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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) 

Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, 

stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) 

Architektonický návrh budov  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném 

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

bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení 

a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků 

a prostorovou vizualizaci budovy včetně modulového schéma budovy. Výkresová část 

bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, 

popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou 

i dokumenty podrobností dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu 

a vybraných detailů, popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. 

Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: 

VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem 

a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 

A4 opatřených popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. 

Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD 

editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat 

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

technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně 

fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude poster (formát B1) 

a grafická vizualizace objektu.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást 

závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale 

textovou část doplňují).  

 

________________________________ 

Ing. Bohuslav Brukner 
Vedoucí bakalářské práce 
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Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení novostavby bytového 

domu v Humpolci. Stavba je určena pro bydlení, má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, s 

výtahem, obsahuje sedmnáct bytových jednotek s výstupem na balkony a možností vlastního 

parkování přímo v objektu. 

 

Podzemní podlaží z velké části tvoří parkovací stání – hromadná garáž o devatenácti parkovacích 

stání. Zbylou část podzemního podlaží tvoří chodba, strojovna vzduchotechniky, místnost 

s elektroměry, místnost se sklepními kójemi, technická a úklidová místnost. V ostatních podlažích 

se nachází celkem sedmnáct bytových jednotek o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. 

 

Bytový dům je založen na železobetonových základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou 

navrženy z keramických tvárnic, v suterénu je monolitické železobetonové opláštění zatepleno 

kontaktním zateplovacím systémem dle ETICS. Stropní konstrukce tvoří monolitické železobetonové 

desky, pouze nad bytem v 5.NP je nosná část stropu řešena pomocí dřevěných trámů. Schodiště je 

řešeno jako železobetonové prefabrikované. Budova je zastřešena plochou jednoplášťovou 

střechou.  

 

Novostavba, bytový dům, plochá jednoplášťová střecha, monolitický železobetonový strop, 

keramické zdivo. 

 

 

The subject of this Bachelor thesis is a project documentation for construction of the building of 

the apartment house in Humpolec. The building is designed for housing, it has five overground 

storeys and a basement, with a lift. It contains seventeen dwelling units with access to the balcony 

and a possibility of own parking right in the building. 

 

The basement is largely made up of parking space – one collective garage with nineteen parking 

spots. The remaining part of the underground floor is made up of corridor, air conditioning engine 

room, room with electricity meters, room with cellars, utility room and cleaning room. On the other 

floors there are a total of seventeen housing units with layouts of 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. 

 

The apartment building is based on reinforced concrete foundation strips. The vertical load-bearing 

structures are designed from ceramic blocks, in the basement from monolithic reinforced concrete 

are  insulated with the contact thermal insulation system according to ETICS. The ceiling structures 

are monolithic reinforced concrete slabs, only above the apartment on the 5th floor, the load-

bearing part of the ceiling is solved using wooden beams. Stairway is solved as reinforced concrete 

precast. The building is covered by flat monolayer roof. 

 

  

New apartment building, apartment building, flat roof, monolithic reinforced concrete ceiling,  

ceramic masonry.
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Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení novostavby 

bytového domu v západní části města Humpolec. Stavba bytového domu je v souladu 

s územním plánem města Humpolec, podle kterého je pozemek v oblasti zastavitelné 

plochy pro bydlení – v bytových domech. 

 

Bytový dům je umístěn na obdélníkové parcele a je navržen jako samostatně stojící objekt 

s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím zasazeným ve sklonitém terénu. 

V bytovém domě se nachází 17 bytových jednotek o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. 

Hlavní vstup do objektu je řešen jako bezbariérový a nachází se na jihozápadní straně 

pozemku. Součástí každé bytové jednotky je ohraničený venkovní prostor řešený 

podobou balkonu, terasy nebo předzahrádky. Ke každému bytu také náleží sklepní kóje 

umístěna v suterénu domu, kde se dále nachází hromadná garáž a technické zázemí 

bytového domu. 

 

Nosný systém nadzemních podlaží objektu tvoří stěnová zděná obousměrná konstrukce 

stojící na železobetonových základových pasech. Podzemní podlaží je tvořeno 

monolitickými vnitřními železobetonovými sloupy v kombinaci se železobetonovými 

stěnami zateplenými kontaktní tepelnou izolací. Stropní konstrukce jsou navrženy jako 

monolitické železobetonové desky. Zastřešení objektu je řešeno plochými střechami. 

 

Projekt obsahuje hlavní textovou část a přílohy, které obsahují studijní a přípravné práce, 

situační výkresy, architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení objektu, požárně 

bezpečnostní řešení stavby, stavební fyziku a další posudky a specifikace.
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a) název stavby:  Bytový dům Humpolec 

 

b) místo stavby:   

 

Místo stavby: ulice U Sokolovny, Humpolec 396 01 

Kraj:  Kraj Vysočina 

Katastrální území: Humpolec (649325) 

Číslo parcely: 426/13 

 

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 

dočasná stavba, účel užívání stavby:  

 

Předmětem dokumentace je novostavba bytového domu se 17 bytovými 

jednotkami. Jedná se o trvalou stavbu určenou k bydlení. 

 

 

 Stavebník: Město Humpolec  

Adresa sídla: Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec 

IČO: 00248266 

 

 

Zpracovatel: Karel Veselý  

Adresa: Horní Rápotice 58, 396 01 Humpolec 

 

 

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Zpevněné plochy pojízdné 

SO 03 Parkovací stání 

SO 04 Plocha pro uložení komunálního odpadu 

SO 05 Zpevněné plochy pochozí 

SO 06 Okapový chodník 

SO 07 Oplocení 

 

IO 01 Přípojka silového vedení nízkého napětí 

IO 02 Plynovodní přípojka 

IO 03 Vodovodní přípojka 

IO 04 Dešťová kanalizační přípojka 

IO 05 Splašková kanalizační přípojka 
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Územní plán města Humpolec 

Katastrální mapa, informace o parcelách z katastru nemovitostí 

              Prohlídka lokality
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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 

 

Stavba je umístěna na západní straně města na parcele č. 426/13 v katastrálním 

území Humpolec (649325). Terén v místě stavby je svažitý, zatravněný, 

bez vzrostlé zeleně. Jedná se o druh pozemku s označením jako ostatní plocha, 

způsob využití jako manipulační plocha. Podle územního plánu je charakterizován 

jako plocha pro bydlení – v bytových domech. Území dotčené stavbou bytového 

domu není v současnosti využíváno. 

 

Bytový dům je umístěn na obdélníkové parcele o rozměrech cca 90 x 48 m. 

Ze severozápadní a severovýchodní strany je parcela lemována stávajícím 

chodníkovým pásem a komunikací. Na pozemek je vybudován vjezd a parkoviště 

přístupné ze severovýchodní strany z ulice U Sokolovny. 

Při stavbě budou respektovány stávající inženýrské sítě včetně jejich ochranných 

pásem. Na pozemek jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí - vodovod, dešťová 

a splašková kanalizace, plyn a podzemní vedení NN. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

 

Stavba bytového domu je v souladu s územním plánem města Humpolec, podle 

kterého je pozemek v oblasti zastavitelné plochy pro bydlení a to v rámci bydlení 

v bytových domech. 

 

Podmínky pro využití plochy, dle územního plánu: 

(PLOCHY BYDLENÍ - V BYTOVÝCH DOMECH - BH) 

 

Hlavní využití: 

Bydlení v bytových domech. 

 

Přípustné využití: 

- bytové domy 

- řadové a terasové rodinné domy 

- občanské vybavení a služby, které jsou slučitelné s bydlením a nesnižují kvalitu 

obytného prostředí např. zvýšenou hladinou hluku, prachu a zvýšenými nároky 

na nákladní dopravu, a které nemají charakter ubytovacích zařízení. 

- garáže sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše 

- stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu sloužící zejména obyvatelům ve 

vymezené ploše 

- veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště 

- sídelní zeleň 

- zahrádkářské kolonie sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše 

- související dopravní a technická infrastruktura 
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- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 

 

Podmíněně přípustné využití: 

- fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního 

využití a jsou jejich součástí nebo jsou umístěny v zastavěné ploše staveb 

hlavního využití 

 

Nepřípustné využití: 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím, zejména: 

- rodinné domy, které nejsou uvedeny v přípustném využití 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- hotely, penziony, motely a ostatní stavby ubytovacích zařízení - zejména 

ubytovny, kempy a skupiny chat nebo bungalovů 

- stavby pro výrobu a skladování 

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které nejsou 

uvedeny v podmíněně přípustném využití 

- zemědělské stavby 

- stavby a zařízení lesního hospodářství 

- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 

- stavby se zvýšenými nároky na těžkou nákladní dopravu a hygienu prostředí 

 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu 

- intenzita využití stavebního pozemku nesmí výt vyšší než 35 % 

- koeficient zeleně nesmí být nižší než 40 % 

 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Humpolec. Jedná se 

o novostavbu bytového domu, nikoliv o stavební úpravy podmiňující změnu 

v užívání stavby. 

 

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

využívání území 

 

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Do projektové dokumentace budou zapracovány požadavky dotčených orgánů. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Na pozemku nebyl proveden geologický, hydrogeologický ani radonový průzkum. 

Při návrhu se vychází z radonové a geologické mapy. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
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Území se nenachází v památkové zóně či rezervaci, území není chráněno podle 

jiných právních předpisů. 
 

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

 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

 

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

poměry v území 

Bylo provedeno ověření vzájemných odstupů staveb dle §25 odst. (4) 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., která uvádí, že jsou-li v některé z protilehlých stěn 

sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb 

roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn. Umístění novostavby bytového 

domu respektuje tyto minimální odstupové vzdálenosti a vyhovuje tak 

požadavkům vyhlášky.  

Stavba nebude negativně ovlivňovat okolní pozemky, stavby ani životní 

prostředí. Stavba neovlivní odtokové poměry v území. 

Může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti během výstavby za 

předpokladu, že budou dodrženy podmínky dané nařízením vlády č.241/2018 Sb. 

(nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č.217/2016 Sb.). 

Odpady na staveništi budou likvidovány v souladu s aktuálním zněním zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Bude se dbát na 

udržování pořádku na staveništi a na čistotu přilehlé komunikace. 

Veškeré stavební materiály použité při stavbě objektu budou mít platný 

certifikát o zdravotní nezávadnosti. Z hlediska požárně nebezpečného prostoru 

jsou dodrženy odstupové vzdálenosti od okolních staveb. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Stavba nevyžaduje požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. Na 

pozemku je pouze travnatý porost, nenachází se zde žádné objekty, stromy 

ani křoviny. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Staveniště se nenachází na pozemcích, které jsou vedeny v zemědělském půdním 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

Napojení stavebního pozemku na dopravní infrastrukturu je řešeno z ulice 

U Sokolovny šířky 9,5 m, kdy na severovýchodní části pozemku budou zřízeny 

nájezdy formou snížení obrubníků chodníkového pásu. Další přístup bude ze 

severozápadní části pozemku. 

Parkování je zajištěno na pozemku – 19 x krytá parkovací stání uvnitř budovy a 9 x 

parkovací stání nekrytá na severovýchodní straně pozemku. 
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Jedno parkovací místo, označené symbolem vozíčkáře, bude vyčleněno pro 

vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě 

postiženou. 

V rámci budování lokality v ulici U Sokolovny byla v minulosti vytvořena nová 

technická infrastruktura a již byly provedeny přípojky ukončené na hranici 

stavebního pozemku. Jedná se o následující přípojky: vodovodní přípojka (Vodak s 

r.o.), splašková kanalizace (Vodak s r.o.), dešťová kanalizace (Vodak s r.o.), 

podzemní vedení NN (E-ON Distribuce, a.s.) a NTL plynovod (E-ON Distribuce, 

a.s.). 

Stavby nových bytových domů jsou navrženy s bezbariérovými vstupy 

z 1. podzemního podlaží i 1. nadzemního podlaží. Dopravní řešení nových 

komunikací pro bytový komplex je navrženo s ohledem na možnost 

bezbariérového přístupu ke stavbám. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba si nevyžádá žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

 

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

 

Okres Pelhřimov, katastrální území Humpolec (649325), parcela č.: 

 

426/13 – ostatní plocha 

Výměra: 3 730 m2 

Vlastnické právo: Byty Humpolec s.r.o., Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod 

 

Na této parcele bude umístěn bytový dům, komunikace, zpevněné plochy a 

inženýrské sítě.  

 

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

bezpečnostní pásmo 

 
Stavbou nevznikají žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

 

 

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 bytového domu včetně základní technické vybavenosti. 

 

b) účel užívání stavby 

 

Jedná se o bytovou výstavbu včetně technické infrastruktury. Navržená budova 

má 17 bytových jednotek v pěti nadzemních podlažích, v podzemním podlaží je 

umístěna hromadná garáž, sklepní kóje a technické zázemí domu. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
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Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

V objektu je v 1.NP umístěn jeden bezbariérový byt, ostatní byty nejsou primárně 

určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto je dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, navržen hlavní vstup do objektu a hlavní komunikace 

bytového domu jako bezbariérové. 

Výjimky ani jiná úlevová řešení zde nejsou uplatněny.  

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Do projektové dokumentace budou zapracovány požadavky dotčených orgánů. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Navržená stavba nemá požadavek na ochranu stavby podle jiných právních 

předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 

 

SO 01 – Bytový dům 

Zastavěná plocha:  448,5 m2 

Užitná plocha:  1 893,02 m2 

Obestavěný prostor: 6 459,4 m3 

Počet bytových jednotek: 17 

Uvažovaný počet osob: 44 

 Byt 1+kk 5 (10 osob) 

 Byt 2+kk 7 (14 osob) 

 Byt 3+kk 4 (16 osob)  

 Byt 4+kk 1 (4 osob) 

Počet garážových parkovacích stání: 19 

Počet venkovních parkovacích stání: 9 

 
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. 

