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ABSTRAKT  

Hlavním úkolem diplomové práce je zpracování projektu pro provádění stavby 

polyfunkčního domu Na Skřivánku v Chotěboři. Polyfunkční dům má jedno 

podzemní a 4 nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází prostory sloužící 

jako technické a skladovací zázemí, v přízemí je v centrální části půdorysu navržen 

provoz dvou ordinací - praktického lékaře a pediatra. V jednom z krajních traktů 

objektu je podnikatelský prostor, v projektu uzpůsoben pro provoz cestovní 

kanceláře. Dále se v přízemí objektu nachází byt pro bezbariérové užívání. 

Ve vyšších podlažích je navrženo celkem 8 dalších bytových jednotek s dispozicí 

od 2+kk až po 2 atypické mezonetové byty ve 3.-4.NP. Každá bytová jednotka, 

kromě bezbariérové, je vybavena balkónem nebo terasou situovanou na jižní 

stranu. Podsklepená část objektu je vystavěna z betonových prolévaných tvárnic 

ztraceného bednění, nadzemní stěnová část pak z cihelného systému Porotherm 

tepelně izolovaná kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce jsou 

z předpjatých stropních panelů Spiroll a filigránových desek s nadbetonávkou. 

Zastřešení objektu je řešeno kombinací ploché střechy s vegetačním souvrstvím 

s extenzivní zelení a sedlové střechy s průběžným pultovým vikýřem, jejíž nosnou 

funkci zabezpečuje dřevěný vaznicový krov.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Ordinace, cestovní kancelář, Chotěboř, stropní panel, ztracené bednění, 

Porotherm, dřevěný krov, plochá střecha, suterén  

ABSTRACT  

The main task of the diploma thesis is the elaboration of a project for the 

construction of a polyfunctional building Na Skřivánek in Chotěboř. The 

multifunctional house has one underground and 4 aboveground floors. On the 

underground floor there are premises serving as technical and storage facilities, 

on the ground floor there is designed two offices - general practitioner and 

pediatrician in the central part of the floor plan. In one of the outer tracts of the 

building there is a business area, designed for the operation of a travel agency. 

There is an apartment for barrier-free use on the ground floor. On the upper floors 

there is a total of 8 other apartment units ranging from 2 + kk to 2 atypical 

maisonettes in 3rd-4th floor. Each apartment unit, in addition to the barrier-free, 

is equipped with a balcony or terrace located on the south side. The basement 

part of the building is built of concrete slabs of lost formwork, the above-ground 

wall part of the Porotherm brick system is heat-insulated with a contact insulation 

system. Ceiling structures are made of pre-stressed Spiroll ceiling panels and 

filigree panels with superconducting. The roofing of the building is solved by 

a combination of a flat roof with a vegetation block with extensive green and 

saddle roofs with a continuous concealed dormer whose supporting function 

is provided by a wooden purlin roof truss.  

KEYWORDS  

Office, travel agency, Chotěboř, ceiling panel, lost formwork, Porotherm, wooden 

truss, flat roof, basement  
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá vypracováním projektu pro provádění stavby 

polyfunkčního domu Na Skřivánku v Chotěboři. Při návrhu byl respektován požadavek 

na navržení prostor pro poskytování zdravotní péče – budou zřízeny 2 zdravotnické 

ordinace – praktický lékař a pediatr. Dále je v přízemí vytvořen podnikatelský prostor, 

jehož využití může být libovolné – je uvažováno s jeho pronajímáním (v projektu je 

uvažován provoz cestovní kanceláře). Součástí objektu je 1 bezbariérový byt s dispozicí 

1+kk s možností užívání osobou s omezenou schopností pohybu a orientace. Centrální 

část objektu je podsklepená a slouží jako technické a skladovací zázemí domu. Ve vyšších 

podlažích jsou navrženy samostatné bytové jednotky. Objekt je osazen do mírně 

svažitého terénu. 

Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci na úrovni pro 

provádění stavby. V rámci dokumentace je provedeno osazení objektu na stavebním 

pozemku, posouzení s ohledem na požární odolnost, akustiku, tepelnou techniku 

a denní osvětlení.  

Výsledný projekt obsahuje hlavní textovou část, jejíž součástí jsou A průvodní, 

B souhrnná technická a D technická zpráva, a část přílohovou. V přílohové části jsou 

obsaženy studijní a přípravné práce, jednotlivé situační výkresy, část architektonicko-

stavebního řešení, dále část stavebně-konstrukčního řešení, požárně bezpečnostní 

řešení a posouzení objektu s ohledem na stavební fyziku. Součástí přílohové části jsou 

rovněž další doplňující posudky, výpisy a výpočty.   
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A.1  Identifikační údaje 

 

A.1.1  Údaje o stavbě 

 

a)  Název stavby 

 

Polyfunkční dům Na Skřivánku v Chotěboři 

 

b)  Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

 

Obec:     Chotěboř (583 01) 

Parcelní číslo:   1227/1, 4466 a 1228 (4144 m2) 

Katastrální území:  Chotěboř (583 01) 

Charakter výstavby:  Novostavba 

Účel stavby: objekt pro poskytování zdravotní péče (2 ordinace: 

praktický lékař, pediatr), podnikatelský prostor (cestovní 

kancelář), bydlení (9 samostatných bytových jednotek) 

 

c)  Předmět projektové dokumentace 

 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové 

dokumentace pro provádění stavby je výstavba polyfunkčního domu se 2 zdravotními 

ordinacemi – praktický lékař, pediatr, podnikatelským prostorem – cestovní kanceláří 

a 9 bytovými jednotkami s dispozicí 1+kk až 3+kk. Jeden z bytů je řešen jako bezbariérový 

(1+kk – v přízemí). 2 z předešlých bytů jsou řešeny jako mezonetové, kdy podkroví je 

přístupné po točitém schodišti ze 3.NP do 4.NP. Zbylých 6 bytů je vybaveno buď 

prostorným balkónem nebo terasou.  

