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Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení novostavby bytového domu v katastrálním území Nový Hradec 

Králové, na území města Hradec Králové. Objekt je navržen jako samostatně stojící 

o čtyřech nadzemních podlažích. Bytový dům se skládá z 13 bytových jednotek. 

Objekt je založen na základových pasech. Veškeré zděné konstrukce jsou 

z cihelných tvárnic Porotherm, s výjimkou výtahové šachty, která je zhotovena ze 

železobetonu. Obvodový plášť je zateplen kontaktní tepelnou izolací etics. Vnitřní 

schodiště je monolitické, železobetonové. 

 Objekt je zastřešen plochou střechou a nosný prvek tvoří železobetonová 

stropní deska spojitá. Výkresová část je zpracována v programu ArchiCAD, 

vizualizace jsou provedeny v programu Lumion. 

Bytový dům, zděný systém, Porotherm, Beton, průvlak, plochá střecha, 

hliníková okna a dveře, kontaktní zateplovací systém 

 

The aim of this bachelor thesis is to create project documentation 

concerning  the construction of a new apartment building in the cadastral area of 

Hradec Králové in the territory of the town of Hradec Králové. The building is 

designed as a stand alone four story building. The apartment building constitutes 

of 13 apartment units. The object is based on the foundation strips. All brick 

structures are made out of Porotherm brick blocks, with the exception of the 

elevator shaft, which is made out of reinforced concrete. The building envelope is 

insulated with the Etics contact thermal insulation. The internal staircase is 

monolithic, made out of reinforced concrete. 

The object is roofed by a flat roof and the load-bearing element is made out 

of continuous reinforced concrete slab. The blueprint was processed using the 

ArchiCAD program, and the visualizations were processed using the Lumion 

program. 

Apartment building, masonry systém, Porotherm, concrete, beam, flat roof. 

Aluminium windows and doors, contact thermal insulation systém. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Švub, Bytový dům. Brno, 2019. 72 s., 395 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Dagmar 

Donaťáková.
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1  Úvod  
  

Tématem této bakalářské práce je vypracování studie bytového domu a projektové 

dokumentace pro realizaci bytového domu v Hradci Králové, ulice Na Brně. Objekt je navržen 

jako samostatně stojící a nachází se na pozemku krajského města Hradec Králové 

v katastrálním území Nový Hradec Králové.   

 

Objekt je nepodsklepený, čtyřpodlažní. V objektu se nachází třináct bytových jednotek, z nichž 

každá disponuje vlastním sklepním prostorem. K bytové jednotce náleží společné prostory, 

jimiž jsou: kolárna, technická místnost, zasedací místnost a sklad. 

 

Konstrukční systém tvoří cihelné bloky Porotherm, z něhož jsou zhotoveny rovněž výplňové 

konstrukce. Střešní konstrukce je jednoplášťová plochá střecha, která má sklon 2 %.   

Architektonickými prvky jsou především hliníková okna včetně hliníkových či ocelových 

prvků umístěných na fasádě a sklo.   

 

 Mým cílem bylo v co největší míře akceptovat architektonický návrh a specifické požadavky 

zadavatele projektové dokumentace. Dále provedení stavby tak, aby nenarušovala 

architektonický ráz okolí a zároveň působila moderně a přírodně. Projekt je navržen v souladu 

s platnými vyhláškami, zákony a technickými normami.  
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2    Vlastní text práce 
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A – Průvodní zpráva 
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A) Průvodní zpráva 

 

A.1) Identifikační údaje 

 

A1.1) Údaje o stavbě: 

 
Název stavby: Bytový dům  

Místo stavby: Ulice Na Brně, Hradec Králové   

 Katastrální území: Nový Hradec Králové [647187] 

 Parcelní číslo pozemku: 866/1, 866/34, 866/10 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel využívání: Bytový dům 

Zastavěná plocha: 466,69 m2 

 

A.1.2) Údaje o stavebníkovi 

 
Investor: Město Hradec Králové 

Adresa: Československé armády 405,500 02 Hradec Králové 

 

A.1.3) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

 
Projektant: Daniel Švub 

 Hořiněves 34 

 503 06, Hořiněves  

Zpracovatel: Daniel Švub 

 Hořiněves 34 

 503 06, Hořiněves 

 Email: danielsvub22@gmail.com 
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A. 2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 

 
Objekt není členěn na objekty a technická a technologická zařízení. Jedná se o jednoduchou 

stavbu. 

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Sběrné místo komunálního odpadu 

SO 03 – Parkoviště 

SO 04 – Nádrž na dešťovou vodou  

SO 05 – Soustava vsakovacích bloků  

SO 06 – Pískoviště 

SO 07 – Zpevněná plocha na hřišti 

SO 08 – Přípojka dešťová 

SO 09 – Přípojka vodovodní 

SO 10 – Přípojka nízkého napětí 

SO 11 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 12 – Přípojka plynovodu STL 

SO 13 – Přípojka plynovod STL 

 

A. 3) Seznam vstupních podkladů: 

 
• Zpracovaná architektonická studie 

• Celková situace 1:250 

• Mapa inženýrských sítí, okolní zástavby a komunikací 

• Prohlídka staveniště projektantem 

• Výškové zaměření pozemku 

• Hygienické a požární předpisy 

• Platné ČSN vztahující se k dané problematice 

• Radonový průzkum 

• Požadavky investora 

• Katastrální mapa 
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B – Souhrnná technická zpráva 
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a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Území pro výstavbu je řešeno v rámci rozvoje ploch bytových staveb ve městě. Stavební 

pozemek je přístupný ze stávajících veřejně přístupných komunikací. Pozemek není oplocen. 

V prostoru pro výstavbu se nenacházejí žádné další stavby ani zeleň. 

Bytový dům se nachází ve městě Hradec Králové, PSČ 500 08, Na Brně, v k.ú. Nový Hradec 

Králové [647187]. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  

 

Na stavbu bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 

Předložený záměr je v souladu se závaznou i směrnou částí schváleného územního plánu 

sídelního útvaru města Hradec Králové a vyhovuje obecným technickým požadavkům na 

využívání území. 

 

d)Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využití území 

 

Nejsou požadovány žádné výjimky. Projekt splňuje obecné požadavky na výstavbu. 

 

 

e)Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena v části E – dokladová část dokumentace. 

 

f)Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydro 

geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

V prostoru byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a 

radonový průzkum. Závěry z průzkumů se zapracují do projektové dokumentace. 

g)Ochrana území podle jiných právních předpisů 
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Stavba se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením a pásmo ochrany 

radionavigačního leteckého systému. Další ochrana není. Stavba neleží v žádném chráněném 

území. Běžná ochranná pásma mají sítě technické infrastruktury, a to vodovod, plynovod, 

kanalizace a rozvody elektro NN.  

 

h)Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Území nepatří mezi záplavové ani zde nebyla prováděna důlní činnost. 

 

i)Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Okolní pozemky a stavby nebudou navrženou změnou stavby negativně dotčeny prachem, 

hlukem, vibracemi, zastíněním nad míru přípustnou. Postup výstavby nesmí dlouhodobě narušit 

plynulost dopravy ve veřejném území. Stavební činnost nesmí neúměrně zatěžovat okolí 

hlukem a nečistotami. Okolí stavby nevyžaduje návrh opatření k jeho ochraně. Odtokové 

poměry v území nebudou stavbou dotčeny. 

 

j)Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku nebude prováděna demolice ani kácení dřevin. V rámci stavby nejsou požadovány 

žádné sanační nebo demoliční práce ani kácení dřevin. 

  

k)Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Bez záboru zemědělské půdy. 

 l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

Jedná se o novostavbu Bytového domu. Budou zřízeny nové přípojky vodovodu, kanalizace, 

plynu a elektro, bude zřízen nový vjezd na pozemek. Vstup na pozemek bezbariérový.  

 

l)Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Bez požadavků. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

• p.č. 866/1 –trvalý travní porost - 3608 m² – Nový Hradec Králové [647187] – STAKO 

s. r. o.  Hradec Králové 
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• p.č. 866/34 –trvalý travní porost - 2322 m² – Nový Hradec Králové [647187] – STAKO 

s. r. o.  Hradec Králové 

• p.č. 864/10 –trvalý travní porost - 52 m² – Nový Hradec Králové [647187] – STAKO  

s. r. o.  Hradec Králové 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

• p.č. 866/1 - Nový Hradec Králové [647187] - přípojka plynu, přípojka nízkého napětí, 

přípojka vodovodu, přípojka splaškové kanalizace. 

• p.č. 866/34 – Nový Hradec Králové [647187] - přípojka plynu, přípojka nízkého napětí, 

přípojka vodovodu, přípojka splaškové kanalizace 

 

B. 2) Celkový popis stavby 

 
B. 2.1) Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

 

Jedná se o novostavbu, architektonické řešení a tedy i podlažnost objektu opět vychází 

z regulativů urbanistické studie. Základní hmota má čtyři nadzemní podlaží. Pro zajištění 

dostatečné kapacity parkování a zajištění příslušného komfortu jsou v okolí stavby zřízena 

parkovací místa v dostatečném počtu. Charakteristickým znakem objektů jsou velké plochy 

prosklení. Stavba je členitá ale nebude narušovat architektonický ráz. 

Budou provedeny nové přípojky vody, kanalizace, plynu a elektro. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Jedná se o bytový dům, účelem stavby je vybudovat kvalitní bytové jednotky pro občany města 

Hradec Králové. Navazující zpevněné plochy budou sloužit k parkování, automobilové a pěší 

dostupnosti. Současně bude také vybudováno dětské hřiště.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
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Pro tuto stavbu nejsou třeba žádné výjimky.   

e)Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou dodržena a PD je podle nich upravena.  

f)Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Bez požadavků. 

 

g)Návrhové parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

Jedná se o novostavbu bytového domu, architektonické řešení a tedy i podlažnost objektu opět 

vychází z regulativů urbanistické studie. Základní hmota má čtyři nadzemní podlaží. 

V bytovém domě se nachází třináct samostatných bytových jednotek, z nichž každá disponuje 

vlastním sklepním prostorem. Dále k objektu náleží technická místnost, kolárna, zasedací 

místnost a sklad. Navazující zpevněné plochy budou sloužit k parkování, automobilové a pěší 

dostupnosti. 

Zastavěná plocha:  466,69 m2 

Obestavěný prostor:  6 371 m3 

Podlahová plocha:  1 349 m2 

 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

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

náročnosti budov apod. 

 

Bilance: 

 

- Splaškové vody –svedeny do veřejné kanalizace. 

- Dešťové vody – budou využívány k zavlažování travnatých ploch v okolí bytového domu 

- Třída energetické náročnosti – Třída B Velmi úsporná (dle PENB) – viz. samostatná příloha 

 

Výpočet bilance potřeby dešťové vody 

 

 Dle českého hydrometeorologického ústavu je dlouhodobý průměr srážek (1981-2010) pro 

oblast Hradec Králové 84 mm srážek za měsíc. Pro výpočet je uvažována nejvyšší průměrná 

hodnota srážek z dlouhodobého měsíčního úhrnu srážek (1981-2010).  
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Objem srážek: 

a) Střecha 2.NP: 

  A = 466,69m2 

  Měsíční úhrn srážek = 84 mm = 0,084m 

 

 Celkový objem srážek ze střechy 5.NP 

     V = 466,69 x 0,084 = 39,144 m3 

 

  

Celkový měsíční úhrn srážek ze střech 

    

V  = 39,144 m3 

 

Celkové množství se bude vsakovat do retenčních nádrží a poté přepadem do zásobníku. I 

v době nejvyššího dlouhodobého průměru srážek bude spotřeba dešťové vody vyšší než její 

srážky, tudíž žádná dešťová vody nebude sváděna do jednotné veřejné kanalizace. Nedostatek 

vody zalévání vegetace  bude získáván například ze studny. 