 

Výpočet potřeby vody: 

Bytové jednotky:  100 l/os.den 

Počet obyvatel v BD: 44 

Průměrná denní potřeba vody: 4 400 m3 

Max. denní potřeba vody koef. (d = 1,35): 5 940 l/den = 0,069 l/s 
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Max. hodinová potřeba vody koef. (h = 2,0): 0,138 l/s 

Celková roční potřeba vody: 2 168,1 m3/rok 

 

Předpokládané připojené spotřebiče: 

Pračka: (2,2 kW x 17 ks) 37,4 kW 

Osvětlení:  10,0 kW 

Kuchyňské spotřebiče: 40,0 kW 

Ventilátory:  0,6 kW 

Ostatní spotřebiče:  9,5 kW 

Celkem:  97,5 kW 

 

Výpočet hlavního jističe před elektroměrem: 

I = P / U 

I = 97 500 / 230 

I = 425 A 

 

Výpočet produkce splašků: 

Výtokové armatury:  počet: výpoč. odtoky (l/s):  ƩDU 

 

Umyvadlo  17 0,5   8,5 

Umývátko  5 0,3   1,5 

WC  18 2,0   36,0 

Bidet  1 0,5   0,5 

Dřez  17 0,8   13,6 

Sprcha  13 0,6   7,8 

Vana  5 0,8   4,0 

Pračka  17 0,8   13,6 

Výlevka  1 1,5   1,5 

 

Celkem:      87,0 

Qtot = K * √ ƩDU = 0,5 * √ 87,0 = 4,66 l/s 

 

Produkce odpadů: 

Stavba bude svým provozem produkovat pouze běžný komunální odpad, který 

bude skladován v uzavíratelných kontejnerech na vyhrazeném místě pozemku 

stavby. Komunální odpad bude vyvážen v pravidelných intervalech 

specializovanou firmou. 

 

Energetická náročnost budovy: 

Potřeba tepelné energie: 105,5 kW 

Třída energetické náročnosti bytového domu: C 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

Stavba bude postavena do 2 let od vydání stavebního povolení. Předpokládané 

zahájení je v roce 2022 a dokončení v roce 2024. Jedná se pouze o odhad, přesný 

termín dle časového harmonogramu dodavatele stavby. 

 

Hlavní etapy stavby: 

1. Vytyčení stavby a zemní práce 

2. Základové konstrukce 
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3. Hydroizolace 

4. 1.PP + strop nad 1.PP 

5. 1.NP + strop nad 1.NP 

6. 2.NP + strop nad 2.NP 

7. 3.NP + strop nad 3.NP 

8. 4.NP + strop nad 4.NP 

9. 5.NP + strop nad 5.NP 

10. Střešní konstrukce 

11. Výplně otvorů, provedení instalací 

12. Povrchové úpravy zdí 

13. Provedení podlah 

14. Dokončovací práce 

 

j) orientační náklady stavby 

 

Orientační náklady vzhledem k obestavěnému prostoru: 6 459,4 m3 
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a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Návrh bytového domu respektuje základní urbanistickou koncepci rozvoje města 

danou územním plánem, na základě kterého byl návrh zpracován. Kolem 

bytového domu budou zpevněné plochy řešící dopravu v klidu a přístup do 

vlastního objektu. Okolní prostor obytného domu je řešen z hlediska klidových 

zón, zeleně, prostoru pro odpady a další navazující dopravní a pěší infrastruktury.  

 

Stavba je umístěna na západní straně města na parcele č. 426/13 v katastrálním 

území Humpolec (649325). Terén v místě stavby je svažitý, zatravněný, 

bez vzrostlé zeleně. Jedná se o druh pozemku s označením jako ostatní plocha, 

způsob využití jako manipulační plocha. Podle územního plánu je charakterizován 

jako plocha pro bydlení – v bytových domech. Území dotčené stavbou bytového 

domu není v současnosti využíváno. 

 

Územní regulace a kompozice prostorového řešení je zahrnuta v územním plánu, 

který vydalo zastupitelstvo města Humpolec v roce 2016 + změna č. 1 z roku 

2018, změna č. 2 z roku 2019. Územní plán Humpolec obsahuje textovou a 

grafickou část, součástí jsou výkresy základního členění území, hlavní výkres, 

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, koordinační výkres a 

výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Architektonické řešení vychází z koncepce rozvoje celé oblasti, které bylo 

zpracováno v rámci územního plánu. Jedná se o bytový dům s 5 nadzemními 

podlažími a jedním podlažím podzemním. Poslední nadzemní podlaží domů je 

ustupující. Hlavní vstup do objektu je umístěn na jihozápadní straně, vedlejší 

vchod se nachází na straně severní. Fasáda objektu je členěna francouzskými 

okny a výrazným fasádním prvkem je také provedení balkónů při podélných 

stranách objektu.  Základní barvou celého souboru je bílá s doplňující šedou 

barvou - fasáda ustupujícího patra, konstrukce balkónů a provedení oken. 

 

 

Provozní řešení bytových domů viz. odst. B.2.6. Výroba není obsažena. 

 

Objekt se 17 bytovými jednotkami je tvořen pěti nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Hlavní vstup se nachází na severozápadní straně a je řešen 

bezbariérově. Jako vertikální komunikace slouží schodiště a výtah. Ze společné 

chodby se vstupuje do jednotlivých bytových jednotek. Všechny byty mají terasu 

nebo lodžii. 

 

V prvním podzemním podlaží se nachází 17 sklepních kójí, technická místnost, 

strojovna vzduchotechniky, místnost s elektroměry, úklidová místnost a 

hromadná garáž s 19 parkovacími stáními. Dále je zde vedlejší vchod do bytového 

domu. 
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V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří u hlavního vstupu s poštovními 

schránkami. Dále jsou zde 4 bytové jednotky s předzahrádkou nebo lodžií: 

1. byt 1+kk (33,12 m2 + 33,37 m2), 

2. byt 2+kk (62,04 m2 + 66,28 m2) - bezbariérový, 

3. byt 1+kk (44,75 m2 + 6,25 m2), 

4. byt 3+kk (78,25 m2 + 16,74 m2). 

 

Ve druhém až čtvrtém podlaží se nachází vždy 4 bytové jednotky s lodžiemi: 

1. byt 2+kk (41,31 m2 + 11,24 m2), 

2. byt 2+kk (62,04 m2 + 11,62 m2), 

3. byt 1+kk (44,75 m2 + 6,25 m2), 

4. byt 3+kk (78,25 m2 + 16,74 m2). 

 

V pátém podlaží je 1 bytová jednotka se střešní terasou: 

1. byt 4+kk (123,13 m2 + 101,83 m2). 

 

Obvodová stěna v podzemní části objektu je vytvořena z monolitického 

železobetonu, vnitřní nosné stěny jsou tvořeny z keramických tvárnic Porotherm 

a monolitických železobetonových sloupů. Nosné i nenosné svislé konstrukce v 

nadzemních podlažích jsou z keramických tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo v 

podzemním podlaží je zatepleno kontaktním izolačním systémem. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky. 

 

 (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o 

podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením) 
 

Stavba bytového domu splňuje obecně závazné předpisy pro výstavbu, zejména 

vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, odpovídá platným 

normám ČSN a splňuje vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.  

 

Všechna podlaží bytových domů jsou bezbariérově přístupná. 

 

Hlavní vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. V bytovém domě je navržen 

jeden byt 2+kk v 1. NP jako bezbariérový. Společné chodby jsou dostatečně 

prostorné, aby byl vytvořen manipulační prostor pro otáčení osoby na vozíku. V 

prostoru schodiště je umístěn výtah. Veškeré dveře do společných prostor 

odpovídají minimální šířce 900 mm. 

 

Výškový rozdíl všech pochozích ploch bude maximálně 20 mm. Povrch 

nášlapných vrstev bude pevný, rovný a protiskluzový. Součinitel smykového tření 

min. 0,5 a úhel kluzu min. 10°. V bezbariérovém bytě nutnost manipulačního 

prostoru min. Ø 1500 mm v každé místnosti. Na parkovací ploše bude vyhrazeno 

jedno parkovací místo pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu. 

Parkovací stání bude označeno příslušným symbolem vozíčkáře a bude zde 

umístěna dopravní značka upozorňující na toto stání. 
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Objekty bytových domů včetně komunikací jsou navrženy tak, aby při běžném 

užívání a provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození.  

 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

Návrh objektu je v souladu s vyhláškou č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 

 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem 

a vloupání. Všude, kde by mohlo být nebezpečí pádu, musí být umístěno 

ochranné zábradlí odpovídající výšky dle normových požadavků. Nášlapné vrstvy 

podlahy musí splňovat normové hodnoty požadované protiskluznosti, a to i při 

změně vlhkosti. 

 

Všechna zařízení a instalace, u nichž je to požadováno, musí být pravidelně 

kontrolována a o kontrole musí být vystaveny revizní zprávy a protokoly. 

 

 (stavební řešení, konstrukční a materiálové 

řešení, mechanická odolnost a stabilita) 
 

a) stavební řešení 

 
Objekt bytového domu je šestipodlažní s pěti nadzemními bytovými podlažími a 

jedním podzemním technickým podlažím. V podzemním podlaží se nachází 

základní zázemí tvořené technickou místností, sklepními prostory, strojovnou 

vzduchotechniky, místností s elektroměry a úklidovou komorou společných 

prostor. Dále se v podzemním podlaží bude nacházet hromadná garáž 

s otevřenými parkovacími stáními. Zvýšení kapacity parkovacích stání se 

uskuteční pomocí rozšíření podzemního podlaží mimo základní hmotu domu a 

systémem plošinového parkovacího systému MultiBase.  

Základ dispozice objektu je tvořen centrálním schodišťovým prostorem s výtahem 

a chodbami se severojižní orientací. Z tohoto centrálního prostoru se vstupuje do 

jednotlivých bytových jednotek. Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním 

nadzemním podlaží. Další vedlejší vstup je navržen v podzemním podlaží. 

Všechny vstupy jsou navrženy jako bezbariérové.  

 

Bytový dům tvoří blok čtvercového půdorysu o identických rozměrech 17,0 x 17,0 

m, ze kterého vystupuje na severní fasádě schodišťový prostor o rozměrech 5,9 x 

3,85 m. Výška bytového domu od čisté podlahy podzemního podlaží (1. PP) po 

atiku nad posledním ustupujícím podlažím (5. NP) je 19,1 m. Podzemní podlaží je 

oproti nadzemním podlažím rozšířeno a je tak navrženo o půdorysných 

rozměrech 17,0 x 25,05 m. 

 

Konstrukční výška je stejná ve všech nadzemních podlažích a to 3 000 mm, v 1.PP 

je volena konstrukční výška 3 250 mm. Světlá výška v nadzemních podlažích 1.NP 

až ve 4.NP je 2,63 m, v 5.NP je světlá výška 2,65 m, v 1.PP je světlá výška 2,9 m. Ve 
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všech koupelnách je instalován podhled – SV 2,4 m. 

V objektu jsou dodrženy požadavky na minimální světlé výšky místností, plochy a 

rozměry místností. Konstrukce musí odpovídat požadavkům dle platných norem z 

hlediska tepelné techniky a akustiky. Požadavky na osvětlení a proslunění musí 

splňovat všechny pobytové místnosti. 

 

Konstrukční systém bytového domu je kombinovaný obousměrný s nosnými 

keramickými stěnami ze systému Porotherm, v podzemním podlaží 

s železobetonovými monolitickými vnitřními sloupy a obvodovými stěnami, které 

budou zajišťovat prostorové ztužení budov.  

Založení objektů je navrženo plošné. Objekty budou založeny na 

železobetonových základových deskách realizovaných na podkladních pasech a 

patkách z prostého betonu.  

 

Stropní konstrukce objektu jsou navrženy železobetonové monolitické se skrytými 

průvlaky, pouze nad prostory bytové jednotky v 5.NP bude zhotovena lehká 

nosná konstrukce střechy tvořená průvlaky z ocelových válcovaných nosníků HEB 

v kombinaci se stropnicemi z dřevěných trámů. Balkóny budou železobetonové 

prefabrikované, event. monolitické s přerušeným tepelným mostem pomocí 

nosných tepelně-izolačních prvků pro vykonzolované  stavební konstrukce. 

Konstrukce výtahové šachty bude provedena z monolitického železobetonu. 

Tříramenná schodiště objektu budou železobetonová prefabrikovaná, případně 

monolitická. 

 

Hlavní svislé dělící konstrukce a mezibytové stěny budou provedeny 

z keramických AKU bloků s vysokým akustickým útlumem. Příčkové zdivo uvnitř 

dispozice bytů je uvažováno rovněž z keramických bloků. Instalační přizdívky 

budou zhotoveny z přesných pórobetonových tvárnic. 

 

Střecha nad posledním nadzemním ustoupeným podlažím objektů bude plochá 

jednoplášťová nepochozí. V místě terasy bude realizována jednoplášťová pochozí 

střecha s klasickým pořadím vrstev s vrchní vrstvou z betonové dlažby na 

rektifikovatelných podložkách. Střecha hromadné garáže je uvažována jako 

jednoplášťová pochozí vegetační. Odvodnění všech střech je voleno jako vnitřní 

pomocí střešních vpustí. 

