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ABSTRAKT  

 Bakalářská práce se zabývá návrhem vícepodlažního bytového domu 
s řadovými garážemi v Heřmanově Městci. Objekt má tři nadzemní a jedno 
podzemní podlaží. Dům s osmi bytovými jednotkami je určen pro rodinné 
bydlení.         
 Hlavní vstup do objektu je orientován na východ. Dům má nepravidelný 
pravoúhlý tvar půdorysu a je zastřešen plochou střechou. Pobytové místnosti 
jsou orientovány na jih a západ. Objekt je postaven z keramických tvárnic 
v nadzemním podlaží a z betonových tvárnic ztraceného bednění 
v podzemním podlaží. Vodorovné konstrukce tvoří keramické vložky a nosníky.
 Projekt byl vypracován pomocí výukové verze počítačového programu 
AutoCad. Při zpracování byl kladen důraz na dispoziční řešení, architektonický 
vzhled, statické požadavky a bezpečnost užívání. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

 Bytový dům, řadová garáž, bytová jednotka, podlaží, tvárnice, stavba. 

ABSTRACT            

 The bachelor thesis deals with the design of a multi-storey apartment 
building with regular garages in Heřmanův Městec. The building has three 
aboveground and one underground floors. The house with eight dwelling units 
is designed for family housing.  

The main entrance to the building is oriented to the east. The house has 
an irregular rectangular shape of the ground plan and is roofed with a flat roof. 
Residence rooms are oriented to the south and west. The building is built of 
ceramic blocks on the above-ground floor and concrete blocks of lost 
formwork on the underground floor. Horizontal constructions consist of 
ceramic inserts and beams.  

The project was developed using the tutorial version of the AutoCad 
computer program. During processing, emphasis was placed on layout 
solutions, architectural appearance, static requirements and safety of use.  

KEYWORDS  

 Apartment house, regular garage, dwelling unit, floors, brickwork, 
building. 
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ÚVOD 
 Tématem bakalářské práce je návrh podsklepeného bytového domu 

v Heřmanově Městci. Objekt slouží pouze pro bydlení rodin v samostatných 

bytových jednotkách. Je navrženo osm bytových jednotek a v podzemním podlaží 

jsou společné prostory kolárny, kočárkárny, sklepních kójí, prádelny, madlu, 

společenské místnosti a posilovny pro obyvatele domu. Objekt je navržen 

s bezbariérovým přístupem do prvního nadzemního podlaží. 

 Objekt bude místěn na parcele 1451/2 spadající do katastrálního území 

Heřmanův Městec (okres Chrudim) v okrajové části města s plnou občanskou 

vybaveností. V okolí pozemku se nachází rodinné i bytové domy. Pozemek je 

rovinný. 

 Bakalářská práce je zpracována jako projektová dokumentace stavební části 

pro provedení stavby. Nejprve byla vypracována studie s podrobným řešením 

dispozic jednotlivých podlaží, konstrukčního systému, osazení do terénu 

a s ohledem na orientaci ke světovým stranám. Dále následovalo vypracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu se Stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, s vyhláškou 398/2009 Sb. a platných norem ČSN a EN. 

V následující části bylo vyřešeno požárně bezpečnostní řešení stavby a stanovena 

energetická náročnost budovy. 

 Výkresová část byla zpracována v grafickém programu AutoCad a textová 

část v textovém editoru. 

 Hlavním cílem bakalářské práce je vyjít ze všech požadavků a navrhnout 

tak komplexní řešení bytového domu, odpovídající možnostem krajiny, příslušným 

stavebním normám a nárokům budoucích obyvatel. 

 Bakalářská práce je členěna na hlavní textovou část, která zahrnuje průvodní 

zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zprávu architektonicko-stavebního řešení 

a správu stavebně konstrukčního řešení, a výkresovou část v přílohách. 

V samostatných  přílohách jsou zpracované studie, situační výkresy, výkresy 

architektonicko-stavební části, výkresy stavebně konstrukční části, zpráva požární 

bezpečnosti s výkresy a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky (tepelně 

technické posouzení, akustické posouzení a posouzení osvětlení). 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby 

Bytový dům, Heřmanův Městec 

b) Místo stavby 

Průhon, Heřmanův Městec 538 03, parcelní číslo 1451/2 v k.ú. Heřmanův 

Městec, stavební úřad Heřmanův Městec 

c) Předmět projektové dokumentace 

Byla vypracována projektová dokumentace novostavby bytového domu 

s řadovými garážemi v Heřmanově Městci 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Stavebník: Jitka Netolická 

U Stadionu 750 

537 01 Chrudim 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání 

VUT FAST, Veveří 95, Brno, 602 00 

b) Jméno, příjmení hlavního projektanta 

Nikola Ryšánková, V Lukách 831, 538 03 Heřmanův Městec 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 

dokumentace 

Nikola Ryšánková, V Lukách 831, 538 03 Heřmanův Městec 

 
 
 
 
 
 
 



Strana 13 
 

A.2 ČLENENÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ  
 
SO.01 – Řešený bytový dům 

SO.02 – Garáže 

SO.03 – Neřešený bytový dům – budoucí výstavba 

SO.04 – Neřešené garáže – budoucí výstavba 

SO.05 – Zpevněné plochy 

SO.06 – Přípojka smíšené kanalizace 

SO.07 – Vodovodní přípojka 

SO.08 – Přípojka plynu 

SO.09 – Přípojka ČEZ 

SO.10 – Přípojka sdělovacího kabelu 

SO.11 – Dětské hřiště 

SO.12 – Konečné terénní a sadové úpravy 

 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 

Katastrální mapa a informace z katastru nemovitostí, vizuální prohlídka 

pozemku, požadavky investora, informace o poloze inženýrských sítí – NN, voda, 

kanalizace, sdělovací kabel 

 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě 

byla stavba povolena 

Označení stavebního úřadu: Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 

Datum vyhotovení: 23. 2. 2018 

Číslo jednacího rozhodnutí: 123456789  

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, 

na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace 

pro provádění stavby 

Dokumentace na stavební povolení byla zpracována Nikolou Ryšánkovou 

v lednu 2018 a na jejím základě byla zpracována tato dokumentace 

pro provedení stavby. Dokumentace pro stavební povolení byla schválena 
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stavebním úřadem v Heřmanově Městci. Stavební povolení bylo vydáno dne 

20. 2. 2018 pod číslem 123456789. 

c) Další podklady 

Pro dokumentaci k provedení stavby nebyly potřeba další podklady. 
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B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 

a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek se nachází v západní části města Heřmanův Městec. Je ohraničen 

ze severní strany komunikací ulice Čáslavská, z východní strany místní 

komunikací ulice Průhon, ze západní strany polem a z jižní strany stávajícím 

rodinným domem. Novostavba je umístěna na pozemku č. 1451/2 s rozlohou 

7 234,689 m2, který je rovinný. V jeho okolí se nachází zástavba bytového 

a rodinných domů. Na ploše staveniště se nenachází žádné stromy a keře, 

které by musely být odstraněny před zahájením výstavby. Příjezdová cesta 

k bytovému domu bude přivedena z místní komunikace ulice Průhon. 