 
 
 
 

 

Odpady při výstavbě:   

 

Druhy a množství emisí a odpadů vznikající během stavebních prací nelze v průběhu projektové 

přípravy stavby objektivně a zodpovědně určit, proto je jejich vznik, použití a rozdělení 

popsáno pouze v obecné rovině. V průběhu výstavby nedojde k práci s azbestem.  

Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které při stavební činnosti 

vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona 

č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Před předáním odpadů oprávněné 

osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a 

zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti 

vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 

ohlašovacích povinností. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou 

předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

Ministerstvo životního prostředí stanovilo podle příslušných ustanovení zákona o odpadech 

Katalog odpadů – vydaný jako vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

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

odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

Zodpovědné posouzení odpadů z hlediska jejich nebezpečných vlastností, nakládání s odpady 

všech druhů a vedení průběžné evidence o všech odpadech je povinností zhotovitele stavby. 
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Odpady nezařazené do kategorie nebezpečných odpadů budou sloužit jako velmi důležitý zdroj 

druhotných surovin a budou v maximální míře zpětně využity, ostatní jiným způsobem 

nevyužitelné odpady budou uloženy na povolené skládce. Pokud nebude možné materiálové 

využití zbylých dřevěných prvků, budou využity pro získání energie nebo spáleny.  

 

Zpracování odpadů při provozu budovy: 

 

Při nakládání s odpady je nezbytné postupovat dle platného zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. Odpady z provozu objektu budou charakteru domovního odpadu a budou ukládány 

do odpadních nádob – popelnice. Tento odpad bude likvidován dle zásad likvidace odpadu obce 

– bude uzavřena smlouva o vyvážení. Splaškové vody budou svedeny do veřejné jednotné 

kanalizace. Dešťové vody budou odvedeny ze střechy dešťovými svody a vsakovány na 

pozemku investora pomocí zasakovacích studních. 

h)Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

Stavbu není třeba dělit na etapy. Předpokládaná doba výstavby je 17 měsíců. 

 

i)Orientační náklady stavby 

 

Orientačně bude třeba 56 milionů korun k výstavbě bytového domu. 

 

 

B. 2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Urbanistické řešení zachovává zásady kompozice čtyřpodlažních nadzemních objektů 

s plochými střechami v návaznosti na klidové slepé obslužné komunikace s parkovacími 

plochami.  

 

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

 

Objekt členitého půdorysného tvaru s plochou střechou. Obvodové konstrukce z cihelných 

bloků Porotherm. Výplně otvorů budou hliníkové s izolačním trojsklem. Vzhled objektu je 

navržen dle okolní zástavby a nenarušuje okolí svým vzhledem. Barevné řešení konzultováno 

s investorem. 

 
B. 2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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Objekt se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. V přízemí se nachází 1 bytová jednotka, sklepní 

prostory, sklad, zasedací místnost, technická místnost a kolárna. Ve druhém podlaží se nachází 

4 bytové jednotky, stejně tak jako v podlaží třetím a čtvrtém. Stavba neobsahuje provoz ani 

technologii výroby. Vstup se nachází na jižní straně objektu. 

 
B. 2.4) Bezbariérové užívání stavby 

 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 

 

Bytový dům má zajištěný bezbariérový přístup až do vstupních prostor. Vstupy, zvonková 

tabla, vybavení a rozměry budou splňovat příslušné vyhlášky. Vlastní prostory nejsou 

uzpůsobeny pro tělesně postižené. Komunikace vozidlové a pro pěší jsou navrženy v souladu 

se zásadami pro zajištění odpovídající bezbariérovosti, v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 

Šířka chodníku vstupů do objektu je navržena 3 m. Výškový rozdíl chodníků a pojížděných 

ploch je řešen silniční obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm. Bude zajištěn minimální 

průchozí prostor (se sklonem max. 2 % a šířkou min. 900 mm). Podélný sklon chodníků 

nepřesahuje hodnotu 8,3 %. Z celkového počtu navržených vyznačených parkovacích stání je 

příslušný počet stání vyhrazen pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, 

parkovací stání jsou navržena v šířce 3,5 m.  

Řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 

Přirozenou vodící linii tvoří např. stěny budov a zvýšené obrubníky. V místě osazení záhonové 

obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba osazena 

s převýšením více než 6 cm. Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8,0 m musí 

být zřízena umělá vodící linie v šířce 40 cm z reliéfní dlažby s podélnými drážkami pro osoby 

se zrakovým postižením. V oboustranné vzdálenosti 800 mm od osy umělé vodící linie nesmí 

být žádné překážky. Umělá vodící linie musí navazovat na přirozenou vodící linii. Případné 

prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné takovým 

způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky.  

U všech míst pro přecházení bude provedena v chodníku jednotná úprava pro osoby se 

zrakovým postižením. Při obrubě bude proveden na šířku přechodu nebo chodníku varovný pás 
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z reliéfní dlažby pro nevidomé, barvy kontrastní o šířce 40 cm a signální pás kontrastní barvy 

(v prodloužení osy přechodu) o šířce 80 cm rovněž z reliéfní dlažby pro nevidomé. Signální pás 

musí být ukončen u vodící linie (objekt, obrubník mezi chodníkem a zelení, apod.). V místě, 

kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce 80 cm. 

Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 80 cm. Varovným pásem 

o šířce 40 cm bude vyznačen snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního 

prostoru méně než 8 cm. U místa pro přecházení bude provedeno odsazení signálního pásu od 

varovného pásu v šířce 40 cm. V místě snížené obruby bude proveden varovný pás kontrastní 

barvy o šířce 40 cm z betonové reliéfní dlažby pro nevidomé. Varovným pásem o šířce 40 cm 

bude vyznačen snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního prostoru méně než 

8 cm.  

Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení 

 

Pro varovné a signální pásy bude použita schválená betonová dlažba s výstupky pravidelného 

tvaru dle TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.). Materiál použitý pro hmatové 

úpravy (varovné a signální pásy) nesmí být použit k jiným účelům. Hmatové prvky musí být 

hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Pro umělou vodící linii bude použita schválená 

dlažba dle TN TZÚS 12.03.06 (nařízení vlády č. 163/2002 Sb.). Materiál použitý pro umělé 

vodící linie nesmí být použit k jiným účelům. 

 

B. 2.5) Bezpečnost při užívání stavby 

 

Objekt je navržen v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Pro stavbu budou použity jen 

takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 

navržený účel zaručují, že stavba po dobu předpokládané existence splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 

ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Výrobky pro stavbu budou stanoveny 

a posuzovány podle zvláštních právních předpisů. Technická zařízení v objektu podléhají 

běžným revizím a pravidelným kontrolám předepsaným v provozních podmínkách 

 
B. 2.6) Základní charakteristika objektů 

 
a) Stavební řešení 
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Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu a ostatní stavební úpravy související 

s provozem objektu. Konstrukční systém objektu je navržen s ohledem na funkci a typ objektu. 

Navržený systém by měl vytvořit kvalitní akustické vlastnosti prostoru. Jedná se o cihelné bloky 

Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB stropní deskou spojitou 

tl.200mm.Objekt zateplený systémem ETICS tl.160mm. Schodiště je železobetonové 

s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Dělící příčky budou ze zdiva Porotherm tl. 

140mm,115mm. Střecha je plochá s parozábranou, tepelnou izolací a spádovými klíny, krytina 

fóliové pásy. Podlahy v objektu budou provedeny jako těžké plovoucí s tepelnou a kročejovou 

izolací z polystyrenu a minerální izolací a nosnou vrstvou z betonového lítého potěru, nášlapná 

vrstva bude provedena v souladu s využitím místností.  Výplně otvorů budou hliníková okna , 

vstupní dveře bude hliníková prosklená systémová konstrukce s integrovanými dopisními 

schránkami a zvonkovým tablem. Povrchové úpravy a materiálové provedení dle investora. 

Součástí stavby jsou také drobné terénní úpravy, které vyplývají ze sklonu terénu a které 

kopírují a doplňují stávající výškové řešení pozemku a osazení objektu. 

 

 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

 

a) Zemní práce 

 

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení inženýrských sítí v dotčeném prostoru. 

Zemní práce budou prováděny při provádění nových přípojek vodovodu, plynovodu, 

sdělovacího kabelu. Vykopaná zemina bude zpět nasypána a zhutněna. Přebytečná zeminu bude 

použita k zarovnání terénu v prostoru parcely. 

Budou prováděny výkopové práce pro realizaci nové hydroizolace a zateplení suterénu pod 

U.T. 

b) Základové konstrukce 

 

Jedná se o základové pasy pod nosnými stěnami. Po upravení základové spáry a po jejím 

případném dosypání štěrkopískem, štěrkodrtí nebo recyklátem bude vybetonována spodní část 

základových pasů. Tato část bude betonována přímo do výkopu minimálně do nezámrzné 

hloubky. Na tuto část v místě obvodových stěn  bude vybetonována druhá horní část základů 

tvořená betonovými tvarovkami ztraceného bednění šířky 300 mm zděnými po maximálně 

dvou řadách na sobě, které budou zmonolitněny hutněným betonem a vyztuženy ocelovými 

pruty o minimální průměru 12 mm. Poté bude prostor mezi pasy postupně dosypán hutněným 
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zásypem ve vrstvách tloušťky maximálně 200 mm. Na hutněný násyp a přes pasy bude poté 

položen vyztužený podkladní beton o tloušťce minimálně 150 mm. Tento podkladní beton bude 

mít povrch v kvalitě vyhovující pro bezporuchové položení hydroizolace, případně musí být 

jeho povrch upraven vrstvou jemnozrnné cementové malty. 

c) Svislé nosné konstrukce 

 

Vnitřní svislé nosné konstrukce tloušťky 185 a 250 mm jsou tvořeny zdivem z keramických 

tvárnic Porotherm 25 AKU SYM a Porotherm 17,5 PROFI. Svislé nosné obvodové zdivo je 

tvořeno z keramických tvárnic Porotherm 30 PROFI. 

 

d) Vodorovné nosné konstrukce 

 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB stropní deskou spojitou v tl. 200 mm. 

 

e) Střešní plášť 

 

Plochá střecha objektu bude mít uloženou skladbu na ŽB stropní desce spojité. Tato stropní 

deska bude na penetrována a bude na nich uložena parozábrana z asfaltových pásů Glastek 40 

Mineral. Na parozábranu bude položena tepelná izolace z polystyrenu kotvená k nosné desce 

dle požadavků výrobce. Tloušťka tepelné izolace viz. skladby konstrukcí, v této tepelné izolaci 

bude realizováno vyspádování střechy pomocí spádových klínů. Na tepelnou izolaci bude 

položena hydroizolace z mPVC fólie DeKPLAN77 kotvené k nosné desce. Hydroizolace bude 

vytažena na atiky. Oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu Viplanyl. 

 

f) Komín 

 

Odkouření kondenzačního kotle bude proveden pomocí tvarovek Schiedel. V komínu je 

integrovaná izolace z minerálních vláken. 

 

g) Výtah 

 

V objektu se nachází bezbariérový hydraulický výtah.  

 

h) Hydroizolace 

 

Spodní stavba 

Hydroizolační souvrství je tvořeno asfaltovými modifikovanými pásy typu SBS s AL vložkou 

proti radonu. Asfaltové pásy jsou plnoplošně nataveny s minimálním přesahem 100 mm. 
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Střešní konstrukce 

Hydroizolace z povlakové mPVC folie Viplanyl s odolností proti prorůstání kořínků a UV 

záření o tl. 2 mm. 

 

i) Omítky 

 

Vnější omítky 

Na objektu se bude nacházet fasádní tenkovrstvá silikátová omítka. 

Sádrokartony 

Spoje sádrokartonových desek budou přelepeny výztužnou páskou a přetmeleny sádrovou 

stěrkou. V rozích a koutech dojde ke stejnému postupu. Šrouby budou přetmeleny sádrovou 

stěrkou. 