 

Vnější obálka podzemního podlaží budovy bude zateplena certifikovaným 

kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Tenkovrstvá probarvená fasádní 

omítka objektu je navržena v bílé barvě, pouze poslední ustoupené podlaží a 

prostory mezi okny jsou navrženy s omítkou šedé barvy. Na vnitřních stěnách a 

stropech budou provedeny omítky kombinované v koupelnách, WC a u 

kuchyňských linek s obklady. 

Vnější výplně otvorů jsou uvažovány s plastovými rámy tmavě šedé barvy. 

Navržená sekční vrata hromadné garáže budou rovněž tmavá šedá. 

 

Okolo objektu je navržen okapový chodník z říčního kameniva šířky 500 mm. 

Zpevněné plochy v okolí objektu jsou řešeny betonovou dlažbou. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce 
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Bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 300 mm. Ornice bude částečně 

uskladněna na předem určeném místě na pozemku a ponechána ke konečným 

úpravám a část bude odvezena na skládku. Následně bude vykopána jáma v 

podsklepené části, ve které budou dále vykopané jednotlivé rýhy pro základové 

pasy. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku, část bude ponechána na 

pozemku pro zpětné zásypy a případné terénní úpravy. 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy jako plošné, provedené pomocí betonových 

monolitických základových pasů z prostého betonu C20/25, které budou 

zhotoveny pod všemi nosnými stěnami. Dle výpočtu jsou navrženy pod vnějšími 

obvodovými zdmi základové pasy (Š x V) 950 x 800 mm a pod vnitřními nosnými 

zdmi 850 x 800 mm. Pod vnitřními sloupy 2 750 x 2 750 x 1 150 mm. Dále bude 

proveden základ pod schodištěm a výtahovou šachtou. Založení výtahové šachty 

bude na železobetonové desce z betonu C20/25 a oceli B500B. Nad základovými 

pasy bude provedena podkladní betonová deska tloušťky 100 mm z betonu 

C20/25 vyztužená ve dvou řadách KARI sítí Ø 6 mm, oka 100/100 mm. 

 

Hydroizolace a protiradonová izolace 

Hydroizolace a protiradonová izolace je navržena jako fóliová hydroizolace z PVC-

P  ALKORPLAN 35041, tl. 1,5 mm. Veškeré prostupy a problematické detaily musí 

být dostatečně utěsněny. Hydroizolace bude vytažena nad okolní upravený terén 

do výšky 300 mm (min. 150 mm). 

 

Svislé konstrukce v podzemním podlaží 

Obvodové stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové 

tloušťky 250 mm. Stěny budou zatepleny tepelným izolantem z kontaktního 

zateplovacího systému (ETICS) tloušťky 140 mm. Vnitřní nosné stěny jsou 

navrženy z keramických tvárnic Porotherm 25 Profi tloušťky 250 mm a zděny na 

tenkovrstvou maltu. Nosné sloupy jsou navrženy dle výpočtu o půdorysných 

rozměrech 450 x 300 mm a jsou monolitické železobetonové z betonu třídy 

C20/25 a oceli B500B. Nenosné příčky budou provedeny z keramických tvárnic 

Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 mm. 

 

Svislé konstrukce v nadzemních částech konstrukce 

Obvodové stěny bytového domu nad terénem jsou navrženy z keramických 

broušených bloků Porotherm 44 TB Profi tloušťky 400 mm, zděny na 

tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z akustických cihelných 

bloků Porotherm 30 AKU tloušťky 300 mm a zděny na cementovou maltu M10. 

Zároveň toto zdivo splňuje akustické požadavky na mezibytovou stěnu. Nenosné 

příčky budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 

mm. Tyto příčky oddělující pobytové místnosti splňují akustické požadavky. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce objektu budou provedeny jako monolitické železobetonové 

desky tloušťky 240 mm. Použit bude beton C25/30 XC1 a ocel B500B, bednění 

desky bude provedeno systémovým bedněním PERI. Vyztužení desky dle 

statického posouzení. Ve stropní konstrukci budou vynechány otvory pro prostup 

instalací, viz výkres tvaru stropu. Kolem stropní konstrukce bude proveden spojitý 

železobetonový věnec pro přenesení vodorovných sil od větru a účinků 

nerovnoměrného sedání. Součástí stropní konstrukce jsou cihelné věncovky 
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Porotherm a skryté průvlaky přenášející svislé zatížení z vrchních pater budovy. 

 

Překlady 

Překlady nad výplněmi otvorů v obvodové stěně podzemního podlaží jsou řešeny 

jako součást železobetonového lokálně více vyztuženého věnce, dle návrhu a 

posouzení statika. Překlady nad otvory v ostatních obvodových a ve vnitřních 

stěnách budou provedeny z keramických překladů Porotherm. Překlady musí 

splňovat minimální délku uložení.  

 

Střešní konstrukce 

Bytový dům bude zastřešen plochou střechou. Jelikož poslední podlaží je 

ustoupené, vytváří tak terasu pro byt v posledním 5. nadzemním podlaží, 

zastřešení budovy je odstupňované. 

Nad 5. NP je navržena střecha jednoplášťová, zateplená, nepochozí. Střecha je po 

obvodě lemována atikou, odvodnění je zajištěno jednou vnitřní vpustí. Nosnou 

konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce ze železobetonové monolitické desky v 

kombinaci s dřevěným trámovým stropem. Parotěsnící vrstva ze samolepícího 

SBS modifikovaného asfaltového pásu (GLASTEK 30 STICKER PLUS) tloušťky 4 mm. 

Tepelně izolační vrstva je tvořena z desek EPS 100 a spádové vrstvy, která je 

tvořena spádovými klíny z EPS 100 o celkové tloušťce 200 až 530 mm, spád 3 %. 

Vodotěsnost střešní konstrukce zajišťuje fóliová hydroizolace z PVC-P DEKPLAN 

77, tl. 1,5 mm. 

Nad 4. NP je navržena střecha jednoplášťová, zateplená, pochozí. Střecha je po 

obvodě lemována atikou, odvodnění je zajištěno třemi vnitřními vpustěmi. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce ze železobetonové 

monolitické desky tloušťky 240 mm. Bude opatřena penetračním nátěrem na 

asfaltové bázi a na tento povrch bude bodově natavena parotěsnící vrstva z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) tloušťky 4 mm. 

Tepelně izolační vrstva je tvořena z desek na bázi polyisokyanurátu (PIR) 

KINGSPAN THERMA TR 26 FM tloušťky 60 mm, k podkladu a vzájemně mezi sebou 

je přilepena pomocí polyuretanového lepidla. Následuje spádová vrstva, která je 

tvořena spádovými klíny z EPS 150 min. tloušťky 100 mm až 250 mm, spád 1,5 %. 

Vodotěsnost střešní konstrukce zajišťuje fóliová hydroizolace z PVC-P DEKPLAN 

77, tl. 1,5 mm. 

Střešní terasy nad hromadnou garáží jsou řešeny jako vegetační jednoplášťové 

ploché střechy. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce ze 

železobetonové monolitické desky tloušťky 240 mm. Navazuje spádová vrstva 

tvořená betonovou mazaninou ve spádu, spád 1,5 %, na které je položena 

separační netkaná geotextílie a dále hydroizolační fólie z PVC-P určená pro 

vegetační střechy. Na hydroizolační fólii klademe opět separační geotextílii. Dále 

je ve střešní skladbě umístěna tepelná izolace XPS STYRODUR 3035 CS s 

polodrážkou, na ní opět geotextílie. Filtrační vrstvu, drenážní a hydroakumulační 

vrstvu zajišťuje nopová fólie s nakašírovaou textílií DEKDREN T20 GARDEN GTX, 

výška nopu 20 mm. Další vrstvou je extenzivní střešní substrát tloušťky 20 mm, na 

který se položí koberec z rozchodníků a bylin. 

 

Schodiště 

Schodiště je navrženo jako tříramenné, pravotočivé s rovnými stupni. Schodiště je 

prefabrikované ze železobetonu – beton C20/25, ocel B500B. V prostoru 

uprostřed schodiště je navržen osobní výtah Schindler 3100 o rozměrech kabiny 1 

100 x 1 400 mm. Schodišťová ramena jsou uložená na mezipodesty a podesty. 
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Mezipodesta je uložena na nosné zdivo pomocí prvků pro snížení přenosu vibrací 

a kročejového hluku – izoblok bronze uložen na podložky sylomer tl. 12,5 mm. 

Schodiště bude pružně odděleno od ostatních konstrukcí pomocí ethafoamu tl. 

10 mm. Šířka schodišťových ramen je 1 500 mm stejně jako mezipodesta. 

Rozměry stupňů jsou navrženy dle Lehmanova vzorce (2h+b=630) vycházejícího z 

průměrné délky lidského kroku. Rozměry schodiště z 1. PP do 1.NP: výška 166,7 

mm, šířka 300 mm, rozměry schodiště z 1.NP do 5.NP: výška 176,6 mm, šířka 300 

mm. Počet stupňů ramen v 1.PP je 19, v ostatních podlažích je počet stupňů 18. 

Podrobné posouzení viz. příloha Návrh schodiště. Nášlapnou vrstvu tvoří 

keramická dlažba, musí splňovat požadavky na bezpečnost staveb. Na vnitřní 

straně schodiště na stěně výtahu bude umístěno madlo, které bude zasahovat 

maximálně 100 mm směrem do prostoru schodišťového ramene. 

 

Konstrukce podlah 

Konstrukce podlah je řešena jako plovoucí. V nadzemních podlaží je navržena 

tloušťka podlahy 130 mm. V konstrukci podlahy v nadzemních podlažích bude 

použita kročejová izolace z expandovaného polystyrenu EPS v tloušťce 60 mm. 

Nášlapná vrstva společných prostor je keramická dlažba. V bytech bude jako 

nášlapná vrstva použita keramická dlažba a laminátová podlaha. Detailní skladby 

jednotlivých podlah viz. skladby konstrukcí. 

Úroveň podlahy 0,000 je umístěna na horním líci nášlapné vrstvy podlahy 1. 

nadzemního podlaží. 

 

Výplně otvorů 

Veškerá okna v obvodovém plášti jsou plastová s 6-ti komorovým rámem, 

konstrukční hloubkou 82 mm a zasklená izolačním trojsklem, UW= 0,7 ¬ 0,9 

W/m2K. Vstupní dveře do objektu jsou taktéž plastové, mají 5-ti komorový rám a 

jsou zasklené izolačním trojsklem, Uw= 0,93 W/m2K. Vnitřní dveře jsou navržena 

jako dřevěná s obložkovými zárubněmi. Sekční garážová vrata, UW= 1,0 W/m2K. 

 

Vnější omítky 

Vnější omítky budou provedeny v rámci ETICS. Na obvodovou stěnu bude 

nanesen lepící a stěrkový tmel se sklovláknitou výztužnou tkaninou, dále bude 

proveden podkladní probarvený nátěr a fasádní tenkovrstvá probarvená omítka. 

 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky jsou štukové. Na keramickou tvárnici se nejdříve strojně provede 

penetrační nástřik, následně ruční vnitřní štuk a interiérový nátěr v bílé barvě, 

případně v jiné dle upřesnění investora. 

 

Oplocení pozemku 

Pozemek nebude oplocen. Oplocené budou pouze předzahrádky patřící ke 2 

bytovým jednotkám v 1.NP. Oplocení je z tahokovu s povrchovou úpravou 

žárového zinkování. Propustnost výplně je 32 % v odstínu šedé antracitové. Výška 

oplocení je 1500 mm. 

 

Klempířské výrobky 

Vnější parapety oken jsou z ohýbaného pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm v 

barvě antracitová šeď. Oplechování atiky bude provedeno z titanzinkového plechu 

tloušťky 0,7 mm v barvě antracitové. Množství a podrobnější informace viz. 

Specifikace klempířských výrobků. 
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Zámečnické výrobky 

Na terase a lodžiích bude zábradlí z tahokovu s povrchovou úpravou žárového 

zinkování. Podrobněji viz. Specifikace zámečnických výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

Výplně vnitřních otvorů budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových 

zárubní, viz. Specifikace truhlářských výrobků. 

 

Zpevněné plochy 

Okolo objektu je navržen okapový chodník z říčního kameniva frakce 16/32 šířky 

500 mm, vymezený zahradními obrubníky tloušťky 50 mm. Zpevněné plochy jako 

parkovací stání a chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Návrh objektu je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba bude navržena a provedena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 

prostředí, kterým je stavba vystavena, nezpůsobily náhlé či postupné zřícení 

konstrukce, nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce. Při návrhu stavby 

byly navrženy materiály s dostatečnou mechanickou odolností, statická únosnost 

stavebních materiálů je garantovaná výrobcem systému. 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby odpovídali normovým požadavkům po celou 

dobu životnosti. 

 

 (technické 

řešení, výčet technických a technologických zařízení) 

Dešťové vody z objektu budou svedeny přes retenční objekt do dešťové 

kanalizační přípojky PVC DN 150. Ta se napojí do stávající dešťové kanalizace DN 

300. Střecha celého bytového domu bude odvodněna vnitřními dešťovými svody.  

Splaškové vody z objektu budou svedeny do samostatné splaškové kanalizační 

přípojky PVC DN 150. Ta se napojí do stávající splaškové kanalizace DN 300. 

Ležaté kanalizační svody budou v objektu uloženy pod podlahou 1.PP. Čištění 

hlavních ležatých svodů je umožněno vně objektu ve vstupních šachtách. 

Stoupací kanalizační potrubí bude nad střechou objektu ukončeno ventilačními 

hlavicemi a v 1.NP bude opatřeno příslušnými čisticími kusy. 