Novostavba bude mít celkem 5 podlaží, z čehož jedno podlaží bude zapuštěné 

a bude sloužit jako technické a skladovací zázemí domu, dále 3 plnohodnotná obytná 

patra a nad 3.NP bude vystavěno obytné podkroví (mezonety). Celý objekt bude 

zastřešen sedlovou střechou o sklonu 35° s průběžným pultovým vikýřem o sklonu 8° 

na jižní stranu. Objekt má půdorysný tvar obdélníku s maximálními rozměry 

49,4 x 11,0 m.  
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A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

a)  Identifikační údaje stavebníka 

 

Stavebník:   Město Chotěboř 

Trčků z Lípy 69, 

583 01, Chotěboř, 

tel: +420 569 641 100 

Email:  podatelna@chotebor.cz 

www:  https://www.chotebor.cz/ 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Projektová dokumentace bude zpracována v těchto částech: 

 

- Architektonické a stavebně technické řešení 

- Stavebně konstrukční část 

- Vytápění a zdravotechnika + průkaz PENB 

- Silnoproud a slaboproud 

- Požárně bezpečnostní řešení 

 

Zpracovatel projektové dokumentace: Bc. Jiří Janáček 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Projektová dokumentace pro stavební řízení byla vypracována na základě 

následujících dokumentů: 

 

- Studie polyfunkčního domu Na Skřivánku v Chotěboři 

- Návštěva a prohlídka budoucího místa stavby 

- Vyjádření dotčených správců sítí a orgánů 

- Nahlížení do katastrální mapy 

- Doložené požadavky investora 

- Normy ČSN a místně dané regulativy 

 

  

mailto:podatelna@chotebor.cz
https://www.chotebor.cz/
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A.3  Údaje o území 

 

A.3.1  Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 

 

Řešené území se nachází ve stávající zástavbě převážně rodinných domů 

nedaleko centra města Chotěboř. Samotný polyfunkční objekt je umístěn na pozemku 

1227/1, severní fasáda respektuje ochranné pásmo stávající místní komunikace a rovněž 

stávající zástavby. Zastavěná plocha rodinného domu je 494,42 m2. Na pozemku 

se kromě nově budované novostavby nenachází žádné jiné objekty.   

Vjezd na pozemek investora je možný z ulice Železnohorská přes zpevněnou 

plochu chodníku 4474 ve vlastnictví města Chotěboře. Celková velikost stavební parcely 

určené k výstavbě PD je 4144 m2. Pozemek je orientovaný s hlavními světovými 

stranami. Stávající terén se mírně svažuje směrem na sever. Přípojná místa inženýrských 

sítí se nacházejí na hranici pozemku 1227/1. 

Stávající pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a je 

v současné době možné je zastavět plánovaným objektem polyfunkčního domu. Seznam 

dotčených parcel výstavbou: 1227/1, 4466 a 1228.   

 

A.3.2  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Řešený pozemek ani jeho okolí se nenachází v památkové rezervaci či zóně, 

ani s nimi bezprostředně nesousedí. Na pozemky se tedy nijak nevztahují předpisy 

vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Území určené k výstavbě 

se nenachází v chráněném ani záplavovém území. 

 

A.3.3  Údaje o odtokových poměrech 

 

Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora 1227/1 pomocí 

akumulace (10 m3) a následného využití k závlaze pozemku, případně budou směřovány 

do vsaku vytvořeného pomocí vsakovacího tunelu se štěrkovým podložím. 

Hydrogeologický posudek prokázal, že lze částečně využít vsakovací vlastnosti zeminy 

na uvedené parcele. Dešťové vody nebudou stékat na sousední pozemky. 

 

A.3.4  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Pro výstavbu PD bylo vydáno územní rozhodnutí a je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. 
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A.3.5  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

 

Rozloha stavebního pozemku:    4414 m2 

Nová zastavěná plocha pozemku budovou:   494,42 m2 

 

Na pozemku se nenachází žádný stavební objekt. Pozemek se nachází v oblasti, 

která je územním plánem města Chotěboř označena jako OV – občanské vybavení 

veřejné: 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:  

Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury.  

Přípustné využití:  

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání 

a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství  

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační)  

Nepřípustné využití:  

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 

vyvolávají druhotně  

Podmíněně přípustné využití:  

- byt za podmínky, že se jedná např. o chráněné bydlení, apod. Byty smí být 

v těchto plochách umístěny pouze v případě, že budou v chráněném venkovním 

prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:  

výšková regulace zástavby:  

- stabilizované území – max. 4 NP + podkroví  

Z výše uvedeného vyplývá, že projektovaný objekt je v souladu s územním plánem.  

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu 

s územně plánovací dokumentací. 
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A.3.6  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Navržená stavba dodržuje obecné požadavky na území v souladu se stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb. a dále jak stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb. (obecné požadavky 

na využívání území ve znění pozdějších předpisů). Jedná se zejména o obecné požadavky 

na umisťování staveb, vzájemných rozestupů staveb a počtu parkovacích míst. 

  

Výpočet počtu automobilových stání dle ČSN 73 6110 O navrhování místních 

komunikací: 

 

N = O0*ka + P0*ka*kp 

 

O0 – základní počet odstavných stání: dle tab. 34 pro obytný dům – činžovní (byt         

do 100 m2 celkové plochy) => 1 byt/1 stání; byt s jednou obytnou místností => 2 

stání; byt nad 100 m2 celkové plochy => 0,5 stání. Celkem tedy O0 = 9+6=15 

P0 – základní počet parkovacích stání: Dle tab. 34 pro obytný okrsek 1 stání / 875 

účelových jednotek. V bytovém domě budou bydlet celkem 8 x 2 = 16 osob Počet 

parkovacích stání = 16/20 = 0,80 

ka  – součinitel vlivu stupně automobilizace: 1,02 

kp – součinitel redukce počtu stání = 0,8, B 

(skupina B, stupeň úrovně dostupnosti 3 – město do 50 tis. obyvatel, mimo 

historické jádro, dobrá kvalita veřejné dopravy)  

 

N = 15*1,02 + 0,8*1,02*0,8 = 15,96 => 16 stání  

Z celkového počtu všech stání musí být 5 % z nich vyhrazeno a stavebně upraveno 

pro tělesně postižené: 16*0,05 = 0,8 => min. 1 stání – navrženy 2 parkovací stání  

 

Z celkového počtu 16 stání tedy budou 2 parkovací stání vyhrazeny pro tělesně 

postižené, zbyde 14 klasických parkovacích stání pro osobní automobily. Tato podmínka 

je projektu splněna. 