Vnitřní omítky 

Budou provedeny strojní omítky, tl. 12 mm a štuk tl. 3 mm viz. skladba konstrukcí D.1.1.c.15 

 

j) Instalační šachty 

 

Instalační šachty budou vyzděny z PTH 115 mm. 

 

k) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Není řešeno tímto projektem. 

 

B. 2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 
a) Technické řešení 

 
Rozvody vody (teplá, studená, cirkulace) a splaškové kanalizace jsou soustředěny do svislých 

jader, kde je i měření spotřeby, vodorovné rozvody po bytě jsou minimalizovány a jsou vedeny 

v přizdívkách. Osazeny budou standardní zařizovací předměty. Dešťové svody jsou vedeny 

v samostatnou šachtou vyzděny cihelnými tvárnicemi Porotherm 115 mm. 

Ústřední vytápění je rozvedeno do každé místnosti. V místnostech se uvažuje vytápění 

především otopnými tělesi .Dle dokumentace TZB ( není součástí projektu) mohou být 

umístěny běžné radiátory doplněné v Koupelnách otopnými kombinovanými žebříky. Zdrojem 

tepla je plynový kotel s ohřevem TUV umístěný v technické místnosti. 

Místnosti jsou přirozeně větrány okny. Vnitřní místnosti – koupelny jsou uměleodvětrány.  
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Elektrorozvody jsou přes hlavní rozvaděč. Dům bude vystrojen hromosvodem. Technologická 

zařízení vzhledem k funkci stavby nejsou uvažována. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 
Vzhledem k funkci stavby nejsou technologická zařízení uvažována. 

 

B. 2.8) Zásady požárně bezpečnostního zařízení 

 
Rozdělení stavby do požárních úseků bude řešeno podle platných zákonů a norem, které jsou 

ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje technická zpráva požární bezpečnosti pro 

daný objekt. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,  

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,  

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,  

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

vnitřních a vnějších odběrných míst,  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty),  

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

vzduchotechnická zařízení),  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, "  

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

 

- VIZ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ POSUZENÍ D.1.3, které je nedílnou součástí této projektové 

dokumentace 

 
B. 2.9) Úspora energie a tepelná ochrana 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – 

Část 2: Požadavky. Tepelně technické hodnocení budovy je provedeno dle zákona 
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č.406/2000 Sb., souvisejících vyhlášek a ČSN 73 0540. Stavba byla posouzena dle ČSN 73 

4301 a ČSN 73 0581 a vyhovuje požadavkům těchto norem. 

b) Energetická náročnost stavby 

 

Vzhledem k rozsahu stavby byl vypracován dle zákona č. 406/2000 Sb. průkaz energetické 

náročnosti budovy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v samostatné části PD Průkaz energetické 

náročnosti budovy.  

c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

 

Pro tuto stavbu nejsou navrženy alternativní zdroje energií. 

 
B. 2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným 

předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle 

platných zákonů. Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. Odvoz odpadu ze stavby 

podléhajícímu specifické likvidaci bude smluvně zajištěn s oprávněnými organizacemi a 

doložen při kolaudaci objektu.  

Všechny místnosti budou větrány přirozeně, případně uměle. Vytápění bude řešeno v souladu 

s tepelnými ztrátami objektu, médium v lokalitě je plyn. Osvětlení bude řešeno standardními 

svítidly. Rozvod vody bude proveden v souladu s normami. Odpady komunálního charakteru i 

tříděné odpady budou ukládány do nádob na vyhrazených místech s přístřešky.   

Stavba podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně souvisejících zákonů nevyžaduje posouzení, nepodléhá 

zjišťovacímu řízení a nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo 

vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, leží mimo území 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  

Všechny stavební konstrukce vyhovují požadavkům na splnění hygienického limitu hluku 

v chráněných vnitřních prostorech stavby v denní i noční době z hlediska pronikajícího 

vnějšího hluku, je zajištěna dostatečná ochrana proti hluku. Požadovaná vzduchová 

neprůzvučnost obvodového pláště budovy, stěn, příček a stropů mezi místnostmi splňuje 

normové hodnoty dle charakteru navrhovaného způsobu užívaných místností. Nejsou 

předpokládány nadlimitní hodnoty hluku a neúměrný negativní dopad na stávající zástavbu. 

Z hlediska škodlivin se jedná o stavbu neznečisťující životní prostředí. Při užívání nevznikají 

nadměrné vibrace, hluk nebo prašnost. 
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B. 2.11) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nebyli naměřený žádné radonové hodnoty. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Vzhledem k charakteru stavby tento parametr není sledován. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby tento parametr není sledován. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Bylo provedeno odborné posouzení vlivu provozu zdrojů hluku na stavbu a stavba nevyžaduje 

žádná protihluková opatření ani nevznikají nadstandardní hygienické požadavky na pracovní a 

komunální prostředí. Stavba se nachází mimo dosah významných zdrojů hluku (cca 1000 m od 

silnice I/35, , žádné další významné zdroje hluku v jejím okolí nejsou známy. Dle platného 

územního plánu obce nejsou v blízkém okolí stavby navrženy zdroje hluku, například nové 

trasy komunikací. Limity hluku v místě stavby nejsou překročeny. Stavba nevyžaduje žádná 

protihluková opatření ani nevznikají nadstandardní hygienické požadavky na komunální 

prostředí. 

e) Protipovodňová opatření 

 

Stavba neleží v záplavovém území. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 

Stavba není ovlivňována žádnými dalšími účinky vnějšího prostředí. 

 

B. 3)  Připojení na technickou infrastrukturu  

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Připojení na technickou infrastrukturu provedeno novými přípojkami vedoucími k parcele 

866/1,866/64,/864/10 – Nový hradec  [647187]. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
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Budou zřízeny nové přípojky vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu. Kapacity jsou stanoveny 

v projektové části D.1.4 – Technika prostředí staveb (není součástí této projektové 

dokumentace) 

 

B.4) Dopravní řešení  

 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Nově bude vybudován příjezd k objektu. Doplněny budou i chodníky se vstupy. Skladby nově 

navržených komunikací jsou v příloze P1. Výškové řešení zpevněných ploch kopíruje tvar 

terénu. Navržené podélné a příčné sklony jsou v souladu s dodržením minimálních hodnot dle 

ČSN 73 6110. Při návrhu bylo postupováno dle příslušných norem a předpisů. Konstrukce 

nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 

„Navrhování vozovek pozemních komunikací”. Obrubníky se použijí nové betonové kladené 

do betonového lože s opěrou z betonu. V rámci přípravy území dojde k sejmutí ornice na 

nezpevněných plochách. 

 

Konstrukce vozovky komunikace, parkovacích stání - kat. list: D2-D-1, TDZ: VI., podloží: 

P II  

 

dlažba (zámková betonová)     80 mm  

lože - drcené kamenivo frakce 4-8 mm   40 mm  

štěrkodrť ŠD       150 mm  

štěrkodrť ŠD       150 mm  

zhutněné podloží (Edef,2 = 45 MPa)      ______  

      celkem  420 mm 

 

Konstrukce chodníků s možností pojezdu, sjezdy do garáží, parkovací stání mezi sjezdy – 

kat. list: D2-D-1, TDZ: VI., podloží: P III  

 

dlažba (zámková betonová)      60 mm  

lože - drcené kamenivo frakce 4-8 mm   40 mm  

štěrkodrť ŠD       200 mm  

zhutněné podloží (Edef,2 = 45 MPa)      ______  

      celkem  300 mm 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 

Napojení na pozemní komunikaci bylo povoleno a provedeno dle stavebního povolení na 

páteřní komunikaci. Povolení připojení účelové komunikace není třeba. 
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c) Doprava v klidu 

 

Pro potřeby parkovacích a odstavných stání je proveden výpočet vycházející 

z předpokládaného využití objektu. Výpočet potřebných parkovacích a odstavných stání 

provedený normovým postupem podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, odst. 

14. Základní vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 34.  Dle tabulky 34 ČSN 736110 připadá  

dle základních ukazatelů: viz příloha Výpočet parkovacích stání 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou pěší a cyklistické stezky navrženy. 

 
B. 5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

a) Terénní úpravy  

 

Bilance zemních prací bude věcně a časově koordinována v rámci celé stavby. V místě stavby 

bude před zahájením prací provedena skrývka ornice, bude uložena a využita při čistých 

terénních úpravách na konci celé stavby. Podorniční vrstvy a zeminy vytěžené z podzemního 

podlaží a základů budou použity na dorovnání a modelování terénu území, přebytky budou 

odvezeny v těsné blízkosti území. Po provedení stavebních prací bude pozemek zbaven 

stavebních zbytků a ohumusován ornicí skrytou ze zastavěné plochy. 

 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Po provedení všech stavebních objektů bude zaseta zeleň. Půdní poměry jsou pro výsadbu 

okrasných rostlin poměrně příznivé, neboť se jedná o stanoviště s lehkou, propustnou 

hlinitopísčitou půdou. 

 Plocha bude zbavena stavebních zbytků a dalších nežádoucích příměsí, terén bude urovnán a 

pokryt ornicí. Mocnost vrstvy a kvalitu navezené zeminy je třeba před započetím prací 

zhodnotit.   

Veškeré zahradnické práce budou provedeny v souladu s platnými oborovými normami. 

Velikost dřevin, přesné umístění jednotlivých druhů a počet kusů a podrobný popis jednotlivých 

technologických kroků bude specifikován v realizačním projektu dokumentace k provedení 

stavby.  

 

c) Biotechnická opatření  
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V rámci stavby nebudou použita biotechnická opatření. 

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

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

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevypouští emise ani není zdrojem 

nadměrného hluku. Nezasahuje do spodních vod a eliminuje změny odtoku dešťových vod. 

Odpady mají charakter běžných komunálních, separovaných, případně biologicky 

zpracovatelných. Zastavěná plocha je minimalizována a není nežádoucně extenzivní do krajiny.  

 

 

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

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

krajině  

 

Výstavba respektuje stávající zeleň v území. V území není předepsána ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů. Záměr lze označit z hlediska velikosti vlivů za malý až 

málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně významný. Ekologické 

funkce a vazby v krajině budou dotčeny minimálně. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Území neleží v chráněném území. Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá vliv na soustavu 

chráněných území Natura 2000 a nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality 

nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo 

území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

 

Záměr nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů. S přihlédnutím k zásadám uvedeným 

v příloze č. 2 zákona EIA je zřejmé, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí 

a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.  
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 

Netýká se tohoto projektu. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů  

 

Technická infrastruktura v rozsahu přípojek inženýrských sítí má běžná ochranná pásma. 

 

B. 7)  Ochrana obyvatelstva  

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

V projektovaném objektu není uvažováno s budováním úkrytů CO. Dispozice stavby 

neumožňuje vybudování improvizovaného úkrytu bez složitých a nákladných technických 

opatření. V navrženém objektu vzhledem k jeho využití není uvažováno nad nebezpečím 

charakteru závažných havárií. V případě vzniku závažné chemické a radiační havárie bude 

využito přirozených ochranných vlastností stavby při využití zásad improvizovaného ukrytí 

před následky těchto havárií. Varování obyvatel bude pomocí venkovních sirén. Evakuační 

trasy z objektu jsou shodné s únikovými trasami požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 
B. 8)  Zásady organizace výstavby  

 
a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
Navržená stavba bude prováděna stavebním podnikatelem vybraným na základě výsledků 

výběrového řízení. Zhotovitel stavby bude znám až v období po nabytí právní moci stavebního 

povolení, proto jsou zásady organizace výstavby popsány zejména v obecné rovině.  

Počet pracovníků pro výstavbu, zajištění jejich stravování, ubytování a lékařské péče je v plné 

kompetenci zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů. 