Zásobování objektu je řešeno samostatnou vodovodní přípojkou, která bude 

napojena na stávající vodovodní řad PVC DN 100. Na přípojce bude na pozemku 

investora umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Odtud povede 

nové vodovodní potrubí přivedeno do objektu, kde bude studená voda rozvedena 

do jednotlivých bytových jednotek a k vnitřním hydrantům. Ohřev TV bude 

zajištěn v centrálně ve výměníkové stanici. Hlavní ležatý rozvod studené vody v 

obytném domě, vedený pod stropem 1.NP, bude sloužit jako přívod pitné i 

požární vody. Jednotlivé stoupačky budou opatřeny sekčními uzávěry a 

vypouštěním. V každé BJ bude osazeno vlastní měření spotřeby studené a teplé 

vody. 
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Vytápění objektu bude řešeno dvěma tepelnými čerpadly vzduch/voda doplněné 

plynovým kondenzačním kotlem umístěným v technické místnosti v 1.PP. Z ní 

bude proveden teplovodní rozvod po objektu. Tepelné ztráty objektu jsou 105,5 

kW – primárně vytápěno TČ o max. výkonu 100 kW, doplnění plyn. kotlem o max. 

výkonu 35 kW. Pro měření odebírané tepelné energie jsou v jednotlivých 

instalačních jádrech osazeny stanice, ve kterých je provedeno měření tepla a 

regulace průtoku topné vody do jednotlivých otopných soustav bytů. Tím je 

zajištěno přesné rozdělení nákladů na jednotlivé byty. Jako otopná tělesa budou 

použita desková otopná tělesa. V posledním pátém nadzemním podlaží domů 

bude instalováno teplovodní podlahové vytápění. V koupelnách budou použity 

koupelnové radiátory.  

Vzduchotechnika bude zajišťovat větrání místností, které nejsou přímo napojené 

na čerstvý vzduch. Tyto místnosti budou potrubím odvětrávány podtlakovým 

způsobem. Tím bude zabráněno rozšiřování pachů do ostatních prostor. Při 

dimenzování odvětrání budou určeny dávky vzduchu dle hygienického předpisu: 

WC   - 50 m
3
.h

-1
/ 1 mísa 

Umyvadlo   - 25 m
3
.h

-1
/ 1 umyvadlo 

Sprcha   - 150 m
3
.h

-1
/ 1 sprchu 

 

Přípojky NN budou provedeny dle návrhu E.ON Distribuce oblast Jindřichův 

Hradec, středisko Pelhřimov kabelovým vedením z trafostanice. Rozvody NN 

budou ukončeny v kabelových skříních umístěných na venkovní fasádě u hlavního 

vstupu do objektů. Vedle kabelové skříně bude na fasádě umístěna přípojnicová 

skříň s pojistkami umožňující v případě zásahu hasičů vypnutí objektu. Odtud 

bude vedeno hlavní domovní vedení bytových domů do hlavního domovního 

rozvaděče umístěného v 1.PP.  

Z hlavního domovního rozvaděče bude provedeno domovní vedení do 

elektroměrových rozvodnic na chodbách domů. 

Objekt bude opatřen vnější ochranou proti přepětí. Vnější ochrana bude řešena 

klasickým hromosvodem. 

Hlavní domovní vedení elektrické energie bude provedeno z přípojkové skříně a 

bude vedeno na chodbě ve společných prostorách domu do rozvodnic na 

jednotlivých patrech. Elektrické rozvody v bytech a společných prostorách budou 

provedeny vodiči typu CYKY  uloženými pod omítkou. 

V objektu bude umístěna v krabici hlavní ochranná přípojnice, ze které budou 

připojeny uzemnění, hromosvod, přípojnice PEN, rozvody ÚT. 

 

Umělé osvětlení objektu vychází z normy ČSN 36 0450 až 36 0042. Osvětlení 

společných prostor bude provedeno žárovkovými svítidly. Podružné rozvaděče v 

bytech - budou obsahovat napájení a jištění všech osvětlovacích, zásuvkových 

okruhů, elektrického zařízení včetně přepěťových ochran. 

V bytovém domu budou provedeny rozvody telefonu, domácího telefonu s 

elektrickým vrátným, rozvody STA. U hlavního vchodu do domu v 1.NP bude 

osazen elektrický vrátný se zvonkovým tablem. V každém bytu bude umístěn 

domácí telefon. Na střeše objektu bude osazena anténní soustava pro příjem 

televize a rozhlasu. 

 

V bytovém domě je umístěn osobní invalidní výtah bez strojovny.  Výtahová 

kabina o rozměrech 1100x1400 mm, která je navržena jako neprůchozí umožňuje 
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jak přepravu 8 osob, tak i přepravu tělesně postižené osoby. Jedná se o výtah bez 

strojovny, u kterého jsou všechny části výtahu umístěny v šachtě. Prohlubeň 

šachty výtahu je  1,1 m pod úrovní podlahy v 1.PP, poslední stanice musí mít 

světlou výšku min. 3400 mm. Výtahová šachta bude odvětrána průvětrníkem o 

min. průřezu 1% vodorovného průřezu šachty – navrženo potrubí o průměru 200 

mm vyvedené nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovou hlavicí. Pro 

sestup na dno výtahové šachty bude sloužit ocelový žebříček, který je dodávkou 

výtahu. Výtahová šachta bude při dně a pod stropem osvětlena s intenzitou min. 

50 lx, v místě výtahového stroje bude osvětlení o intenzitě 200 lx. Výtah bude 

vybaven dle vyhlášky 369/2001 Sb. a bude případně využíván pro přepravu osob 

se sníženou schopností pohybu.  

 

Kapacita parkovacích míst v 1.PP je zvýšena pomocí plošinového parkovacího 

systému MultiBase 2078i. Jedná se o parkovací systémy pro nezávislé parkování 2 

osobních vozů nad sebou. U tohoto parkovacího systému se na všechna 

parkovací místa najíždí v mírném sklonu. K zajištění polohy osobních vozů jsou na 

horních parkovacích místech montovány zarážky kol. Tyto zarážky se musí 

nastavit podle návodu k použití podle vozu, který se má právě zaparkovat. 

Ovládání se provádí pomocí zařízení k samočinnému zastavení vozu 

prostřednictvím souhlasně pracujících klíčů, přičemž ovládací prvky jsou obvykle 

umístěny před opěrami nebo vně na zárubni vrat. Na každém obslužném místě 

se upevní návod k obsluze. U garáží s uzamykatelnými vraty je třeba dbát na 

specifické rozměry. Plošinový parkovací systém sestává ze základových nosníků, 

které se upevní na podlahu v jámě, na zdvihové konstrukci, na které je plošina 

uložena, z traverzy namontované pod plošinou, aby tak byl zajištěn souběh 

hydraulických válců při zvedání a spouštění; dvou hydraulických válců. 

Automaticky působící zablokování zamezuje nedobrovolnému poklesu plošiny z 

horní koncové polohy. 

 

 

Pro stavební objekt bytového domu je vypracováno požárně bezpečnostní řešení 

stavby s požárními výkresy v samostatné příloze D.1.3. 

 

 

Kritériem je splnění požadovaných minimálních hodnot součinitele prostupu 

tepla jednotlivých konstrukcí obálky budovy a zároveň splnění požadované 

hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 

0540 – 2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Podrobnější 

hodnoty a výpočty jsou uvedeny v samostatné části dokumentace. Viz. příloha 

Stavební fyzika. 

Veškeré navržené konstrukce splňují tepelně technické požadavky normy ČSN 73 

0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.  

 

(zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení,

 zásobování vodou, řešení odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

– vibrace, hluk, prašnost apod.) 
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Při stavbě a při užívání stavby bude dbáno na hygienu, ochranu zdraví a dále na 

ochranu životního prostředí, zejména ovzduší a povrchových vod. Stavba splňuje 

příslušné hygienické vyhlášky a předpisy. 

Místnosti jsou větrány přirozeně okny nebo nuceně vzduchotechnicky do 

venkovního prostředí. Vytápění objektů bude teplovodní. Pobytové místnosti mají 

přirozené denní osvětlení okny. Zásobování vodou je řešeno novými vodovodními 

přípojkami. Objekty budou mít nové splaškové kanalizační přípojky. Dešťové vody 

budou svedeny přes retenční nádrže do kanalizace.  

 

Hygienické prostory budou větrány nuceně. Sklepní kóje budou z důvodu 

odvětrání opatřeny větrací mřížkou a budou bezprahové. U objektu bude zřízeno 

místo pro ukládání komunálního odpadu. Stavba nebude ovlivňovat okolí 

vibracemi, hlukem ani prachem. 

 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. a ČSN 73 0532 Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 

výrobků – požadavky.  

 

 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jako ochrana proti radonu byla navržena fóliová hydroizolace. Požadavku ČSN 73 

0601 [3] vyhoví vrstva fóliová hydroizolace z PVC-P ALKORPLAN 35041, tl. 1,5 mm. 

Veškeré prostupy a detaily musí být důkladně utěsněny. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se neuvažují, v blízkosti stavby se nenacházejí dráhy s elektrickou 

trakcí.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita se nehodnotí. Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území.  

 

d) ochrana před hlukem 

Vnější hluk stavbu neohrožuje. Akustické požadavky v budovách budou řešeny dle 

ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky. 

Zvuková izolace v budovách 

 Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách jsou 

stanoveny na základě charakteru oddělovaných místností (chráněné místnosti 

příjmu a hlučné místnosti zdroje zvuku) a v závislosti na směru přenosu zvuku 

(horizontální x vertikální).  

Základní požadovaná hodnota zvukové izolace mezi byty v bytových domech, 

resp. mezi obytnou místností jednoho bytu a všemi ostatními místnostmi 

druhého bytu, je pro stěny i stropy R´w = 53 dB. Základní požadovaná hodnota 

zvukové izolace mezi obytnými místnostmi téhož bytu je pro stěny R´w = 42 dB 

(stropy R´w = 47 dB). 
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 Mezibytové stěny, skladby stropů v jednotlivých podlažích i příčky mezi obytnými 

místnostmi téhož bytu splňují uvedené požadavky normy. 

 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou uvažována žádná protipovodňová opatření. Stavba se nenachází 

v záplavovém území. Odvod vody je řešen přirozeným vsakováním nebo 

odvodem do kanalizace. 

 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území s výskytem metanu 

apod. 

 
 (napojovací místa technické 

infrastruktury; připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky) 
 

Objekt bude napojen na veřejné sítě technické infrastruktury, které se nachází v 

přilehlé komunikaci. Jedná se o splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod, 

plynovod, elektrickou síť a sdělovací kabely. Přípojky sítí technické infrastruktury 

jsou umístěny ve východní části na hranici pozemku. Přesná poloha je zobrazena 

v situačním výkrese. Přípojka dešťové a splaškové kanalizace bude zakončená 

revizní šachtou s čistící tvarovkou, vodovodní přípojka zakončená vodoměrnou 

šachtou s vodoměrem, přípojka NTL plynovodu bude napojena přes skříň HUP s 

plynoměrem a přípojka podzemního vedení NN bude zakončená pojistkovou 

skříní s elektroměrem. 

 

K zásobování vodou v této části města slouží stávající vodovodní síť LT DN 100. Na 

toto potrubí se napojí nová vodovodní přípojka, která bude provedena z PVC DN 

80. Bude vedena volným terénem.  

Dešťové vody budou sváděny dešťovou kanalizací do stávajícího potrubí DN 300. 

Nová přípojka potrubí dešťové kanalizace bude provedena z potrubí se 100% 

kruhovou tuhostí DN 150. Tyto vody budou před vypouštěním do kanalizace 

retenčně zadrženy a vypouštěny s řízeným odtokem.  

Pro odkanalizování části nového bytového domu je navržena splašková 

kanalizace. Nová kanalizace bude provedena gravitační z potrubí se 100% 

kruhovou tuhostí DN 150, které budou napojeny do kanalizačního řadu z PVC 

DN 150. Tento řad je sveden na ČOV Humpolec. 

Rozvody NN od trafostanice k bytovému domu budou součástí samostatné 

projektové dokumentace firmy E-ON. 

 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

 

Objekt je přístupný z veřejné komunikace z východní a západní strany pozemku. Z 

východní strany se nachází vjezd z ulice U Sokolovny 9,5 m. Pro pozemek jsou 

připraveny snížené obrubníky pro sjezdy na obou stranách pozemku. Parkování 
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bude zajištěno na východní části pozemku, které bude přístupné přímo z 

komunikace. Sjezd z pozemku na místní komunikaci (ulice U Sokolovna) bude 

opatřeno svislým značením, které bude upravovat přednost v jízdě. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu přes místní komunikaci 

– ulice U Sokolovny. 

 

c) doprava v klidu 

Doprava v klidu je řešena dle ČSN 73 6110 z roku 2006. 

Pro navržené bytové jednotky bude vyhrazeno 28 odstavných stání. Kapacita 

vnitřních hromadných garáží činí 19 stání, z toho jedno určeno pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Zbylých 9 stání bude zřízeno na 

venkovních parkovacích plochách. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Cyklistické stezky nejsou navrženy. Pro pohyb pěších jsou navrženy chodníky 

podél místní komunikace. Vzhledem ke klidné pozemní komunikaci je umožněn 

bezpečný pohyb chodců a cyklistů. 

 
 (terénní úpravy, použité 

vegetační prvky, biotechnická opatření) 
 

Dotčené území bude tvořeno svahem od nové komunikace, který bude opatřen 

vrstvou ornice a zatravněn. Pro odclonění dopravy od sportoviště je navrženo 

osázet svah keři weigela red prince (vajgélie) a 7 ks stromů corylus colurna (líska 

turecká). 
 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti 

staveniště. Jedná se především o vliv hluku a odpadový materiál. Stavební práce a 

doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb. novelizované nař. vlády 217/2016 Sb., aby byly dodrženy 

předepsané hladiny hluku.  