 

Zamýšlený objekt bude vystavěn v poměrně velké vzdálenosti od ostatních 

staveb, nejbližší objekt je vzdálen cca 43 m. 

 

A.3.7  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů budou doložena ke stavebnímu 

řízení. Veškeré požadavky jednotlivých orgánů budou zohledněny 

v projektové dokumentaci. Novostavba je navržena v souladu s obecnými technickými 

požadavky na stavby a existujícími a právními předpisy. Rovněž je i soulad s požadavky 
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Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina – územní odbor Havlíčkův Brod, 

Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod 580 01, tel.: 950 275 111.  

 

A.3.8  Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

K plánované výstavbě polyfunkčního domu nebyly vydané žádné výjimky 

ani úlevová opatření.  

 

A.3.9  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Provedení stavby nevyžaduje žádné podmiňující ani související investice. Veškeré 

veřejné sítě technické infrastruktury včetně komunikací jsou již provedeny.  

 

A.3.10  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

 

Stavba bude probíhat na st. pozemku 1227/1, 4466, 1228. 

 

Sousední pozemky:  č. 1260/1  – Město Chotěboř – zahrada 

   č. 1221/1 –  Město Chotěboř – ostatní plocha 

   č. 1222/1  –  Město Chotěboř – trvalý travní porost 

   č. 1224/1 –  Město Chotěboř – trvalý travní porost 

   č. 1226/1 –  Město Chotěboř – trvalý travní porost 

 

Všichni vlastníci okolních pozemků potvrdili svým podpisem souhlas 

s provedením stavby. Vzhledem k tomu, že veškeré okolní pozemky dotčené umístěním 

novostavby jsou ve vlastnictví 1 subjektu, je ulehčeno získání příslušných souhlasů 

s provedením stavby. Ostatní pozemky nebudou stavbou dotčeny. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

A.4.1  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Navrhovaný objekt polyfunkčního domu je novostavbou. Jedná se o objekt 

o obdélníkovém půdorysu s maximálními rozměry 49,4x11 m.  

 

A.4.2  Účel užívání stavby 

 

Polyfunkční dům Na Skřivánku v Chotěboři je určen pro poskytování zdravotní 
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péče (2 ordinace), podnikatelskou činnost (cestovní kancelář) a bydlení, nachází 

se v něm celkem 9 bytových jednotek o dispozici 1+kk až 3+kk.  

 

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 

Pro zamýšlený objekt, pozemek nejsou stanoveny žádné požadavky na ochranu 

stavby. Objekt polyfunkčního domu nepodléhá ani ochraně stavby podle jiných právních 

předpisů (nejedná se o kulturní památku). 

 

A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a  obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn a novel. 

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 

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

Objekt novostavby splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. 

Stavba polyfunkčního domu předpokládá užívání osobami (osobou) s omezenou 

schopností pohybu a orientace a proto je navržena jako bezbariérová - v souladu s §2 

vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 

 

A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 

Jsou splněny požadavky dotčených orgánů. Dokumentace je v souladu s územně-

plánovacími informacemi, bylo vydáno územní rozhodnutí. Vyjádření o splnění 

požadavků dotčených orgánů budou doložena ke stavebnímu řízení. Doložen bude 

i stanovisko o souladu s požadavky Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina – 

územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod 580 01, tel.: 950 

275 111. 
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A.4.7  Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

K plánované výstavbě bytového domu nebyly vydané žádné výjimky ani úlevová 

opatření.  

 

A.4.8  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

Polyfunkční dům  

Zastavěná plocha: 494,42 m2 

Obestavěný prostor: 6234,6 m3 

Počet bytů (velikost): 9 (1x: 1+kk bezbar. ,1x: 3+kk, 5x: 2+KK, 2x: atyp. mezonet) 

Počet ordinací: 2 (praktický lékař, pediatr) 

Počet podnikat. prostorů: 1 (cestovní kancelář) 

Sklon střechy: 35° (sedlová část); 8° (pultový vikýř); 0° (ploché střechy) 

 

Součástí polyfunkčního domu jsou i parkovací místa na pozemku 1227/1 pro 16 

osobních aut, počet a umístění parkovacích stání bude řešen v koordinační situaci. 

 

A.4.9 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.) 

 

Polyfunkční dům bude napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodní 

řad, plynovodní řad a elektrickou energii. Přípojky budou řešeny v jednotlivých částech 

projektové dokumentace, včetně koordinační situace. 

 

Dešťové vody – budou v co největší míře akumulovány (10 m3) a v případě 

velkého množství budou dešťové vody díky příznivému hydrogeologickému posudku 

vsakovány na pozemku stavebníka (p.č. 1227/1) prostřednictvím zbudovaného vsaku se 

štěrkovým podložím. 

