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ABSTRAKT  

Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie 

k vytvoreniu Polyfunkčného domu v katastrálnom území Brno – Líšeň. Objekt 

polyfunkčného domu je navrhnutý s jedným podzemným podlažím a štyrmi 

nadzemnými podlažiami. Objekt je čiastočne podpivničený, zastrešený plochou 

strechou, s pravidelným pôdorysným tvarom, s celkovým počtom 12-tich bytových 

jednotiek. Konštrukčný systém je obojsmerný, stenový. V projekte sú navrhnuté 

filigránové stropy, zvislé konštrukcie sú prevážne z vápenno – pieskových tvárnic, 

ostatné zvislé konštrukcie sú zo strateného debnenia. Nad polyfunkčným domom 

je navrhnutá jednoplášťová extenzívna vegetačná strecha. Objekt je založený 

na betónových základových pásoch.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Polyfunkční dům, plochá střecha, vegetační střecha, vápenopískové tvárnice, 

novostavba  

ABSTRACT  

The aim of the master thesis is to process the project doucmentation for a mixed-used 

building in the cadastre unit of Brno-Líšeň. The object is designed as a building with 

a basement and four above-ground floors. The building has a regular floor plan with 

partial basement and flat roof and comprises 12 housing units. On the ground floor there 

is a mixed-used zone. The building has a wall structural system. It is designed with 

filigree floor slabs. The vertical structural system is mainly made from sand-lime 

blocks, while the rest is made from permanent formwork. The roof is designed as flat -

 single and green. The structure is based on strip foundations.  

KEYWORDS  

mixed-used building, flat roof, green roof, sand-lime brick, new building  
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1. ÚVOD 

 Predmetom mojej diplomovej práce je novostavba Polyfunkčného domu v 

katastrálnom území Brno – Líšeň.  

 Práca je zameraná na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu polyfunkčného 

domu. Budova je navrhnutá na mierne svahovitom teréne, základovú pôdu tvorí 

sprašová zemina. Pozemok je vymedzený ako zmiešané územie bývania a občianskej 

vybavenosti. Objekt svojim vzhľadom nebude mať negatívny dopad na okolitú 

zástavbu.  

 Objekt polyfunkčného domu je navrhnutý ako päťpodlažný, čiastočne 

podpivničený. Výškovo je objekt členený do jedného podzemného a štyroch 

nadzemných podlaží. Konštrukčný systém je obojsmerný, stenový a je vytvorený zo 

systému KM Beta SENDWIX, suterénne steny sú zo strateného debnenia. Vodorovné 

stropné konštrukcie tvoria filigránové stropné panely. Strešná konštrukcia je 

jednoplášťová plochá s extenzívnou zeleňou. Objekt je založený na 

betónových základových pásoch. 

 

 Polyfunkčný dom je navrhnutý s celkovým počtom 12-tich bytových jednotiek, na 

1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú polyfunkčné priestory. Každý byt má balkón 

a vlastnú časť v pivnici pre skladovanie vecí.  

  

 Diplomová práca je členená na prípravné a študijné práce, situačné výkresy, 

architektonicko-stavebné riešenie, stavebne konštrukčné riešenie, požiarne 

bezpečnostné riešenie a stavebnú fyziku. 
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A Sprievodná správa 

A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) Názov stavby:  Polyfunkční dům 

b) Miesto stavby:  Holzova, 628 00 Brno – Líšeň, kraj Jihomoravský, 

    Okres Brno – mesto, k.ú. Líšeň, parc. č. 3085 

c) Predmet PD: novostavba polyfunkčného domu 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Stavebník:  Silvia Ficza, Žerotinova bašta 19, 94001 Nové Zámky 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Projektant:   Silvia Ficza 

    Žerotinova bašta 19 

    94001 Nové Zámky 

 

A.2 Zoznam vstupných údajov 

 Zamerania polohopisu a výškopisu dotknutého územia, katastrálna mapa, mapa 

radónového indexu, informácie získané z konzultácií so stavebníkom a geológom; 

vyjadrenie správcov sietí o existencii ich sietí v danej lokalite; podklady výrobcov 

použitých materiálov. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah riešeného územia:  

 Stavebný pozemok leží na parcelách č. 3085/1, 3085/4 a 3085/5, kat. územie Líšeň. 

V bezprostrednej blízkosti objektu sa nachádza areál základnej školy, futbalové ihrisko 

a bytové domy. Celková plocha pozemku činí 3722,5 m².  

 

b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková 

rezervácia, pamiatková zóna, obzvlášť chránené územie, záplavové územie 

apod.):  

 Stavebný zámer sa nenachádza v pamiatkovej rezervácií, v pamiatkovej zóne, v 

zvlášť chránenom území, v záplavovom území a pod. 
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c) údaje o odtokových pomeroch:  

 Pozemok je na mierne svahovitom teréne, veľká časť pozemku je trávnatou 

plochou, ktorá umožňuje vsakovanie dažďových vôd. V okolí navrhovaného 

umiestnenia stavby sú spevnené komunikácie s dažďovými uličnými vtokmi, ktoré 

bezpečne odvádzajú zrážkové vody zo spevnených plôch. Polyfunkčný dom bude 

napojený na stávajúcu dažďovú kanalizáciu vedenú v ulici Holzova.  

 

d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 

rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade ak nebol vydaný územný 

súhlas:  

 Navrhnutá stavba je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou. Pozemok je 

vymedzený ako zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti.  

 

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím, alebo verejnoprávnou zmluvou 

nahrádzajúcou územné rozhodnutie, alebo o územnom súhlase, poprípade 

s regulačným plánom v rozsahu, v ktorom nahrádza územné rozhodnutie, 

a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje 

o jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou:  

Objekt polyfunkčného domu je v súlade s územným rozhodnutím. 

  

f) údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využití územia:  

 Navrhované riešenie stavby spĺňa Vyhlášku č. 501/2006 Sb., o všeobecných 

požiadavkach na využívanie územia. Jedná sa predovšetkým o požiadavky na 

vymedzovanie a využívanie pozemkov a o požiadavky na umiestňovanie stavieb. 

Všeobecné požiadavky na využitie územia sú dodržané. Žiadny pozemný objekt nie je 

umiestnený mimo hranice stavebnej parcely, odstupové vzdialenosti sú dodržané.  

 

g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov:  

 Požiadavky dotknutých orgánov týkajúcich sa územia sú splnené, budú 

zapracované do projektovej dokumentácie. Stavebník zaistí pred zahájením výstavby 

vytýčenie inžinierskych sietí.  

 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení: 

Nie sú navrhnuté, ani požadované. 

 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii:  

Nie sú zamýšľané žiadne súvisiace, či podmieňujúce investície. 
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j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých uskutočňovaním stavby (podľa 

katastra nehnuteľností): 

Pozemok pre výstavbu polyfunkčného domu: 

p.č. 3085/1 

výmera:  1059 m² 

druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 

LV:    10001 

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 

60200 Brno 

p.č. 3085/4 

výmera:  2331 m² 

druh pozemku: ostatná plocha  

LV:    10001 

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 

60200 Brno 

p.č. 3085/5 

výmera:  332,5 m² 

druh pozemku: ostatná plocha 

LV:    10001 

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 

60200 Brno 

 

Susedné pozemky: 

p.č. 3086/1 

výmera:  2920 m² 

druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 

LV:    388 

Vlastník:  Šponer P., Kubelíkova 1750/48, Líšeň, 62 800 Brno 

 

p.č. 3086/2 

výmera:  81 m² 

druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 

LV:    388 

Vlastník:  Šponer P., Kubelíkova 1750/48, Líšeň, 62 800 Brno 

 

p.č. 3086/3 

výmera:  34 m² 

druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 

LV:    388 

Vlastník:  Šponer P., Kubelíkova 1750/48, Líšeň, 62 800 Brno 
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p.č. 3086/4 

výmera:  71 m² 

druh pozemku: ostatná plocha 

LV:    388 

Vlastník:  Šponer P., Kubelíkova 1750/48, Líšeň, 62 800 Brno 

 

p.č. 3086/5 

výmera:  418 m² 

druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 

LV:    388 

Vlastník:  Šponer P., Kubelíkova 1750/48, Líšeň, 62 800 Brno 

 

p.č. 3084 

výmera:  1414 m² 

druh pozemku: ostatná plocha  

LV:    10001 

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 

60200 Brno 

 

p.č. 3072/1 

výmera:  15194 m² 

druh pozemku: ostatná plocha  

LV:    10001 

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 

60200 Brno 

 

Stav podľa katastra nehnuteľnosti k 3.1.2017.  

 

A.4 Údaje o stavbe 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby:  

Nová stavba. 

 

b) účel užívania stavby:  

Polyfunkčný dom bude slúžiť pre bývanie v 12-tich bytových jednotkách a pre 

komerčné účely.  

 

c) trvalá alebo dočasná stavba:  

Trvalá stavba. 
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d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka 

apod.):  

Stavba nie je pamiatkovo chránená.  

 

e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických 

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb:  

 Projektová dokumentácia je riešená v súlade s platnou legislatívou, najme zákonom 

č. 183/2006 Sb., Stavebný zákon a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 

požiadavkach na stavby v znení neskorších predpisov, s vyhláškou č. 23/2008 Sb., 

o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 

obecných požiadavkách na využívanie územia v znení neskorších predpisov, s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách zabezpečujúce 

bezbariérové používanie stavieb. Bytové jednotky nie sú navrhnuté ako bezbariérové. 

 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z 

iných právnych predpisov:  

Požiadavky dotknutých orgánov týkajúcich sa stavby sú splnené, budú zapracované do 

projektovej dokumentácie.  

 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení:  

Nie sú navrhované žiadne výnimky ani úľavové riešenia.  