Z východní strany budou do domu přivedeny přípojky inženýrských sítí. Jako 

staveniště bude po dobu výstavby využívána řešená parcela v majetku 

investora. Pozemek je v současné době bez využití, porostlý trávou a spadá 

do zemědělského půdního fondu. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou uzemní rozhodnutí nahrazující 

nebo územním souhlasem 

Projektová dokumentace k provedení stavby je v souladu s územním 

rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Pozemek č. 1451/2 se podle územně plánovací dokumentace obce 

Heřmanův Městec nachází v zastavitelné ploše. Na pozemku je možno stavět. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Bylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území. Plocha byla určena k výrobě a skladování – lehký průmysl. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dotčené orgány nevydaly žádné podmínky závazných stanovisek. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

Na pozemku byla provedena vizuální prohlídka. Geologický ani 

hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Při zpracování projektové 

dokumentace projektant vycházel z obvyklých poměrů v dané lokalitě, 

prohlídky území za účasti investora a provedených hydrogeologických vrtů 

nedaleko řešeného pozemku (jílové podloží). Hladina podzemní vody se 

nachází pod základovou spárou (v blízkosti měřená hladina podzemní vody 

227 m n.m.). Stanovení radonového rizika je v kategorii nízkého radonového 

indexu. Polohopisné zaměření pozemku zatím nebylo provedeno. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů - stávající ochranná 

a bezpečnostní pásma 

Pozemek se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Pozemek leží mimo záplavové území, nenachází se na poddolovaném území 

ani nehrozí ohrožení stavby agresivní vodou a seismicitou. 

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

na odtokové poměry v území 

Výstavbou bytového domu nebudou dotčeny sousední pozemky. Výška 

terénu na hranici pozemku zůstane bez změn. Na území stavby a jejím 

bezprostředním okolí se nenachází chráněné území a památné stromy. Na ploše 

staveniště se nenachází žádné stromy a keře, které by musely být odstraněny 

před zahájením výstavby. Výstavba a provoz bytového domu neovlivní okolí 

stavby. Dojde-li k poškození nebo znečištění příjezdové komunikace, zajistí 

firma její uvedení do původního stavu. Vzhledem k jílovému podloží bude 

dešťová voda svedena do kanalizace. 
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Odpady: 

Komunální odpad vzniklý při užívání objektu bude likvidován obvyklým 

způsobem – odvozem specializovanou firmou na základě vyhlášky obce. 

Odpad vzniklý stavební činností bude odvezen a likvidován v souladu se 

zákonem č. 383/2001 o podrobnostech nakládaní s odpady. Odpad bude zatříděn 

dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nebudou provádět žádné demolice, nevyskytují se zde žádné 

stromy a keře, proto nebude prováděno kácení dřevin. Před zahájením stavby 

bude sejmuta ornice a bude uložena na deponii, která se bude nacházet 

na pozemku, po dokončení stavby se ornice použije na terénní úpravy. 

k) Požadavky na maximální dočasné nebo trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek spadá do zemědělského půdního fondu. Bude potřeba zajistit 

souhlas o vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

l) Územně technické podmínky – napojení na stávající technickou 

a dopravní infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě 

Všechny inženýrské sítě jsou přivedeny k objektu pomocí přípojek 

na stávající sítě Heřmanova Městce. Objekt bude napojen na elektrickou energii 

pomocí přípojky NN na stávající síť (ČEZ), na hranici pozemku bude osazena 

elektrická skříň. U každého bytu bude osazen elektroměr. Zásobování pitnou 

vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou na veřejný vodovod (Vodárenská 

společnost Chrudim), vodoměr každého bytu bude umístěn v instalační šachtě. 

Plynovodní přípojka STL bude napojena na stávající síť, na hranici bude 

umístěn hlavní uzávěr plynu. Kanalizační přípojka smíšené kanalizace bude 

napojena na stávající síť, na pozemku investora bude umístěna revizní šachta 

a čistící šachta. Vzhledem k jílovému podloží bude dešťová voda odvedena 

do kanalizace. 

Dopravní napojení objektu je řešeno ze stávající místní komunikace ulice 

Průhon. Po dokončení stavby bude objekt napojen na tuto komunikaci 

příjezdovou zpevněnou asfaltovou komunikací a bezbariérovým chodníkem 
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z betonové dlažby. Parkovací stání bude řešeno na pozemku investora pro 16 

vozidel a parkovací stání pro tělesně postižené bude umístěno, co nejblíže 

ke vchodu. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Na řešený objekt se nevztahují žádné vazby. 

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

provádí 

č. 1451/2, č. 1451/11, č. 118/1 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Ochranné ani bezpečnostní pásmo nevzniká. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu bytového domu se samostatně stojícími řadovými 

garážemi v Heřmanově Městci. 

b) účel užívání stavby 

Stavba je určena k bydlení v bytových jednotkách. 

c) trvalá stavba nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující 

bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavbu. Vstup do bytového domu, společné prostory, domovní 

vybavení a jedna bytová jednotka v přízemí jsou řešeny bezbariérově, splňují 

požadavky vyhlášky č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Před vstupem do budovy je 
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navržena rampa a společné prostory a domovní vybavení je zpřístupněno 

pomocí výtahu.  

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Byly splněny všechny požadavky dotčených orgánů, které se ke stavbě 

vyjádřily. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není chráněn podle jiných právních předpisů 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost 

Zastavěná plocha:      447,259 m2  

Obestavěný prostor:      5465,64 m3  

Užitná plocha BD:      904,96 m2  

Obytná plocha BD:      677,21 m2  

Počet funkčních jednotek a jejich velikost:  

4 bytové jednotky 2 + KK     91,19 m2  

3 bytové jednotky 3 + KK     135,86 m2  

1 bytová jednotka 4 + KK     166,96 m2  

Počet nadzemních podlaží:      3 

Počet podzemních podlaží:      1 

Počet uživatelů bytového domu:     21 

4 bytové jednotky 2 + KK     2 osoby/b.j. 

3 bytové jednotky 3 + KK     3 osoby/b.j. 

1 bytová jednotka 4 + KK     4 osoby/b.j.  

Asfaltové komunikace:     342,686 m2  

Počet parkovacích stání:      16 

Počet garážových stání:      8 

Parkovací stání:      208,25 m2  

Chodníky:       63,679 m2  
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

Vzhledem k jílovému podloží bude dešťová voda svedena do kanalizace. 