 

Půdorysná plocha sedlové střechy:     220,70 m2 

Bilance potřeby vody z vodovodu  

27 osob:     100 l/os/den = 2700l/den 

Maximální denní potřeba vody:    Qmax = 2700 x 1,25 = 3,375 m3/den 

Maximální hodinová spotřeba vody:     Q = 2700 x 1,8 / 24 = 202,5 l/hod 

Roční potřeba vody:    Qrok = 820,2 m3/rok 
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Bilance potřeby TUV  

27 osob:  65 l/os/den = 1755 l/den 

Potřeba tepla pro přípravu TUV: 27 x 4,9 kWh/os/den = 132,3 kWh/den 

 

Bilance splaškových odpadních vod 

Denní: max. 2700 l/den 

Roční: max. 986,2 m3/rok 

Elektrická energie  

Celkový předp. instalovaný příkon 35-40 kW 

Pro vytápění: TČ vzduch/voda 25-35 kW 

    

Výše uvedené vypočtené hodnoty jsou orientační a vycházejí z předpokladů 

a provedených měření v objektech s podobným využitím a režimem.  

Během výstavby objektu budou vznikat především odpady od stavebních 

materiálů, zbytky porušených stavebních materiálů a hmot, apod. Po dobu veškerých 

stavebních prací bude řádně vedeno odpadové hospodářství a odpady budou důsledně 

tříděny. Vratné obaly, např. palety, proklady, apod. budou vráceny, ostatní odpady 

možné druhotně zpracovat budou odevzdány do sběrny surovin. Odvoz směsného 

komunálního odpadu s průběžným ukládáním do sběrných nádob bude probíhat 

průběžně každý týden prostřednictvím technických služeb. Odpady nebezpečné 

nebo potřísněné nebezpečnými látkami budou ukládány do stavebních kontejnerů 

a dále odvezeny na skládku, kde budou zlikvidováno firmou s příslušným oprávněním. 

 

A.4.10 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 

firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) byl vybrán na základě výběrového řízení 

investora akce. Název a adresa stavební firmy (stavebního podnikatele), která bude 

realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor 

nad prováděním prací, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu (odboru 

výstavby) před započetím prací, pokud tomu již tak nebylo učiněno. Výstavba 

polyfunkčního objektu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

 

Předpokládané zahájení výstavby PD:    3/2019 

Předpokládané dokončení výstavby PD:    3/2020 
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A.4.11 Orientační náklady stavby 

 

Předpokládané náklady na realizaci stavby bytového domu a ostatních 

stavebních objektů budou určeny v položkovém rozpočtu stavby, který je nedílnou 

součástí dokumentace. Dle účelných měrných jednotek cenových ukazatelů 

ve stavebnictví pro rok 2018 na webu www.stavebnistandardy.cz vycházející z Jednotné 

klasifikace stavebních objektů (JKSO) činí předpokládané náklady na výstavbu 

polyfunkčního domu 38,86 mil. Kč. 
 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

Navrhovaný polyfunkční dům tvoří včetně technických a technologických zařízení 

následující stavební objekty: 

 

SO 01  – Novostavba polyfunkčního domu 

SO 02  – Přípojka NN 

SO 03  – Vodovodní přípojka 

SO 04  – Přípojka jednotné kanalizace 

SO 05  – Vyústění dešťového odpadního potrubí s ORL 

SO 06  – Zpevněné pochozí a pojezdové plochy 

SO 07  – Oplocení 

SO 08  – Sadové úpravy 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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B.1  Popis území stavby 

 

B.1.1  Charakteristika stavebního pozemku 

 

Objekt novostavby polyfunkčního domu (2x zdravotní ordinace, 1x podnikatelský 

prostor-cestovní kancelář, 9 bytových jednotek) se bude nacházet na pozemcích 1227/1, 

4466 a 1228 (4144 m2) v katastrálním území Chotěboř. Umístěn je nedaleko centra 

města Chotěboř v zastavěné městské části ulice Železnohorská/Na Zavážce a nadmořské 

výšce 516,410 m.n.m. Dům bude osazen na hranici pozemku zachovávající stávající uliční 

čáru určenou okolními objekty. Zastavěná plocha objektu bude 494,42 m2. Stavební 

parcely č. 1227/1, 4466 a 1228 jsou ve výlučném vlastnictví stavebníka. Pozemek 

se mírně svažuje směrem na sever k ulici Železnohorská. Nenachází se na něm žádné 

stávající objekty, skládky ani jiné překážky bránící novostavbě.  

Pozemek je vymezen z čelní strany ulicí Železnohorská, ze západu ulicí Na Zavážce 

s podélným parkovacím stáním, z východní a severní strany navazují na stavební 

pozemky travnaté plochy vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. 

Po obvodu staveniště, které je znázorněno ve výkresu koordinační situace, bude 

zbudováno pletivové oplocení s podhrabovými deskami o celkové výšce 1,8 m, které 

bude ponecháno i po dostavbě objektu. Ze strany ulice Železnohorská a Na Zavážce bude 

staveniště odděleno dočasnými mobilními staveništními dílci s krycí tkaninou o výšce 

2,0 m.    

 

B.1.2  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Byla provedena rešerše inženýrskogeologických poměrů, jako podklad 

pro vypracování studie novostaveb v blízkosti stavěného polyfunkčního domu, dle RNDr. 

Martina Novotného, 10/2015) pro zvolení správné technologie zakládání stavby 

a možnosti zasakování dešťové vody na řešeném pozemku: Převážnou část podloží 

v tomto území tvoří předkvarterní jílovce, pokryté diluviálními jílovitými a hlinitými 

půdami tuhé až pevné konzistence s předpokládanou výpočtovou únosností 170 kPa. 

Výrazná terasa nacházející se na severní straně pozemku je relikt fluviálních sedimentů, 

je patrná štěrková lavice. Podzemní voda se může vyskytovat v hloubkách od 5 m a více. 

Dle tohoto posudku je možné řešit řešit zasakování dešťových vod na řešeném území, 

ovšem s dostatečnou kapacitou zasakovacího zařízení.  

 Na uvedeném pozemku byl pro účely výstavby PD proveden radonový průzkum 

společností Radonový servis, Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, mobil 603 543 038, 

mobil 605 285 577, kdy byla zjištěna střední kategorie radonového rizika. Z toho důvodu 

budou provedena nezbytná opatření z hlediska asfaltových pásů a izolací při zakládání 
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objektu.  