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková 

plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/ pracovníkov 

apod.):  

SO 01 – Polyfunkčný dom 

Zastavaná plocha:      448,98 m² 

Obostavaný priestor:     6165,77 m² 

Plocha pozemku      3722,50 m² 

Percento zastavania      40% 

Počet podzemných/nadzemných podlaží:  1/4 

Počet jednotiek pre služby a komerčné účely: 4 

Počet bytov:      12       

 

Úžitné plochy bytov:  

Byt č. 1, 4, 5, 8, 9, 12     90,21 m² 

Byt č. 2, 3, 6, 7, 10, 11    40,78 m² 

Predpokládaný počet obyvateľov:   30 osôb 
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Projekčná kancelária č.1 – úžitná plocha:  89,70 m² 

Predpokladaný počet osôb:    5 

 

Papierníctvo – úžitná plocha:    48,42 m² 

Predpokladaný počet osôb:    10 osôb 

 

Kaderníctvo – úžitná plocha:    54,38 m² 

Predpokladaný počet osôb:    6 osôb 

 

Projekčná kancelária č.2 – úžitná plocha:  76,03 m² 

Predpokladaný počet osôb:    5 

 

i) základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenia s 

dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, 

trieda energetickej náročnosti budov apod.): 

Spotreba vody:  

- Ročná spotreba pitnej vody na obyvateľa podľa Vyhlášky 120/2011 Sb.: 

36 m³/rok 

- Ročná spotreba pitnej vody (30 osôb): 

  30 × 36 = 1080 m³/rok 

- Kancelárie (na jednu osobu ... 14 m³/rok): 

  Celkovo: 2×10×14 = 280 m³/rok 

- Kaderníctvo (na jednoho pracovníka ... 50 m³/rok) 

  Celkovo: 3×50 = 150 m³/rok 

- Papierníctvo (na jednoho pracovníka ... 18 m³/rok) 

Celkovo: 2×18 = 36 m³/rok 

Celková ročná spotreba pitnej vody za rok: QR = 1546 m³/rok 

Priemerná mesačná potreba vody: 1546/12 = 128,83 m³/mesiac 

  

Splaškové vody: 

Odhad množstva splaškových vôd: 

- Denná produkcia splaškových odpadných vôd na jednoho obyvateľa: 

0,15 m³/deň 

Celkovo: 30×0,15 = 4,5 m³/deň 

- Administrativní pracovníci, papiernictvo: 

  12×0,15×0,33 = 0,6 m³/deň 

- Kaderníctvo: 

- 3×0,15×0,50 = 0,3 m³/deň 

Celková odhadovaná denná produkcia splaškových vôd je 5,4 m³/deň. 
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Dažďové vody: 

Odvodňované plochy:   

- Plocha strechy: 389,5 m² 

- Qr = 0,03×389,5×1 = 11,7 m³/rok 

Dažďové vody budú zvedené do dažďovej kanalizácie. 

 

Komunálny odpad: 

-  Ročná produkcia komunálneho odpadu na osobu: mrok,1 = 350 kg/rok 

-  mrok,1 = 30×350 = 10500 kg/rok 

Na pozemku bude zberná plocha pre odpad, ktorý bude následne odvážaný 

a likvidovaný smetiarskou firmou.  

 

Trieda energetickej náročnosti budovy: B - úsporná 

    

j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na 

etapy):  

Predpokladané zahájenie stavby:   máj 2018 

Predpokladané ukončenie stavby:  september 2019 (vrátane) 

 

k) orientačné náklady stavby:  

Náklady na výstavbu sú predbežne stanovené na hodnotu 31 500 000 Kč.  

 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické 

zariadenia 

SO 01  Novostavba polyfunkčného domu 

SO 02  Oplotenie 

SO 03  Novo vybudovaná komunikácia a parkovisko 

SO 04  Prípojka silového vedenia NN 

SO 05  Prípojka pitnej vody 

SO 06  Prípojka plynového vedenia 

SO 07  Prípojka splaškovej kanalizácie 

SO 08 Prípojka dažďovej kanalizácie 

SO 09 Prípojka zdelovacieho vedenia 

SO 10 Spevnené plochy 

SO 11 Terénne úpravy 

 

 

 

 

V Brne – január 2017     Vypracovala: Bc. Silvia Ficza 
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B Súhrnná technická správa 

B.1 Popis územia stavby 

a) charakteristika stavebného pozemku: 

 Pozemok na parc. č. 3085/1, 3085/4 a 3085/5 sa nachádza v Brne, v mestskej časti 

Líšeň. Parcely dávajú spolu rozlohu 3722,5 m². V katastru je pozemok vedený ako 

„ostatné plochy“ a „zastavané územie a nádvorie“.  Územie určené pre výstavbu tvorí 

mierne svahovitý terén, s prevýšením cca 0,3 m, základové pomery sú jednoduché. 

Hladina podzemnej vody je približne 5,0 – 6,0 m pod úrovňou terénu, neohorzuje 

výstavbu a fungovanie budovy.  

  

b) vyhodnotenie a závery uskutočnených prieskumov a rozborov (geologický 

prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebno historický prieskum): 

 Z predošlých geologických prieskumov na okolitých stavbách bolo zistené, že 

predkvarterný podklad tvoria sedimenty neogénu, zastúpené ílom a pieskom. Kvartérnu 

pokryvku tvoria vrstvy spraše a sprašovej hliny. Podľa dokumentačných vrtov je 

predpokladaná hĺbka kvartéru v rozpätí 3 – 6 m pod povrchom. Dané územie má 

stredný radónový idnex. Je navrhnutá protiradónová bariéra – modifikovaný asfaltová 

pás s nosnou vložkou zo sklenného tkaniva. 

 

c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma: 

Na území stavby nie sú žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 

 

d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, podkopanému územiu:  

 Stavebný pozemok sa nenachádza v záplavovom ani podkopanom území. Okolitá 

oblasť je bez rizika zosuvu pôdy, nevyskytuje sa tu seizmická aktivita. 

 

e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území: 

 Stavba počas jej užívania nebude mať negativný vplyv na okolné pozemky a 

stavby, a preto nie je nutné zaistiť žiadnu ochranu v jej blízkosti pred negativnými 

účinkami stavby. Počas realizácie budú kladené požiadavky na limitné hodnoty 

ustanovené zvláštnými právnými predpismi. Po ukončení stavebných prác budú 

spevnené plochy dotknuté stavbou uvedené do pôvodného stavu. Trávnaté plochy 

narušené výkopom budú po ukončení stavebných prác znovu zatrávnené.  

Odtokové pomery predmetného územia nebudú stavebným zámerom negatívne 

ovplynené. Dažďová voda bude zo spevnených plôch a striech odvedená do dažďovej 

kanalizácie.  
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f) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín: 

 Na stavebnom pozemku sa nenachádzajú žiadne dreviny určené na rúbanie. Ornica 

bude počas výstavby uložená v zadnej časti parcely. 

 

g) požiadavky na maximálne závory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé): 

 V priebehu stavby nebudú žiadne požiadavky na zábory poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu alebo pozemkov určených na plneniu funkcie lesa. Objekt sa nachádza v 

zastavanom území. 

 

h) územnotechnické podmienky: 

 Pozemok bude napojený na miestnu komunikáciu novo vybudovaným zjazdom na 

východnej a západnej strane objektu. Parkovacie miesta pre návštevníkov 

polyfunkčného domu sú navrhnuté na západnej strane budovy, pre obyvateľov budovy 

sú vyhradené parkovacie miesta za budovou na východnej strane.  

 Polyfunkčný dom bude napojený na siete technickej inraštruktúry prostredníctvom 

prípojok, ktoré budú vybudované v priebehu stavby. Stavba bude napojená na vodovod, 

plynovod, dažďovú a splaškovú kanalizáciu a podzemným káblom na elektrickú 

energiu. 

 

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície: 

Nepredpokladajú sa žiadne ďalšie investície ani vecné a časové väzby stavby. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Účelom polyfunkčného domu je stavba pre zmiešané účely služieb a bývanie. 

Budova je navrhnutá ako päťpodlažná, čiastočne podpivničená. V 1NP sa nachádza 

kaderníctvo, obchodný priestor a dve samostatné projekčné kancelárie.  

 

SO 01 – Polyfunkčný dom 

Zastavaná plocha:      448,98 m² 

Obostavaný priestor:     6165,77 m² 

Plocha pozemku      3722,50 m² 

Percento zastavania      40% 

Počet podzemných/nadzemných podlaží:  1/4 

Počet jednotiek pre služby a komerčné účely: 4 

Počet bytov:      12       

 

Úžitné plochy bytov:  
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Byt č. 1, 4, 5, 8, 9, 12     90,21 m² 

Byt č. 2, 3, 6, 7, 10, 11    40,78 m² 

Predpokladaný počet obyvateľov:   30 osôb 

 

Projekčná kancelária č.1 – úžitná plocha:  89,70 m² 

Predpokladaný počet osôb:    5 

 

Papierníctvo – úžitná plocha:    48,42 m² 

Predpokladaný počet osôb:    10 osôb 

 

Kaderníctvo – úžitná plocha:    54,38 m² 

Predpokladaný počet osôb:    6 osôb 

 

Projekčná kancelária č.2 – úžitná plocha:  76,03 m² 

Predpokladaný počet osôb:    5 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia: 

 Pozemok sa nachádza v zastavanej časti mesta Brna. Objekt je samostatne stojací, 

má obdĺžnikový tvar. Objekt je navrhnutý tak, aby zodpovedal svojou hmotou 

existujúcej zástavbe v danom mieste.  

 Urbanistická koncepcia riešenia navrhovanej zástavby sa prispôsobuje tvaru 

a okoliu pozemku, pričom rešpektuje funkčné väzby na kontaktné územie. Blízke 

športové ihriská a veľká zatrávnená plocha na zadnej časti pozemku ponúkajú 

vynikajúcu príležitost na rekreáciu a oddych v širšom okolí polyfunkčného domu. 

