   odstupová vzdálenost [m]  

dl.  délka [m] 
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DN   jmenovitý průměr [°]  

DP  diplomová práce 

DP1   nehořlavý konstrukční systém  

DPS   dokumentace pro provádění stavby  

E (t)   celistvost konstrukce  

EIA  Enviromental Impact Assesment 

EL  elektroměr 

EPS   expandovaný polystyren  

fij   poměr ploch dané oblasti dané vrstvy kolmé na tepelný tok [-]  

fn   poměr ploch dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [-] 

fRsi   nejnižší teplotní faktor konstrukce [-]  

FAST  fakulta stavební  

HT   měrná ztráta prostupem tepla  

hu   výškový rozdíl spodní a horní hrany požárně otevřených ploch 

[m]  

h   výška [m]  

HUP   hlavní uzávěr plynu  

HVŠ  hlavní vstupní šachta  

I (t)   tepelná izolace konstrukce (teplota na neohřívané straně)  

k.ú.   katastrální území  

k1   korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [-]  

ks   kusy  

kW   kilowatt  

l   podélná vzdálenost požárně otevřených ploch [m]  

lg   viditelný obvod zasklení [m]  

mm   milimetr  

m   metr  
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m2   metr čtverečný  

m3   metr krychlový 

m n.m.  metrů nad mořem  

max.  maximum 

min.  minimum 

NN   nízké napětí  

NP   nadzemní podlaží  

NTL  nízkotlaký plynovod 

OB   obytná budova  

ozn.   označení  

parc.č.   parcelní číslo  

popř.  popřípadě  

pozn.   poznámka  

např.  například  

PE  polyetylen 

PHP  přenosný hasící přístroj 

P.T.  původní terén  

PBS   požární bezpečnost staveb  

PD   projektová dokumentace  

p.ú.   požární úsek  

pv   výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

R´  tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí rovnoběžných s 

tepelným    tokem [m2.K.W-1]  

R´´   tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí kolmých na 

tepelný tok    [m2.K.W-1]  

RAL  vzorník barev 

Rdt   výpočtová únosnost zeminy  
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R (t)   nosnost konstrukce (únosnost nebo stabilita)  

RD   rodinný dům  

ΣRi   suma tepelných odporů dílčích částí vyšetřované konstrukce 

[m2.K.W-1]  

Ri   tepelný odpor části stavební konstrukce [m2.K.W-1]  

Rij   tepelný odpor dané oblasti kolmé na tepelný tok [m2.K.W-1]  

Rn   tepelný odpor dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem 

[m2.K.W-1]  

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na straně exteriéru [m2.K.W-

1]  

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru [m2.K.W-

1]  

RT   tepelný odpor při prostupu tepla konstrukcí [m2.K.W-1]  

SPO  celková plocha požárně otevřených ploch [m2]  

S   sever  

Sb.   sbírky  

SO   stavební objekt  

1S   první suterénní podlaží  

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

SDK  sádrokarton  

tab.   tabulka  

tl.   tloušťka  

U   součinitel prostupu tepla konstrukce [W.m-2.K-1]  

ul.   ulice  

Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1]  

Ug   součinitel prostupu tepla zasklení [W.m-2.K-1]  

U.T.   upravený terén  
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VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce  

vyhl.   Vyhláška 

VŠ   vodoměrová šachta  

VUT   Vysoké učení technické  

W (t)   hustota tepelného toku (radiace z povrchu konstrukce)  

XPS  extrudovaný polystyren  

ŽB   železobeton 
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Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

 Studie: 

 S01 Situace širších vztahů     1:2000

 S02 Půdorys 1S       1:100 

 S03 Půdorys 1NP      1:100 

 S04 Půdorys 2NP      1:100  

S05 Půdorys 3NP      1:100  

 S06 Řez objektem      1:100 

 S07 Pohled jižní a východní     1:100 

 S08 Pohled severní a západní     1:100 

  

 Výpočet základů 

 Návrh schodišťového ramene 

  

Složka č. 2 – C. Situační výkresy 

 C.1 Situace širších vztahů     1:2000 

 C.1 Celková situace      1:400 

 C.2 Koordinační situace     1:250 

 

Složka č. 3 –  D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 D.1.1.b.1 PŮDORYS 1S      1:50

 D.1.1.b.2 PŮDORYS 1NP      1:50

 D.1.1.b.3 PŮDORYS 2NP      1:50 

D.1.1.b.4 PŮDORYS 3NP      1:50 
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 D.1.1.b.5 ŘEZ A-A‘       1:50

 D.1.1.b.6 ŘEZ B-B‘       1:50

 D.1.1.b.7 POHLED V a J      1:50

 D.1.1.b.8 POHLED Z a S      1:50 

 

D.1.1.c.1 VÝPIS PRVKŮ 

D.1.1.c.1.1 VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1.c.1.2 VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1.c.1.3 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 

D.1.1.c.1.4 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

D.1.1.c.1.5 VÝPIS ZÁMEČNICKÝVH PRVKŮ 

D.1.1.c.1.6 VÝPIS DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ 

D.1.1.c.2 VÝPIS SKLADEB 

 

Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 D.1.2.c.1 VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ     1:50

 D.1.2.c.2 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1S    1:50

 D.1.2.c.3 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP   1:50 

D.1.2.c.4 VÝKRES TVARU STROPU NAD 2NP   1:50

 D.1.2.c.5 VÝKRES TVARU STROPU NAD 3NP   1:50

 D.1.2.c.6 VŽKRES TVARU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE   1:50

 D.1.2.c.7 DETAIL A       1:5

 D.1.2.c.8 DETAIL B       1:5

 D.1.2.c.9 DETAIL C       1:5

 D.1.2.c.10 DETAIL D       1:5

 D.1.2.c.11 DETAIL E       1:5
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Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 D.1.3.1 Technická zpráva požární bezpečnosti 

 D.1.3.2 PŮDORYS 1S      1:100 

 D.1.3.3 PŮDORYS 1NP      1:100 

D.1.3.4 PŮDORYS 2NP      1:100 

D.1.3.5 PŮDORYS 3NP      1:100 

D.1.3.6 SITUACE       1:400 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 Technická zpráva 

 Výpočty 

 Energetický štítek budovy 

 