  

B.1.3  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Pozemky 1227/1, 4466 a 1228 jsou zasaženy ochranným pásmem přilehlých 

místních komunikací – 15 m od osy komunikace. 

 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

 

Pozemek určený k výstavbě se nenachází v oblastech záplavových 

nebo poddolovaných území, ani není těmito oblastmi negativně ovlivňován. 

 

B.1.5  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Novostavba PD nebude mít žádné negativní účinky na okolní parcely a objekty. 

Prováděním stavebních prací nedojde k poškození ani ohrožení okolního životního 

prostředí. Stavba je navrženo dle norem, vyhlášek a nařízení tak, aby plnila veškeré 

požadavky na zdravé užívání objektu – z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí 

a hygienických požadavků.  

 

B.1.6  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Při přípravě zařízení staveniště ani v průběhu samotných stavebních prací 

nedojde k žádným asanacím, demolicím nebo kácení dřevin. Při severozápadním okraji 

pozemku přilehlým k ulici Na Zavážce se nachází 1 ks vzrostlé listnaté dřeviny (carpinus 

betulus – bříza bělokorá) o výšce cca 12 m, která nesmí být stavbou nijak poškozena 

nebo dotčena. Budou chráněné podle normy ČSN 83 9061 o Ochraně stromů porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích – podle níž je stanovená ochranná kořenová 

zóna stromů a jejich adekvátní ochrana. 

 

B.1.7  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 

Pozemek v současné době nespadá do zemědělského půdního fondu. Nenachází 

se ani na území určeném k plnění funkce lesa.  
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B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

 

a) Napojení na technickou infrastrukturu 

 

Splašková kanalizace bude napojena na odpadní kanalizační řad pomocí odbočky 

v ulici Železnohorská. Objekt bude připojen na veřejný vodovod prostřednictvím 

navrtávacího pásu. Dále je budova napojena na síť NN pomocí podzemního vedení. 

Elektroměrová skříň bude zřízena v instalačním pilířku na severní hranici pozemku. 

Dešťové vody ze střechy objektu budou shromažďovány v jímce na dešťovou vodu, jejíž 

objem bude zvolen dle podnebí dané oblasti, množství srážek a velikosti střechy – viz 

výkres koordinační situace.  Dále bude dešťová voda likvidována pomocí vsakovacího 

zařízení na pozemku investora. Plynovodní přípojka prozatím nebude zřízena – jedná 

se o případnou záložní variantu pro vytápění objektu – přednostně se o teplo bude starat 

sestava tepelných čerpadel vzduch-voda. Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny v ulici 

Železnohorská.  

 

b) Napojení na dopravní infrastrukturu 

 

Nový sjezd k objektu je umožněn z ulice Železnohorská přes pozemek 4474 – 

stávající chodník a místní komunikace ve vlastnictví města Chotěboř – je navržen jako 

obousměrný, bude sloužit k příjezdu vozidel na nově zbudované parkoviště, odvoz 

odpadů, apod. Umístění sjezdu na stavební pozemek je řešeno v koordinační situaci. 

 

B.1.9  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Realizace stavby polyfunkčního objektu není podmíněna žádnými věcnými 

a časovými vazbami nebo podmiňujícími, vyvolanými a souvisejícími investicemi. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba polyfunkčního domu sestávající se 

ze 2 zdravotních ordinací (praktický lékař, pediatr), 1 podnikatelského prostoru 

(cestovní kancelář) a 9 bytových jednotek (1 byt: 1+kk bezbariérový, 1 byt: 3+KK 

s balkónem, 1 byt: 2+KK s balkónem, 4 byty: 2+KK se samostatnými terasami 

a 2 atypické mezonetové byty ve 3.-4.NP) v ulici Železnohorská v Chotěboři. 
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Polyfunkční objekt je řešen celkem jako pětipodlažní s podzemním technickým 

podlažím a obytným podkrovím ve 4.NP. Objekt je zastřešen sedlovou střechou ve 

sklonu 35° s průběžným pultovým vikýřem (8°) a plochými vegetačními střechami 

nad krajními trakty. Přízemí objektu je určeno pro poskytování zdravotní péče, 

podnikatelskou činnost a k bydlení, 2.-4.NP je určeno výhradně k bydlení.  

 

Polyfunkční objekt  

Zastavěná plocha: 494,42 m2 

Obestavěný prostor: 6234,6 m3 

Počet bytů (velikost): 9 (1x: 1+kk bezbar. ,1x: 3+kk, 5x: 2+KK, 2x: atyp. mezonet) 

Počet ordinací: 2 (praktický lékař, pediatr) 

Počet podnik. prostorů: 1 (cestovní kancelář) 

Sklon střechy: 35° (sedlová část); 8° (pultový vikýř); 0° (ploché střechy) 

Vrchol od 0,000: 13,300 m 

 

Součástí bytového domu je i 16 parkovacích míst pro osobní automobily, výpočet 

poštu parkovacích míst je řešen dále v projektové dokumentaci, jejich rozmístění, 

poloha a orientace pak v koordinační situaci. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Nově budovaný polyfunkční dům se nachází ve stávající zástavbě převážně 

rodinných domů nedaleko centra města Chotěboř na pozemcích 1227/1, 4466 a 1228. 

Dům je umístěn při severní hranici pozemku respektující ochranné pásmo komunikace 

(15 m od osy komunikace). Podélná strana objektu je orientována rovnoběžně s ulicí 

Železnohorská. Zastavěná plocha bytového domu je 494,42 m2. Na pozemku se kromě 

nově budované novostavby nenachází žádné jiné objekty, skládky nebo jiné překážky. 

Do současné doby byl pozemek pouze zatravněn a pravidelně udržován, nenachází se 

tedy na něm žádné náletové dřeviny. Sjezd na pozemek stavebníka je možný z ulice 

Železnohorská přes pozemek 4474 – stávající chodník a místní komunikace ve vlastnictví 

města Chotěboř.  