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby, bude dodavatelem stavby 

řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu 

využití nebo recyklaci. V případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho 

řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady 

znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a 

osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. 

O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, a bude následně 

předložena při kolaudaci stavby. Půda nebude znehodnocena. 

Vlastní provoz objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude 

mít vliv na kvalitu podzemních ani povrchových vod. 
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V průběhu výstavby je třeba minimalizovat vliv stavby na okolní pozemky a 

zástavbu. Staveniště musí být oploceno, práce na stavbě včetně zásobování 

stavby stavebním materiálem musí být prováděny v denní době. Na stávajících 

zpevněných plochách nesmí být skladován stavební materiál ani parkována 

technika. Pro snížení prašnosti je třeba v době suchého počasí přístupové trasy a 

okolí staveniště kropit. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavbou nedojde k narušení vazeb v krajině. Stavba nezasahuje do lokalit 

s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin. V místě stavby se nenachází 

žádné památné stromy. Výstavbou nedojde k narušení ekologických funkcí a 

vazeb v krajině. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště se nachází mimo území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů, nevyžaduje posouzení EIA. 

 

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 

Projekt nespadá do záměrů spadajících do režimu zákona 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Pro stavbu nebudou zřizována nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 
 (splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 

 ochrany obyvatelstva) 

Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. Speciální požadavky nebyly vzneseny. 

Návrh objektu je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Při výstavbě objektu ani při jeho provozu nedojde k porušení hygienických 

předpisů a stavba nebude mít negativní vlivy na životní podmínky v dané lokalitě. 

Při realizaci stavby bude staveniště oploceno plotem výšky 1,8 m pro zamezení 

vstupu nepovolaných osob. 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební materiál bude uskladněn na skládce nebo v uzavíratelném skladu na 

pozemku a bude dodáván průběžně během výstavby. Veškeré dílčí skládky budou 

označeny a budou splňovat požadavky pro uskladnění jednotlivých materiálů. 

Voda a elektrická energie potřebná při výstavbě bude zajištěna ze stávajících 

přípojek nacházejících se na východní hranici pozemku. Přípojné místo vody bude 

vodoměrná šachta s vodoměrem, přípojné místo elektrické energie pojistková 

skříň, na kterou bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem. 

Na pozemku bude umístěno sociální zázemí, zázemí pro vedení stavby a 

uzamykatelný sklad materiálu a nářadí. 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno převážně vsakováním, při výkopových pracích 

bude zajištěno odvodnění dna stavební jámy pomocí spádování do odvodové 

rýhy a následně do jímky, odkud se voda odčerpá mimo staveniště. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu z ulice U Sokolovny 

na východní straně pozemku. Vjezd bude označen dopravním značením 

upozorňujícím na výjezd vozidel ze stavby. Při výjezdu ze staveniště bude 

kontrolováno znečištění vozidel, aby se omezilo znečištění místní komunikace. 

Voda a elektrická energie potřebná při výstavbě bude zajištěna ze stávajících 

přípojek nacházejících se na východní hranici pozemku. Přípojné místo vody bude 

vodoměrná šachta s vodoměrem, přípojné místo elektrické energie pojistková 

skříň, na kterou bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 

v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. novelizované nař. vlády 217/2016 Sb., 

aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku. Výstavba bude probíhat tak, aby byl 

minimalizován její vliv na okolní pozemky a zástavbu. Staveniště bude oploceno a 

práce na stavbě včetně zásobování stavby stavebním materiálem budou 

prováděny v denních hodinách. 

Při výjezdu ze staveniště bude kontrolováno znečištění vozidel, aby se omezilo 

znečištění místní komunikace. 

Pro zařízení staveniště bude využito pozemků investora.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Při realizaci stavby bude staveniště oploceno plotem výšky 1,8 m pro zamezení 

vstupu nepovolaných osob, v místě vjezdu bude uzamykatelná brána a osazeny 

výstražné cedule POZOR STAVBA s dalšími upozorněními, zákazy a příkazy na 

staveništi a čísly na záchranné složky. 
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Stavba nevyžaduje požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. Na 

pozemku je pouze travnatý porost, nenachází se zde žádné objekty, stromy ani 

křoviny. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude umístěno na stavebním pozemku. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není třeba vybudovat bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby a demolice, bude 

dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně 

nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že 

jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se 

zákonem č.383/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu 

určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného 

druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná 

evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a 

bude následně předložena při kolaudaci stavby. 

 

Odpady vzniklé při výstavbě    

17 01 01 - beton      O 

17 01 02 - cihla       O 

17 01 03 - keramika      O 

17 01 07 - ostatní směsi stav. hmot    O 

17 02 02 - sklo       O 

17 02 03 - plast       O 

17 03 02 - asfaltové směsi ostatní    O 

17 04 05 - železo a ocel      O 

17 04 07 - směsné kovy      O 

17 04 10 - kabely obsahující nebezpečné látky   N 

17 04 11 - kabely ostatní     O 

17 05 04 - zemina a kamení      O 

17 05 06 - vytěžená hlušina     O 

17 06 04 - izolační materiál     O 

17 08 02 - stavební materiály na bázi sádry   O 

17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady  O 

14 06 03 - Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 

15 01 01 - Papírové obaly     O/N 

15 01 02 - Plastové obaly     O/N 

15 01 04 - Kovové obaly     O/N 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Sejmutá ornice bude zčásti ponechána na vytvořených deponiích v místě stavby a 

následně využita k ozelenění nových nezpevněných ploch. Přebývající ornice bude 
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odvezena na zemědělsky využívaný pozemek v blízkém okolí stavby, kde bude 

v nejbližším vhodném agrotechnickém období využita pro zvýšení jeho humusové 

vrstvy. 

Ostatní vytěžená zemina bude částečně využita při terénních úpravách v okolí 

stavby. Přebývající zemina bude odvezena na řízenou skládku.  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Hluk 

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných 

limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě 

(podle vyhl. č. 272/2011 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci 

nadměrného hluku přijmout tato opatření:   

 dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-20 hod.) 

 organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena 

rovnoměrně v průběhu dne 

 směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), 

minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách 

 minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů 

Při vlastním provozu objektu hluk z denního ani nočního provozu s rezervou 

nedosáhne hranice povolených limitů a výrazně neovlivní akustickou situaci v 

chráněném venkovním prostoru ani v okolní obytné zástavbě. 

 

Ovzduší 

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je 

nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti: 

 vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. 

 případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno, 

 vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty 

 odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a 

jejich okolí prachem ze stavby. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Zajištění bezpečnosti při výstavbě: 

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících 

technických norem a dalších předpisů uvedených níže.  

Povinnosti dodavatele stavebních prací: 

 předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany 

 vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými 

prostředky 

 odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem 

 přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti 

práce 
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Způsobilost pracovníků: 

 provádět pravidelná školení bezpečnosti práce 

 školení dalších činností, kde platí konkrétní předpisy (svářeči, jeřábníci, vazači, 

obsluhy ručních motorových pil a další. 

 

Údaje o samostatných činnostech vyžadující bezpečnostní opatření: 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném 

oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti 

práce a požární ochrany. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své 

zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé a subdodavatelé.  

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci 

přímo na staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny 

v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci 

přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.  

Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí.  

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeny 

ručně. Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni 

s podmínkami provozu. V zimním období zajistit provozování cest op staveništi, 

včetně vysypávání tak, aby nedošlo k úrazu. Musí být viditelně vyvěšen seznam 

důležitých telefonních stanic (lékařská služba, HZS, plynárna, vodárna, energetika, 

spoje a policie). Je zakázáno všem osobám dovážet a používat alkoholické nápoje 

na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor 

staveniště a případně ohraničeny páskou či oploceny. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Na stavbě se nepředpokládá výskyt osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, pro které by bylo 

třeba provádět úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není třeba řešit dopravně inženýrská opatření jako dopravní objížďky, uzavírky. 

Na staveništi v místě výjezdu vozidel ze stavby bude umístěno dočasné dopravní 

značení upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Stavba bude postavena do 2 let od vydání stavebního povolení. Předpokládané 

zahájení je v roce 2022 a dokončení v roce 2024. Jedná se pouze o odhad, přesný 

termín dle časového harmonogramu dodavatele stavby. 

 

Hlavní etapy stavby: 

1. Vytyčení stavby a zemní práce 

2. Základové konstrukce 

3. Hydroizolace 

4. 1.PP + strop nad 1.PP 
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5. 1.NP + strop nad 1.NP 

6. 2.NP + strop nad 2.NP 

7. 3.NP + strop nad 3.NP 

8. 4.NP + strop nad 4.NP 

9. 5.NP + strop nad 5.NP 

10. Střešní konstrukce 

11. Výplně otvorů, provedení instalací 

12. Povrchové úpravy zdí 

13. Provedení podlah 

14. Dokončovací práce 
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Dešťové vody budou sváděny dešťovou kanalizací do stávajícího potrubí DN 300. 

Nová přípojka potrubí dešťové kanalizace bude provedena z potrubí se 100% 

kruhovou tuhostí DN 150. Tyto vody budou před vypouštěním do kanalizace 

retenčně zadrženy a vypouštěny s řízeným odtokem.  
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Předmětem návrhu je novostavba samostatně stojícího bytového domu o pěti 

nadzemích a jednom podzemním podlaží pro trvalé bydlení. Novostavba 

disponuje sedmnácti bytovými jednotkami. Bytové jednotky jsou dispozic 1+kk, 

2+kk, 3+kk a 4+kk. Byty se nacházejí v nadzemních podlažích, v podzemním 

podlaží je navržena hromadná garáž a technické zázemí budovy. 

Stavba je umístěna na západní straně města na parcele č. 426/13 v katastrálním 

území Humpolec (649325). Terén v místě stavby je svažitý, zatravněný, bez 

vzrostlé zeleně. Jedná se o druh pozemku s označením jako ostatní plocha, 

způsob využití jako manipulační plocha. Podle územního plánu je charakterizován 

jako plocha pro bydlení – v bytových domech. Území dotčené stavbou bytového 

domu není v současnosti využíváno. 

Návrh bytového domu respektuje základní urbanistickou koncepci rozvoje města 

danou územním plánem, na základě kterého byl návrh zpracován. Kolem 

bytového domu budou zpevněné plochy řešící dopravu v klidu a přístup do 

vlastního objektu. Okolní prostor obytného domu je řešen z hlediska klidových 

zón, zeleně, prostoru pro odpady a další navazující dopravní a pěší infrastruktury.  

Stavba je umístěna na západní straně města na parcele č. 426/13 v katastrálním 

území Humpolec (649325). Terén v místě stavby je svažitý, zatravněný, bez 

vzrostlé zeleně. Jedná se o druh pozemku s označením jako ostatní plocha, 

způsob využití jako manipulační plocha. Podle územního plánu je charakterizován 

jako plocha pro bydlení – v bytových domech. Území dotčené stavbou bytového 

domu není v současnosti využíváno. 

Územní regulace a kompozice prostorového řešení je zahrnuta v územním plánu, 

který vydalo zastupitelstvo města Humpolec v roce 2016 + změna č. 1 z roku 

2018, změna č. 2 z roku 2019. Územní plán Humpolec obsahuje textovou a 

grafickou část, součástí jsou výkresy základního členění území, hlavní výkres, 

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, koordinační výkres a 

výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

Architektonické řešení vychází z koncepce rozvoje celé oblasti, které bylo 

zpracováno v rámci územního plánu. Jedná se o bytový dům s 5 nadzemními 

podlažími a jedním podlažím podzemním. Poslední nadzemní podlaží domů je 

ustupující. Hlavní vstup do objektu je umístěn na jihozápadní straně, vedlejší 

vchod se nachází na straně severní. Fasáda objektu je členěna francouzskými 
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okny a výrazným fasádním prvkem je také provedení balkónů při podélných 

stranách objektu.  Základní barvou celého souboru je bílá s doplňující šedou 

barvou - fasáda ustupujícího patra, konstrukce balkónů a provedení oken. 

 

Bytový dům (SO 01) zaujímá tvar čtvercového půdorysu o rozměrech 17,0 x 17,0 

m, ze kterého vystupuje na severní fasádě schodišťový prostor o rozměrech 5,9 x 

3,85 m. Výška domu od čisté podlahy podzemního podlaží (1.PP) po atiku nad 

posledním ustupujícím podlažím (5. NP) je 19,1 m. V podzemním technickém 

podlaží domu se nachází základní zázemí tvořené technickou místností, sklepními 

prostory, úklidovou komorou, technickou místností a strojovnou vzduchotechniky. 

Dále je v podzemním podlaží navržena hromadná garáž s otevřenými 

parkovacími stáními. Základ dispozice nadzemních podlaží domu je tvořen 

centrálním schodišťovým prostorem s výtahem a chodbou se severojižní 

orientací. Z tohoto centrálního prostoru se vstupuje do jednotlivých bytových 

jednotek. Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním nadzemním podlaží. Další 

vedlejší vstup je navržen v podzemním podlaží. Oba vstupy jsou řešeny jako 

bezbariérové. 

Objekt se sedmnácti bytovými jednotkami je tvořen pěti nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním nadzemním 

podlaží. Další vedlejší vstup je navržen v podzemním podlaží. Jako vertikální 

komunikace v objektu slouží schodiště a výtah. Ze společné chodby se vstupuje 

do jednotlivých bytových jednotek. Všechny byty mají terasu nebo lodžii. 