Dle výpočtů energetické náročnosti budovy obálkovou metodou byl objekt 

zařazen do klasifikační třídy B – úsporná  

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

členění na etapy 

Stavba bude zahájena v červenci 2018. Předpokládaný termín dokončení 

stavby je listopad 2019. Stavba bude prováděna dodavatelsky, člení se na tři 

etapy:  

I. etapa – zemní práce, sejmutí ornice, stavební jáma, základy  

II. etapa – výstavba hrubé stavby a zastřešení  

III. etapa – dokončovací a kompletační práce  

j)  orientační náklady stavby 

Bytový dům 

cena za m3 = 7000,- Kč/m3 

obestavěný prostor = 5465,64 m3 

7000 x 5465,64 = 38,3 mil.,- Kč 

Zpevněný povrch 

cena za m3 = 1500,- Kč/m3 

zpevněná plocha = 614,615 m2 

1500 x 614,615 = 922 tis.,- Kč 

Celkem: 39,2 mil.,- Kč 

Náklady stavby budou upřesněny dle nabídky dodavatelů. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt svým tvarem nenarušuje okolní zástavbu, na jižní straně jsou rodinné 

domy, na východní straně podél místní komunikace ulice Průhon stojí bytový 

dům. Odstupové vzdálenosti jsou vzhledem k velké ploše pozemku dostačující. 

Hlavní obytné části bytových jednotek jsou orientovány na jih a západ. 
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Příjezdová komunikace ke garážím je orientována na východní stranu pozemku. 

Vstup do objektu je z východní strany a je opatřen bezbariérovým přístupem. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

Bytový dům je samostatně stojící objekt, který má nepravidelný pravoúhlý 

tvar. Objekt je podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Vstup do objektu je 

z 1NP, přístup do jednotlivých bytových jednotek je ze společného schodiště. 

Základy budou základové pasy z prostého betonu. Svislé konstrukce jsou 

navrženy v nadzemní části z keramických tvárnic Porotherm a v podzemní části 

z betonových tvárnic ztraceného bednění. Vodorovné konstrukce včetně nosné 

části střechy jsou z keramických vložek a nosníku. Všechny konstrukce jsou 

z vnější strany opatřeny tepelnou izolací EPS, podzemní část XPS. Střecha je 

navržena jako plochá, vyspádována pomocí silikátové spádové vrstvy 

z lehčeného betonu a je opatřena hydroizolační fólií na bázi PVC 

a stabilizačním kamenivem.  

Vnější povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena 

silikonovou omítkou béžové barvy. Na fasádě bude použit kamenný obklad 

béžové barvy. Vnitřní stěny budou opatřeny štukovými omítkami. Výplně 

otvorů budou tvořit okna a dveře z hliníkových profilů hnědé barvy se 

zasklením s izolačním trojsklem. Rampa a schodiště před vstupem budou šedé 

barvy. Terasy v 1NP budou oranžové barvy – cihelná dlažba. 

Dispoziční řešení objektu bytového domu a rozměry chodeb a místností 

odpovídají požadavkům a standardům pro bydlení.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Hlavní vstup je umístěn v 1NP z východní strany, před vstupem jsou volně 

přístupné poštovní schránky a zvonky, poté následuje zádveří s čistící zónou, 

ze kterého je přístup na společnou chodbu s dvouramenným schodištěm 

a s výtahem přes všechna podlaží. Z chodby je přístup do jednoho bezbariérového 

bytu a dvou bytů. Ze schodišťového prostoru a výtahu je přístup do suterénu 

a do bytových jednotek v 2NP a 3NP. V suterénu jsou společné prostory: kolárna, 

kočárkárna, sklepní kóje, úklidová místnost, společenská místnost, mandl, 
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prádelna, technická místnost a posilovna pro majitele bytů se dvěma WC, 

umývárnou a šatnami. Přístup na střechu z důvodu údržby je umístěn na chodbě 

posledního podlaží pomocí střešního výlezu s výsuvným žebříkem. Všechny obytné 

místnosti jsou přirozeně osvětleny a větrání je zajištěno pomocí oken.  

 
B.2.4 Bezbariérové užívání staveb 
 

Do 1NP bytového domu je umožněn bezbariérový přístup pomocí rampy 

a do společných prostor domu je přístup pomocí výtahu. Jedna bytová jednotka je 

řešena jako bezbariérová. Vstupní dveře do objektu jsou opatřeny vodorovným 

madlem přes celou svoji šířku. Zpevněné plochy budou na veřejnou komunikaci 

napojeny bezbariérově, tedy s výškovým rozdílem max. 20 mm.  

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 

energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 

statických a mechanických vlastností pro daný provoz. V objektu se provede 

zemnění všech kovových částí. Konstrukce zábradlí na schodišti a na lodžii musí 

mít výšku madla minimálně 1000mm.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 

Objekt je podsklepen se třemi nadzemními podlažími a s plochou střechou. 

Sklon ploché střechy je minimálně 3%. Celkové vnější rozměry půdorysu jsou 

25,67 x 21,17 m. Výška atiky je 10,270 m od podlahy 1NP (0,000). Veškeré 

stavební konstrukce bytového domu jsou navrženy s využitím moderních 

materiálů a technologických postupů. Základovou konstrukci domu budou 

tvořit základové pasy. Svislé konstrukce budou provedeny z keramického 

systému Porotherm. Obvodové stěny PTH 30 s kontaktním zateplovacím 



Strana 24 
 

systémem ETICS tl. 160 mm. Vnitřní nosné stěny PTH 25 AKU Z. Příčky PTH 

11,5  a 14. Stropní konstrukce budou z keramických vložek a nosníků zalité 

betonem C20/25, celková tloušťka stropu je 290 mm. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt bytového domu bude založen na základových pasech z prostého 

betonu C20/25. Na základovou spáru bude uložen FeZn pás pro uzemnění 

hromosvodu. Podkladní deska bude železobetonová tl. 200 mm z beton C20/25 

a oceli B500B. Svislé nosné konstrukce podzemního podlaží jsou navrženy 

z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm. Obvodové konstrukce 

jsou opatřené tepelnou izolací EPS 100 tl. 160 mm, v části pod terénem bude 

použit XPS, do výšky 300mm nad terén. Obvodové konstrukce objektu tvoří 

keramické tvárnice tl. 300mm např. POROTHERM 30, pevnost P15 na maltu 

M5 s vnější izolací EPS 100 tl. 160 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy 

z tvárnic tl. 250 mm POROTHERM 25 AKU Z, pevnost P15 na maltu M5. 