 

b) architektonické riešenie – kompozície tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie: 

 Objekt polyfunkčného domu je navrhnutý ako päťpodlažný, čiastočne podpivničený 

s obdĺžníkovým tvarom. Výškovo je objekt členený do jedného podzemného a štyroch 

nadzemných podlaží. V každom podlaží sú umiestnené balkóny na západnej 

a východnej strane. Farebné riešenie fasády je kombináciou farieb – perlovej bielej, 

zelenej a šedej. Okná sú plastové, dvere hliníkové bielej farby. Nad vstupmi do objektu 

sú osadené prístrešky z nerezových nosných profilov s výplňou lexan.  

 Polyfunkčný dom je navrhnutý s celkovým počtom 12-tich bytových jednotiek, na 

1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú polyfunkčné priestory. Každý byt má balkón a 

vlastnú časť v pivnici pre skladovanie vecí. 

 Hlavný vchod do obytnej časti je na východnej (zadnej) strane objektu, na západnej 

(čelnej) strane sa nachádzajú jednotlivé vchody do polyfunkčných priestorov.  
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B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 Sú navrhnuté dva vjazdy na pozemok z priľahlej miestnej komunikácie od severnej 

strany. Parkovisko s koľmým radením pre návštevníkov polyfunkčného domu je na 

západnej strane pozemku paralelne s objektom. Druhé parkovisko s koľmým radením je 

východne od objektu, je vyhradené pre obyvateľov domu. Parkoviská a miestna 

komunikácia sú spojené novovybudovanou príjazdovou cestou na pozemku.  

 Hlavný vchod do obytnej časti je na východnej (zadnej) strane objektu, na západnej 

(čelnej) strane sa nachádzajú jednotlivé vchody do polyfunkčných priestorov. Ku 

každému vchodu vedie rampa. 

 V podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice pre jednotlivé byty, technická 

miestnosť a miestnosť pre uskladnenie bicyklov. Komunikačné priestory sú vedené 

uprostred objektu so schodiskom a výťahom. Obytné miestnosti bytových jednotiek sú 

orientované na západ a východ. Každý byt je doplnený balkónom. 

 V 1NP sa nachádzajú polyfunkčné priestory, v 2-4NP sú bytové jednotky. 

 V stavbe sa neuvažuje prevádzka ani technológia výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

 Z hľadiska zabezpečenia používania stavby bolo pri vypracovaní projektovej 

dokumentácie postupované v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požiadavkách zabezpečujúce bezbariérové používanie stavieb. Chodníky 

majú šírku 1500 mm, výškové rozdiely sú riešené rampami zo spevnenej plochy so 

sklonom 1:16. Plochy pred vstupom do budovy spĺňajú požiadavky na minimálne 

rozmery. Stavba spĺňa obecné technické požiadavky zabezpečujúce bezbariérové 

používanie stavby. Bytové jednotky nie sú navrhnuté ako bezbariérové.  

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 Navrhnutá stavba spĺňa požiadavky zaisťujúce bezpečnosť ľudí a zvierat a pri jej 

užívaní nedôjde k ich ohrozeniu. Stavba je v súlade s technickými požiadavkami na 

stavby. 

 

B.2.6 Základná charakteristika objektu 

a) stavebné riešenie: 

 Objekt polyfunkčného domu je navrhnutý ako päťpodlažný, čiastočne podpivničený 

s obdĺžníkovým tvarom. Výškovo je objekt členený do jedného podzemného a štyroch 

nadzemných podlaží. 

 

b) konštrukčné a materiálové riešenie: 

 Základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi z prostého betónu C25/30. 

Podkladový betón má hrúbku 140 mm a je vyztužený kari sieťou 6/100x100 z oceli 
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B500B. Ako hydroizolácia sú navrhnuté modifikované asfaltové pásy proti zemnej 

vlhkosti a proti radónu. Podlahy sú navrhnuté ako ťažké plávajúce, roznášacia vrstva je 

z anhydritu. Podlahy na teréne budú zateplené deskami EPS 100S hr. 80 mm. 

Obvodové steny suterénnej časti sú navrhnuté zo strateného debnenia a sú zateplené 

extrudovaným polystyrénom XPS hr.100 mm. Obvodové a vnútorné nosné steny sú 

z vápenno – pieskových tvárnic hr. 240 mm a s objemovou hmotnosťou 2000 kg/m³. 

Obvodové steny sú opatrené kontaktným zateplovacím systémom ETICS – ISOVER 

EPS 70F v hr. 200 mm. Stropné konštrukcie sú z filigránových stropných dosiek 

s dobetonávkou o hr. 130 (140) mm, celková hrúbka ŽB stropov je 190 (200) mm. Ako 

kročajová izolácia podláh budú použité dosky z minerálnej vlny ISOVER TN hr. 

40 mm. Nášlapná vrstva bude z keramickej dlažby alebo z PVC/vinyl. Strecha nad 4NP 

je navrhnutá ako jednoplášťová plochá  s extenzívnou zeleňou. Strecha nad 1NP je tiež 

jednoplášťová plochá avšak so stabilizačnou vrstvou z praného kameniva. Balkóny sú 

železobetónové, vynesené pomocou ISO nosníkov. Schodisko bude ŽB monolitické. 

Výplne otvorov su zasklené s izolačným trojsklom, v 1PP a 1NP budú okná osadené 

s bezpečnostným sklom. 

 

c) mechanická odolnosť a stabilita: 

 Konštrukcie objektu sú navrhnuté tak, aby zaistili dostatočnú stabilitu a 

mechanickú odolnosť stavby. Zaťaženie pôsobiace na objekt v priebehu jeho používania 

nebude mať za následok zrútenie stavby alebo jej časti ani väčšie pretvorenie 

konštrukcií. 

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických 

zariadení 

a) Technické riešenie 

Objekt bude napojený novými prípojkami, siete budú vedené pod zemou.  

 

- Splašková kanalizácia 

 Polyfunkčný dom bude odkanalizovaný do jestvujúcej verejnej splaškovej 

kanalizačnej siete. Kanalizačná prípojka bude zriadená z rúr PVC DN 150. Revizná 

šachta bude umiestnená na hranci pozemku. Splaškové odpadné potrubia budú vedené 

v inštalačných šachtách a budú odvetrávané potrubím vyvedeném nad strechu.  

 

- Dažďová kanalizácia 

Objekt bude odkanalizovaný do jestvujúcej verejnej splaškovej kanalizačnej siete. 

Odvodnenie spevnených a odstavných plôch je vedené cez lapač ropných látok do 

kanalizácie. Kanalizačná prípojka bude zriadená z rúr PVC DN 150.  
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- Vodovod 

 Na pozemok bude privedená vodovodná prípojka z verejnej siete. Vodovodná 

prípojka je zriadená z PE 100-RC Ø32x3,0 mm. Meradlo spotreby vody bude osadené v 

novovybudovanej vodomernej šachte 1 m za hranicou pozemku. Teplá voda bude 

pripravovaná pomocou plynových kotlov. 

 

- Plynovod 

Navrhovaný objekt bude napojený na verejný plynovod. Na konci NTL prípojky 

bude osadená skrinka R a M (regulácia a meranie), ktorá bude prístupná z vonkajšieho 

priestoru. Dvierka skrinky plynomeru a regulátora plynu budú uzamykateľné, s 

priezormi pre odčítanie stavu plynomeru.  

 

- Elektrotechnika 

 Pripojenie na elketrický prúd zaisťuje prípojka NN, ktorá bude vyvedená zo 

stávajúcej skrinky do hlavného domovného rozvádzača. Každý byt bude mať svoje 

samostatné meranie, tak isto samostatné meranie budú mať spoločné priestory, výťah, 

rozvádzač kotolne a polyfunkčné priestory. 

 

- Vykurovanie 

V technickej miestnosti č. 1S04 sú navrhnuté dve závesné kondenzačné kotle 

Protherm Lev 80 KKO o maximálnom výkonu 74,7 kW pri teplotnom spádu 80/60 °C. 

 

b) Výčet technických a technologických zariadení 

- Elektrická energia 

 Rozvodné skrine sa nachádzajú v schodiskovom priestore na každom podlaží, vždy 

pre priľahlé byty alebo spoločné priestory objektu. V 1NP má každý polyfunkčný 

priestor vlastnú rozvodnú skriňu.  

 

- Bleskozvod 

Objekt bude vybavený bleskozvodom.  

 

- 2x plynový kondenzačný kotol Protherm Lev 80 KKO, výkon 74,7 kW/jednotka 

- Elektrický zásobníkový ohrievač HAKL BS 150 v/h, 150 l/jednotka/byt 

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie  

 Viď samostatná časť dokumentácie D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami  

a) kritéria tepelnotechnického hodnotenia:  

 Objekt je navrhnutý tak, aby vyhovoval ČSN 73 0540. Riešené v samostatnej časti 

dokumentácie – Základné posúdenie objektu z hladiska stavebnej fyziky. 
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b) energetická náročnosť stavby:  

Objekt je zatridený do kategórie B - úsporná, Energetický štítok budovy je prílohou 

DP.  

 

c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií: 

 Alternatívne zdroje nie sú navrhnuté.  

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie 

 Výmena vzduchu bude zabezpečená prirodzeným vetraním pomocou okien. 

Odvetranie kúpeľní a toaliet je riešené ventilátormi s časovým vypínačom a detektorom 

vlhkosti ktoré sú odvedené nad strechu objektu. Varné dosky budú odvetrané 

digestormi.  

 Osvetlenie bude zabezpečené prirodzene denným svetlom oknami, doplnené 

umelým svetlom. Rozmery okien sú dodržané v doporučených plochách (min. 1/8 až 

1/10 k ploche podlahy oslňovanej miestnosti).  

 Pitná voda bude do objektu privedená z verejného vodovodu. Splaškové vody budú 

odvádzané kanalizačnou prípojkou do kanalizačnej stoky. Dažďové vody budú 

odvádzané do dažďovej kanalizácie.  

 Pri užívaní polyfunkčného domu dôjde k produkcii domového odpadu, ktorý bude 

ukladaný do popolníc a pravidelne vyvážaný v súlade so zákonom o odpadoch. 