Na staveništi se nenacházejí pozemní stavební objekty využitelné pro potřeby zařízení 

staveniště. Navrhovaný objekt se nachází v zastavěné části obce. Zhotovitel stavby ať již sám 

nebo subdodávkou zřídí dočasné objekty zařízení staveniště v takovém rozsahu, aby pokryl 

požadavky pracovníků na staveništi. Případné objekty zařízení staveniště budou v rozsahu 

stavby nevyžadující samostatné stavební povolení ani ohlášení a budou umístěny v rámci 

záborů stavby. Při případné potřebě využití objektů zařízení staveniště podléhajících ohlášení 

místně příslušnému stavebnímu úřadu budou tyto stavby zařízení staveniště před zahájením 
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stavby samostatně ohlášeny zhotovitelem stavby v souladu s požadavky zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro objekty zařízení staveniště mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 

ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Zajištění potřebných hmot bude 

organizovat vybraný zhotovitel stavby. Média potřebná pro realizaci stavby jsou dosažitelná ze 

stávajících rozvodů vedených v přístupových komunikacích. 

 
l) Odvodnění staveniště 

 

Odvedení dešťových vod bude řešeno příčným sklonem a vsakem dešťových vod na pozemku. 

 

m) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Stavba bude využívat stávající komunikace k připojení na nadřazenou silniční síť. Přístupy na 

stavební pozemek a dopravní trasy budou zajištěny ze stávajících zpevněných ploch v území.  

Podle vyjádření správců sítí technického vybavení se v okolí staveniště a na staveništi nacházejí 

stávající podzemní vedení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrorozvody). 

Stávající vedení inženýrských sítí je nutno v průběhu stavby ochránit proti poškození. 

Dostatečná ochrana sítí bude realizována i na dopravních trasách vedoucích ke staveništi a 

případné poškození sítí bude neprodleně opraveno. 

Vyjádření správců o existenci jednotlivých druhů sítí technického vybavení je doloženo 

v dokladové části projektové dokumentace. S odkazem na §153 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucí je povinen 

zajistit v místě stavby vytýčení tras technické infrastruktury v místě střetu se stavbou. 

Napojovací body inženýrských sítí se nacházejí na staveništi.  

 

n) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  

Proces výstavby bude dle možností organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

Stavební práce spojené se závozem stavebního a technologického materiálu budou 

uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době.  
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V době provádění prací bude její správnou organizací minimalizován pohyb mechanismů 

v blízkosti obytné zástavby a zároveň bude minimalizován hluk hlučných zařízení. Všechny 

použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu 

s platnými předpisy, mechanismy musí být vypínány po dobu mimo pracovního nasazení.  

 

 

o) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

V rámci stavby není třeba provádět asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

 

 

p) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Hranice stavby a staveniště je vyznačena ve výkresové části a je v rozsahu pozemků ve 

vlastnictví investora, další pozemky nebudou výstavbou dotčeny, veškeré plochy potřebné pro 

rozvinutí stavební výroby jsou na staveništi. Rozsah skládkování určí projekt organizace 

výstavby vybraného dodavatele stavby, je předpokládáno na pozemcích investora. 

V souladu s §2 odst. 1 nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, 

aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení 

vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí) a aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 

a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro 

staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádá 

zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.  

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo 

staveniště předáno a který jej převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 

skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob 

zdržujících se na staveništi. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno přístupovými 

cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Při stavbě 

nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 

k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se zřetelem na osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace, dále ke znečišťování pozemních komunikací 

(vozidla budou vyjíždět ze staveniště řádně očištěna), ke znečišťování ovzduší a vod, 

k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 

požárním zařízením. 
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q) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Nejsou vyžadovány. 

 

r) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Druhy a množství emisí a odpadů vznikající během stavebních prací nelze v průběhu projektové 

přípravy stavby objektivně a zodpovědně určit, proto je jejich vznik, použití a rozdělení 

popsáno pouze v obecné rovině. V průběhu výstavby nedojde k práci s azbestem.  

Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které při stavební činnosti 

vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona 

č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Před předáním odpadů oprávněné 

osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a 

zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti 

vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 

ohlašovacích povinností. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou 

předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

Ministerstvo životního prostředí stanovilo podle příslušných ustanovení zákona o odpadech 

Katalog odpadů – vydaný jako vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

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

odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

Zodpovědné posouzení odpadů z hlediska jejich nebezpečných vlastností, nakládání s odpady 

všech druhů a vedení průběžné evidence o všech odpadech je povinností zhotovitele stavby. 

Odpady nezařazené do kategorie nebezpečných odpadů budou sloužit jako velmi důležitý zdroj 

druhotných surovin a budou v maximální míře zpětně využity, ostatní jiným způsobem 

nevyužitelné odpady budou uloženy na povolené skládce. Pokud nebude možné materiálové 

využití zbylých dřevěných prvků, budou využity pro získání energie nebo spáleny.  

 

s) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

V rámci terénních úprav a budování konstrukčních vrstev zpevněných ploch budou probíhat 

zemní práce – sejmutí ornice, výkopy a násypy. Sejmutá ornice bude na stavbě uložena na 

mezideponii a použita pro zpětné ohumusování zelených ploch. Přebytečná zemina bude 

okamžitě po vytěžení odvezena na skládku. Násypový materiál pro konstrukční vrstvy bude 

dovezen. 
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t) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

  

Při provádění staveb nesmí negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, překročit 

limity uvedené v příslušných předpisech. 

Životní prostředí bude stavební činností zasaženo obvyklým způsobem hlavně z provozu 

nákladních automobilů přemisťujících stavební materiály a částečně hlukem z provozu strojů 

nutných k zajištění stavební činnosti. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na 

staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat zejména 

z hlediska možných úkapů ropných látek. Zhotovitel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění 

vozovek. Před výjezdem vozidel ze staveniště na veřejné komunikace budou vozidla očištěna.  

 

u) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Hledisko ochrany veřejných zájmů je řešeno na základě ustanovení platných právních předpisů, 

a to včetně uvedení odpovědnosti. Základním pilířem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

je zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 

udržovací práce, je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou mimo jiné udržování pořádku a 

čistoty na staveništi, uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, umístění pracoviště, 

jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, 

výrobních a pracovních prostředků a zařízení, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, provádění kontroly před prvním použitím, 

během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických 

osob konajících práce na staveništi, určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména 

nebezpečných látek, přípravků a materiálů, splnění podmínek pro odstraňování a odvoz 

nebezpečných odpadů, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků 

materiálů, přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se 

s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, zajištění spolupráce s jinými 

osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
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práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, dodržování 

bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

stanovených v nařízení vlády č.591/2006 Sb.  

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy. Zemní 

a ostatní práce prováděné zemními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno 

řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení. Před 

zahájením prací je nutné nechat vytyčit podzemní sítě jejich správci a dodržovat bezpečnostní 

předpisy během prací v jejich blízkosti (ochranná pásma). 

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 

zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a 

činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí 

zaměstnanci. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze k nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby 

plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 

skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Plán bezpečnosti práce musí 

být zpracován před zahájením prací na staveništi a zhotovitel je povinen se účastnit zpracování 

plánu. 

 

v) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavbou dotčené stávající objekty – stávající komunikace v okolí budou nadále využitelné 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

w) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Při stavbě budou učiněna opatření, aby komunikace nebyly znečišťovány a nebylo bráněno 

příjezdu ke stávajícím objektům. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro 

čištění vozovek (především v průběhu navážení stavebních materiálů). Všechna vozidla 

sloužící pro zásobování staveniště budou dbát na bezpečnost uživatelů těchto komunikací.  

Dopravní obslužnost v průběhu výstavby záměru bude řešena zejména v běžné pracovní době 

a nebude prováděna v nočních hodinách.  
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Případné provizorní dopravní značení na dobu výstavby si zajistí zhotovitel stavby. Návrh 

tohoto dopravního značení bude předem odsouhlasen Dopravním inspektorátem KŘ PČR. 

 

x) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou potřeba speciální podmínky pro provádění stavby. Do 

dokumentace byly zapracovány a dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí platné pro 

projektové práce. Obecné podmínky zabezpečující provádění staveb v ochranných pásmech 

jednotlivých sítí nelze v rámci projektu důsledně postihnout, jejich dodržení je povinností 

zhotovitele stavby v návaznosti na požadavky zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a ČSN.  

 

 

y) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Lhůta výstavby bude dána smluvně mezi investorem a zhotovitelem stavby. Časový postup 

likvidace zařízení staveniště bude dohodnut ve smlouvě mezi stavebníkem a zhotovitelem, 

běžně je udáván 1 měsíc po předání a převzetí poslední dodávky. 

 

 

B.9) Celkové vodohospodářské řešení 

 
Výpočet bilance potřeby dešťové vody 

 

Dle českého hydrometeorologického ústavu je dlouhodobý průměr srážek (1981-2010) pro 

oblast Hradec Králové 84 mm srážek za měsíc. Pro výpočet je uvažována nejvyšší průměrná 

hodnota srážek z dlouhodobého měsíčního úhrnu srážek (1981-2010).  

 

Objem srážek: 

b) Střecha 4.NP: 

  A 413m2 

  Měsíční úhrn srážek = 84 mm = 0,084m 

 

 Celkový objem srážek ze střechy 4.NP 

     V = 413 x 0,084 = 34,69 m3 

 

  

Celkový měsíční úhrn srážek ze střech 

    

V  = 34,69 m3 
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Závěr: 

 

 

Tato voda se využije na zalévání zeleně okolo bytového domu. Nedostatek vody na zalévání 

zeleně bude získáván například ze studny. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Dokumentace objektů a technických 

a technologických zařízení 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a Technická zpráva 

1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

1.1.Účel objektu 

Bytový dům bude sloužit k bydlení rodinám či manželským párům. 

1.2.Funkční náplň 

Navržená stavba bude sloužit pro bydlení osob. 

1.3.Kapacitní údaje 

Navržený bytový dům o čtyřech podlažích se 13 bytovými jednotkami. Součástí navrhované 

stavby je zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 21 osobních automobilů. Z výše zmíněného 

počtu parkovacích stání pro osobní automobily jsou 2 parkovací stání řešena jako bezbariérová.  

 

Zastavěná plocha:  466,69m2 

Obestavěný prostor:  6 371m3 

Podlahová plocha:  559,42m2 
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2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

2.1. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

 

Jedná se o novostavbu, architektonické řešení a tedy i podlažnost objektu opět vychází 

z regulativů urbanistické studie. Základní hmota má čtyři nadzemní podlaží. Pro zajištění 

dostatečné kapacity parkování a zajištění příslušného komfortu jsou v okolí stavby zřízena 

parkovací místa v dostatečném počtu. Charakteristickým znakem objektů jsou velké plochy 

prosklení. Stavba je členitá ale nebude narušovat architektonický ráz a plně se začlení do okolní 

zástavby a zároveň bude působit moderně a přírodně. Zbudovány budou přípojky vody, kanalizace 

splašková a dešťová, plynu a elektro. 

Při tvorbě obálky budovy byla použita pro soklovou část, která je takřka po celém obvodu 

budovy, dekorativní marmolitová omítka hnědobéžové barvy. Zbývající plochy jsou tvořeny 

kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvými pastovitými omítkami. Z důvodu 

kontrastu a prosvětlení fasády, byla pod fasádní desky použita omítka bílé barvy, což 

v kombinaci s okenními a dveřními otvory z hliníkových komorových profilů šedé barvy 

působí velmi elegantně. Hmota  je tvořena kombinací bílé a světle šedé omítky tak. Všechny 

okna jsou doplněny o pevné i pohyblivé stínící lamelové prvky ze stejného materiálu jako jsou 

rámy okenních a dveřních výplní. Vzhled celé budovy je dopracován pomocí nejrůznějšího 

oplechování z předzvětralého titanzinkového plechu, které je funkčního charakteru a zároveň 

objektu dodává ostré ohraničující linie. 