Vnitřní nenosné zdivo je z tvárnic tl. 125 mm POROTHERM 11,5 a tl. 150 mm 

POROTHERM 14 na maltu M 2,5. Zdivo atik je navrženo z keramických 

tvárnic tl. 300 mm POROTHERM 30, zdění na VC maltu M 2,5. Atika je 

ukončena ŽB věncem tl. 150mm. Nosnou konstrukci stropů, střechy a balkónů 

tvoří keramické vložky a nosníky POROTHERM tl. 290 mm. Balkónové 

předsazené konstrukce a stříšky nad balkónem jsou provedeny ve spádu min. 

3%. V úrovni stropních konstrukcí budou provedeny ztužující ŽB věnce. 

Balkóny jsou propojeny se stropní konstrukcí – systém POROTHERM. Hlavní 

schodiště je navrženo dvouramenné, lomené s šířkou ramene 1200 mm, se 

sklonem 30°12´ stupni v rameni. V suterénu je schodiště mírně odlišné. 

Schodiště je provedeno jako ŽB monolitické, akusticky oddělené od ostatních 

konstrukcí pro přerušení kročejového hluku. Okna a balkónové dveře jsou 

navrženy hliníkové, zasklené izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou 

z hliníkové profilů s bezpečnostním sklem. Vjezd do garáže je opatřen 

rolovacími vraty. Vnitřní dveře do bytů jsou plné, protipožární a bezpečnostní 

s polodrážkou osazené. Vnitřní dveře bytů jsou osazené do obložkových 

dřevěných zárubní. Nášlapné vrstvy podlah bytů jsou z keramické dlažby 

a laminátové plovoucí podlahy dle účelu místnosti. Ve společných prostorech 
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je použita keramická dlažba. V technické místnosti je epoxidovaný barevný 

nátěr a garáže mají povrchovou úpravu strojně hlazený minerální vsyp.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bytového domu je navržena tak, aby zatížení, které na ni bude 

působit v průběhu užívání, nebude mít za následek zřícení stavby, nepřípustné 

přetvoření, kmitání konstrukce, poškození či ohrožení provozuschopnosti  

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
 

a) Technické řešení 

Objekt bude opatřen bleskosvodem dle ČSN EN 62305, který bude sveden 

a napojen na zemnící pásky FeZn. Součástí bleskosvodu je i jímací tyč umístěna 

na střeše objektu. Objekt bude napojen vodovodní přípojkou DN 50 mm 

na veřejný vodovodní řád vedený v ulici Průhon. Vodovodní přípojka bude 

vyvedena do objektu v technické místnosti, kde se osadí hlavní uzávěr pitné 

a požární vody pro objekt. Splaškové vody jsou odvedeny pomocí vybudované 

přípojky do hlavní veřejné kanalizace. Napojení objektu na elektrickou energii 

bude provedeno nově vybudovanou přípojkou napojenou na stávající veřejné 

vedení NN. U každého bytu bude umístěn elektroměr. Osvětlení v objektu bude 

zajištěno především pomocí úsporných žárovek a LED technologie. Počet 

světel bude takový, aby byl v místnostech zajištěna zraková pohoda. Světla 

v koupelnách musí vyhovovat použití v těchto prostorech. Elektroinstalace 

bude vedena drážkami ve zdivu. Vytápění je řešeno v technické místnosti. 

Odvod spalin je zajištěn pomocí komínového systému Schiedel Multi 

400x400mm.  

b) výčet technických a technologických zařízení 

- přípojka NN a elektroinstalace  

- hromosvody a uzemnění  

- přípojka vody s rozvodem vody  

- přípojka splaškové kanalizace  

- dešťové svody  
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Protipožární zabezpečení stavby je řešeno v požární zprávě projektu. 

Požární zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a jsou zde uvedeny 

veškeré požadavky na stavbu, požadavky na stavební konstrukce, požárně 

bezpečnostní zařízení, požární odstupy od stavby, únikové cesty atd. Navržena je 

chráněná úniková cesta, vyhovující normovým požadavkům ČSN 73 0802.  

Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední 

pozemky. Požárně nebezpečný prostor okolních objektů neohrožuje posuzovanou 

stavbu. Před zahájením stavebních prací se realizační firma seznámí s podrobnostmi 

požární zprávy. Viz. samostatná příloha - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 

Tepelná ochrana budov. Objekt se nachází v Pardubickém kraji, okres Chrudim 

v průměrné nadmořské výšce 276 m n. m. Venkovní výpočtová teplota Te = -12°C. 

Návrhové teploty byly navrženy pro obytné místnosti +20°C, koupelny a WC 

+24°C. Teplota zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvažuje +5°C. Celková 

energetická náročnost je řešena v samostatné příloze složka č.6 Stavební Fyzika. 

Třída energetické náročnosti budovy B - úsporná. Viz. příloha č. 6 – Stavební 

fyzika. Pro tento projekt nejsou využívány žádné alternativní zdroje energie. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady adpod.) dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  
 

Větrání: Většina místností je přirozeně větraná okny, místnosti bez oken 

jsou odvětrány nad střešní plášť.  

Vytápění, příprava teplé vody: Teplá voda se pro celý objekt připravuje 

centrálně v předávací stanici. Zdrojem tepla bude plynový kotel v technické 

místnosti. Pro měření spotřeby vody je v každé bytové jednotce v instalační šachtě 

umístěn podružný vodoměr na studené a teplé vodě. 
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Vzduchotechnika: Nuceným větráním je odvod par z prostoru přípravy jídla 

a z koupelny a z WC. Nad sporákem bude umístěn axiální ventilátor se zpětnou 

klapkou DN150. Dále je nucené větrání navrženo v chráněn únikové cestě, které je 

vedeno ze samostatné strojovny VZT. 

Osvětlení: Objekt je navržen dle možností s ohledem na výhody plynoucí 

z vhodné orientace vůči světovým stranám. Stínění místnosti proti přímému 

slunečnímu svitu bude provedeno instalací vnějších rolet do všech prosklený ploch. 

Celý objekt bude dostatečně prosvětlen a prosluněn. Bytový dům nebude svojí 

polohou stínit objektům v okolí.  

Odpady: Při provádění stavebních prací vznikne zanedbatelné množství 

obalů od stavebních hmot a dále zbytkový nepoužitelný materiál. Vše bude 

likvidováno odvozem na místní skládku. Z provozu domu bude vznikat komunální 

odpad, který bude ukládán do kontejnerů na určené místo v blízkosti objektu a bude 

zajištěn svoz komunálního odpadu. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  
 

a) Ochrana před pronikání radonu z podlaží  
Radonový průzkum dosud nebyl prováděn. 

b) Ochrana před bludnými proudy  
Pozemek neleží v oblasti výskytu bludných proudů.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou  
Na pozemku nebyla zjištěna seizmická aktivita  

d) Ochrana před hlukem  
V okolí stavby se nevyskytuje zvýšený hluk.  

e) Protipovodňová opatření  
Stavba se nenachází v záplavovém území.  

f) Ostatní účinky 
Na pozemku není výskyt metanu, ani zde není vliv poddolování. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU  
       INFRASTRUKTURU  
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Odkanalizování: Splašková voda a dešťová voda budou svedeny 

do kanalizační přípojky napojené do stávající smíšené kanalizace města, 

která vede v přilehlé ulici Průhon. 
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Zásobování vodou: Na stávající vodovodní řad města v ulici Průhon bude 

napojena nová vodovodní přípojka. Vybudování vodovodní přípojky bude dle 

předběžného smluvního vztahu se správcem sítí (VS Chrudim). 