 Stavba nebude mať vplyv na okolité pozemky a stavby, a preto nie je nutné zaistiť 

žiadnu ochranu v jej blízkosti pred negativnými účinkami stavby. 

 Po ukončení stavebných prác budú spevnené plochy dotknuté stavbou uvedené do 

pôvodného stavu. Trávnaté plochy narušené výkopom budú po ukončení stavebných 

prác znovu zatrávnené. 

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia: 

 Objekt je navrhnutý na pozemku so stredným radónovým indexom. Je navrhnutá 

protiradónová bariéra – modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklennej 

tkaniny.  

 

b) ochrana pred blúdivými prúdmi: 

 Nie je navrhnutá ochrana pred blúdivými prúdmi. 
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c) ochrana pred technickou seizmicitou: 

 Nie je navrhnutá ochrana pred technickou seizmicitou. 

 

d) ochrana pred hlukom: 

 Navrhnutý obvodový plášť spolu s okennými a dvernými výplňami zaistí 

dostatočné tlmenie hluku z vonkajšieho prostredia. 

 

e) protipovodňová ochrana 

 Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry: 

Objekt možno napojiť novými prípojkami na stávajúce inžinierske siete. 

Polyfunkčný dom bude napojený na elektrickú energiu, vodovod, splaškovu 

a dažďovú kanalizáciu, na plynovod a na zdelovacie vedenie. Napojovacie miesta sú 

navrhnuté v situácii objektu. 

 

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 Vodovodná prípojka PE DN 32 bude vybudovaná a ukončená vo vodomernej 

šachte na pozemku stavebníka. Dôjde k osadeniu vodomernej zostavy a napojenie 

objektu rozvodom PE 100-RC SDR 11 32x3,0.  

 Kanalizačná prípojka dažďovej i splaškovej kanalizácie KG DN 150 bude 

vybudovaná a ukončená v revíznej šachte na pozemku stavebníka.  

 Elektrická energia bude do objektu privedená zemným káblom (min. NAYY 4 × 16 

mm2) podzemným vedením zo súčasnej prípojkovej skrine na hranici parciel. 

 Napojenie na verejný rád NTL plynu bude novo vybudovanou prípojkou 

plynového potrubia. Hlavný uzáver plynu a plnymer budú umiestnené na pozemku 

stavebníka.  

 

SO 04  Prípojka silového vedenia NN   19,5 m 

SO 05  Prípojka pitnej vody     27,2 m 

SO 06  Prípojka plynového vedenia    28 m 

SO 07  Prípojka splaškovej kanalizácie   26 m 

SO 08 Prípojka dažďovej kanalizácie   56 m 

SO 09 Prípojka zdelovacieho vedenia   28,1m 
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B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia: 

 K pozemku vedie existujúca obojsmerná verejná komunikácia. K stavebnému 

objeku vedú dve príjazdové komunikácie šírky 7 a 6 m. Prvá je určená pre príjazd 

k polyfunkčným priestorom v 1NP, druhá pre príjazd k obytnej časti budovy. Spevnené 

plochy pre príjazdovú komunikáciu budú z asfaltu, chodníky a odstavné plochy búdú zo 

zámkovej dlažby. Rozhľadové pomery v mieste výjazdu na miestnu kominkáciu sú 

dobré, okolie nie je osadené zeleňou, ktorá by znižovala rozhľadové pomery.  

 

b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru: 

 Územie je napojené miestnou komunikáciou na komunikáciu druhej triedy. 

 

c) doprava v kľude: 

 Na pozemku je celkovo navrhnutých 25 nekrytých kolmých parkovacích státí, 

z toho sú 2 státia pre osoby s obmedzením pohybu a orientácie. 12+1 státí je pre 

obyvateľov objektu, ostatné pre užívateľov polyfunkčných priestorov.  

 

d) pešie a cyklistické chodníky: 

 Nie sú riešené, nie sú navrhovanou stavbou dotknuté. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy: 

 Stavebný pozemok je mierne svahovitý, odhrnutá ornica bude použitá pre konečné 

úpravy. Plochy okolo objektu budú zatrávnené.  

 

b) použité vegetačné prvky: 

 Po dokončení stavebných prác bude plocha okolo objektu zatrávnená. Plocha 

záhrady môže byť doplnená o menšie kríky či stromy, ktoré nedosahujú väčšieho 

vzrastu a ktorých korene nemôžu ohroziť okolité stavby. 

 

c) biotechnické opatrenia: 

 Nie sú navrhnuté. 
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B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho 

ochrana 

a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda: 

 Stavba nebude mať negativný vplyv na životné prostredie. Odpadné splaškové 

a dažďové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do kanalizačných sietí. Pri 

užívaní objektu dôjde k produkcii domovného odpadu, ktorý bude zhromažďovaný 

v popolniciach a pravidelne vyvážaný v súlade so zákonom o odpadoch. 

 Stavba ani jej užívanie nebude mať negativný vplyv na okolné prostredie. Okolie 

nebude vystavené zvýšenému hluku. 

 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných 

stromov, ochrana rastlín a živočíchov apod.), zachovanie ekologických funkcií 

a väzieb v krajine: 

 Pri prieskumu stavby a jej okolia neboli zistené chránené alebo obzvlášť chránené 

rastliny a živočíchy. Ekologické funkcie a väzby v krajine nebudú stavebným zámerom 

dotknuté, predmetná stavba sa nachádza v zastavanej časti mesta. Nedôjde k dotknutiu 

krajinného rázu, stavba nebude prostorovo prevyšovať okolnú zástavbu. V blízkosti 

stavby sa nenachádzajú pamätné stromy. 

 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000: 

 Záujmové pozemky sa nenachádzajú v sústave Natura 2000 ani v ochrannom 

pásme maloplošného/veľkoplošného chráneného územia. 

 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru riadenia alebo stanoviska EIA: 

 Žiadne návrhy. 

 

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov: 

 Stavebný zámer nevyžaduje stanovenie ochranných a bezpečnostných pásiem. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

 Stavba nebude po dokončení predstavovať nebezpečenstvo pre obyvateľstvo. 

Navrhovaný objekt nie je dotknutý plánmi pre zaistenie civilnej ochrany obyvateľstva.  
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B.8 Zásady organizácie výstavby 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie: 

 Dodávateľ stavby si zmluvne zabezpečí požadované stavebné materiály, ktoré budú 

určené podľa výberového konania. Voda bude pre potrebu výstavby dodávaná z 

novovybudovanej vodovodnej prípojky. 

 

b) odvodnenie staveniska: 

 Nevznikajú žiadne zvláštne požiadavky na odvodnenie staveniska. 

 

c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru: 

 Stavenisko je priamo prístupné z miestnej komunikácie. Ulica je obojsmerná. 

V priebehu stavebných prác bude dbané toho, aby nebola komunikácia znečistená 

stavebnou prevádzkou. Stavba is nevyžiada vybudovanie provizórných príjazdových 

komunikácií. 

 Napojenie staveniska na technickú inraštruktúru – budú použité novovybudované 

prípojky pre budúci objekt. 

 

d) vplyv prevádzania stavby na okolité stavby a pozemky: 

 Uskutočňovanie stavby nebude mať negativný vplyv na okolité stavby a pozemky. 

Pozemky miestnych komunikácií a verejného priestranstva budú udržiavané v čistote. 

 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 

rúbanie drevín: 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia tretích osôb a zamedzenie vniknutia bude 

zabezpečené oplotením staveniska, skladových plôch a výkopov na verejne prístupných 

plochách. Vstup na stavenisko bude umožnený iba oprávneným osobám. Stavebný 

materiál a náradie bude skladovaný na pozemku stavebníka. Nie sú stanovené 

požiadavky na asanácie, búranie či výrub drevín. 

 Stavba musí rešpektovať Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb., o ochrane zdravia pred 

nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, Nariadenie vlády č. 9/2002 Sb., ktorým sa 

stanovujú technické požiadavky na výrobky z hľadiska emisií hluku. 

 

f) maximálne závory pre stavenisko (dočasné/trvalé): 

Závory sú obmedzené hranicou pozemku. Stavba umiestnená na pozemku s parc. č. 

3085/1, 3085/4 a 3085/5 je trvalá. 

 

g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia: 
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So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom č. 185/2001 Zb. v 

znení neskorších predpisov a budú prednostne odvezené na recykláciu alebo na určenú 

skládku popr. do zberných surovín. 

 Zatriedenie odpadov uvedených vo vyhláške MŽP 383/2001 Sb.:  

15 00 00    odpadové obaly  

15 01 01   papier / lepenka  

15 01 02    plastové obaly  

15 01 04    kovové obaly  

17 00 00    stavebný a demoličný odpad  

17 01 07   zmes alebo frakcie betónu, tehiel, keramiky  

17 02 01    drevo  

17 02 03    plasty  

17 04 05    železo alebo oceľ  

17 06 02    ostatný izolačný materiál 

 

Spôsob likvidácie odpadov vzniknutých pri stavbe bude dokladovaný pre prípad 

budúcej kontroly. 

 

h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín: 

 Pred začatím stavebných prác sa na pozemku prevedie odstránenie ornice o hrúbke 

300 mm, táto ornica bude skladovaná v zadnej časti pozemku a následne bude použitá 

na konečné úpravy povrchu terénu po dokončení stavby. Vyťažená pôda pri 

výkopových prácach sa uloží na depónie a bude použitá pri konečnej úprave terénu.  

 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe: 

 Aby nenastalo negatívne ovplyvnenie životného prostredia, je potrebné vykonávať 

realizáciu stavby a všetky súvisiace činnosti s ohľadom na jeho ochranu a dbať na 

minimalizáciu poškodenia a znečistenia prostredia. Pri vlastnej výstavbe je nutné dbať 

na dodržiavanie platných predpisov a vyhlášok o ochrane životného prostredia. Po dobu 

výstavby dôjde k miernemu prechodnému zhoršeniu životného prostredia v najbližšom 

okolí stavby, najmä zvýšením prašnosti a hladiny hluku v dôsledku prevádzky ľahkého 

ručného náradia a z prevádzky dopravných prostriedkov. 