 

2.2.  Dispoziční řešení 

 

. Objekt se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. V přízemí se nachází 1 bytová jednotka, sklepní 

prostory, sklad, zasedací místnost, technická místnost a kolárna. Ve druhém podlaží se nachází 

4 bytové jednotky, stejně tak jako v podlaží třetím a čtvrtém. Stavba neobsahuje provoz ani 

technologii výroby. Vstup se nachází na jižní straně objektu. 

 

2.3.  Bezbariérové užívání stavby 
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Celá stavba je řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace a splňuje požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Hlavní vstup do objektu je navržen  bezbariérově. V rámci venkovního parkoviště jsou zajištěna 

2 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a pro vozidla osob 

doprovázející dítě v kočárku. V objektu jsou veškeré komunikační prostory navrženy 

s ohledem na pohyb osob na invalidním vozíku. Vertikální komunikace je zajištěna pomocí 

bezbariérového výtahu.  

Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800 – 1000mm a ve výšce 1400 – 1600mm 

kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min.  

50 mm nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max.  

150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.  

 

3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

3.1. Provozní řešení 

 

Objekt se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. V přízemí se nachází 1 bytová jednotka, sklepní 

prostory, sklad, zasedací místnost, technická místnost a kolárna. Ve druhém podlaží se nachází 

4 bytové jednotky, stejně tak jako v podlaží třetím a čtvrtém. Stavba neobsahuje provoz ani 

technologii výroby. Vstup se nachází na jižní straně objektu. 

Uprostřed objektu je navrženo dvouramenné schodiště a bezbariérový výtah sloužící 

k horizontální a i vertikální komunikací mezi všemi podlažími. Tím je docíleno propojení všech 

provozů budovy.  

3.2. Technologie výroby 

 

Nejedná se o výrobní objekt. 

 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

4.1. Zemní a přípravné práce 

Příprava území 
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Před začátkem stavebních prací bude provedena skrývka ornice v předpokládané tl. 20 cm. Ta 

bude po dobu stavby deponována na pozemku a po dokončení stavby bude použita pro terénní 

a sadové účely.  

Výkopové práce 

 

Výkopové práce budou zahájeny skrývkou ornice. Ornice je hlinitopísčitá, bude zpětně použita 

na ohumusování podřadnějších ploch v okolí objektu. Po skrývce ornice budou provedeny 

výkopy pro základové pasy, hloubka základových pasů je předběžně určena dle 

inženýrskogeologického průzkumu a je vyznačena ve výkresové části dokumentace. Minimálně 

bude zakládáno do nezámrzné hloubky 1335 mm pod úrovní upraveného terénu.  

Výkopy budou provedeny až do zeminy určené statickým posudkem a inženýrskogeologickým 

posouzením jako vhodně k zakládání. V průběhu stavby pak musí být základová spára převzata 

statikem projektu a geotechnikem stavby, o této skutečnosti bude za účasti hlavního projektanta 

proveden zápis do stavebního deníku.  

 

V prostoru budoucí výtahové šachty bude odstraněna zemina na úroveň základové spáry. 

V případě této nejnižší úrovně je očekávána nutnost použití pažících stěn z ocelových štětovnic 

z důvodu napojení různých výšek této jámy a rýhy pro obvodovou stěnu. Pozice štětovnic je 

patrná z výkresové dokumentace stavební části. V případě potřeby bude po obvodě vytvořena 

odvodňovací rýha se spádem ke zvolenému místu, kde bude vyhloubena jímka, z které bude 

případná voda odčerpávána.  

Základové spáry pod plošnými základovými konstrukcemi budou očištěny a zhutněny. 

Předpokládá se možnost provádění výkopů figur bez nutnosti pažení. Ornice  

a vytěžená zemina hlavní stavební jámy bude po dobu stavby deponována na pozemku  

a po skončení stavebních prací bude použita na zásypy a terénní úpravy. 

V rámci výkopových prací jsou v úrovni základové spáry očekávány zeminy tvořené písky 

s příměsí jemnozrnné zeminy třídy S3 S-F. Pokud při provádění výkopů nebude tento druh 

podloží zastižen, je nutné kontaktovat statika nebo geotechnika, aby stanovil potřebné úpravy 

základové spáry. Základová spára musí být chráněna před rozmočením a rozbřednutím. Toho 

je docíleno ruční dokopávkou rýh v mocnosti 50 mm na požadovanou úroveň základové spáry 

bezprostředně před betonáží základových konstrukcí.  

Hladina podzemní vody se s ohledem na dostupné informace nebyla zastižena.  
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Násypy 

 

Veškeré zásypy prostorů, které vznikly spádováním dna stavební jámy a stavebních rýh mezi 

jednotlivými úrovněmi bud ou provedeny pomocí vykopané zeminy.  Zhutnění bude prováděno 

po etapách s maximální výškou zhutňovaného materiálu 0,2 m na min. Rdt=275kPa. 

Sítě technické infrastruktury budou uloženy do pískového lože o minimální mocnosti 100 mm 

a následně ručně obsypány a zasypány ručně zhutněným pískovým násypem v minimální 

mocnosti 300 mm. Teprve po provedení tohoto opatření můžou být rýhy pro tyto sítě zasypány. 

Očekávaným výsledkem po skončení etapy násypů je rovná zhutněná plocha tvořena původní 

zemní plání a dílčími štěrkovými násypy lemovaná nadzákladovým zdivem z betonových 

tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem a ocelí.  

4.2. Základy 

 

Založení objektu bude plošné na monolitických základových pasech z prostého betonu, a na 

železobetonové desce (výtahová šachta). 

 

Základové pasy 

 

Základové pasy budou vybetonovány dle výškových úrovní na výkresech  

a v závislosti na reálném průběhu stávajícího terénu po provedení výkopových prací. Základové 

pasy budou provedeny z betonu C20/25. Betonáž bude prováděna do předem připraveného 

bednění. Obvodové pasy musí být založeny do nezámrzné hloubky, což v dané lokalitě 

odpovídá hloubce 1,0 m pod úrovní upraveného terénu. V základových pasech budou 

vynechány potřebné prostupy pro sítě technické infrastruktury, které jsou znázorněny ve 

výkresu základů ve stavební části dokumentace. V případě potřeby bude nad některými 

z prostupů provedeno lokální vyztužení základového pasu, pro zajištění požadované funkce. 

Železobetonová deska 

 

Pod železobetonovou základovou desku bude nejprve provedena vyrovnávací vrstva z prostého 

betonu C16/20 tl.100 mm. Na tyto podkladní betony bude provedeno vyztužení desky dle 

statických výkresů – nejsou součástí projektové dokumentace. Betonáž bude provedena do 

připraveného bednění dle výškových úrovní na výkresech. Základové desky budou provedeny 

z betonu C30/37 a vyztuženy ocelí B500 B.  
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Nadzákladové zdivo 

 

Na základových pasech s úrovní horního povrchu m bude provedeno nadzákladové zdivo z 

betonových tvárnic šířky 300 mm, které bude vyplněné betonem C20/25 a vyztužené ocelovými 

výztužnými pruty B500 B – 10 505(R). V každé dutině betonové tvárnice bude jeden svislý 

prut Ø10 mm a v každé ložné spáře budou dva pruty Ø10 mm. Svislé pruty budou osazovány 

se vzájemným prostřídáním při vnitřním a vnějším okraji dutin tvárnice. Výška horních hran 

základových pasů jsou přizpůsobeny výškově tak, aby byl dodržen výškový modul betonových 

tvárnic 250 mm.  

Podkladní betony 

 

Podkladní betonové mazaniny budou z betonu C20/25 vyztuženého ocelovou KARI sítí KH30 

6/100/100 B500 B umístěnou pří horním a v blízkosti stěn i při dolním povrchu. V rámci 

podkladních betonů budou provedeny svislé prostupy technické infrastruktury, v jejich místě 

bude v případě potřeby vystřižena výztuž ocelové KARI sítě. 

4.3. Nosné konstrukce 

Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce stavby jsou navrženy z obvodového stěnového systému z cihelných 

tvárnic Porotherm. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy zděné z keramických tvárnic 

pro nosné zdivo Porotherm 30 Profi na maltu pro tenkovrstvé zdění pevnosti P10 a 25 AKU 

SYM na maltu M 10. Založení těchto stěn v úrovni podkladního betonu bude provedeno pomocí 

vápenocementové zakládací malty Porotherm Profi AM s průměrnou tloušťkou cca 20 mm. 

V rámci výškového modulu stavby je s touto výškou nad rámec klasického modulu zdiva 

uvažováno. Napojení vnitřních nosných stěn ke stěnám obvodovým bude provedeno pomocí 

dvojice stěnových spon – plochých nerezových kotev vložených do každé druhé ložné spáry. 

V místě osazení stěnových spon lehce probrousit povrch tvárnice, aby nedocházelo k lokálnímu 

navyšování výškového modulu řady. V případě dalších úkonů jako: nanášení zdící malty, vazby 

zdiva, provádění drážek, ochraně zdiva proti vlhkosti při provádění a dalších bude postupováno 

podle platných podkladů pro provádění od firmy Porotherm. 

Stěny výtahové šachty budou zhotoveny ze ŽB tvárnic tl.185 mm.  
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Překlady nad otvory v nosných obvodových stěnách jsou navrženy z ŽB průvlaku, který je po 

celým obvodem pod stropní deskou. Vnitřní překlady jsou navrženy ze systému Porotherm. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní a střešní nosná konstrukce bude tvořena ze ŽB stropních desek spojitých tl.200 mm. 

Stropy budou uloženy na nosných zdech.  

4.4. Nenosné konstrukce 

Pro nenosné konstrukce je převážně použito keramických bloků pro nenosné zdivo 

Porotherm 14,5,11,5 na maltu pro tenkovrstvé zdění. Založení těchto stěn v úrovni podkladního 

betonu bude provedeno pomocí vápenocementové zakládací malty Porotherm Profi AM 

s průměrnou tloušťkou cca 20 mm. V rámci výškového modulu stavby je s touto výškou nad 

rámec klasického modulu zdiva uvažováno. Pod úrovní stropní konstrukce bude realizováno 

pružné napojení nenosných konstrukcí pomocí vyplnění spáry tl. 20–30 mm PUR pěnou. 

Napojení nenosných stěn k nosným a obvodovým stěnám bude provedeno pomocí stěnových 

spon – plochých nerezových kotev vložených do každé druhé ložné spáry. V místě osazení 

stěnových spon lehce probrousit povrch tvárnice, aby nedocházelo k lokálnímu navyšování 

výškového modulu řady. Z důvodu přenosu vibrací bude pod příčkami, které jsou uloženy na 

stropní konstrukci, proveden pružný zakládací pás z pryžového materiálu. V případě dalších 

úkonů jako: nanášení zdící malty, vazby zdiva, provádění drážek, ochraně zdiva proti vlhkosti 

při provádění a dalších bude postupováno podle platných podkladů pro provádění od firmy 

Porotherm. 

Přizdívky tepelné izolace v místě založení výtahové šachty budou provedeny z cihel PP 

na maltu cementovou pevnosti M10.  

4.5. Komíny 

Okouření kondenzačních kotlů je provedeno typovým vícevrstvým komínem Schiedel 

ABSOLUT s tenkostěnnou keramickou vložkou bez zadního odvětrání. Komín je vyveden do 

výšky 1,0 m nad nosnou konstrukci střechy a zakončen pomocí betonové desky a nerezovou 

hlavou. 