Zásobování teplem: V technické místnosti objektu bude umístěn plynový 

kotel, který bude vyrábět teplou vodu pro všechny bytové jednotky. Bude 

vybudována nová plynovodní přípojka STL napojená na stávající síť plynovodu 

v ulici Průhon. 

Zásobování elektrickou energií: Napojení objektu na elektrickou energii 

bude provedeno nově vybudovanou přípojkou napojenou na stávající podzemní 

vedení NN. U každého bytu bude umístěn elektroměr. 

Sdělovací spojení: K objektu bude vybudována přípojka optické sítě, 

která bude napojena na stávající optickou síť vedenou v ulici Průhon. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Rozměry šachet, včetně materiálového řešení šachet a přípojek bude 

provedeno dle projektové dokumentace TZB. Vodovodní přípojka má délku 

26,5 m, provede se z trub PE 100SDR11 d63. Výpočtový průtok je 

předpokládán na max. 6,12 m3/den. Kanalizační přípojka délky 34,6 m se 

provede z trubky Ultra Rib2. Provede se osazení nové revizní šachty a čistící 

šachty u objektu. Kanalizace v objektu se provede z trub hrdlového PVC, 

příslušných profilů. Elektro přípojka délky 33,2 m, pod komunikací vedena 

v chráničce. Plynovodní přípojka má délku 28,7 m. Přípojka optické sítě má 

délku 28,4 m. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace 

Dopravní napojení plánované zástavby je řešeno ze stávající komunikace 

ulice Průhon. Objekt bude připojen na komunikaci zpevněnou plochou 

z asfaltového povrchu, která bude široká 6 m, před vjezdy do garáží 8 m. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Plánovaná zástavba bytových domů je napojena na místní komunikaci ulice 

Průhon, která je napojena na ulici Čáslavská, která pokračuje do centra města 

Heřmanův Městec.  

c) doprava v klidu 

Součástí objektu je řadová garáž pro osm vozidel. Parkování se dále uvažuje 

na zpevněné ploše před objektem pro 16 vozidel. Je zde uvažováno 

s parkovacím stáním pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Podél stávající komunikace vede chodník s betonovou dlažbou. V blízkém 

okolí se nenachází žádní cyklistické stezky. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV  

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy pozemku v místě výstavby bytového domu budou 

provedeny v nezbytně nutném rozsahu a nebudou mít negativní vliv na okolní 

pozemky. Po dokončení stavebních prací bude rozvezena ornice z deponie 

a budou zhotoveny konečné terénní úpravy.  

b) použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy budou zatravněny okrasným trávníkem a na základě 

požadavků investora budou vysazeny okrasné stromy a keře. 

c) biotechnická opatření 

Na pozemku stavby bytového domu nejsou nutná žádná biotechnická 

opatření. 

 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

A JEHO OCHRANA  

 

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

Navrhovaná stavba bytového domu svým provozem a užíváním nebude mít 

vliv na životní prostředí. V objektu nebude probíhat žádná výroba, skladování 
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a provozování služeb. Výstavbou objektu nebude negativně ovlivněno životní 

prostředí. Realizace výstavby bude přizpůsobena tak, aby byl minimalizován 

její negativní dopad na okolí.  

Ve smyslu zajištění ochrany zdraví osob bylo při návrhu z hlediska 

protihlukové ochrany postupováno podle nařízení vlády č. 272/2011, o ochraně 

proti hluku a vibracím. 

Všechny bytové jednotky domu jsou navrženy tak, aby byly prosluněny dle 

požadavků normy ČSN 73 4301 a bylo dosaženo dostatečného denního 

osvětlení dle ČSN 73 0580.  

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

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajin ě  

Stavba bytového domu nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavba 

objektu bude provedena v souladu se zákonem č.319/2016 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Žádné podmínky závazného stanoviska se nevyskytují. 

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 

Záměr nespadá do režimu o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma, a ani omezení 

a podmínky ochrany. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

 

Stavební práce budou probíhat na pozemku investora, a proto nedojde 

během výstavby k žádnému výraznějšímu omezení nebo nutnému opatření 

v okolím území. Staveniště bude oploceno a řádně označeno, takže by nemělo 

hrozit žádné nebezpečí. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Před začátkem realizace stavby budou zhotoveny přípojky inženýrských sítí 

k hranici pozemku, které budou sloužit pro potřeby staveniště.  

b) odvodnění staveniště 

Staveniště není nutno technickým opatřením odvodňovat. V případě 

nadměrného množství srážek, bude staveniště odvodněno do rýhy na západní 

straně pozemku a dále svedeno do stávajícího příkopu na okraji pozemku.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Přístup na staveniště bude zajištěn z místní komunikace ulice Průhon 

na východní straně pozemku. Investor umožní dílčím dodavatelům přístup 

k staveništnímu rozvaděči a k vodě. Dodavatel vybuduje provizorní zařízení 

staveniště včetně mobilního sanitárního zařízení. Všechny inženýrské sítě jsou 

přivedeny na hranici pozemku investora. Objekt bude napojen na přípojku NN 

na hranici pozemku v elektroměrné skříni. Vodovodní přípojka bude napojena 

na hranici pozemku, vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě na pozemku 

investora. Plynovodní STL přípojka bude připojena na hranici pozemku 

k předem připravené přípojce. Kanalizační přípojka smíšené kanalizace bude 

napojena na přípojku smíšené kanalizace.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Provádění stavby nemá vliv na okolní zástavbu a pozemky. Veškerý provoz 

na staveništi bude probíhat na pozemku investora tak, aby nebyl omezen provoz 

na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob, zejména 

vlastníků sousedních parcel. Veřejná komunikace bude udržována v čistém 
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stavu. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před opuštěním staveniště 

očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k znečišťování komunikace. Stavba 

bude prováděna pouze v denní dobu, aby okolí stavby nebylo zatěžováno 

hlukem v nočních hodinách.  

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

kácení dřevin 

Povinností stavebníka je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy 

nic neskladovat a nepohybovat se a rovněž zabránit pohybu cizích osob 

po staveništi. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště 

odfouknutím lehkých odpadů. Odpad stavby musí být řádně likvidován.  