 V priestore staveniska bude venovaná pozornosť najmä tomu, aby sa do zelene 

nevypúšťala voda zo staveniska, rovnako tak látky, ktoré by mohli poškodiť podzemné 

vody, alebo kontaminovať zeminu. Plochy zelene poškodené stavebnými prácami budú 

znovu osiate trávnym porastom a udržiavané. 

 Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k znečisteniu vôd škodlivými látkami, najmä 

ropnými. Používané mechanizačné prostriedky musia byť v dobrom technickom stave a 

musia byť dodržiavané bezpečnostné opatrenia na zabránenie prípadným únikom či 

iným únikom závadných látok. Pri zistení zásahu do životného prostredia nutné 

pozastaviť alebo zmeniť existujúce postupy a urobiť príslušnú náhradu. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie 

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

 Zodpovedná osoba zodpovedajúca za výstavbu je povinná zabezpečiť bezpečnosť 

práce a požiarnu ochranu na stavenisku potrebnými opatreniami a školeniami v súlade s 

právnymi predpismi a normami; na stavenisku je povinnosťou zodpovedného 

pracovníka zabezpečiť koordinované postupy prác, vrátane plnenia úloh bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Pracovníci pred vstupom na pracovisko 

musia byť dokázateľne preškolený z predpisov BOZP a PO. 

 Pri výstavbe budú dodržované všetky platné bezpečnostné predpisy, vyhlášky a 

vyhlášky súvisiace. Pri vykonávaní jednotlivých prác je potrebné dodržiavať zákon č. 

309/2006 Sb., nariadenie vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně 

zdravia pri práci. Je nutné taktiež rešpektovať ustanovenie zákona č. 22/1997 Sb. a naň 

naväzujúce nariadenia vlády. Pri stavbe budú ďalej dodržiavané ustanovenia zákona č. 

183/2006 Sb. a záväzné ustanovenie príslušných technických noriem. 

 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb: 

 Bezbariérové užívanie v nadväzujúcich verejne prístupných plochách bude 

zachované v súčasnej miere. Verejne prístupné plochy narušené stavebnými prácami 

budú po ich dokončení uvedené do pôvodného stavu. 

 

l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenie: 

 Stavba si nevyžaduje žiadne obmedzenia pre dopravu. 

 

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre uskutočnenie stavby: 

 Nie sú stanovené. 

 

n) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny: 

 Zahájenie stavby:   5/2018  

 Ukončenie stavby:   9/2019  

 

Postup výstavby: 

- príprava staveniska 

- zemné práce 

- prípojky 

- základové konštrukcie 

- zvislé konštrukcie objektu 

- vodorovné nosné konštrukcie 

- zastrešenie objektu 

- výplne otvorov 

- povrchové úpravy 
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- spevnené plochy 

- práce vnútorné a dokončovacie 

 

V Brne – január 2017     Vypracovala: Bc. Silvia Ficza 
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D.1.1 Archotektonicko-stavebné riešenie  

a) Technická správa  

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkčá náplň, kapacitné údaje 

 Objekt je určený pre bývanie a zmiešane účely služieb a bývanie. Budova je 

navrhnutá ako päťpodlažná, čiastočne podpivničená. V 1NP sa nachádza kaderníctvo, 

obchodný priestor a dve samostatné projekčné kancelárie.  

 

SO 01 – Polyfunkčný dom 

Zastavaná plocha:      448,98 m² 

Obostavaný priestor:     6165,77 m² 

Plocha pozemku      3722,50 m² 

Percento zastavania      40% 

Počet podzemných/nadzemných podlaží:  1/4 

Počet jednotiek pre služby a komerčné účely: 4 

Počet bytov:      12       

 

Úžitné plochy bytov:  

Byt č. 1, 4, 5, 8, 9, 12     90,21 m² 

Byt č. 2, 3, 6, 7, 10, 11    40,78 m² 

Predpokladaný počet obyvateľov:   30 osôb 

 

Projekčná kancelária č.1 – úžitná plocha:  89,70 m² 

Predpokladaný počet osôb:    5 

 

Papierníctvo – úžitná plocha:    48,42 m² 

Predpokladaný počet osôb:    10 osôb 

 

Kaderníctvo – úžitná plocha:    54,38 m² 

Predpokladaný počet osôb:    6 osôb 

 

Projekčná kancelária č.2 – úžitná plocha:  76,03 m² 

Predpokladaný počet osôb:    5 

 

D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a 

výtvarného riešenia a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, 

zahrnúc riešenie prístupu a užívania objektu osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie 



37 

 

 Objekt polyfunkčného domu je navrhnutý ako päťpodlažný, čiastočne podpivničený 

s obdĺžníkovým tvarom. Výškovo je objekt členený do jedného podzemného a štyroch 

nadzemných podlaží. V každom podlaží sú umiestnené balkóny na západnej 

a východnej strane. Farebné riešenie fasády je kombináciou farieb – perlovej bielej, 

zelenej a šedej. Okná sú plastové, dvere hliníkové bielej farby. Nad vstupmi do objektu 

sú osadené prístrešky z nerezových nosných profilov s výplňou lexan.  

 Polyfunkčný dom je navrhnutý s celkovým počtom 12-tich bytových jednotiek, na 

1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú polyfunkčné priestory. Každý byt má balkón a 

vlastnú časť v pivnici pre skladovanie vecí. 

 Hlavný vchod do obytnej časti je na východnej (zadnej) strane objektu, na západnej 

(čelnej) strane sa nachádzajú jednotlivé vchody do polyfunkčných priestorov. Výškové 

rozdiele sú riešené rampami zo spevnenej plochy so sklonom 1:16. Plochy pred 

vstupom do budovy spĺňajú požiadavky na minimálne rozmery. Stavba spĺňa obecné 

technické požiadavky zabezpečujúce bezbariérové používanie stavby. Bytové jednotky 

nie sú navrhnuté ako bezbariérové. 

 

D.1.1.a.3 Kapacity, úžitkové plochy, obostavané priestory, zastavané 

plochy, osvetlenie a oslnenie 

SO 01 – Polyfunkčný dom 

 Zastavaná plocha:      448,98 m² 

 Obostavaný priestor:     6165,77 m² 

 Plocha pozemku:      3722,50 m² 

 Zatrávnená plocha:     2233,86 m² 

 Percento zastavania      40% 

 Počet podzemných/nadzemných podlaží:  1/4 

 Počet jednotiek pre služby a komerčné účely:  4 

 Počet bytov:      12     

 Projektované osoby v bytoch:    30 

Úžitné plochy bytov:  

 Byt č. 1, 4, 5, 8, 9, 12     90,21 m² 

 Byt č. 2, 3, 6, 7, 10, 11     40,78 m² 

Projekčná kancelária č.1 – úžitná plocha:   89,70 m² 

Papiernictvo – úžitná plocha:     48,42 m² 

Kaderníctvo – úžitná plocha:     54,38 m² 

Projekčná kancelária č.2 – úžitná plocha:   76,03 m² 

 

Hlavné priečelie objektu je orientované na západ. Obytné miestnosti sú orientované na 

východ a západ. Osvetlenie a oslnenie obytných miestností je zaistené.  
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D.1.1.a.4 Technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie 

vo väzbe na užívanie objektu a jeho požadovanú životnosť 

Zemné práce: 

 Pred začatím zemných výkopových prác je nutné nechať vytýčiť všetky podzemné 

siete, ktoré vedú pozemkom predmetnej stavby. Pred začatím stavebných prác sa na 

pozemku prevedie odstránenie ornice o hrúbke 300 mm, táto ornica bude skladovaná v 

zadnej časti pozemku a následne bude použitá na konečné úpravy povrchu terénu po 

dokončení stavby. Vyťažená pôda pri výkopových prác sa uloží na depónie a bude 

použitá pri konečnej úprave terénu. Základová škára bude dočistená ručne a betonáž 

bude zahájená čo najskôr, aby škára nebola znehodnotená poveternostnými vplyvmi. 

Pred betonážou bude do škáry vložený zemniaci pásik pre hromozvod. Nepredpokladá 

sa pôsobenie podzemných vôd a ich odčerpávanie z výkopu. 

 

Základové konštrukcie: 

 Základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi z prostého betónu C25/30. 

Podkladový betón má hrúbku 140 mm a je vyztužený kari sieťou 6/100x100 z oceli 

B500B. Z hľadiska stanovenej objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu je 

pozemok hodnotený ako územia so stredným radónovým indexom. Je navrhnutá 

protiradónová bariéra – modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenného 

tkaniva. Ako hydroizolácia sú navrhnuté modifikované asfaltové pásy proti zemnej 

vlhkosti a proti radónu. Hladina podzemnej vody sa nachádza dostatočne hlboko 

a neohrozuje základové konštrukcie.  

 Základy v nepodpivničenej časti budovy budú z vonkajšej strany obložené 

extrudovaným polystyrénom XPS, ktorý bude vo styku so zeminou chránený nopovou 

fóliou. Výška XPS nad terénom je 300 mm. 

 

Zvislé nosné konštrukcie: 

 Obvodové steny suterénnej časti sú navrhnuté zo strateného debnenia a sú zateplené 

extrudovaným polystyrénom XPS. Obvodové a vnútorné nosné steny sú z vápenno – 

pieskových tvárnic KM Beta SENDWIX hr. 240 mm, tvárnice sú lepené tenkovrstvou 

maltou PROFIMIX ZM 921.  

 

Zvislé nenosné konštrukcie: 

 Vnútorné priečky sú navrhnuté z vápenno – pieskových tvárnic KM Beta 

SENDWIX hr. 115 a 175 mm, sú murované tenkovrstvou maltou PROFIMIX ZM 921. 