Pozemek bude oplocen pletivovým oplocením s podhrabovými deskami 

o celkové výšce 1,8 m, které zůstane i po dostavbě objektu jako trvalé. Čelní strana 

pozemku a strana přilehlá k ulici Na Zavážce bude dočasně oplocena mobilními 

staveništními dílci s krycí tkaninou o výšce 2 m. Po výstavbě bude toto oplocení 

nahrazeno trvalým plotem s podezdívkou a dřevěnou výplní.  Celková velikost stavební 

parcely je 4144 m2. Pozemek je orientovaný s hlavními světovými stranami. Stávající 
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terén se mírně svažuje směrem k severu. Inženýrské sítě se nacházejí v ulici 

Železnohorská, resp. již na hranici pozemku. 

 

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

řešení 

 

Polyfunkční dům je řešen jako samostatný objekt o celkem 9 bytových 

jednotkách (1+KK až 3+KK), 2 ordinacemi a podnikatelským prostorem. Celkově je dům 

5-ti podlažní, s 1 podzemním technickým podlažím, 3 plnohodnotnými nadzemními 

patry a podkrovím nad centrální částí půdorysu, kde pokračují 2 atypické mezonetové 

byty ze 3.NP.  

Objekt bytového domu má půdorysný tvar obdélníku o maximálních 

půdorysných rozměrech 49,4 x 11,0 m a je zastřešen sedlovou střechou ve sklonu 35° 

s přesahy krytou betonovou taškovou krytinou Besk Super v odstínu černé. Dále je 

střecha doplněna průběžným pultovým vikýřem ve sklonu 8° pokrytými plechovou 

falcovanou krytinou Lindab Seamline. Krajní trakty jsou zastřešeny plochou vegetační 

střechou s extenzivní zelení. Výška hřebene střechy je od úrovně terénu 13,300 m 

a úroveň podlahy je nad úrovní upraveného terénu min. 300 mm. Veškeré svislé 

obvodové, vnitřní nosné a nenosné konstrukce jsou řešeny komplexně cihelným 

systémem Porotherm, případně zhotoveny jako ŽB monolitické. Vodorovné stropní 

konstrukce jsou ze systému Prefa Brno – stropní panely Spiroll – jedná se o předpjaté 

stropní dutinové panely s okamžitou únosností bez nutnosti podpírání stropní 

konstrukce v době montáže a betonáže. V okolí vyústění točitých schodišť v 4.NP jsou 

tyto panely kombinovány se stropními deskami Filigrán s předem vynechanými otvory 

právě pro montáž těchto schodišť. Stropní desky Filigrán je nutné podpírat během 

montáže a betonáže. Tyto desky nejsou samostatně únosné, musí se provést vyarmování 

prostoru nad deskou a spřažení s okolními konstrukcemi.  

Obvodové zdivo bude provedeno jako cihelné broušené o tl. 300 mm 

s dodatečným zateplením prostřednictvím systému ETICS o tl. 200 mm. Spojovacím 

prostředkem bude zdící PUR pěna. Otvorové výplně v celém domě budou plastové 

s izolačním trojsklem, vchodové dveře budou v hliníkovém provedení. Další materiálová 

specifikace je řešena podrobně v jednotlivých výkresech a technické zprávě. Barevné 

řešení fasád není v projektu blíže specifikováno -  bude upřesněno v průběhu prací 

po dohodě s investorem. Osazení PD na pozemek (výškové osazení, připojení 

na inženýrské sítě, vzdálenost od hranice parcely apod.) bude řešeno převážně 

ve výkresu koordinační situace. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Nově budovaný objekt je určen pro poskytování zdravotní péče, podnikatelskou 
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činnost a bydlení. Vstup do všech těchto částí je z ulice Železnohorská, kde se v centrální 

části nachází vchod do zádveří ordinací, ze kterého se dále postupuje do prostoru 

společné čekárny, která dále navazuje na jednotlivé ordinace s veškerým potřebným 

zázemím (denní místnost, sklad, WC). Ze zádveří je možno jít také na WC. V pravé části 

objektu (z pohledu ulice Železnohorské) se vchází po předloženém schodišti 

pro prostoru cestovní kanceláře, která obsahuje i nutné zázemí (denní místnost, šatnu, 

WC). Do jednotlivých bytů je umožněn vchod jak směrem z ulice Železnohroské, tak 

z opačné strany objektu, kdy vyjdeme do schodišťových mezitraktů, ze kterých je 

umožněn vstup do jednotlivých bytových jednotek. Součástí těchto prostor je levotočivé 

(pravotočivé) schodiště s mezipodestami a výtahem. Po schodišti směrem dolů 

se dostaneme do technických a skladovacích místností suterénu objektu – nachází se zde 

kočárkárna a kolárna, sklady a sklepní kóje, apod. Dále po schodišťovém rameni vzhůru 

pokračujeme do vyšších podlaží a chodby, kde je umožněn přístup do bytových jednotek.  

Bytové jednotky jsou převážně dispozičně shodné, případně pouze zrcadlově 

obrácené. Po vstupu do bytu se nacházíme v zádveří, odkud můžeme pokračovat 

do hlavní obytné místnosti spojené s kuchyňským koutem, ložnice, případně 

hygienických prostor bytu – WC a koupelny. Veškeré provozy jsou v bytě funkčně 

navrženy tak, aby byla respektována klidová zóna (ložnice) od části provozní. Současně 

jsou bytové prostory navrženy příznivě z hlediska světelných podmínek a světových stran 

respektující polohu jednotlivých místností.  V prostoru chodby 3. nadzemního podlaží 

jsou umístěny výlezy na ploché/sedlovou střechu domu prostřednictvím stahovacích 

schodů s požadovanou požární odolností.  

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba bytového domu předpokládá užívání osobami (osobou) s omezenou 

schopností pohybu, příp. orientace či zrakové postižení, a proto je navržena jako 

bezbariérová - podle §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která 

stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu. 