4.6. Schodiště a rampy 

Hlavní schodiště objektu zajišťující vertikální komunikace mezi podlažími je navrženo 

jako ŽB monolitické z betonu C30/37 a oceli B500 B. Je řešeno jako dvouamenné levotočivé 

s jedou mezipodestou a přímými rameny. Princip uložení schodiště závisí na zalomené desce, 

tvořenou  mezipodestami, které jsou vetknuty do nosné obvodové stěny, které jsou opatřeny 

prvkem schÖck tronsole typ T tento prvek snižují přenosy vibrací a kročejového hluku do 

navazujících vnitřních prostor objektu. Dále jsou výstupní a nástupní ramena uloženy na těchto 

zalomených deskách, na schodišťových průvlacích v úrovni stropní konstrukce nebo na 

podkladním betonu. Schodišťové průvlaky jsou také uloženy na bočních nosných stěnách. Po 
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obvodě bude konstrukce schodiště dilatována pomocí pěnové fólie Ethafoam tl. 10 mm. V místě 

podkladního betonu a schodišťového průvlaku bude realizováno uložení prostřednictvím 

vibriozolačního materiálu Sylomer. Finální povrchovou úpravou těchto schodišť je keramická 

dlažba. Zábradlí tohoto schodiště je navrženo typové nerezové s bukovým madlem viz výpis 

zámečnických výrobků výrobek Z1.       

 Všechna schodiště budou navržena s protiskluznou úpravou stupňů (keramická dlažba 

s drážkováním, protiskluzná dlažba a schodová lišta. Dále bude první a poslední stupeň každého 

schodiště barevně odlišen od okolní podlahy pomocí keramické dlažby výrazně jiného odstínu. 

 

4.7. Zastřešení 

Hlavní střecha 

Střechy jsou navrženy ploché, jednoplášťové, zateplené a nad celým objektem 

nepochozí. 

Nosnou konstrukci nepochozí střechy tvoří stropní konstrukce tvořená ŽB stropní 

deskou spojitou. Na nosnou napenetrovanou konstrukci střešního pláště bude bodově natavena 

parozábrana z SBS modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

s nosnou hliníkovou vložkou tl. 8 μm s nakašírovanými sklenými vlákny o plošné hmotnosti 60 

g/m2. Jako penetrace pod parotěsnící vrstvu bude použit nátěr DEKPRIMER. Zateplení střechy 

je navrženo ve dvou vrstvách. V první vrstvě je použito tepelné izolace ve formě desek a 

spádových klínů EPS 100S tl. 20-382 mm. Spadové klíny budou použity až ve druhé vrstvě 

s minimální tloušťkou spádového klínu 20 mm. V druhé a poslední vrstvě je použita tepelná 

izolace EPS 150S tl. 220mm. Vodotěsnost celého souvrství zajišťuje povlaková hydroizolace 

z měkčeného PVC DEKPLAN 77 tl. 2,0 mm. Hydroizolační fólie bude od tepelné izolace z EPS 

separována textilií FILTEK 300.         

 Je nutné dokonalé provedení parozábrany s řádným napojením na přiléhající konstrukce 

(atiky, stěny a prostupy potrubí TZB). Pro napojení na přilehlé konstrukce  

a opracování detailů bude použito SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 

g/m2. Po obvodě je střecha ukončena atikami, povlaková krytina bude na atiky vytažena a 

ukončena na horní hraně. Součástí kompletizované dodávky krytiny budou nezbytné 

klempířské konstrukce z poplastovaného plechu, na který bude hydroizolační fólie z měkčeného 

PVC vařena. Všechny prostupy kanalizace, VZT apod. musí být dokonale utěsněny a 

provedeny v souladu s technickými předpisy dodavatele. V korunách atiky bude použita tepelná 

izolace z XPS a vyztužení atiky pro možnost následného kotvení klempířských výrobků bude 

provedeno z OSB desek.  

Spádování atik bude směrem na střechu se sklonem min 3° (5,24%). Spád plochých střech je 

navržen min. 2% a bude tvořen spádovými klíny tepelné izolace (dodavatel střešního pláště 

nechá zhotovit kladečský plán spádových klínů). Hlavní odvodnění střech je navrženo vnitřními 

dvouúrovňovými a vyhřívanými vtoky TOPWET s integrovaným přířezem z SBS 
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modifikovaného asfaltového pásu pro napojení na parotěsnící vrstvu. Součástí vtoků je 

ochranný košík. 

Funkční využití střechy bude pouze pro kontrolu a údržbu střechy vč. čištění spadu a 

příležitostně údržba zařízení na střeše (antény, satelit, apod.). V rámci střech je navržen lanový 

záchytný systém s nerezovým lanem a nerezovými kotvícími body. 

Stříšky nad vstupem 

Nad hlavním vstupem do objektu bude současně sloužit balkón jako stříška do budovy. 

4.8. Výplně otvorů 

Vnější okna a dveře 

Okna a dveře jsou navrženy z hliníkových komorových profilů se zasklením izolačním 

trojsklem s Ug =0,5 W/m2K. V případě dveří budou krajní skla vždy bezpečnostní vrstvená. 

V rámci zasklení je použito distančního rámečku TGI-Spacer s lineárním činitelem prostupu 

tepla Ψg=0,044 W/mK. Součinitel prostupu tepla rámu Uf =1,3 W/m2K. Celkový součinitel 

prostupu tepla oken je dle tepelně-technického posudku v rozmezí od Uw = 0,62 do Uw = 0,83 

W/m2K dle rozměrů a poměru plochy rámu k ploše zasklení. Dveře budou provedeny včetně 

těsného AI prahu. Povrchovou úpravou oken a dveří bude z obou stran práškové lakování HWR 

RAL 7001. Součástí okenních výplní otvorů, na všech světových stranách budou venkovní 

automatické žaluzie z hliníkových lamel Cetta 80 poháněné elektromotorem. Více viz výpis 

zámečnických výrobků, který je součástí stavební části projektové dokumentace. 

Okna budou osazena na podkladní profily z tepelně izolačního materiálu COMPACFOAM 

výšky 50mm. V případě dveří vchodových v přízemí bude výška profilů 185mm a u dveří na 

balkón 155 mm. 

Kotvení oken a dveří bude provedeno pomocí pásových kotev s vruty po max. 800 mm a od 

okraje max. 400mm.  

Součástí výrobní dokumentace vnějších otvorových prvků bude statický návrh kotvení, vč. 

nákresu rozmístění kotvících bodů. Připojovací spáru je nutné po celém obvodu prvku utěsnit, 

zevnitř parotěsně a zvenku vodotěsně a paropropustně. 

Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře hlavních komunikačních tras jsou navrženy z hliníkových komorových profilů se 

zasklením dvojsklem složeným z bezpečnostních vrstvených skel. Dveře budou provedeny bez 

prahu s výjimkou vybraných dveří, kterých bude instalován automatický padací práh pro 

utěsnění spáry pod dveřním křídlem. Povrchovou úpravou dveří bude z obou stran práškové 
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lakování HWR RAL 7001.  Dveře budou ve výšce 800 a ve výšce 1400 kontrastně označeny 

oproti pozadí výrazným pruhem ze značek o průměru min. 50mm s osovou vzdáleností max. 

150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Více viz výpis zámečnických výrobků, který je 

součástí stavební části projektové dokumentace. 

Ostatní vnitřní dveře budou dřevěné s dřevotřískovou výplní plné i prosklené. Dveře budou 

v hladkém provedení s povrchovou úpravou z CPL laminátu a budou osazeny hliníkovou 

hranou.  Ve většině případů se jedná o dveře otočné,s výjimkou dveří z chodeb do společné 

místnosti kuchyňe a obývacího pokoje, které jsou řešeny jako posuvné. Dveře jsou navrženy 

bezprahové a vybavené automatickým padacím prahem pro zajištění lepších akustických 

vlastností. Všechny dveře jsou určeny do obložkových zárubní. Více viz výpis truhlářských  

které jsou součástí stavební části projektové dokumentace. 

4.9. Izolace proti vodě 

Izolace spodní stavby 

Hydroizolace podlah bude z jednoho asfaltového modifikovaného pásu typu S 

–  elastomerického typu modifikovaného SBS s AL vložkou, pás musí splňovat požadavky na 

difúzi radonu – musí mít stanoven součinitel difúze radonu včetně spojů izolačních pásů. 

Vzájemně budou pásy spojeny v 1. kategorii těsnosti požadované radonovým posouzením. V 1. 

kategorii těsnosti musí být plynotěsné provedení prostupů skrz hydroizolaci. Hydroizolace bude 

pokládána na nosnou základovou desku s upraveným povrchem pro bezproblémové položení 

hydroizolace.  

Izolace střech 

Jako hydroizolační vrstva plochých střech je navržena hydroizolační fólie z měkčeného PVC. 

První fólie je DEKPLAN 77 tl. 2,0 mm, kde je nutno kotvit do nosné konstrukce. Pod touto 

hydroizolační vrstvou bude provedena separační vrstva z geotextílie FILTEK 300. Součástí 

kompletizované dodávky budou klempířské prvky z poplastovaného plechu. 

Parozábrany 

Pod tepelnou izolací ve skladbě střešních plášťů jsou navrženy parozábrany  

z SBS modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm  

s nosnou hliníkovou vložkou tl. 8 μm s nakašírovanými sklenými vlákny o plošné hmotnosti 60 

g/m2. Parozábrana bude bodově natavena k podkladu. Pro napojení na přilehlé konstrukce a 

opracování detailů bude použito SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 
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SPECIAL MINERAL tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 

g/m2. Pod tuto parozábranu bude proveden penetrační nátěr DEKPRIMER. 

Pomocné a doplňkové hydroizolace 

 

Extrudovaný polystyren (XPS) bude pod úrovní terénu chráněn pomocí ochranné vrstvy z 

nopové fólie DEKDREN N8. Fólie bude po celém obvodu objektu zabudována ke stěně a 

ukončena bude zaříznutím v úrovni upraveného terénu. 

Hydroizolační stěrky 

 

V koupelnách, sprchách, úklidových místnostech, WC a v kuchyni budou pod dlažbou a 

obklady provedeny stěrkové hydroizolace MAPEI MAPEGUM WPS. V případě napojení 

stěrkové hydroizolace mezi podlahou a stěnou, v rozích a kolem podlahových vpustí, bude 

použito pogumovaných polyesterových pásek MAPEI Mapeband.  

 

4.10.Izolace tepelné 

Izolace ve střechách 

 

V konstrukci plochých střech je navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 

20-382 mm a EPS 150S tl. 220 mm. Tepelně izolační vrstva z pěnového polystyrenu EPS 100S 

bude vytvořena pomocí rovných desek rozmístěných v celé ploše nosné konstrukce střechy s 

doplněním o spádové klíny s minimální tloušťkou 20 mm. Na vyspádovanou plochu bude 

následně provedena celoplošná vrstva z pěnového polystyrenu EPS 150S, která slouží díky své 

vyšší pevnosti v tlaku k ochraně křehkých spádových klínů, které jsou umístěny uprostřed 

souvrství. Jednotlivé desky budou rozrovnány dle kladečských plánu pořízených zhotovitelem, 

tak aby se nad sebou nevyskytovaly styčné spáry. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

tohoto materiálu λD=0,035 – 0,037 W.m-1.K-1 dle pevnosti. 
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Izolace v podlahách 

 

V konstrukci těžkých plovoucích podlah v 1.NP je navržena tepelná izolace  

z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 tl. 120 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

tohoto materiálu λD=0,031 W.m-1.K-1. V konstrukci podlahy výtahové šachty je z důvodu 

přenosu vibrací konstrukcemi navržena minerální kročejová izolace ze silomeru tl.50 mm. 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,031 W.m-1.K-1. 

V konstrukci těžkých plovoucích podlah ve 2.NP,3.NP,4.NP je navržena minerální kročejová 

izolace ze skelných vláken Isover TDPT tl. 30 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

tohoto materiálu λD=0,033 W.m-1.K-1. 

Izolace ve stěnách 

Všechny obvodové stěny budou v soklové části pomocí tepelné izolace Synthos XPS Prime 

30IR tl. 120 mm. Také atikové zdivo bude v části přilehlé k hydroizolační vrstvě ploché střechy, 

zatepleno pomocí tepelné izolace z XPS. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto 

materiálu λD=0,036 W.m-1.K-1. 