 

Vodorovné nosné konštrukcie: 

 Stropné konštrukcie sú z filigránových stropných dosiek s dobetonávkou o hr. 130 

mm, celková hrúbka ŽB stropov je 190  mm. V stropnej konštrukcii budú ponechané 

prestupy pre zhotovenie vnútorných rozvodov. 
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 Nadokenné a naddverné preklady v obvodových a vnútorných nosných stenách sú 

montované preklady KM Beta SENDWIX. Balkóny sú železobetónové, vynesené 

pomocou ISO nosníkov.  

 

Konštrukcia strechy:  

 Strecha nad 4NP je navrhnutá ako jednoplášťová plochá  s extenzívnou zeleňou, hr. 

substrátu 100 mm. Strecha nad 1NP je tiež jednoplášťová plochá avšak so stabilizačnou 

vrstvou z praného kameniva hr. 100 mm. Odvod dažďovej vody je realizovaný dovnútra 

dispozície pomocou strešných vpustí. Ako poistný systém pre odvod zrážkovej vody sú 

na streche umiestnené bezpečnostné prepady. Spád strešných rovín je 2%. Spád je 

zaistený pomocou spádových klinov z penového polystyrénu. 

 

Výplne otvorov: 

 Výplne otvorov su zasklené s izolačným trojsklom, v 1PP a 1NP budú okná 

osadené s bezpečnostným sklom. Materiál okien je plast, vchodové dvere sú hliníkové. 

Okná budú opatrené sieťkami proti hmyzu, vnútornými hliníkovými žalúziami a otvory 

na západnej strane v 2NP až 4 NP budú vybavené vonkajšími žalúziami. Okenné otvory 

budú doplnené o parapety z vonkajšej strany z pozinkovaného plechu, z vnútornej 

strany o plastové parapety.  

 

Schodisko:  

 V objekte je navrhnuté dvojramenné schodisko ako železobetónové monolitické. 

Schodisko je opatrené nerezovým madlom vo výške 1000 mm. Návrh rozmerov je 

súčasťou príloh. Celkovo je navrhnutý 72 schodov. Výška schodov je 166,67 mm. Šírka 

schodiskového ramena je 1200 mm. 

 

Úpravy vnútorných povrchov: 

 Priečky a nosné múry budú omietnuté podľa popisu, ktorý je uvedený v skladbách 

konštrukcií. Všetky vnútorné konštrukcie budú finálne opatrené maľbou. Keramické 

obklady budú vykonané obkladom od firmy Rako skladba, umiestnenie a výška obkladu 

podľa PD. 

 

Úpravy vonkajších povrchov: 

 Na stierkovaciu hmotu budú vykonané jednotlivé nátery vo farbe perlovej bielej, 

šedej a zelenej. V soklovej oblasti bude mozaiková omietka. 

 

Tepelná izolácia: 

 Podlahy na teréne budú zateplené deskami EPS 100S hr. 80 mm. Obvodové steny 

sú opatrené kontaktným zateplovacím systémom ETICS – ISOVER EPS 70F v hr. 200 

mm. Obvodové steny suterénnej časti sú navrhnuté zo strateného debnenia a sú 

zateplené extrudovaným polystyrénom XPS hr.100 mm. Základy budú obložené 

tepelnou izoláciou z XPS v hr. 150 mm. 
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Zvuková izolácia: 

 U podláh sú ako kročajová izolácia použité dosky TN hr. 40 mm. Zvuková izolácia 

z minerálnej vaty bude použitá pri opláštení odpadového potrubia. Nenosné steny 

z VPC hr.115 mm medzi kanceláriou a zasedaciou miestnosťou/dennou miestnosťou 

budú opatrené inštalačnou predstenou s izoláciou z minerálnej vlny Isover Aku hr. 

80 mm. 

 

Izolácia proti vode: 

 Ako izolácia spodnej stavby sú navrhnuté dva modifikované asfaltové pásy, z 

ktorých jeden plní funkciu protiradónovej bariéry. Hydroizolácia končí 300 mm nad 

úrovňou terénu. Musí byť dodržaný technologický postup podľa pokynu výrobcu. 

 

Podlahy: 

 Podlahy sú navrhnuté ako ťažké plávajúce, roznášacia vrstva je z anhydritu. 

Nášlapné vrstvy sú buď z keramickej dlažby alebo z PVC/vinyl. 

 

Vonkajšie spevnené plochy: 

 Pochôdzne a odstavné plochy budú zo zámkovej dlažby, príjazdová cesta bude 

z asfaltu. 

 

Klampiarske práce: 

 Oplechovanie atiky a vonakjších okenných parapetov bude z pozinkovaného plechu 

(FeZN). Odvodnenie balkónov je riešené podokapovým žlabom a zvodom 

z pozinkovaného plechu.  

 

D.1.1.a.5 Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní 

otvorov 

 Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov sú súčasťou 

samostatnej časti dokumentácie – tepelno-technické riešenie objektu. 

 

D.1.1.a.6 Stavebná akustika, hluk a vibrácie 

 Všetky akusticky deliace konštrukcie zodpovedajú v návrhu platným normám o 

vzduchovej nepriezvučnosti vzhľadom k účelu oddeľovaných miestností. Posúdenie je 

podrobne riešené v prílohe „Základné posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky“. 

 

D.1.1.a.7 Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho 

prostredia, protiradónové opatrenia 

 Základové podmienky sú jednoduché, radónové riziko je stredné. Založenie objektu 

nie je ovplyvnené spodnou vodou, hladina podzemnej vody sa nachádza pod úrovňou 
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základovej škáry. Je navrhnutá protiradónová bariéra – modifikovaný asfaltový pás 

s nosnou vložkou zo sklenného tkaniva. V území sa nevyskytuje agresívna spodná voda, 

seizmicita ani podkopané územia. 

D.1.1.a.7 Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie a riešenie 

prípadných negatívnych účinkov 

Stavba nebude mať negativný vplyv na životné prostredie. Odpadné splaškové 

a dažďové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do kanalizačných sietí. Pri 

užívaní objektu dôjde k produkcii domovného odpadu, ktorý bude zhromažďovaný 

v popolniciach a pravidelne vyvážaný v súlade so zákonom o odpadoch. 

 Stavba ani jej užívanie nebude mať negativný vplyv na okolné prostredie. Okolie 

nebude vystavené zvýšenému hluku. 

 

D.1.1.a.8 Dopravné riešenie 

 K pozemku vedie existujúca obojsmerná verejná komunikácia. K stavebnému 

objeku vedú dve príjazdové komunikácie šírky 7 a 6 m. Prvá je určená pre príjazd 

k polyfunkčným priestorom v 1NP, druhá pre príjazd k obytnej časti budovy. Spevnené 

plochy pre príjazdovú komunikáciu budú z asfaltu, chodníky a odstavné plochy búdú zo 

zámkovej dlažby. Rozhľadové pomery v mieste výjezdu na miestnu kominkáciu sú 

dobré, okolie nie je osadené zeleňou, ktorá by znižovala rozhľadové pomery. Na 

pozemku je celkovo navrhnutých 25 nekrytých kolmých parkovacích státí, z toho sú 2 

státia pre osoby s obmedzením pohybu a orientácie. 12+1 státí je pre obyvateľov 

objektu, ostatné pre užívateľov polyfunkčných priestorov. 

 

D.1.1.a.9 Dodržanie všeobecných požiadaviek na výstavbu  

 Bude sa postupovať podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požiadavkach 

na stavby. Ďalej sú rešpektované požiadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o všeobecných 

požiadavkach na využívaní územia a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentácii stavieb.  

 

D.1.1.a.10 Výpis použitých noriem  

Okrem iného boli v oblasti architektonicko-stavebného riešenia použité tieto normy:  

ČSN 73 4301, ČSN 73 6058, ČSN 73 0580, ČSN 73 0532, ČSN 73 0540, ČSN 74 4505, 

ČSN 73 4130, ČSN 73 1901, ČSN 75 6760, ČSN 74 3305, ČSN EN 62305, 

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

Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

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

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

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

ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi  



42 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o dalších požadavcích na způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

V Brne – január 2017     Vypracovala: Bc. Silvia Ficza 
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D.1.2 Stavebno – konštrukčné riešenie  

a) Technická správa  

D.1.2.a.1 Popis navrhnutého konštrukčného systému stavby, výsledky 

prieskumu stávajúceho stavu nosného systému stavby pri návrhu jej 

zmeny 

 Základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi z prostého betónu C25/30. 

Podkladový betón má hrúbku 140 mm a je vyztužený kari sieťou 6/100x100 z oceli 

B500B. Ako hydroizolácia sú navrhnuté modifikované asfaltové pásy proti zemnej 

vlhkosti a proti radónu. Podlahy sú navrhnuté ako ťažké plávajúce, roznášacia vrstva je 

z anhydritu. Podlahy na teréne budú zateplené deskami EPS 100S hr. 80 mm. 

Obvodové steny suterénnej časti sú navrhnuté zo strateného debnenia a sú zateplené 

extrudovaným polystyrénom XPS hr.100 mm. Obvodové a vnútorné nosné steny sú 

z vápenno – pieskových tvárnic hr. 240 mm a s objemovou hmotnosťou 2000 kg/m³. 

Obvodové steny sú opatrené kontaktným zateplovacím systémom ETICS – ISOVER 

EPS 70F v hr. 200 mm. Stropné konštrukcie sú z filigránových stropných dosiek 

s dobetonávkou o hr. 130 (140) mm, celková hrúbka ŽB stropov je 190 (200) mm. Ako 

kročajová izolácia podláh budú použité dosky z minerálnej vlny ISOVER TN hr. 

40 mm. Nášlapná vrstva bude z keramickej dlažby alebo z PVC/vinyl. Strecha nad 4NP 

je navrhnutá ako jednoplášťová plochá  s extenzívnou zeleňou. Strecha nad 1NP je tiež 

jednoplášťová plochá avšak so stabilizačnou vrstvou z praného kameniva. Balkóny sú 

železobetónové, vynesené pomocou ISO nosníkov. Schodisko bude ŽB monolitické. 