Na staveništi nejsou navrhovány žádné asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro stanoviště  

Pro staveniště se uvažuje plocha na pozemku investora. Nejsou potřeba 

žádné zábory pro staveniště. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není nutné navrhovat bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, 

jejich likvidace  

Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Při realizaci 

se musí dbát na minimalizaci hlučnosti a prašnosti. Stavba bude prováděna 

na vymezené ploše staveniště. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna 

likvidace odpadových materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační 

firmy. Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle 

platných předpisů. Vzniklé odpady budou tříděny a odděleně skladovány. 

V průběhu stavebních prací budou odpady průběžně odstraňovány. Odpady 

budou ukládány do velkoobjemových kontejnerů umístěných v prostoru 

staveniště.  

V rámci stavební výroby bude produkován stavební odpad, který byl 

rozlišen v katalogu odpadů.  
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ODPAD STAVEBNÍ VÝROBY  KÓD  

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků 
z nich vyráběných  

10 13  

Odpadní beton a betonový kal  10 1314  

Obaly  15 01  

Papírové a lepenkové obaly  15 0101  

Plastové obaly  15 0102  

Dřevěné obaly  15 0103  

Obaly, pytle  15 0106  

Beton, cihly, tašky a keramika  17 01  

Betonové konstrukce  17 0101  

Cihly  17 0102  

Dřevo, sklo a plasty  17 02  

Dřevo  17 0201 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  17 03  

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 0301  17 03 02 

Kovy (včetně jejich slitin)  17 04  

Železo a ocel  17 04 05 

Směsné kovy  17 04 07 

El. kabely neuvedené pod č.17 0410  17 04 11 

Zemina, kamení a vytěžená hlušina  17 05  

Zemina a kamení neuvedené pod č.17 0503  17 05 04 

Izolační materiály  17 06  

Ostatní izolační materiály  17 06 02 

Tepelná izolace (min. vlna)  17 06 04 

Stavební materiály na bázi sádry  17 08  

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č.17 0801  17 08 02 

Sádrokarton  17 08 02 

Jiné stavební a demoliční odpady  17 09  

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 0901-03  17 09 04 

Ostatní komunální odpady  20 03  
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Směsný komunální odpad  20 03 01 

Uliční smetky  20 03 03 

 

 

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

Po výkopových pracích zůstane na pozemku ½ sejmuté ornice a zemina 

pro násypy, zásypy a obsypy. Deponie zeminy budu umístěna v severní části 

pozemku. 

j)  ochrana životního prostředí při výstavby  

V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby 

při realizaci všech činností na staveništi postupuje s maximální šetrností 

k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy v platném znění, 

zejména:  

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí  

• Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 Použití 

tzv. regulovaných látek  

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

• Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na výrobky z hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise 

hluku stavebních strojů v příloze č. 3) 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích  

• Vyhláška o technických požadavcích na stavby; minimalizuje dopady 

vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, 

prašnosti (Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací), postupuje při likvidaci odpadu 

v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, (zejména musí vést 

evidenci o nakládání s odpady podle §39).  

Během výstavby bytového domu mohou být používány pouze stroje v dobrém 

technickém stavu. Únik provozních kapalin je nepřípustný. Během výstavby nesmí 

dojít k znečišťování ovzduší. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti při práci, 

předpisy požární, hygienické a dopravní. Dodavatel stavebních prací musí 

vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce. Současně musí vytvořit 

technologický nebo pracovní postup, který musí být po celou dobu prací 

k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění 

stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Vyhláška o technických 

požadavcích na stavby (Stavební zákon) stanoví povinnost dodržovat 

požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími 

předpisy:  

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

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

nebo do hloubky  

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí  

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

zdraví zaměstnanců při práci  

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

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Výstavbou bytového domu nejsou dotčeny další stavby, proto není třeba 

provádět úpravy komunikací pro jejich bezbariérové užívání.  

 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Pro provozní zařízení staveniště bude zřízena dočasná komunikace 

ze štěrku. Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné 

jednoduché dopravní značení na vjezd a výjezd ze staveniště.  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

atd. 

Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

a) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Předpokládané zahájení stavby: 1.7.2018 

Předpokládané dokončení stavby: 1.11.2019 

 

předání staveniště 07/2018 

zařízení staveniště 07/2018 

provedení výkopů 07/2018 

provedení základových konstrukcí 08/2018 

provedení hrubé stavby 09 – 12/2018 

provedení vnitřních intalací 01/2019 

dokončovací práce 06/2019 

zpevněné plochy, terénní úpravy 0,9 - 10/2019 
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D DOKUMENTACE OBJEKT Ů  

    A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

    ZAŘÍZENÍ 
 

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO  

        NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Bytový dům bude sloužit pro bydlení rodin v jednotlivých bytových 

jednotkách. Pro obyvatele domu jsou vedle bytového domu navrženy řadové 

garáže, a v suterénu je navržena posilovna, přístupná ze společného schodiště 

nebo výtahem. Dále je u objektu navržena příjezdová komunikace s parkovacím 

stáním. 

Zastavěná plocha:      447,259 m2  

Obestavěný prostor:      5465,64 m3  

Užitná plocha BD:      904,96 m2  

Obytná plocha BD:      677,21 m2  

Počet funkčních jednotek a jejich velikost:  

4 bytové jednotky 2 + KK     91,19 m2  

3 bytové jednotky 3 + KK     135,86 m2  

1 bytová jednotka 4 + KK     166,96 m2  

Počet nadzemních podlaží:      3 

Počet podzemních podlaží:      1 

Počet uživatelů bytového domu:     21 

4 bytové jednotky 2 + KK     2 osoby/b.j. 

3 bytové jednotky 3 + KK     3 osoby/b.j. 

1 bytová jednotka 4 + KK     4 osoby/b.j.  
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Asfaltové komunikace:     342,686 m2  

Počet parkovacích stání:     16 

Počet garážových stání:      8 

Parkovací stání:      208,25 m2  

Chodníky:       63,679 m2  

 

 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

 Jedná se o bytový dům nepravidelného pravoúhlého tvaru, zastřešený 

plochou střechou. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží se společnými 

prostory pro obyvatele domu. Vstup do objektu je do 1NP z východní strany 

zastřešený skleněnou stříškou, vstup je řešen jako bezbariérový pomocí rampy. 

Vstup tvoří závětří s volně přístupnými zvonky a poštovními schránkami, zádveří 

s čistící zónou a schodiště s výtahem pro bezbariérový přístup do společných 

prostor suterénu. Přístup do jednotlivých bytových jednotek je ze společného 

schodiště a výtahu. 