V suterénu se nachází 17 sklepních kójí, úklidová a technická místnost, strojovna 

vzduchotechniky, místnost s elektroměry a hromadná garáž s celkovou kapacitou 

19 parkovacích stání (včetně 1 parkovacího stání vyhrazeného pro osoby 

s tělesným postižením).  

V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří u hlavního vstupu s poštovními 

schránkami. Dále jsou zde 4 bytové jednotky s lodžií nebo terasou: 

1. byt 1+kk (33,12 m2 + 33,37 m2), 

2. byt 2+kk – bezbariérový (62,04 m2 + 66,28 m2), 

3. byt 1+kk (44,75 m2 + 6,25 m2), 

4. byt 3+kk (78,25 m2 + 16,74 m2). 

Ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází vždy 4 bytové 

jednotky s lodžií: 

1. byt 2+kk (41,31 m2 + 11,24 m2), 

2. byt 2+kk (62,04 m2 + 11,62 m2), 

3. byt 1+kk (44,75 m2 + 6,25 m2), 

4. byt 3+kk (78,25 m2 + 16,74 m2). 

V pátém nadzemním podlaží se nachází 1 bytová jednotka s terasou: 

1. byt 4+kk (123,13 m2 + 101,83 m2). 
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Stavba bytového domu splňuje obecně závazné předpisy pro výstavbu, zejména 

vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, odpovídá platným 

normám ČSN a splňuje vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

Hlavní vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. V bytovém domě je navržen 

jeden byt v 1. NP jako bezbariérový. Společné chodby jsou dostatečně prostorné, 

aby byl vytvořen manipulační prostor pro otáčení osoby na vozíku. V prostoru 

schodiště je umístěn výtah. Veškeré dveře do společných prostor odpovídají 

minimální šířce 900 mm. 

Výškový rozdíl všech pochozích ploch bude maximálně 20 mm. Povrch 

nášlapných vrstev bude pevný, rovný a protiskluzový. Součinitel smykového tření 

min. 0,5 a úhel kluzu min. 10°. V bezbariérovém bytě nutnost manipulačního 

prostoru min. Ø 1500 mm v každé místnosti. Na parkovací ploše bude vyhrazeno 

jedno parkovací místo pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu. 

Parkovací stání bude označeno příslušným symbolem vozíčkáře a bude zde 

umístěna dopravní značka upozorňující na toto stání. 

 

 

Zastavěná plocha:  448,5 m2 

Užitná plocha:  1 893,02 m2 

Obestavěný prostor: 6 459,4 m3 

Počet bytových jednotek: 17 

Uvažovaný počet osob: 44 

Pro prostory suterénu není orientace vůči světovým stranám důležitá, proto se 

nehodnotí. 

Severní strana: Severní strana přiléhá k místní komunikaci. Na tuto stranu má 

objekt orientovaný vchod a schodišťový prostor s výtahem. V rámci řešení byla 

snaha neorientovat na tuto stranu obytné místnosti. Jelikož se jedná o bytový 

dům s více byty na podlaží jsou zde umístěné i obytné místnosti. 

Jižní strana: Na jižní stranu jsou orientované převážně obytné místnosti. 

Východní strana: Na východní straně se nachází obytné místnosti a lodžie. V 1.NP 

až 4.NP má každý byt lodžii orientovanou na východ. 

Západní strana: Na západní straně se nachází obytné místnosti a také lodžie a 

terasy. V 1.NP mají 2 byty terasu s vlastními oplocenými zahradami, ve 2.NP, 3.NP 

a 4.NP má každý byt lodžii orientovanou na západ. 

 

Objekt bytového domu je šestipodlažní s pěti nadzemními bytovými podlažími a 

jedním podzemním technickým podlažím. Bytový dům tvoří blok čtvercového 

půdorysu o identických rozměrech 17,0 x 17,0 m, ze kterého vystupuje na severní 

fasádě schodišťový prostor o rozměrech 5,9 x 3,85 m. Výška bytového domu od 
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čisté podlahy podzemního podlaží (1. PP) po atiku nad posledním ustupujícím 

podlažím (5. NP) je 19,1 m. Podzemní podlaží je oproti nadzemním podlažím 

rozšířeno a je tak navrženo o půdorysných rozměrech 17,0 x 25,05 m. 

Konstrukční výška je stejná ve všech nadzemních podlažích a to 3 000 mm, v 1.PP 

je volena konstrukční výška 3 250 mm. Světlá výška v nadzemních podlažích 1.NP 

až ve 4.NP je 2,63 m, v 5.NP je světlá výška 2,65 m, v 1.PP je světlá výška 2,9 m. Ve 

všech koupelnách je instalován podhled – SV 2,4 m. 

V objektu jsou dodrženy požadavky na minimální světlé výšky místností, plochy a 

rozměry místností. Konstrukce musí odpovídat požadavkům dle platných norem z 

hlediska tepelné techniky a akustiky. Požadavky na osvětlení a proslunění musí 

splňovat všechny pobytové místnosti. 

Konstrukční systém bytového domu je kombinovaný obousměrný s nosnými 

keramickými stěnami ze systému Porotherm, v podzemním podlaží 

s železobetonovými monolitickými vnitřními sloupy a obvodovými stěnami, které 

budou zajišťovat prostorové ztužení budov.  

Založení objektů je navrženo plošné. Objekty budou založeny na 

železobetonových základových deskách realizovaných na podkladních pasech a 

patkách z prostého betonu.  

Stropní konstrukce objektu jsou navrženy železobetonové monolitické se skrytými 

průvlaky, pouze nad prostory bytové jednotky v 5.NP bude zhotovena lehká 

nosná konstrukce střechy tvořená průvlaky z ocelových válcovaných nosníků HEB 

v kombinaci se stropnicemi z dřevěných trámů. Balkóny budou železobetonové 

prefabrikované, event. monolitické s přerušeným tepelným mostem pomocí 

nosných tepelně-izolačních prvků pro vykonzolované  stavební konstrukce. 

Konstrukce výtahové šachty bude provedena z monolitického železobetonu. 

Tříramenná schodiště objektu budou železobetonová prefabrikovaná, případně 

monolitická. 

Hlavní svislé dělící konstrukce a mezibytové stěny budou provedeny 

z keramických AKU bloků s vysokým akustickým útlumem. Příčkové zdivo uvnitř 

dispozice bytů je uvažováno rovněž z keramických bloků. Instalační přizdívky 

budou zhotoveny z přesných pórobetonových tvárnic. 

Střecha nad posledním nadzemním ustoupeným podlažím objektů bude plochá 

jednoplášťová nepochozí. V místě terasy bude realizována jednoplášťová pochozí 

střecha s klasickým pořadím vrstev s vrchní vrstvou z betonové dlažby na 

rektifikovatelných podložkách. Střecha hromadné garáže je uvažována jako 

jednoplášťová pochozí vegetační. Odvodnění všech střech je voleno jako vnitřní 

pomocí střešních vpustí. 

 

Kapacita parkovacích míst v 1.PP je zvýšena pomocí plošinového parkovacího 

systému MultiBase 2078i. Jedná se o parkovací systémy pro nezávislé parkování 2 

osobních vozů nad sebou. U tohoto parkovacího systému se na všechna 

parkovací místa najíždí v mírném sklonu. K zajištění polohy osobních vozů jsou na 

horních parkovacích místech montovány zarážky kol. Tyto zarážky se musí 

nastavit podle návodu k použití podle vozu, který se má právě zaparkovat. 

Ovládání se provádí pomocí zařízení k samočinnému zastavení vozu 

prostřednictvím souhlasně pracujících klíčů, přičemž ovládací prvky jsou obvykle 

umístěny před opěrami nebo vně na zárubni vrat. Na každém obslužném místě 
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se upevní návod k obsluze. U garáží s uzamykatelnými vraty je třeba dbát na 

specifické rozměry. Plošinový parkovací systém sestává ze základových nosníků, 

které se upevní na podlahu v jámě, na zdvihové konstrukci, na které je plošina 

uložena, z traverzy namontované pod plošinou, aby tak byl zajištěn souběh 

hydraulických válců při zvedání a spouštění; dvou hydraulických válců. 

Automaticky působící zablokování zamezuje nedobrovolnému poklesu plošiny z 

horní koncové polohy. 

 

 

Stavební fyzika je řešena v samostatné příloze. 

Požadavky a opatření z hlediska požární ochrany jsou uvedeny v 

samostatné příloze. 

 

Použité materiály a jakost provedení budou splňovat podmínky příslušných 

norem a legislativních předpisů, které se danou problematikou zabývají. 

 

Nejsou požadovány žádné netradiční technologické postupy ani požadavky na 

provádění. 

 

Konstrukční systém bytového domu je kombinovaný obousměrný s nosnými 

keramickými stěnami ze systému Porotherm v rozdílných tloušťkách (440, 300, 

250 a 200 mm), v podzemním podlaží s železobetonovými monolitickými 

vnitřními sloupy 450 x 300 mm a obvodovými stěnami tl. 250 mm, které budou 

zajišťovat prostorové ztužení budov.  

Stropní konstrukce objektu jsou navrženy železobetonové monolitické desky se 

skrytými průvlaky v tl. 240 mm (beton třídy C25/30m, ocel B500B). Součástí 

stropní konstrukce v 1.PP jsou i průvlaky výšky 500 mm. Nad prostory bytové 

jednotky v 5.NP bude zhotovena lehká nosná konstrukce střechy tvořená 

průvlaky z ocelových válcovaných nosníků HEB v kombinaci se stropnicemi 

z dřevěných trámů. 
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Na pozemku určeném k výstavbě bytového domu se nenachází žádný stávající 

objekt, proto nebudou prováděny bourací práce. 

 

Před zahájením vlastních výkopových prací bude provedena v prostoru 

budoucího staveniště skrývka ornice v tl. 300 mm. Ornice bude částečně 

uskladněna na předem určeném místě na pozemku a ponechána ke konečným 

úpravám a část bude odvezena na skládku. Před zahájením výkopových prací je 

nutné geodetické vytyčení a umístění laviček. Výkopové práce budou provedeny 

strojně. Následně bude vykopána jáma v podsklepené části, ve které budou dále 

vykopané jednotlivé rýhy pro základové pasy. Stěny jámy budou svahované 

v poměru 1:1. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku, část bude 

ponechána na pozemku pro zpětné zásypy a případné terénní úpravy. Základové 

pasy budou ručně začištěny a základová spára zhutněna. 

 

Základové konstrukce jsou navrženy jako plošné, provedené pomocí betonových 

monolitických základových pasů z prostého betonu C20/25, které budou 

zhotoveny pod všemi nosnými stěnami. Dle výpočtu jsou navrženy pod vnějšími 

obvodovými zdmi základové pasy (Š x V) 950 x 800 mm a pod vnitřními nosnými 

zdmi 850 x 800 mm. Pod vnitřními sloupy 2 750 x 2 750 x 1 150 mm. Dále bude 

proveden základ pod schodištěm a výtahovou šachtou. Založení výtahové šachty 

bude na železobetonové desce z betonu C20/25 a oceli B500B.  

 

Nad základovými pasy bude provedena podkladní betonová deska tloušťky 100 

mm z betonu C20/25 vyztužená ve dvou řadách KARI sítí Ø 6 mm, oka 100/100 

mm. 

 

Hydroizolace a protiradonová izolace je navržena jako fóliová hydroizolace z PVC-

P  ALKORPLAN 35041, tl. 1,5 mm. Veškeré prostupy a problematické detaily musí 

být dostatečně utěsněny. Hydroizolace bude vytažena nad okolní upravený terén 

do výšky 300 mm (min. 150 mm). Doporučuji přizvat stavební dozor ke kontrole 

hydroizolace. Vždy je nutné požadovat certifikát, že je daná hydroizolace 

použitelná jako izolace proti radonu. 

 

Obvodové stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové 

tloušťky 250 mm. Stěny budou zatepleny tepelným izolantem z kontaktního 
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zateplovacího systému (ETICS) tloušťky 140 mm. Vnitřní nosné stěny jsou 

navrženy z keramických tvárnic Porotherm 25 Profi tloušťky 250 mm a zděny na 

tenkovrstvou maltu. Nosné sloupy jsou navrženy dle výpočtu o půdorysných 

rozměrech 450 x 300 mm a jsou monolitické železobetonové z betonu třídy 

C20/25 a oceli B500B. Nenosné příčky budou provedeny z keramických tvárnic 

Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 mm. 

 

Obvodové stěny bytového domu nad terénem jsou navrženy z keramických 

broušených bloků Porotherm 44 TB Profi tloušťky 400 mm, zděny na 

tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z akustických cihelných 

bloků Porotherm 30 AKU tloušťky 300 mm a zděny na cementovou maltu M10. 

Zároveň toto zdivo splňuje akustické požadavky na mezibytovou stěnu. Nenosné 

příčky budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 

mm. Tyto příčky oddělující pobytové místnosti splňují akustické požadavky. 

 

Stropní konstrukce objektu budou provedeny jako monolitické železobetonové 

desky tloušťky 240 mm. Použit bude beton C25/30 XC1 a ocel B500B, bednění 

desky bude provedeno systémovým bedněním PERI. Vyztužení desky dle 

statického posouzení. Ve stropní konstrukci budou vynechány otvory pro prostup 

instalací, viz výkres tvaru stropu. Kolem stropní konstrukce bude proveden spojitý 

železobetonový věnec pro přenesení vodorovných sil od větru a účinků 

nerovnoměrného sedání. Součástí stropní konstrukce jsou cihelné věncovky 

Porotherm a skryté průvlaky přenášející svislé zatížení z vrchních pater budovy. 