Výplne otvorov su zasklené s izolačným trojsklom, v 1PP a 1NP budú okná osadené 

s bezpečnostným sklom. 

 

D.1.2.a.2 Navrhnuté materiály a hlavné konštrukčné prvky  

 Pre betónové konštrukcie je navrhnutý betón C25/30 XC1 S2. 

 

D.1.2.a.3 Hodnoty úžitkových, klimatických a ďalších zaťažení 

uvažovaných pri návrhu nosnej konštrukcie 

Zaťaženie snehom:   II. oblasť, základná tiaha snehu 1,0 kN/m2   

Zaťaženie vetrom:   II. oblasť, rýchlosť vetru 25 m/s 

Úžitkové zaťaženie stropu :  1,5 kN/m2  

 

D.1.2.a.4 Návrh zvláštnych, neobvyklých konštrukcií alebo 

technologických postupov 
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Pri výstavbe treba dodržiavať postupy výrobcov. 

 

D.1.2.a.5 Technologické podmienky postupu prác, ktoré by mohli 

ovplyvniť stabilitu vlastnej konštrukcie, prípadne susedné stavby 

 Pre zhotovenie jednotlivých konštrukčných celkov musia byť dodržané pokyny 

a postupy stanovené výrobcom a dodávateľom daného celku. Susedné stavby nie sú 

týmto projektom konštrukčne dotknuté. 

 

D.1.2.a.6 Zásady pre uskutočnenie búracích a podchycovaných prác a 

spevňovacích konštrukcií či prestupov 

 Nie je riešené. 

 

D.1.2.a.7 Požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcií  

 Je nutné vykonať kontrolu vodotesnosti prestupov a spojov hydroizolácie z 

asfaltovaných pásov. Ďalej je nutné vykonať kontrolu tesnosti parozábran a ošetriť 

vzniknuté trhliny alebo netesnosti. Pred betonážou jednotlivých ŽB konštrukcií je nutné 

skontrolovať, či je vystuženie prevedené podľa statického výpočtu. 

 

D.1.2.a.8 Zoznam použitých podkladov, noriem, technických 

predpisov, odbornej literatúry 

Boli použité aktuálne platné technické predpisy a normy ČSN vrátane prevzatých 

európskych noriem ČSN EN.  

Menovite predovšetkým:  

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení, zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení, zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí: Obecná pravidla 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí: Obecná pravidla 

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí 

 

Ďalej boli použité webové stránky a podklady výrobcov použitých materiálov. 
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D.1.2.a.9 Špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie pre 

uskutočnenie stavby, prípadne dokumentácia zaisťovaná jej 

zhotoviteľom  

 

Špecifické požiadavky neboli stanovené. 

 

 

 

V Brne – január 2017     Vypracovala: Bc. Silvia Ficza 
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D.1.4 Technika prostredia stavieb 

a) zdravotne technické inštalácie: 

Spotreba vody:  

- Ročná spotreba pitnej vody na obyvateľa podľa Vyhlášky 120/2011 Sb.: 

36 m³/rok 

- Ročná spotreba pitnej vody (30 osôb): 

  30 × 36 = 1080 m³/rok 

- Kancelárie (na jednu osobu ... 14 m³/rok): 

  Celkovo: 2×10×14 = 280 m³/rok 

- Kaderníctvo (na jednoho pracovníka ... 50 m³/rok) 

  Celkovo: 3×50 = 150 m³/rok 

- Papiernictvo (na jednoho pracovníka ... 18 m³/rok) 

Celkovo: 2×18 = 36 m³/rok 

Celková ročná spotreba pitnej vody za rok: QR = 1546 m³/rok 

Priemerná mesačná spotreba vody: 1546/12 = 128,83 m³/mesiac 

  

Splaškové vody: 

Odhad množstva splaškových vôd: 

- Denná produkcia splaškových odpadných vôd na jednoho obyvateľa: 

0,15 m³/deň 

Celkovo: 30×0,15 = 4,5 m³/deň 

- Administrativní pracovníci, papiernictvo: 

  12×0,15×0,33 = 0,6 m³/deň 

- Kaderníctvo: 

- 3×0,15×0,50 = 0,3 m³/deň 

Celková odhadovaná denná produkcia splaškových vôd je 5,4 m³/deň. 

 

Dažďové vody: 

Odvodňované plochy:   

- Plocha strechy: 389,5 m² 

- Qr = 0,03×389,5×1 = 11,7 m³/rok 

Dažďové vody budú zvedené do dažďovej kanalizácie. 

 

Vnútorný vodovod: 

 Zásobované budú tieto zariaďovacie predmety: kuchyňský drez, umývačka riadu, 

sprchovací kút, vaňa, WC, umývadlo a automatická práčka. 

Vnútorný vodovod bude napojený na novovybudovanú vodovodnú prípojku. Vnútorné 

rozvody sú navrhnuté plastové PPR PN 20, budú vedené v inštalačných preičkach a v 

podlahe. Potrubie bude spájané s plastovými armatúrami zváraním. Proti oroseniu, 

ochladeniu a otepleniu budú potrubia studenej aj teplej vody opatrené návlekovou 
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tepelnou izoláciou. Pri vykonávaní bude dodržiavaná ČSN 73 6660 Vnútorný vodovod 

a normy súvisiace. Po montáži vodovodu bude vykonaná skúška tesnosti podľa normy. 

 

Vnútorná kanalizácia: 

 Splaškové vody budú odvádzané z týchto zariaďovacích predmetov: kuchynský 

drez, umývačka riadu, sprchovací kút, vaňa, WC, umývadlo a automatická práčka. 

 Vnútorná kanalizácia bude napojená na novovybudovanú kanalizačnú prípojku. 

Kanalizačné potrubie je navrhnuté plastové. Potrubia uložené v zemi budú z rúr PVC 

KG a budú uložené na pieskovom lôžku hrúbky 100 mm a obsypané pieskom do výšky 

300 mm nad potrubím. Potrubie vnútri domu bude z rúr PP HT. 

 Zvodné ležaté potrubie bude uložené v spáde min. 2% a bude klesať k revíznej 

šachte na pozemku stavebníka. Prechod zo zvislého odpadového potrubia bude 

realizovaný pomocou dvoch kolien 45 °. 

 Pri vykonávaní bude dodržiavaná norma ČSN 73 6760 Vnútorná kanalizácia a 

normy súvisiace. Po vykonaní ležatej kanalizácie bude pred obsypaním vykonaná 

skúška vodotesnosti. Pripojovacie, odpadové a vetracie potrubie bude po vykonaní 

podrobené skúške plynotesnosti. 

 

b) plynové odberné zariadenie: 

 Napojenie na verejné  siete NTL plynu bude vykonané novovybudovanou 

prípojkou plynového potrubia. Hlavný uzáver plynu a plynomer bude umiestnený na 

pozemku investora. Materiálom potrubia plynovodu vnútri domu bude oceľové závitové 

potrubie spájané zváraním. Pred uvedením plynovodu do prevádzky musí byť vykonaná 

skúška pevnosti a tesnosti podľa ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a východiskové revízie 

odberného plynového zariadenia podľa vyhlášky č. 85/1978 Zb. 

 

c) vzduchotechnika:  

 Výmena vzduchu bude zabezpečená prirodzeným vetraním pomocou okien. 

Odvetranie kúpeľní a toaliet je riešené ventilátormi s časovým vypínačom a detektorom 

vlhkosti ktoré sú odvedené nad strechu objektu. Varné dosky budú odvetrané 

digestormi. 

 

d) vykurovanie:  

 V technickej miestnosti budú navrhnuté závesné plynové kondenzačné kotle na 

prípravu teplej vody a vykurovanie. Prívod vzduchu a odvod spalín plynového kotla 

bude vykonaný rúrkou cez fasádu. 

 

e) chladenie:  

 Nie je riešné.  
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f) meranie a regulácia:  

  Nie je riešené. 

  

g) silnoprúdová elektrotechnika:  

 Predmetom riešenia elektroinštalácie objektu je zabezpečenie dodávky elektrickej 

energie, prevedenie svetelného a zásuvkového rozvodu v jednotlivých miestnostiach a 

ich ochrana pred bleskom. 

 Elektrická energia bude do objektu privedená zemným káblom (min. NAYY, alebo 

AYKY 4 × 16 mm2, alebo CYKY 4 × 10 mm2) zo skrine káblového rozvodu na hranici 

parciel stavebníka. V celom objekte bude zaistená prepäťová ochrana. Elektroinštalácia 

bude spĺňať podmienky ČSN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb, budovy pre bývanie 

a ubytovanie a ďalej ČSN73 0802 pre inštaláciu elektrických zariadení v týchto 

priestoroch.  

 Bleskozvod slúži k ochrane domu pred bleskom podľa ČSN EN 62305. 

Zachytávacie a zvodné vedenia budú vykonané drôtom FeZn d = 8 mm. Od skúšobných 

svoriek k uzemňovacím tyčiam budú vykonané drôtom FeZn d = 10 mm. Skúšobné 

svorky budú umiestnené vo výške 1,5 - 1,8 m nad zemou, zvod do zeme musí byť 

chránený proti mechanickému poškodeniu oceľovým uholníkom alebo rúrkou. 

Uzemnenie sa vykoná tyčovým zemničom 2x2T hrúbky h = 26 mm a dĺžky d = 2 m s 

maximálnym uzemňovacím odporom 15 Ohm vrátane.  

 Dokumentácia a technický návrh silnoprúdovej elektrotechniky nie je predmetom 

tejto projektovej dokumentácie. 