 

Bezbariérový přístup do domu bude řešen v souladu s následujícími zásadami vyhlášky 

398/2009 Sb.: 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, 

respektive vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm 

nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 
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Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí 

být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %). 

Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce 

nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová 

rampa. 

Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0%). 

Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být 

bez výškových rozdílů. 

Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, 

doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm 

začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí 

být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí 

umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 

Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl 

výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako 

je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou 

ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí 

být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob 

do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. 

Samotné řešení bezbariérového přístupu do objektu bude upřesněno 

a specifikováno ve výkresové dokumentaci. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Novostavba polyfunkčního domu bude provedena z výrobků a materiálů 

certifikovaných technickými a zkušebními ústavy. Objekt bude vystavěn v souladu 

s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba musí být 

realizována a dokončena tak, aby bylo maximálně minimalizováno riziko úrazu při jejím 

užívání.  

Novostavba může být řádně užívána až po úspěšně vykonaných zkouškách 

a revizích (kanalizace, plynu, elektřiny, topení, bleskosvodu, apod.). Při užívání stavby 

a jeho vybavení je nutné respektovat provozovatelem jednotlivé normy a předpisy. 

Během realizace novostavby ani po jejím dokončení nesmí být ohrožena 

bezpečnost provozu na místních komunikacích.  
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B.2.6  Základní charakteristika objektů 

 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení 

 

Polyfunkční dům je vystavěn jako zděný objekt z keramického zdiva POROTHERM 

v tloušťce obvodové stěny 300 mm a dodatečně zateplen certifikovaným systémem 

ETICS v tl. 200 mm pro zajištění dobrých tepelně-technických vlastností objektu. Vnitřní 

nosné nosné zdivo je rovněž cihelné o tl. 300 mm. Stropy nad jednotlivými podlažími 

jsou také ze systému Prefa Brno – stropní dutinové panely Spiroll z předpjatého betonu 

v kombinaci s deskami Filigrán s nutností dodatečného vyarmování a nadbetonávky 

ve skladbě stropní konstrukce nad 3.NP. Zastřešení objektu je provedeno klasickým 

vaznicovým krovem o sklonu střešních rovin  35°, jižní polovina sedlové střechy je 

doplněna průběžným pultovým vikýřem o sklonu 8°. Krajní trakty mají ustoupené podlaží 

a jsou zastřešeny plochou střechou s extenzivní zelení. Stavba je založena na ŽB 

základových pasech s nadzemní částí z tvárnic prolévaného ztraceného bednění. 

 

a) Základové konstrukce 

 

Rozměrové parametry základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 

základové spáry Rdt = 170 kPa a minimální nezámrznou hloubku 1,2 m (typ a objem 

stavby, oblast Vysočina, typ základové půdy). Hloubku, pevnost a kvalitu provedené 

základové spáry je vždy nutné převzít erudovaným geologem před prováděním betonáže 

základových pasů. Převzetí základové spáry je nutno zadokumentovat do stavebního 

deníku. 

Způsob, případně parametry založení stavby je nutné upravit v případě, jestliže 

je základová spára nedostatečně únosná dle dřívějších předpokladů. Minimální 

nezámrzná hloubka založení pro daný objekt, typ základové půdy, hladinu HPV a oblast 

je minimálně 1,2 m. Základová spára musí být v posledních cca 100 mm začištěna ručně, 

musí být zajištěná její čistota, nesmí být rozbředlá, zmrzlá, apod. Před betonáží 

základových pasů musí být uložen zemnící pásek FeZn, napojeny a vyvedeny jednotlivé 

vývody zemnícího drátu pro pozdější propojení s bleskosvodem. Uložení proběhne 

dle projektu elektroinstalace.  

Objekt bude založen na ŽB monolitických základových pasech v podzemní části. 

Nadzemní část základů a suterénu domu bude provedena z tvárnic betonového 

ztraceného bednění provázána betonářskou výztuží dle statického výpočtu. Obvodové 

svislé konstrukce soklu budou dodatečně zatepleny tvrzeným polystyrenem např. EPS 

Perimetr λ = 0,034 W/mK, příp. XPS v tl. 160 (příp. 100) mm u podsklepené části.  

Před samotnou betonáží základových konstrukcí je nezbytně nutné vytvořit 

a správně provést jednotlivé prostupy inženýrských sítí dle projektové dokumentace. 
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Na tvárnicích ztraceného bednění základové konstrukce (pod 1.PP) a hutněném 

podkladu z původní zeminy (Edef2=45 MPa), bude provedena železobetonová podkladní 

vrstva z betonu min. třídy C16/20 a oceli B500B v tl. 120 mm. Tato železobetonová 

deska bude vyztužena ocelovými KARI sítěmi ∅ 6 mm s velikostí ok 150x150 mm jak 

při spodním, tak při horním povrchu. Jednotlivé sítě musí být přeloženy min. přes 2 oka. 

Pokládka musí být provedena tak, aby bylo zajištěno, že se v jednom místě nesetkají 

4 vrstvy KARI sítě (pokládku ve 2. řadě začneme poloviční velikostí KARI sítě). 

Při ukládání sítí musíme zajistit dostatečné krytí betonovou vrstvou.   

 

b) Svislé nosné konstrukce 

 

Veškeré svislé i vodorovné konstrukce v nadzemních podlažích jsou navržené 

v komplexním uceleném systému Porotherm. Obvodové svislé konstrukce jsou 

provedeny z cihelných bloků  Porotherm 30 Profi Dryfix – broušená (248/300/249 mm), 

pevnost P10. Obvodové zdivo bude provedeno s dodatečným zateplením pomocí 

certifikovaného systému kontaktního zateplení ETICS pomocí fasádního grafitového 

polystyrenu, samotný cihelný blok dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,50 W/m2K 

(bez omítek).  