 

Překlady nad výplněmi otvorů v obvodové stěně podzemního podlaží jsou řešeny 

jako součást železobetonového lokálně více vyztuženého věnce, dle návrhu a 

posouzení statika. Překlady nad otvory ve vnitřních stěnách budou provedeny z 

keramických překladů Porotherm. Překlady musí splňovat minimální délku 

uložení. 

Překlady nad výplněmi otvorů v obvodové stěně nadzemích podlaží jsou řešeny 

jako sestavou keramických překladů Porothem. Pouze u oken rozměru 3,75 m je 

překlad řešen jako součást železobetonového lokálně více vyztuženého věnce, dle 

návrhu a posouzení statika. 

 

Bytový dům bude zastřešen plochou střechou. Jelikož poslední podlaží je 

ustoupené, vytváří tak terasu pro byt v posledním 5. nadzemním podlaží, 

zastřešení budovy je odstupňované. 

Nad 5. NP je navržena střecha jednoplášťová, zateplená, nepochozí. Střecha je po 

obvodě lemována atikou, odvodnění je zajištěno jednou vnitřní vpustí. Nosnou 

konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce ze železobetonové monolitické desky v 
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kombinaci s dřevěným trámovým stropem. Parotěsnící vrstva ze samolepícího 

SBS modifikovaného asfaltového pásu (GLASTEK 30 STICKER PLUS) tloušťky 4 mm. 

Tepelně izolační vrstva je tvořena z desek EPS 100 a spádové vrstvy, která je 

tvořena spádovými klíny z EPS 100 o celkové tloušťce 200 až 530 mm, spád 3 %. 

Vodotěsnost střešní konstrukce zajišťuje fóliová hydroizolace z PVC-P DEKPLAN 

77, tl. 1,5 mm. 

Nad 4. NP je navržena střecha jednoplášťová, zateplená, pochozí. Střecha je po 

obvodě lemována atikou, odvodnění je zajištěno třemi vnitřními vpustěmi. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce ze železobetonové 

monolitické desky tloušťky 240 mm. Bude opatřena penetračním nátěrem na 

asfaltové bázi a na tento povrch bude bodově natavena parotěsnící vrstva z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) tloušťky 4 mm. 

Tepelně izolační vrstva je tvořena z desek na bázi polyisokyanurátu (PIR) 

KINGSPAN THERMA TR 26 FM tloušťky 60 mm, k podkladu a vzájemně mezi sebou 

je přilepena pomocí polyuretanového lepidla. Následuje spádová vrstva, která je 

tvořena spádovými klíny z EPS 150 min. tloušťky 100 mm až 250 mm, spád 1,5 %. 

Vodotěsnost střešní konstrukce zajišťuje fóliová hydroizolace z PVC-P DEKPLAN 

77, tl. 1,5 mm. 

Střešní terasy nad hromadnou garáží jsou řešeny jako vegetační jednoplášťové 

ploché střechy. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce ze 

železobetonové monolitické desky tloušťky 240 mm. Navazuje spádová vrstva 

tvořená betonovou mazaninou ve spádu, spád 1,5 %, na které je položena 

separační netkaná geotextílie a dále hydroizolační fólie z PVC-P určená pro 

vegetační střechy. Na hydroizolační fólii klademe opět separační geotextílii. Dále 

je ve střešní skladbě umístěna tepelná izolace XPS STYRODUR 3035 CS s 

polodrážkou, na ní opět geotextílie. Filtrační vrstvu, drenážní a hydroakumulační 

vrstvu zajišťuje nopová fólie s nakašírovaou textílií DEKDREN T20 GARDEN GTX, 

výška nopu 20 mm. Další vrstvou je extenzivní střešní substrát tloušťky 20 mm, na 

který se položí koberec z rozchodníků a bylin. 

 

Schodiště je navrženo jako tříramenné, pravotočivé s rovnými stupni. Schodiště je 

prefabrikované ze železobetonu – beton C20/25, ocel B500B. V prostoru 

uprostřed schodiště je navržen osobní výtah Schindler 3100 o rozměrech kabiny 1 

100 x 1 400 mm. Schodišťová ramena jsou uložená na mezipodesty a podesty. 

Mezipodesta je uložena na nosné zdivo pomocí prvků pro snížení přenosu vibrací 

a kročejového hluku – izoblok bronze uložen na podložky sylomer tl. 12,5 mm. 

Schodiště bude pružně odděleno od ostatních konstrukcí pomocí ethafoamu tl. 

10 mm. Šířka schodišťových ramen je 1 500 mm stejně jako mezipodesta. 

Rozměry stupňů jsou navrženy dle Lehmanova vzorce (2h+b=630) vycházejícího z 

průměrné délky lidského kroku. Rozměry schodiště z 1. PP do 1.NP: výška 166,7 

mm, šířka 300 mm, rozměry schodiště z 1.NP do 5.NP: výška 176,6 mm, šířka 300 

mm. Počet stupňů ramen v 1.PP je 19, v ostatních podlažích je počet stupňů 18. 

Podrobné posouzení viz. příloha Návrh schodiště. Nášlapnou vrstvu tvoří 

keramická dlažba, musí splňovat požadavky na bezpečnost staveb. Na vnitřní 

straně schodiště na stěně výtahu bude umístěno madlo, které bude zasahovat 

maximálně 100 mm směrem do prostoru schodišťového ramene. 
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Konstrukce podlah je řešena jako plovoucí. V nadzemních podlaží je navržena 

tloušťka podlahy 130 mm. V konstrukci podlahy v nadzemních podlažích bude 

použita kročejová izolace z expandovaného polystyrenu EPS v tloušťce 60 mm. 

Nášlapná vrstva společných prostor je keramická dlažba. V bytech bude jako 

nášlapná vrstva použita keramická dlažba a laminátová podlaha. Detailní skladby 

jednotlivých podlah viz. skladby konstrukcí. 

Úroveň podlahy 0,000 je umístěna na horním líci nášlapné vrstvy podlahy 1. 

nadzemního podlaží. 

Nášlapné vrstvy podlah včetně betonové podkladní desky je třeba dilatovat. 

Druhy nášlapných vrstev – laminátová podlaha, keramická dlažba, strojně hlazená 

ŽB deska opatřená nátěrem odolným proti obrusu, olejům a solím. 

Skladby podlah jsou navrženy tak, aby vyhovovaly platným ČSN. Podlahy budou 

provedeny jako těžké plovoucí s vloženou kročejovou izolací určenou pro skladby 

podlah. 
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Veškerá okna v obvodovém plášti jsou plastová s 6-ti komorovým rámem, 

konstrukční hloubkou 82 mm a zasklená izolačním trojsklem, UW= 0,7¬ 0,9 W/m2K. 

Vstupní dveře do objektu jsou taktéž plastové, mají 5-ti komorový rám a jsou 

zasklené izolačním trojsklem, UW= 0,93 W/m2K. Vnitřní dveře jsou navržena jako 

dřevěná s obložkovými zárubněmi. Sekční garážová vrata, UW= 1,0 W/m2K. 

Rámy oken budou provedeny z venkovní strany v tmavě šedé barvě (antracit) a z 

vnitřní strany v bílé barvě. Okna a otevíravé části okenních sestav budou 

vybaveny kováním s klikou (4 polohový systém) s možností tzv. mikroventilace. 

Francouzská okna na jižní fasádě domu budou opatřena skleněným zábradlím 

výšky 1,0 m nad pochůznou plochou bytů. Zábradlí budou systémově kotvena do 

rámů oken. Okna v úrovni podlah (bez parapetů) budou osazovaná na podkladní 

tepelně izolační prvek do podlahy výšky 130 mm (např. Purenit). 

Vnitřní dveře do společných prostor a zděných sklepů budou plné do ocelové 

zárubně. Dveře sklepních kójí budou plné s ocelovým rámem. Vstupní 

protipožární dveře do bytů budou osazeny do vlastní ocelové zárubně. Dveře 

budou vybaveny vícebodovým bezpečnostním systémem s bezpečnostním 

kováním - bezpečnostní třída RC3, kování klika-koule. Dveřní křídlo bude plné s 

polodrážkou, opatřené dřevěným lakovaným prahem a kukátkem, barva zárubně 

– tmavě šedá (antracit), barva dveřního křídla - světle šedá. Vnitřní dveře bytové 

budou osazeny do obložkové zárubně, v hlavním obytném prostoru prosklené, v 

ostatních místnostech plné s povrchem z CPL bílé barvy, zámek dozický, v 

koupelně a WC – zámek pro WC, kování (např. FAVORIT, NERO, TIPA). 

 

Vnější omítky budou provedeny v rámci ETICS. Na obvodovou stěnu bude 

nanesen lepící a stěrkový tmel se sklovláknitou výztužnou tkaninou, dále bude 

proveden podkladní probarvený nátěr a fasádní tenkovrstvá probarvená omítka. 

 

Vnitřní omítky jsou štukové. Na keramickou tvárnici se nejdříve strojně provede 

penetrační nástřik, následně ruční vnitřní štuk a interiérový nátěr v bílé barvě, 

případně v jiné dle upřesnění investora. 

 

Obklady jsou navrženy v hygienických zařízeních a za kuchyňskou linkou, 

provedou se z keramických obkladaček do výšky dané ve výkresu půdorysu 

podlaží v tabulce místností. Obklady budou provedeny na podkladní (jádrové) 

omítky lepením (nutný je kvalitní podklad a rovná omítka). Spárovací hmota bude 

upřesněna při provádění, budou použity rohové a koutové lišty. V hygienických 

zařízeních bude pod keramický obklad stěn provedena stěrková izolace kouty 

budou vyztuženy páskou. Obklady budou lepeny tmelem, spára mezi stěnou a 

podlahou se utěsní páskou a vytmelí. 

Ve většině hygienických místností v bytech je navržen sádrokartonový podhled 
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zavěšený na stropní konstrukci. Je nutné osazovat desky dle prostředí – v 

prostorech se zvýšenou vlhkostí použít SDK desky Knauf GREEN, v ostatních 

místnostech běžné SDK desky Knauf WHITE. Podhled bude zavěšený 

dvouúrovňový křížový rošt, hlavní rošt tvořen z profilů CD 60/27 mm, montážní 

profil CD 60/27 mm, po obvodu profily UD 28/27 mm. Systém zavěšení pomocí 

ocelových závěsů, důležité dodržení osových rozmístění hlavních profilů CD po 

1250 mm a montážních profilů po 600 mm. Spáry budou zatmeleny stěrkovací 

hmotou a následně přebroušeny. 

 

Instalační předstěny jsou tvořeny zdivem z pórobetonových tvárnic. Šířky 

předstěny 150 a 100 mm, podrobněji viz výkresy půdorysů. 

 

Pozemek nebude oplocen. Oplocené budou pouze předzahrádky patřící ke 2 

bytovým jednotkám v 1.NP. Oplocení je z tahokovu s povrchovou úpravou 

žárového zinkování. Propustnost výplně je 32 % v odstínu šedé antracitové. Výška 

oplocení je 1500 mm. 

 

Vnější parapety oken jsou z ohýbaného pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm v 

barvě antracitová šeď. Oplechování atiky bude provedeno z titanzinkového plechu 

tloušťky 0,7 mm v barvě antracitové. Množství a podrobnější informace viz. 

Specifikace klempířských výrobků. 

 

Na terase a lodžiích bude zábradlí z tahokovu s povrchovou úpravou žárového 

zinkování. Podrobněji viz. Specifikace zámečnických výrobků. 

 

Výplně vnitřních otvorů budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových 

zárubní, viz. Specifikace truhlářských výrobků. 

 

Okolo objektu je navržen okapový chodník z říčního kameniva frakce 16/32 šířky 

500 mm, vymezený zahradními obrubníky tloušťky 50 mm. Zpevněné plochy jako 

parkovací stání a chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. 

 

K bytovému domu bude zřízena nová vodovodní přípojka, která je napojená na 

veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě. 
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Zásobování objektu je řešeno samostatnou vodovodní přípojkou, která bude 

napojena na stávající vodovodní řad PVC DN 100. Na přípojce bude na pozemku 

investora umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Odtud povede 

nové vodovodní potrubí přivedeno do objektu, kde bude studená voda rozvedena 

do jednotlivých bytových jednotek a k vnitřním hydrantům. Ohřev TV bude 

zajištěn v centrálně ve výměníkové stanici. Hlavní ležatý rozvod studené vody v 

obytném domě, vedený pod stropem 1.NP, bude sloužit jako přívod pitné i 

požární vody. Jednotlivé stoupačky budou opatřeny sekčními uzávěry a 

vypouštěním. V každé BJ bude osazeno vlastní měření spotřeby studené a teplé 

vody. 

 

Přípojka dešťové a splaškové kanalizace bude zakončená revizní šachtou s čistící 

tvarovkou. 

Splaškové vody z objektu budou svedeny do samostatné splaškové kanalizační 

přípojky PVC DN 150. Ta se napojí do stávající splaškové kanalizace DN 300. 

Ležaté kanalizační svody budou v objektu uloženy pod podlahou 1.PP. Čištění 

hlavních ležatých svodů je umožněno vně objektu ve vstupních šachtách. 

Stoupací kanalizační potrubí bude nad střechou objektu ukončeno ventilačními 

hlavicemi a v 1.NP bude opatřeno příslušnými čisticími kusy. 

 

Vytápění objektu bude řešeno dvěma tepelnými čerpadly vzduch/voda doplněné 

plynovým kondenzačním kotlem umístěným v technické místnosti v 1.PP. Z ní 

bude proveden teplovodní rozvod po objektu. Tepelné ztráty objektu jsou 105,5 

kW – primárně vytápěno TČ o max. výkonu 100 kW, doplnění plyn. kotlem o max. 

výkonu 35 kW. Pro měření odebírané tepelné energie jsou v jednotlivých 

instalačních jádrech osazeny stanice, ve kterých je provedeno měření tepla a 

regulace průtoku topné vody do jednotlivých otopných soustav bytů. Tím je 

zajištěno přesné rozdělení nákladů na jednotlivé byty. Jako otopná tělesa budou 

použita desková otopná tělesa. V posledním pátém nadzemním podlaží domů 

bude instalováno teplovodní podlahové vytápění. V koupelnách budou použity 

koupelnové radiátory. 