Základy budou základové pasy z prostého betonu. Svislé konstrukce jsou 

navrženy v nadzemní části z keramických tvárnic Porotherm a v podzemní části 

z betonových tvárnic ztraceného bednění. Vodorovné konstrukce včetně nosné části 

střechy jsou z keramických vložek a nosníku. Všechny konstrukce jsou z vnější 

strany opatřeny tepelnou izolací EPS, podzemní část XPS. Střecha je vyspádována 

pomocí silikátové spádové vrstvy z lehčeného betonu a je opatřena hydroizolační 

fólií na bázi PVC a stabilizačním kamenivem.  

Vnější povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena 

silikonovou omítkou béžové barvy. Na fasádě bude použit kamenný obklad béžové 

barvy. Vnitřní stěny budou opatřeny štukovými omítkami. Výplně otvorů budou 

tvořit okna a dveře z hliníkových profilů hnědé barvy se zasklením s izolačním 

trojsklem. Rampa a schodiště před vstupem budou šedé barvy. Terasy v 1NP budou 

oranžové barvy – cihelná dlažba. 

Dispoziční řešení objektu bytového domu a rozměry chodeb a místností 

odpovídají požadavkům a standardům pro bydlení. Vstup do objetu je z východní 

strany do 1NP, následuje zádveří a společná chodba se schodištěm a výtahem. 

V 1NP se nachází tři bytové jednotky s vlastní zahrádkou a terasou. První je řešena 
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jako bezbariérová a je 2+KK. Druhý byt je také 2+KK. A třetí byt je 3+KK. 

Ve druhém podlaží se nachází další tři bytové jednotky s balkony. První a druhá 

jsou 2+KK. Třetí je 3+KK. Ve třetím patře se nachází dvě bytové jednotky 

s přístupem na terasu, která je oddělena průsvitnou skleněnou příčkou.  První byt je 

4+KK. Druhý byt je 3+KK. Všechny byty mají komoru a oddělené WC a koupelnu, 

které jsou umístěny ve středu bytu. Od vstupu do bytů vede chodba, která slouží 

jako přístup do pobytových místností atd. Obytné místnosti jsou orientovány na jih 

a západ. Ve 3NP je umístěn na společné chodbě výlez na střechu s výsuvným 

žebříkem. 

V podzemním podlaží jsou ze společné chodby přístupné v pravé části 

sklepní kóje, posilovna pro majitele bytů s dvěma WC, umývárnou a šatnami; 

úklidová místnost a kolárna s kočárkárnou. V levé části se nachází technická 

místnost, strojovna VZT, společenská místnost, prádelna a mandl.  

 

 Bezbariérové užívání stavby 

Do 1NP bytového domu je umožněn bezbariérový přístup pomocí rampy 

a do společných prostor domu je přístup pomocí výtahu. Jedna bytová jednotka je 

řešena jako bezbariérová. Vstupní dveře do objektu jsou opatřeny vodorovným 

madlem přes celou svoji šířku. Zpevněné plochy budou na veřejnou komunikaci 

napojeny bezbariérově, tedy s výškovým rozdílem max. 20 mm.  

 

 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Ze schodišťového prostoru a výtahu je přístup do suterénu a do bytových 

jednotek v 2NP a 3NP. V suterénu jsou společné prostory: kolárna, kočárkárna, 

sklepní kóje, úklidová místnost, společenská místnost, mandl, prádelna, technická 

místnost a posilovna pro majitele bytů se dvěma WC, umývárnou a šatnami. Přístup 

na střechu z důvodu údržby je umístěn na chodbě posledního podlaží pomocí 

střešního výlezu s výsuvným žebříkem. Všechny obytné místnosti jsou přirozeně 

osvětleny a větrání je zajištěno pomocí oken.  
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Stavba je navržena jako stěnový systém s nosnými obvodovými a vnitřními 

stěnami, ztužená železobetonovými věnci v úrovni stropů a stropní konstrukcí 

z nosníků a keramických vložek. Podrobné konstrukčně stavební řešení je 

zpracované ve výkresové dokumentaci. 

 

 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 

energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 

statických a mechanických vlastností pro daný provoz. V objektu se provede 

zemnění všech kovových částí. Zábradlí schodiště musím mít min. výšku 1000 mm.  

 

 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení a akustika 

Konstrukce v objektu jsou navrženy tak, aby vyhovovali doporučeným 

hodnotám součinitele prostupu tepla. Tepelně-technické parametry objektu splňují 

požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. Třída energetické náročnosti 

budovy B - úsporná. Teplená technika, akustika a osvětlení je podrobně řešeno 

v samostatné příloze č. 6 – Stavební fyzika.  

 

 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná příloha - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

 Údaje o požadované kvalitě materiálů a provádění 

 Materiály navržené na stavbě musí mít vlastnosti požadované normou 

a navržené projektovou dokumentací. Zpracování materiálů musí být v souladu 

s technologickými postupy stanovenými výrobci. 
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 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

realizaci a kvalitu navržených konstrukcí 

 Při návrhu projektu se neřeší netradiční technologické postupy a zvláštní 

požadavky na realizaci a kvalitu navržených konstrukcí. 

 

 Požadavky na vypracování dokumentace zabezpečované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Zhotovitel stavby zajistí vypracování plánu na realizaci konstrukcí stropu 

nad 1PP, 1NP, 2NP a 3NP. 

 

 Stanovení požadovaných kontrol zakrytých konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek – pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Žádné požadavky nejsou stanoveny. 

 

 Seznam použitých norem 

 ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části  

 ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb - Základní ustanovení  

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost – nevýrobní objekty  

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost  

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost – odolnost stavebních konstrukcí  

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

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 

b) Výkresová část 

Viz příloha – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

c) Dokumentace podrobností 

Skladby konstrukcí a detaily jsou součástí výkresové dokumentace. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby z rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

  

Zemní práce 

 Před započetím zemních prací se sejme ornice v tloušťce 150 mm a uloží se 

na deponii, která je umístěna na pozemku investora. Po dokončení stavby se ornice 

použije na terénní úpravy pozemku. Dále je před začátkem zemních prací nutné 

základní vytyčení stavby pomocí laviček, které se umístí 3 m od obrysu, 

aby nedošlo k jejich poškození během zemních prací. Následuje výkop stavební 

jámy a rýhy pro základy. Rýhy se provedou pomocí rypadla a posledních 10 cm se 

odkope ručně. Základovou spáru zkontroluje statik a provede zápis do stavebního 

deníku. 

  

Základy 

 Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude založeno na základových pasech. 

Pro výpočet základů byla stanovena únosnost základové půdy 175 kPa. 

Na základovou spáru bude uložen FeZn pás uzemnění hromosvodu. Základové 

pasy budou z betonu C20/25. Před betonáží pasů bude provedeno bednění, následně 

se betonuje a zhutní. Před betonáží podkladní železobetonové desky se provede 

kontrola výztuže a provedení instalací. Výška hladiny podzemní vody neohrožuje 

základy. Rozměry základu jsou uvedeny ve výpočtu základů v příloze Studie. 