V rámci vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je použit pěnový polystyrel EPS 

grey wall plus tl.160mm, která přímo navazuje se soklovou rohovou lištou na soklovou část 

s XPS izolantem. Toto zateplení je provedeno v rámci certifikované skladby. Deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,031W.m-1.K-1. 

4.11.Úpravy povrchů 

Vnější úpravy povrchů, VKZS a provětrávané fasády 

a) Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) 

Obvodový plášť budovy bude ve vybraných částech zateplen pomocí ETICS weber.therm 

klasik z pěnového polystyrenu EPS tl.160mm a u soklové části z extrudovaného polystyrenu 

Synthos XPS Prime 30IR tl. 120 mm. Povrchová úprava a jednotlivé vrstvy systému jsou dány 

mezemi, které udává certifikovaný systém. 

Pro lepení izolantu k podkladu, který tvoří keramické a betonové povrchy bude použito lepící 

a stěrkové hmoty na bázi cementu weber.therm elastik (LZS 720). Tato jednosložková lepící 

hmota bude nanesena na izolační desku v nepřerušeném pásu po obvodě desky a ve 3 terčích 

v ploše desky. Následně bude provedeno mechanické kotvení pomocí zapuštěných 

šroubovacích talířových hmoždinek EJOT STR U 2G 155 s překrytím pomocí izolační zátky. 

Minimální počet kotev bude 6 ks/m2.  
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Po nalepení izolantu bude provedeno vyrovnání a zatažení lícní plochy izolantu pomocí lepící 

a stěrkové hmoty na bázi cementu weber.therm elastik (LZS 720), která bude vyztužena 

armovací tkaninou ze sklených vláken (R 117 A 101). Vyztužení armovací tkaninou bude 

provedeno v ploše jednou vrstvou a v rozích otvorů a kritických místech budou osazeny navíc 

diagonální přířezy této tkaniny a zatřeny stěrkou. 

Před provedením finální povrchové úpravy bude povrch napenetrován pomocí penetrace 

weber.pas podklad UNI (NPU700) v bílém a v šedém odstínu u nadzemních podlaží přesné 

zbarvení vz pohledy  a hnědém odstínu u soklu. Finální povrchová úprava nadzemní fasády 

bude provedena pouze na napenetrovaný povrch ve formě tenkovrstvé probarvené pastovité 

silikonové omítky weber.pas topDry zrnitosti 1,5 mm bílé barvy (Fl3E, HBW 72,5) a světle 

šedé barvy (SE3E, HBW 60,7). Finální povrchová úprava soklové části bude pomocí 

dekorativní omítky weber.pas marmolit hnědobéžové barvy (MAR2 G04 HBQ19). Omítky 

budou po nanesení vyhlazeny točením. Rozhraní obou výše zmíněných materiálů bude ve 

výškové úrovni +0,100 m od úrovně čisté podlahy 1.NP. 

Vnitřní úpravy povrchů 

a) Omítky stěn 

 

Před započetím omítání musí být provedeno ošetření v místech přechodů materiálu v ploše stěn. 

Jedná se zejména o přechody cihelných ploch na plochy betonové (ŽB ztužující věnce, ŽB 

překlady, dobetonávky). Tyto přechody musí být ošetřeny nanesením cementového lepidla s 

vyztužením sklotextilní síťovinou odolnou proti alkáliím s přesahem cca 200 mm na obě 

materiálově rozdílné plochy. Tato povrchová úprava musí být provedena i v místě přechodu 

keramického zdiva na zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění. V případě, budou-li takto 

ošetřeny veškeré materiálové přechody, může být přistoupeno k samotnému omítání.  

Před samotnou aplikací omítek budou osazeny rohové omítkové lišty z pozinkované oceli. 

K připevnění nesmějí být použity materiály na bázi sádry.  

Na keramické stěny bude strojně nanesena vápenocementová strojní jádrová omítka KVK 0610 

v tloušťce 12 mm, jejíž povrch bude následně srovnán pomocí stahovací latě. Při počátku 

tuhnutí bude povrch omítky upraven filcem nebo molitanem. Na suchý, čistý, pevný a 

bezprašný povrch jádrové omítky bude ručně pomocí plastového hladítka nanesena další vrstva 

tvořená jemnou vápenocementovou omítkou (štukem) tl. 3 mm. Při počátku tuhnutí bude 

povrch omítky upraven pomocí filcového nebo molitanového hladítka rovnoměrnými 
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krouživými pohyby. Finální povrchovou úpravou vnitřních omítek bude nátěr interiérovou 

malířskou barvou HET klasik premium bílé barvy s výbornou kryvostí a otěruvzdorností. 

Nanášet malířským válečkem ve dvou vrstvách. První vrstva bude naředěna max. 50% vody. 

Vrstva druhá bude naředěna max. 30% vody. 

 

 

b) Omítky stropů 

 

Na omítky stropů bude použita stejná technologie dvouvrstvé omítky s finální povrchovou 

úpravou jako u stěn s tím, že jádrová omítka bude nanášena ručně v tloušťce 10 mm.  

c) Keramické obklady 

 

Ve vybraných místnostech označených v tabulce místností (koupelny, sprchy,úklidové 

místnosti, WC) budou stěny obloženy keramickými obklady dle výšek ve výkresech. Pod 

obklady bude na vápenocementové jádrové omítky provedena stěrková hydroizolace MAPEI 

MAPEGUM WPS. V případě napojení stěrkové hydroizolace mezi podlahou a stěnou, v rozích 

a kolem podlahových vpustí, bude použito pogumovaných polyesterových pásek MAPEI 

Mapeband.  

Konkrétní typ, rozměr a barva obkladu bude vybrána investorem při realizaci stavby.  

d) Keramické podlahy 

 

Ve vybraných místnostech (viz tabulka místností) budou provedeny nášlapné vrstvy z 

keramických dlažeb. V případě vlhkých provozů bude pod obklady provedena stěrková 

hydroizolace MAPEI MAPEGUM WPS. Pro napojení stěrkové hydroizolace mezi podlahou a 

stěnou, v rozích a kolem podlahových vpustí, bude použito pogumovaných polyesterových 

pásek MAPEI Mapeband.  

Konkrétní typ, rozměr a barva obkladu bude vybrána investorem při realizaci stavby. Dlažba 

bude vybrána před realizací vyztužených betonových mazanin v těžkých plovoucích podlahách. 

Na základě toho budou provedeny dilatace této betonové mazaniny o maximální ploše cca 40 

m2 s poměrem stran 2/3, což odpovídá čtverci o rozměrech 6 × 6 m popřípadě obdélníku 5 × 8 

m. V případě dlouhých a úzkých chodeb bude dilatační spára vytvořena po každých 4 m délky. 
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Finální nášlapná vrstva z keramické dlažby pak bude respektovat tyto dilatační celky. 

Požadovaná rovinnost podkladu je 2 mm na 2m lati. 

Na keramickou dlažbu jsou kladeny požadavky z hlediska protiskluznosti dané normou ČSN 

74 4505:2012 Podlahy – Společná ustanovení, normou ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé 

rampy – Základní požadavky, dále vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. Z výše uvedených norem a právních předpisů vyplývají 

následující požadavky: 

 

 

 

Skluznost 

- součinitel smykového tření   μ ≥ 0,5 (veřejné stavby) 

μ ≥ 0,5 +tgα (schodiště a rampy) 

- hodnota výkyvu kyvadla nejméně   ≥ 40 (veřejné stavby) 

- úhel skluzu     ≥ 10° (veřejné stavby) 

      ≥ 12° (chodby,) 

      19 – 27° (kuchyně) 

 

S ohledem na výše uvedené požadavky budou keramické dlažby na chodbách, na WC, , 

úklidových místnostech a dalších prostorech technického zázemí navrženy s hodnotou 

protiskluznosti R10 (dle DIN 51 130) a A (dle 51 097) se součinitelem smykového tření  μ ≥ 

0,6. 

e) Dřevěné podlahy 

Obývací pokoj, kuchyň, pokoje 

V prostoru obývacího pokoje s kuchyní, dětských pokojů a ložnic je navržena palubková 

podlaha Esco z bukových palubek tl. 15 mm s P+D a olejovým povrchem. Palubkové dílce jsou 

celoplošně lepeny na Pu lepidlo spojením pomocí P+D. Požadovaná rovinnost podkladu je 2 

mm na 2m lati.  

f) Syntetické podlahy 

V rámci technické místnosti,skladu chodby, zasedací místnosti,sklepů jsou navrženy nášlapné 

vrstvy vytvořené nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice Sikafloor – 264. Jedná se o 
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strukturovaný nátěr se zvýšenou protiskluzností. Při aplikaci bude postupováno dle technického 

listu výrobce. Na přilehlých stěnách bude proveden vytahovaný soklík ze stejného materiálu a 

to výšky 100 mm nad úroveň čisté podlahy. Pro tento typ podlahy byla zvolena barva v odstínu 

RAL 7040. 

g) Malby 

 

Finální povrchovou úpravou vnitřních omítek včetně sádrokartonových povrchů bude nátěr 

interiérovou malířskou barvou HET klasik premium bílé barvy s výbornou kryvostí a 

otěruvzdorností. Nanášet malířským válečkem ve dvou vrstvách. První vrstva bude naředěna 

max. 50% vody. Vrstva druhá bude naředěna max. 30% vody. V případě zvolení jiného výrobce 

interiérové disperzní barvy, bude postupováno dle doporučení a technických listů tohoto 

výrobce. 

h) Podhledy 

 

Ve všech prostorech mimo prostorů technické místnosti skladu sklepů, jsou navrženy zavěšené 

podhledy ze sádrokartonových desek jejich typ závisí na umístění konkrétním typem místnosti.  

4.12.Hrubé podlahy 

Podlahy v 1.NP 

Podlahové konstrukce v 1.NP jsou navrženy jako těžké plovoucí z vyztužených betonových 

litých potěrů tl. 50 – 58 mm na tepelné izolaci z EPS 100S tl. 120 mm. Betonový litý potěr bude 

provedena z betonu C20/25 vyztužená v ose pomocí ocelové KARI sítě KA17 150 × 150 × 4 

mm.  

Výše zmíněný betonové litý potěr budou děleny na dilatační celky o maximální ploše cca 40 

m2 s poměrem stran 2/3, což odpovídá čtverci o rozměrech 6 × 6 m popřípadě obdélníku 5 × 8 

m. V případě dlouhých a úzkých chodeb bude dilatační spára vytvořena po každých 4 m délky. 

Dilatační spáry v ploše betonové mazaniny budou provedeny pomocí systémových plastových 

dilatačních lišt do betonu. Po obvodě bude betonová mazanina oddělena od ostatních konstrukcí 

pomocí pásků z pěnové fólie MIRALON tl. 10 mm tak, aby konstrukce splňovala kritéria 

plovoucí podlahy. 

Podlahy ve 2.NP 

Podlahové konstrukce ve 2.NP jsou navrženy jako těžké plovoucí z vyztužených betonových 

mazanin tl. 60mm na minerální tepelné a kročejové izolaci Isover TDPT tl. 30 mm. Betonový 
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litý potěr bude provedena z betonu C20/25 vyztužená v ose pomocí ocelové KARI sítě 

KA17 150 × 150 × 4 mm.  

Výše zmíněné betonové mazaniny budou děleny na dilatační celky o maximální ploše cca 40 

m2 s poměrem stran 2/3, což odpovídá čtverci o rozměrech 6 × 6 m popřípadě obdélníku 5 × 8 

m. V případě dlouhých a úzkých chodeb bude dilatační spára vytvořena po každých 4 m délky. 

Dilatační spáry v ploše betonové mazaniny budou provedeny pomocí systémových plastových 

dilatačních lišt do betonu. Po obvodě bude betonová mazanina oddělena od ostatních konstrukcí 

pomocí pásků z pěnové fólie MIRALON tl. 10mm tak, aby konstrukce splňovala kritéria 

plovoucí podlahy. 