Bude dodržena vzdálenost případných tepelných spotřebičů od hořlavých hmot 

dle vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb. 

 

Vzduchotechnika bude zajišťovat větrání místností, které nejsou přímo napojené 

na čerstvý vzduch. Tyto místnosti budou potrubím odvětrávány podtlakovým 

způsobem. Tím bude zabráněno rozšiřování pachů do ostatních prostor. Při 

dimenzování odvětrání budou určeny dávky vzduchu dle hygienického předpisu: 

WC   - 50 m3.h-1/ 1 mísa 

Umyvadlo  - 25 m3.h-1/ 1 umyvadlo 

Sprcha   - 150 m3.h-1/ 1 sprchu 
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Přípojky NN budou provedeny dle návrhu E.ON Distribuce oblast Jindřichův 

Hradec, středisko Pelhřimov kabelovým vedením z trafostanice. Rozvody NN 

budou ukončeny v kabelových skříních umístěných na venkovní fasádě u hlavního 

vstupu do objektů. Vedle kabelové skříně bude na fasádě umístěna přípojnicová 

skříň s pojistkami umožňující v případě zásahu hasičů vypnutí objektu. Odtud 

bude vedeno hlavní domovní vedení bytových domů do hlavního domovního 

rozvaděče umístěného v 1.PP.  

Z hlavního domovního rozvaděče bude provedeno domovní vedení do 

elektroměrových rozvodnic na chodbách domů. 

Objekt bude opatřen vnější ochranou proti přepětí. Vnější ochrana bude řešena 

klasickým hromosvodem. 

Hlavní domovní vedení elektrické energie bude provedeno z přípojkové skříně a 

bude vedeno na chodbě ve společných prostorách domu do rozvodnic na 

jednotlivých patrech. Elektrické rozvody v bytech a společných prostorách budou 

provedeny vodiči typu CYKY  uloženými pod omítkou. 

V objektu bude umístěna v krabici hlavní ochranná přípojnice, ze které budou 

připojeny uzemnění, hromosvod, přípojnice PEN, rozvody ÚT. 

Umělé osvětlení objektu vychází z normy ČSN 36 0450 až 36 0042. Osvětlení 

společných prostor bude provedeno žárovkovými svítidly. Podružné rozvaděče v 

bytech - budou obsahovat napájení a jištění všech osvětlovacích, zásuvkových 

okruhů, elektrického zařízení včetně přepěťových ochran. 

V bytovém domu budou provedeny rozvody telefonu, domácího telefonu s 

elektrickým vrátným, rozvody STA. U hlavního vchodu do domu v 1.NP bude 

osazen elektrický vrátný se zvonkovým tablem. V každém bytu bude umístěn 

domácí telefon. Na střeše objektu bude osazena anténní soustava pro příjem 

televize a rozhlasu. 

 

V bytovém domě je umístěn osobní invalidní výtah bez strojovny.  Výtahová 

kabina o rozměrech 1100x1400 mm, která je navržena jako neprůchozí umožňuje 

jak přepravu 8 osob, tak i přepravu tělesně postižené osoby. Jedná se o výtah bez 

strojovny, u kterého jsou všechny části výtahu umístěny v šachtě. Prohlubeň 

šachty výtahu je  1,1 m pod úrovní podlahy v 1.PP, poslední stanice musí mít 

světlou výšku min. 3400 mm. Výtahová šachta bude odvětrána průvětrníkem o 

min. průřezu 1% vodorovného průřezu šachty – navrženo potrubí o průměru 200 

mm vyvedené nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovou hlavicí. Pro 

sestup na dno výtahové šachty bude sloužit ocelový žebříček, který je dodávkou 

výtahu. Výtahová šachta bude při dně a pod stropem osvětlena s intenzitou min. 

50 lx, v místě výtahového stroje bude osvětlení o intenzitě 200 lx. Výtah bude 

vybaven dle vyhlášky 369/2001 Sb. a bude případně využíván pro přepravu osob 

se sníženou schopností pohybu. Výtahová šachta bude akusticky oddilatována od 

ostatních nosných konstrukcí. 
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 Je uvažováno s vlastní tíhou navržených konstrukcí, tíhou zeminy. 

 

 

 Zahrnují zatížení spojená s užíváním objektu. Pro bytové domy uvažována 

hodnota 1,5 kN/m2. 

 

 

 Hodnota zatížení sněhem byla uvažována pro II. sněhovou oblast 1,0 kN/m2. 

 

 

 Projekt nepředpokládá působení mimořádného zatížení. 

 

Dokumentace pro provedení stavby obsahuje tyto části: 

 

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

E – DOKLADOVÁ ČÁST 
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Bakalářskou práci jsem zpracoval na základě vědomostí získaných během studia. 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace novostavby 

bytového domu ve stupni pro provedení stavby včetně textových částí a příloh. 

Konkrétně pětipodlažního podsklepeného bytového domu se sedmnácti 

bytovými jednotkami. Při realizaci této projektové dokumentace jsem vycházel z 

platných norem a vyhlášek. 

Během práce došlo k několika změnám dispozičního řešení, nosné konstrukce a 

skladeb konstrukcí oproti počáteční architektonické studii. Tyto změny byly 

vyvolány v rámci stavebně konstrukčního řešení budovy, při posuzování 

požadavků na denní osvětlení místnosti a při požárně bezpečnostním řešení. 

Součástí práce je kromě projektové dokumentace i posouzení objektu z hlediska 

požární bezpečnosti staveb, tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení a 

proslunění. 

Projektovou dokumentaci jsem vypracoval na základě doposud nabytých 

vědomostí, aktuálně platných norem a vyhlášek, technických předpisů a listů 

výrobců a na základě konzultací se svým vedoucím práce. 

Při práci byly použity tyto softwary: AutoCAD, ArchiCAD, BuildingDesign, 

Area 2017, Hluk+, Tepelná technika 1D Deksoft, Energetika Deksoft. 
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BD bytový dům  

NP nadzemní podlaží  

DN průměr  

p.č. parcelní číslo  

ŽB železobeton  

PD projektová dokumentace  

PBŘ požárně-bezpečnostní řešení  

EPS expandovaný polystyrén  

XPS extrudovaný polystyrén  

PE polyetylen 

SDK sádrokarton 

RAL stupnice barevných odstínů 

PT původní terén  

UT upravený terén  

k.ú. katastrální území  

SPB stupeň požární bezpečnosti  

HUP hlavní uzávěr plynu  

S-JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální  

m.n.m. metry nad mořem  

U součinitel prostupu tepla  

NTL nízkotlaký plynovod  

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ČSN Česká státní norma  

Sb. sbírky 

ZPF zemědělský půdní fond 

HI hydroizolace  

vyhl. vyhláška  

tl. tloušťka  

Sb. sbírky  

RŠ revizní šachta  

VŠ vodoměrná šachta  

p.ú. požární úsek 

Pv výpočtové požární zatížení  

U součinitel prostupu tepla  

UN,rq požadovaný součinitel prostupu tepla  

UN,rc doporučený součinitel prostupu tepla  

Kn kilonewton  

q nahodilé zatížen  

g stále zatížení  

dB decibel  

ϴai návrhová teplota interiéru  

ϴe návrhová teplota exteriéru  

Φi vlhkost v interiéru  

Φe vlhkost v exteriéru 

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 

Ug součinitel prostupu tepla zasklení 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,rc doporučený součinitel prostupu tepla  
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Uem,rq požadovaný součinitel prostupu tepla  

Bi činitel teplotní redukce  

λ součinitel tepelné vodivosti  

R tepelný odpor konstrukce  

R´w vážená stavební vzduchová neprůzvučnost  

Rw vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost  

L´n,w vážená normalizovaná hladina kročejového hluku  

Ln,w vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost 

D činitel denní osvětlenosti  

CHÚC chráněná úniková cesta  

PHP přenosný hasící přístroj 
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 Poster         16xA4 

S.1 Půdorys 1.NP      M1:150  2xA4 

S.2 Půdorys 1.PP      M1:150  2xA4 

S.3 Půdorys 2 - 4.NP     M1:150  2xA4 

S.4 Půdorys 5.NP      M1:150  2xA4 

S.5 Pohledy jihovýchodní a jihozápadní   M1:150  2xA4 

S.6 Pohledy severozápadní a severovýchodní  M1:150  2xA4 

S.7 Schéma stropů      M1:150  2xA4 

S.8 Schéma stropů 1.PP     M1:150  2xA4 

S.9 Skladby konstrukcí       2xA4 

S.10 Tabulka bytů        1xA4 

S.11 Návrh rozměrů schodiště    M1:150  1xA4 

S.12 Orientační rozměry železobetonových prvků    1xA4 

S.13 Orientační rozměry základů – patky     1xA4 

S.14 Orientační rozměry základů – obvodové pasy    1xA4 

S.15 Orientační rozměry základů – vnitřní pasy    1xA4 

S.16 Orientační pos. nosné střešní konstrukce nad 5.NP   1xA4 

S.17 Orientační pos. denního osvětlení místností    1xA4 

S.18 Výpočet vtoků a pojistných přepadů     1xA4 

S.19 Výtahová šachta     M1:100  1xA4 

S.20 Vizualizace        2xA4 

 

 

 

C.1 Situace širších vztahů    M1:2000, M1:5000 2xA4 

C.2 Situace katastrální     M1:500  2xA4 

C.3 Situace koordinační     M1:500  2xA4 

C.4 Situace – HTÚ (výkopy)     M1:200  2xA4 

C.5 Situace – zásady organizace výstavby   M1:500  2xA4 

 

 

 

D.1.1.1 Technická zpráva       61xA4 

D.1.1.2 Základy       M1:50  8xA4 

D.1.1.3 Půdorys 1.PP      M1:50  8xA4 

D.1.1.4 Půdorys 1.NP      M1:50  8xA4 

D.1.1.5 Půdorys 2.NP      M1:50  8xA4 

D.1.1.6 Půdorys 3.NP      M1:50  8xA4 

D.1.1.7 Půdorys 4.NP      M1:50  8xA4 

D.1.1.8 Půdorys 5.NP      M1:50  8xA4 

D.1.1.9 Střecha       M1:50  8xA4 

D.1.1.10 Řez A-A´      M1:50  8xA4 

D.1.1.11 Řez B-B´      M1:50  8xA4 
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D.1.1.12 Řez C-C´      M1:75  6xA4 

D.1.1.13 Pohledy jihovýchodní a jihozápadní   M1:100  6xA4 

D.1.1.14 Pohledy severozápadní a severovýchodní  M1:100  6xA4 

D.1.1.15 Skladby konstrukcí - podlahy      2xA4 

D.1.1.16 Skladby konstrukcí – střešní plášť, stěny    2xA4 

D.1.1.17 Výpis prvků - okna       2xA4 

D.1.1.18 Výpis prvků – dveře č. 1      2xA4 

D.1.1.19 Výpis prvků – dveře č. 2      2xA4 

D.1.1.20 Výpis – klempířské a zámečnické prvky    2xA4 

D.1.1.21 Výpis – truhlářské prvky      2xA4 

 

 

 

D.1.2.1 Tvar stropu nad 1.PP     M1:100  3xA4 

D.1.2.2 Tvar stropu nad 1.NP     M1:100  3xA4 

D.1.2.3 Tvar stropu nad 2.NP     M1:100  3xA4 

D.1.2.4 Tvar stropu nad 3.NP     M1:100  3xA4 

D.1.2.5 Tvar stropu nad 4.NP     M1:100  3xA4 

D.1.2.6 Tvar a skladba stropu nad 5.NP   M1:100  3xA4 

D.1.2.7 Detail D1 – atika (terasa 5.NP)    M1:5  6xA4 

D.1.2.8 Detail D2 – střešní vtok (střecha nad 5.NP)  M1:5  6xA4 

D.1.2.9 Detail D3 – vykonzolování balkonu   M1:5  6xA4 

D.1.2.10 Detail D4 – uložení vchodových dveří (1.NP)  M1:5  6xA4 

D.1.2.11 Detail D5 – sokl (1.PP)     M1:5  6xA4 

D.1.2.12 Nosný systém objektu       2xA4 

 

 

 

D.1.3 Technická zpráva požární ochrany     24xA4 

D.1.3.1 Půdorys 1.PP      M1:100  3xA4 

D.1.3.2 Půdorys 1.NP      M1:100  3xA4 

D.1.3.3 Půdorys 2.NP      M1:100  3xA4 

D.1.3.4 Půdorys 3.NP      M1:100  3xA4 

D.1.3.5 Půdorys 4.NP      M1:100  3xA4 

D.1.3.6 Půdorys 5.NP      M1:100  3xA4 

PŘÍLOHA Č.1 - STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA    6xA4 

 

 

E.1.1 Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky    28xA4 

P1 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ   84xA4 

P2 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ GRAFICKÉ VÝSTUPY 58xA4 

P3 – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY    13xA4 

P4 – STAVEBNÍ AKUSTIKA – VÝPOČTY     7xA4 

P5 – POSOUZENÍ OSVĚTLENÍ A PROSLUNĚNÍ    32xA4 

E.2.1 Vyjádření správců sítí       31xA4 

E.3.1 Parkovací stání        15xA4 

E.4.1 Technické listy        66xA4 