  

Svislé konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce podzemního podlaží jsou navrženy z betonových 

tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm a nadzemního podlaží z keramických tvárnic 

tl. 300mm např. POROTHERM 30, pevnost P15 na maltu M5. Obvodové 

konstrukce jsou opatřené tepelnou izolací EPS 100 tl. 160 mm, v části pod terénem 

bude použit XPS, do výšky 300mm nad terén. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy 

z tvárnic tl. 250 mm POROTHERM 25 AKU Z, pevnost P15 na maltu M5. Vnitřní 
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nenosné zdivo je z tvárnic tl. 125 mm POROTHERM 11,5 a tl. 150 mm 

POROTHERM 14 na maltu M 2,5. Zdivo atik je navrženo z keramických tvárnic 

tl. 300 mm POROTHERM 30, zdění na VC maltu M 2,5.  

 

Komínové těleso 

Odvod spalin je zajištěn pomocí komínového systému Schiedel Multi 

400x400mm.  

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z nosníků POT a keramických 

vložek Miako tl. 290 mm. Po obvodu objetu je v úrovni stropu veden 

železobetonový věnec s tepelnou izolací EPS tl. 80 mm. Propojení balkonu se 

stropní konstrukcí je pomocí systému Porotherm. Balkónové předsazené 

konstrukce a stříšky nad balkónem jsou provedeny ve spádu min. 3%. Nad otvory 

jsou použity keramické překlady Porotherm KP 7, KP 14, KP 11,5 a ŽB překlady. 

Střešní konstrukce je opatřena PVC folií a stabilizačním kamenivem. 

  

Konstrukce schodiště 

 Hlavní schodiště je navrženo dvouramenné, lomené s šířkou ramene 1200 

mm, se sklonem 30°12´ stupni v rameni. V suterénu je schodiště mírně odlišné. 

Schodiště je provedeno jako ŽB monolitické, akusticky oddělené od ostatních 

konstrukcí pro přerušení kročejového hluku. Schodiště bude opatřeno nerezovým 

zábradlím o výšce 1000 mm.  

  

Klempířské a zámečnické prvky 

 Jako klempířské prvky jsou použity zábradlí, okapnice, závětrné a koutové 

lišty z poplastovaného plechu. Dále bude provedeno oplechování parapetů. 

  

Izolace  

 Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti podkladní desky bude použit 

modifikovaný asfaltový pás s vložkou se skelné tkaniny tl. 4 mm. Bude nataven 

na podkladní penetrační nátěr. Obvodové zdivo bude opatřeno tepelnou izolací EPS 
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– ETICS, pod terén a do výšky 300 mm nad terénem bude použit XPS. Strop 

v suterénu je zateplen EPS tl. 100 mm, část izolace svedena na svislé konstrukce. 

  

Povrchová úprava a výplně otvorů 

Vnější povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena 

silikonovou omítkou béžové barvy. Na fasádě bude použit kamenný obklad béžové 

barvy. Vnitřní stěny budou opatřeny štukovými omítkami. Výplně otvorů budou 

tvořit okna a dveře z hliníkových profilů hnědé barvy se zasklením s izolačním 

trojsklem. 

 

Podlahové konstrukce 

Jako nášlapné vrstvy podlah v interiéru jsou použity: keramická dlažba, 

laminátová podlaha, PVC podlaha, betonová mazanina. V exteriéru je použita 

keramická dlažba, betonová dlažba a cihelná dlažba. 

 

Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. 

 

b) Výkresová část 

Viz příloha – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
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ZÁVĚR 
Závěrečná bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové 

dokumentace k provedení stavby bytového domu. Vypracování je v souladu 

s platnými normami, předpisy a vyhláškami, které se týkají jednotlivých částí 

zmíněné dokumentace a technických listů použitých výrobků. 

 Jedním z hlavních předpokladů je splnění podmínek zadání. Projekt 

se skládá z následujících částí: přípravné a studijní práce, situační výkresy, 

architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní 

řešení a stavební fyzika. 

Na rovinný pozemek jsem navrhla podsklepený bytový dům se třemi 

nadzemními podlažími a řadové garáže pro osm vozidel. V bytovém domě jsem 

navrhla osm bytových jednotek a společné prostory v 1PP. 

Při této tvorbě projektové dokumentace jsem využila všech nabytých 

poznatků za studium. Současně jsem pracovala s platnými normami, které jsem 

podle zadání aplikovala do jednotlivých částí mé práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
1PP  první podzemní podlaží 

1NP  první nadzemní podlaží 

2NP  druhé nadzemní podlaží 

3NP   třetí nadzemní podlaží 

b. j.  bytová jednotka 

B. p. v.  Balt po vyrovnání 

č. p.   číslo parcely 

ČSN  česká státní norma 

ČŠ  čistící šachta 

DO  domovní odpad 

EPS  expandovaný polystyren 

ES  elektrická skříň 

HI  hydroizolace 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

J  jih 

JTSK  jednotná trigonometrická síť katastrální 

KK  kuchyňský kout 

k. ú.  katastrální úřad  

m n. m. metry nad mořem 

NN  nízké napětí 

PBS  požární bezpečnost staveb 

PT  původní terén 

RŠ  revizní šachta 

S  sever 

Sb.  Sbírka  

SO  stavební objekt 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

TI  tepelná izolace 

tl.  tloušťka  

UT  upravený terén 

V  východ 
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VŠ  vodoměrná šachta 

WC  samostatná místnost pro záchodovou mísu 

XPS  extrudovaný polystyren 

Z  západ 

ŽB  železobeton 

d  tloušťka [m] 

R  tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,rq  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,rc  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

λ  součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

ρ  objemová hmotnost [kg/m3] 

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstr. [m2.K/W] 

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstr. [m2.K/W] 

θi  návrhová teplota vnitřního prostředí [°C] 

θai  teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

φi  návrhová vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

φe  relativní vlhkost vnějšího vzduchu [%] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla  [W/K] 

Qi  celková předběžná tepelná ztráta budovy [W]   

b  činitel teplotní redukce [-] 

Rw  laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Ln,w  laboratorní normalizovaná kročejová neprůzvučnost [dB] 

Rw´  vážená vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Ln,w´  vážená normalizovaná hladina kročejové neprůzvučnosti [dB] 

zp  difúzní odpor konstrukce [m/s] 

pSAT  částečný tlak nasycené vodní páry [Pa] 

Mca  dílčí množství zkondenzované vodní páry [kg/(m2.a)] 

Mev,a  dílčí množství vypařitelné vodní páry [kg/(m2.a)] 
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