 

4.13.Klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce z TiZn plechů 

Vnější parapety oken, závětrné lišty, oplechování portálu nad vstupem, krycí plechy 

žaluziových truhlíků a fasádní mřížky jsou navrženy z předzvětralého TiZn plechu Rheinzink 

modrošedé barvy. 

Parapetní plechy budou kotveny lepením k podkladu lepidlem Enkolit Metall protec. Pro 

možnost lepení na podklad z XPS musí být pod parapety vytvořena celoplošná vrstva 

cementové stěrky vyztužená sklotextilní síťovinou v min. tl. 5mm. 

Závětrné lišty budou připevněny sepnutím ohybů k lištám z poplastovaného plechu, které 

ukončují hydroizolační vrstvu střech. 

V případě montáže krycích stěnových mřížek je použito montážních rámečků, které jsou 

součástí uceleného výrobku. 

V rámci provádění jednotlivých konstrukcí je nutné dbát technologických předpisů dodavatele 

plechu především s ohledem na jednotlivé způsoby kotvení  

a dilatace plechů. Více viz výpis klempířských výrobků ve stavební části projektové 

dokumentace. 

 

Klempířské konstrukce z poplastovaných plechů 

Součástí kompletizované dodávky hydroizolace střešních plášťů a hydroizolace spodní stavby 

z fóli z měkčeného PVC budou nezbytné klempířské prvky  

z poplastovaného plechu, na který bude fólie vařena. 

4.14.Zámečnické konstrukce 
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Zámečnické konstrukce zahrnují hliníkové výplně otvorů popsané v kapitole 4.8 Výplně 

otvorů, ocelové zábradlí schodišť a nosné konstrukce schodiště popsané v kapitole 4.6 

Schodiště a rampy a nerezový záchytný systém střech. 

Ostatní výrobky 

 

Ostatní výrobky viz Výpis zámečnických výrobků ve stavební části projektové dokumentace. 

4.15.Ostatní výrobky 

Ostatní výrobky zahrnují střešní vtoky, pojistné přepady, atikové chrliče, podlahové 

vpusti a střešní odvětrací komínky. Více o těchto výrobcích viz Výpis ostatních výrobků, který 

je součástí stavební části projektové dokumentace. 

4.16.Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky zahrnují vnitřní výplně otvorů popsané v kapitole 4.8 Výplně 

otvorů a vnitřní parapety. Více o těchto výrobcích viz Výpis truhlářských výrobků, který je 

součástí stavební části projektové dokumentace. 

4.17.Větrání 

Větrání v objektu je navrženo přirozené. 

4.18.Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Zpevněné plochy dlážděné 

Chodníky a zpevněné plochy pro pěší v okolí objektu jsou navrženy z betonových dlaždic. 

Všechny tyto chodníky budou navrženy se skladbami pro pochozí plochy. Parkovací stání 

osobních automobilů jsou navržena dlážděná s únosností do 3,5t. Příjezdová komunikace, 

včetně zásobovací části a části v místě parkoviště bude asfaltová s únosností nad 3,5t. Pochozí 

plochy budou lemovány pomocí zahradních obrubníků přírodní šedé barvy a asfaltové 

komunikace a parkovací stání pomocí obrubníků silničních. Konkrétní typ dlažby bude vybrán 

investorem při realizaci. V případě všech zpevněných ploch bude postupováno dle zásad a 

typových skladeb výrobce, které budou odpovídat danému provozu. 

Okapové chodníky 

Okapový chodník kolem objektu je navržen z plošné betonové dlažby s hladkým 

povrchem o rozměrech dlaždice 500 × 500 × 50 mm. Barva betonové dlažby je přírodní šedá. 

Dlažba bude kladena do kladecí vrstvy z kamenné drti 4 – 8 mm mocnosti 40 mm, pod kterou 
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bude provedena podkladní nosná vrstva z kamenné drti 8 – 16 mm mocnosti 100 – 150 mm. 

Dlažba bude provedena ve spádu 5,3 % směrem od objektu. Lemování okapového chodníku 

bude provedeno ze zahradních obrubníků 1000 × 50 × 200 m, které budou osazeny do 

betonového lože min. 100 mm s obetonováním minimálně do 1/3 výšky obrubníku. 

Terénní úpravy 

 

Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s nepatrným 

vyspádováním a rozprostřením zeminy z výkopových prací s vrchní vrstvou z ornice. Okapový 

chodník je kolem objektu navržen v konstantní výškové úrovni pod úrovní čisté podlahy 1.NP.  

5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků ani zaměstnanců stavby. Veškeré 

konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškami.  
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6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby 

před negativními účinky vnějšího prostředí 

6.1. Tepelná technika 

 
Tab 1. Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla  

 

Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých oken, nejnižší vnitřní povrchové teploty 

konstrukcí, tepelné stability místnosti a průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy 

viz složka č. 6 – Stavební fyzika, která je přílohou této DP. 

6.2. Osvětlení a oslunění 

Řešeno samostatně viz tepelná fyzika 

Akustika stavby, ochrana proti hluku, vibrace 

Hygienických limity hluku v chráněných vnitřních prostorech stavby  

a v chráněných venkovních prostorech stavby budou splněny. 

Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi jsou splněny. Podrobněji 

řešeno samostatně v tepelné fyzice 
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Akustika stavebních konstrukcí kročejová neprůzvučnost 

Řešeno samostatně ve stavební fyzice 

 

 

. 

6.3. Zásady hospodaření s energiemi 

Není součástí bakalářské práce 

6.4. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V době zpracování této PD nejsou známy žádné negativní účinky vnějšího prostředí v 

okolí, které by na budovu mohly působit. 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou posuzovány dle pol. 1 – 11 Tab. 12 ČSN 

73 0802:2009 Konkrétní požadavky na konstrukce viz složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní 

řešení. 

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Všechny materiály a provedení prací se požadují provést ve zvýšené kvalitě, aby byla 

zaručena jejich dlouhodobá funkčnost a tím i životnost objektu. 

9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Navržená stavba nevyžaduje žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky na 

provádění a jakost konstrukcí. 
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10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci otvorových prvků, která bude 

obsahovat charakteristické detaily řešení připojovacích spár v ostění, nadpraží  

i parapetu oken s vyobrazením řezů jednotlivých rámů otvorových prvků a specifikaci všech 

parametrů oken (styl otvírání, spoje rámů v případě složení prvku z více dílčích prvků, případné 

dilatační vložky v případě větších prvků, případné rozšiřovací profily, kování, dokování, barva, 

zasklení/výplň). Součástí dokumentace bude i statický návrh kotvení, vč. nákresu rozmístění 

kotvicích bodů. 

Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci na provedení zámečnických 

výrobků Z32, Z38 a dále na ocelové konstrukce schodišť a zábradlí, které jsou popsané 

v kapitole 4.6 Schodiště a rampy. Dále zde bude zahrnuta konstrukce markýz nad vstupem 

popsaná v kapitole 4.7 Zastřešení popsaná v kapitole 4.14 Zámečnické konstrukce. 

Zhotovitel zajistí skutečné zaměření hrubé vrchní stavby, podle kterého vypracuje 

montážní dokumentaci hliníkového nosného systému provětrávané fasády  

a provede objednávku fasádních obkladových desek. 

Všechny dokumentace zajišťované zhotovitelem budou v měřítku 1:10 nebo 1:20 a musí 

být před výrobou prvků předloženy k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci. 

11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

 

Nejsou stanoveny. 

 

12. Výpis použitých norem 

 

Výpis použitých norem viz kapitola 4 Seznam použitých zdrojů – Normy ČSN.  
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3 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci novostavby bytového domu 

ve stupni pro provedení stavby. Tak aby splňoval nároky týkající se funkčnosti, nároky na 

bydlení, požární bezpečnost a na tepelně technické posouzení. Na bakalářské práci jsem se 

začínal věnovat na začátku letního semestru, kde jsem z počátku hledal co si zvolím za práci 

poté jsem hledal vhodnou stavební parcelu.  

Bakalářská je navržena dle platných norem, vyhlášek, zákonu a také které byly uvedeny 

v zadaní. 

Při zpracování této bakalářské práce jsem si rozšířil znalosti v oblasti moderních stavebních 

materiálů a technických možností. Cennou zkušeností pro mě bylo vymyšlení, navrhnutí a 

zpracování takhle velké stavby, díky níž jsem si uvědomil návaznosti jednotlivých profesí 

v oblasti projektování a také provádění, které bych chtěl využít do praxe. 

Cíle dané zadáním diplomové práce byly naplněny. Byl vytvořen projekt novostavby mateřské 

školy, který řeší napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu, osazení do terénu a 

dále architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečností a tepelně technické 

parametry objektu, tak aby byl stavební záměr realizovatelný. 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

PD  – projektová dokumentace 

SO  – stavební objekt 

ŽB  – železobeton 

EŠOB  – energetický štítek obálky budovy 

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy 

ZPF  – zemědělský půdní fond 

NP – nadzemní podlaží 

NN – nízké napětí 

NTL – nízkotlaký 

STL – středotlaký 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

RE – elektroměrový rozvaděč 

PS – pojistková skříň 

VŠ – vodoměrná šachta 

RŠ – revizní šachty 

RN – retenční nádrž 

LT – lapač tuků 

H – hydrant 

SS – sloup veřejného osvětlení – stávající 

SN – sloup veřejného osvětlení – nový 

PVC – polyvinylchlorid 

PE – polyethylen 

HDPe – vysokohustotní polyethylen 

PP – polypropylen 

mPVC – měkčený polyvinylchlorid 

EPDM – syntetický kaučuk 

HI – hydroizolace 

EPS – expandovaný (pěnový) polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

MV – minerální vlna 

PUR – polyuretan 

ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém 

TUV – teplá užitková voda 

TZB – technické zařízení budov 

ZTI – zdravotně technická instalace 

PO – požární ochrana 

PÚ – požární úsek 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

RHP – ruční hasicí přístroj 

CHÚC – chráněná úniková cesta 

UPS – záložní zdroj energie 

LOP – lehký obvodový plášť 

I-OSB – označení pro vazník vytvořený z hranolů a dřevoštěpkových desek 

KVH – označení konstrukčního hraněného řeziva 

MDF – středně hustá dřevovláknitá deska 
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SDK – sádrokarton 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

VZT – vzduchotechnika 

VUSS – vojenská ubytovací a stavební správa 

OSB  – (anglicky Oriented strand board), deska ze slisovaných dřevěných štěpků 

TiZn – titanzinek 

JÄKL – označení pro uzavřený tenkostěnný nebo silnostěnný ocelový profil 

RAL – (ReichsAusschuss für Lieferbedingungen), stupnice barevných odstínů 

NCS – (Natural Color System) vzorník barev 

CPL – (Continuous Presses Laminates), vrstva papíru s melaminovým povrchem 

HPL – (High Pressure Laminates), vysokotlaký laminát 

TZI – třída zvukové izolace oken 

θe – venkovní návrhová teplota, [°C] 

θi – vnitřní návrhová teplota, [°C] 

φe – relativní vlhkost vzduchu v exteriéru, [%] 

φi – relativní vlhkost vzduchu v interiéru, [%] 

dB – decibel 

fRsi – teplotní faktor vnitřního povrchu, [-] 

U – součinitel prostupu tepla, [W/m2.K] 

Uem – průměrný součinitel prostupu tepla, [W/m2.K] 

R´w – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost, [dB] 

Rw – vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost, [dB] 

L´n,w – vážená normalizovaná hladina kročejového hluku, [dB] 

Ln,w – vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost, [dB] 

Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry, [kg/m2.rok]  

Mev,a – roční množství odpařitelné vodní páry, [kg/m2.rok] 

D – činitel denní osvětlenosti, [%] 

LA – hladina akustického tlaku vážená filtrem A, [dB] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