 

h) slaboprúdová elektrotechnika:  

 Vnútorné elektroinštalácie budú vykonané pod omietkou stien respektíve 

v drážkach drevených panelov celoplastovými káblami s medeným jadrom. Obvody 

budú vykonané podľa záväzných ustanovení a odporúčania ČSN 33 2130 Vnútorné 

elektrické rozvody. Budú aplikované najmä články o počte zásuvkových vývodov, 

prierezu inštalovaných vodičov, počtu odporúčaných obvodov pre kuchyňu, obývaciu 

izbu a spálňu, o priestoroch s vaňou alebo sprchou a umývacích priestoroch. V kúpeľni 

bude vykonané miestne doplnkové pospájanie pre zvýšenie bezpečnosti osôb a zvýšenie 

ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. 

 Osvetlenie bude vykonané plastovými svietidlami 230 V s úspornými žiarivkami, 

alebo bude osvetľovací vývod ukončený lustrovou svorkou a upevňovacím bodom pre 

závesné svietidlo. Ovládanie svietidiel bude vykonané napríklad prístrojmi ABB. Pre 

svetelné okruhy budú použité káble CYKY 3 × 1,5 mm2, spoje budú vykonané v 

rozbočovacích škatuliach svorkou Wago. Zásuvkové okruhy budú vykonané káblom 

CYKY 3 × 2,5 mm2 pod omietkou. Budú rešpektovať nariadenia a odporúčania ČSN 33 

2130 o počte zásuviek a zásuvkových okruhov v miestnostiach pre bývanie. Po 

vykonanej inštalácii sa vykoná revízia vnútornej inštalácie. 
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 Dokumentácia a technický návrh slaboprúdovej elektrotechniky nie je predmetom 

tejto projektovej dokumentácie. 

 

 Osoba zodpovedná za výstavbu je povinná zabezpečiť bezpečnosť práce a ochranu 

zdravia na stavenisku potrebnými opatreniami v súlade s právnymi predpismi a 

normami. Na stavenisku je povinnosťou zodpovedného pracovníka zabezpečiť 

koordinované postupy prác, vrátane plnenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a požiarnej ochrany. 

 

 

 

V Brne – január 2017     Vypracovala: Bc. Silvia Ficza 
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3. Záver 

 Výstupom diplomovej práce je projektová dokumentácia na vykonanie stavby 

polyfunkčného domu. Pri spracovaní som sa riadila platnými normami, vyhláškami, 

predpismi a podkladmi od výrobcov. Objekt je navrhnutý tak, že spĺňa všeobecné 

požiadavky na výstavbu, vyhovuje z hľadiska požiarnej bezpečnosti, tepelnej techniky a 

akustiky.  

 Počas vypracovávania práce bolo nutné vyskúšať viacero dispozícií pre optimálne 

usporiadanie bytových jednotiek. Orientácia k svetovým stranám je riešená tak, aby 

obytné miestnosti boli v dennú dobu správne osvetlené. Vypracovaním tejto práce som 

získala veľa skúseností. 

 V úvodnej časti práce sú uvedené študijné a prípravné práce. Ďalej sú uvedené 

situačné výkresy a následné architektonicko-stavebné riešenie. V nasledujúcich 

kapitolách je popísaná požiarna bezpečnosť a stavebná fyzika. 
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4. Zoznam použitých zdrojov 

Normy: 

 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

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

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

- ČSN 73 0540 – Teplená ochrana budov 

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

akustických vlastností stavebních výrobků 

- ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 

Právné predpisy: 

 

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

62/2006. 2006. 

- ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: 

71/2001. 2001. 

- ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. In: 

81/2009. 2009. 

- ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. In: 163/2006. 2006. 

- ČR. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru. In: 92/2001. 2001 

- ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. In: 10/2008. 2008 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- 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 

- ČR. Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- ČR. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

- ČR. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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zákonů. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 

- CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický 

průvodce.1. vyd. Praha: Grada, 2009, 259 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. 

- ČERMÁKOVÁ, Barbora a Radka MUŽÍKOVÁ. Ozeleněné střechy.1.vyd. 

Praha: Grada, 2009, 248 s. ISBN 978-80-247-1802-6. 

 

Webové stránky: 

www.cemix.cz 

www.ceresit.cz 

www.dek.cz 

www.dektrade.cz 

www.stavební-fyzika.cz 

www.isover.cz 

www.cuzk.cz 

www.geoportal.cuzk.cz 

www.mmr.cz 

www.knauf.cz 

www.topwet.cz 

www.tzb-info.cz 

www.sendwix.cz 

www.schoeck.com 

www.schlueter.de 

www.sika.cz 

 

 

 

http://www.cemix.cz/
http://www.ceresit.cz/
http://www.dek.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.stavební-fyzika.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.geoportal.cuzk.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.knauf.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.sendwix.cz/
http://www.schoeck.com/
http://www.schlueter.de/
http://www.sika.cz/
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5. Zoznam použitých skratiek a symbolov 

Zoznam skratiek: 

Bpv   Balt po vyrovnaní 

č.p.    číslo parcely 

DN    diameter nominal (menovitý priemer) 

DPS   dokumentácia pre prevedenie stavby 

EPS   expandovaný polystyrén 

ETICS  external therm al insulation composite sytems (Vonkajšie tepelnoizolačné 

kontaktné systémy) 

HI    hydroizolácia 

Ks  kusy 

LV    list vlastníctva 

m n.m.  metrov nad morom 

NN    nízke napätie 

NP    nadzemné podlažie 

NÚC   nechránená úniková cesta 

PBR   požiarne bezpečnostné riešenie 

PD    projektová dokumentácia 

PE    polyetylen 

PHP   prenosný hasiací prístroj 

POP  požiarne otvorená plocha 

POZN.  poznámka 

PP    polypropylen 

PT    pôvodní terén 

PÚ    požiarny úsek 

PVC  polyvinylchlorid 

RŠ    revizná šachta 

SDK  sádrokartón 

SO  stavebný objekt 

SPB  stupeň požiarnej bezpečnosti 

TI  tepelná izolácia 

UT    upravený terén 

ÚP    územný plán 

VŠ    vodomerná šachta 

XPS  extrudovaný polystyrén 

ŽB    železobetón 
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6. Zoznam príloh 

ZLOŽKA č. 1 – A. PRÍPRAVNÉ A ŠTÚDIJNÉ PRÁCE 

01 ŠTÚDIA PÔDORYSU 1PP      M 1:100 

02 ŠTÚDIA PÔDORYSU 1NP      M 1:100 

03 ŠTÚDIA PÔDORYSU TYPICKÉHOPODLAŽIA (2NP) M 1:100 

04 ŠTÚDIA PÔDORYSU 4NP     M 1:100 

05 ŠTÚDIA REZU A-A’       M 1:100 

06 ŠTÚDIA REZU B-B’       M 1:100 

07 POHĽAD VÝCHOD      M 1:100 

08 POHĽAD ZÁPAD      M 1:100 

09 POHĽAD SEVER      M 1:100 

10   POHĽAD JUH       M 1:100 

11   VIZUALIZÁCIA 

12    VÝPOČET SCHODISKA A ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 

ZLOŽKA č. 2 – C. SITUAČNÉ VÝKRESY 

C.01 SITUAČNÝ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV  

C.02 CELKOVÝ SITUAČNÝ VÝKRES     M 1:200 

C.03 KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY    M 1:200 

 

ZLOŽKA č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE 

SO01 – BYTOVÝ DOM 

D.1.1.01 PÔDORYS 1S       M 1:50 

D.1.1.02 PÔDORYS 1NP      M 1:50 

D.1.1.03 PÔDORYS TYPICKÉHO PODLAŽIA (2NP)   M 1:50 

D.1.1.04 PÔDORYS 4NP      M 1:50 

D.1.1.05 REZ A-A´       M 1:50 

D.1.1.06 REZ B-B´       M 1:50 

D.1.1.07 PÔDORYS PLOCHEJ STRECHY   M 1:50 

D.1.1.08 DETAIL A – STREŠNÁ VPUSŤ    M 1:5 

D.1.1.09 DETAIL B – ATIKA     M 1:5 

D.1.1.10 DETAIL C – ZALOŽENIE SCHODISKA  M 1:5 

D.1.1.11 DETAIL D – SOKEL     M 1:5 

D.1.1.12 DETAIL E – VSTUP NA BALKÓN    M1:5 

D.1.1.13 POHĽAD NA ZÁPAD     M 1:50 

D.1.1.14 POHĽAD NA VÝCHOD     M 1:50 

D.1.1.1 POHĽAD NA SEVER A JUH    M 1:50 

VÝPIS SKLADIEB 

VÝPIS PRVKOV 

 

ZLOŽKA č. 4 – D.1.2 STAVEBNO KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

D.1.2.01 PÔDORYS ZÁKLADOV     M 1:50 

D.1.2.02 FILIGRÁNOVÝ STROP NAD 1S    M 1:50 
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D.1.2.02 FILIGRÁNOVÝ STROP NAD 1NP   M 1:50 

D.1.2.02 FILIGRÁNOVÝ STROP NAD 2NP   M 1:50 

D.1.2.02 FILIGRÁNOVÝ STROP NAD 3NP   M 1:50 

D.1.2.02 FILIGRÁNOVÝ STROP NAD 4NP   M 1:50 

 

 

ZLOŽKA č. 5 – D.1.2 POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 

TECHNICKÁ SPRÁVA POŽIARNEJ OCHRANY 

PRÍLOHA Č. 1 – STANOVENIE VÝPOČTOVÉHO POŽIARNEHO ZAŤAŽENIA 

D.1.3.01 SITUÁCIA POŽIARNEJ OCHRANY    M 1:200 

D.1.3.02 PÔDORYS 1S      M 1:100 

D.1.3.03 PÔDORYS 1NP      M 1:100 

D.1.3.04 PÔDORYS 2NP      M 1:100 

D.1.3.05 PÔDORYS 3NP      M 1:100 

D.1.3.06 PÔDORYS 4NP      M 1:100 

 

ZLOŽKA č. 6 – STAVEBNÝ FYZIKA 

ZÁKLADNÉ POSÚDENIE OBJEKTU Z HĽADISKA STAVEBNEJ FYZIKY 

PRÍLOHA Č. 1 – POMOCNÉ VÝPOČTY 

 

 