Vnitřní nosné zdivo je rovněž z cihelných bloků Porotherm 30 Profi Dryfix – 

broušené (247/300/249 mm), pevnost P10, případně Porotherm 19 AKU Profi Dryfix 

(372/190/249 mm), pevnost P10. Pro stěny mezi jednotlivými byty byly zvoleny cihelné 

tvarovky Porotherm AKU SYM 25/25 (250/250/238 mm) na cementovou maltu, pevnost 

P20.  Vnitřní příčkové zdivo bude vyzděno z příčkovek Porotherm 14 Profi Dryfix 

(497/140/249 mm). Pojícím prvkem mezi všemi cihelnými bloky je polyurethanová zdící 

pěna Porotherm Dryfix.extra (zdění možné do -5°C) nebo celoplošné lepidlo pro tenkou 

spáru, případně cementová malta v tl. 12 mm. Jako zakládací malta pro 1. vrstvu cihel 

bude použita suchá pytlovaná směs Porotherm Profi AM (Anlegemörtel) připravená 

ručně v míchačce Hecht 2140 ve směsi s předepsaným množstvím záměsové vody. Stěny 

výtahových šachet budou zhotoveny z monolitického železobetonu. Při zdění je nutno 

dodržet technologické postupy a předpisy výrobce. 

 

c) Vodorovné nosné konstrukce 

 

Pro nadokenní a nadedveřní nadpraží otvorů budou použity keramobetonové 

překlady Porotherm KP 7, popřípadě jsou použity nadedveřní překlady ploché KP 14 – 

použitelné pro otvory v nenosných příčkách. Ztužující věnce jsou železobetonové 

monolitické vyztužené dle výpočtu statika (4 pruty ∅ 12 mm, třmínky ∅ 6 mm á 250 mm). 

Pod betonovou část ŽB věnce ukládáme těžký asfaltový pás z důvodu akustického 

útlumu. Detaily provedení a konstrukčních řešení jednotlivých míst a detailů (umístění 
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tepelné izolace, délky uložení, atd.) řešit dle technických podkladů a pracovních postupů 

výrobce. 

Stropní konstrukce je provedena z předpjatých stropních panelů Spiroll v tloušťce 

250 mm v kombinaci s filigránovými deskami tl. 60 mm ve stropě nad 3.NP.Stropní 

panely budou loženy na ŽB ztužujícím věnci, případně, je možné panely uložit na cihelné 

zdivo přes lože z betonové směsi tl. 25 mm, pokud je pevnost tohoto zdiva min. 10 MPa. 

Minimální délka uložení těchto panelů na zdivo je 150 mm. Standartní skladebná šířka 

panelů je 1 200 mm, ovšem je možné dodat na stavbu i panely menší šířky, vždy 

v souladu s projektovými zásadami výrobce a dle tl. panelu. Pro dobetonávky a výplň 

spár mezi panely bude použit beton C20/25-XC1-Cl 0,2-Dmax 8-S3. Do spár mezi panely 

musí být vložena smyková výztuž a v prostoru dobetonávek musí být vyvázána výztuž 

(betonářská ocel B500B) – vždy dle návrhu statika. Rozměry jednotlivých panelů jsou 

zřejmé z výkresů stropních konstrukcí, atypické panely a desky Filigrán jsou detailně 

rozkresleny a zakótovány na příslušných výkresech. Balkónové konzoly budou řešeny 

jako prefabrikované s již vytvořeným spádem (zmenšující se tl. desky) a vybavené ISO 

nosníkem pro přerušení tepelného mostu (pás XPS tl. 80 mm). Filigránové desky se musí 

při montáži a betonáži podpírat dle pokynů výrobce, prostor nad deskou musí být 

vyvázán betonářskou výztuží dle návrhu statika.  

Jednotlivé prostupy stropními konstrukcemi budou zhotoveny již přímo z výroby 

dle projektové dokumentace – atypické stropní panely jsou detaily rozkresleny 

na jednotlivých výkresech. V případě, že by bylo zapotřebí zřídit prostup dodatečně, 

tzn. až po pokládce panelů Spiroll, příp. po vybetonování stropních desek Filigrán, toto 

provedeme pomocí systému ručního jádrového vrtání s nástrojem DD 150-U 

od společnosti HILTI. 

 

d) Střecha 

 

Konstrukce krovu je navržena jako dřevěná vaznicová soustava se středovými 

vaznicemi. Rozestupy krokví jsou zřejmé z výkresu krovu. Krokve jsou osazeny 

na pozednice a vaznice tzv. osedláním. Pozednice jsou kotvené do pozedního věnce 

po vzdálenostech max. 2 m (viz výkres krovu) dodatečně – pomocí závitové tyče 

a chemické kotvy. Spoj je zajištěn podložkou s maticí. Pozednice je vhodné před 

uložením na pozední věnec a veškeré betonové povrchy podkládat asfaltovým pásem 

(min. A400 H). 

Pro dřevěné konstrukční prvky krovu je doporučena hloubková impregnace proti 

dřevokaznému hmyzu a jiným biotickým a abiotickým škůdcům. Minimálně však musí 

být provedena ochrana proti dřevokazným škůdcům nátěry. U veškerých řezaných 

nebo upravovaných prvků musí být tento nátěr obnoven. Pozednice budou uložené 

na ŽB věnci, který bude pokračovat až do štítového zdiva. Pro uložení středových 
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i vrcholových vaznic budou připraveny ŽB botky o přesných rozměrech a do požadované 

úrovně. Vyztuženy budou KARI sítěmi dle návrhu statika.  

Střešní krytina bude tvořena taškovou skládanou krytinou Besk Super v černé 

barvě z probarveného betonu ukládanou na latích. Povrch střešní tašky bude lesklý – 

glazovaný. Jižní polovinu střechy bude doplňovat průběžný pultový vikýř, který bude 

pokrytý plechovou falcovanou krytinou Lindab Seamline v antracitovém provedení 

na celoplošném bednění zhotoveném z dřevěných prken.  

Okapový systém bude zhotoven z barveného pozinkovaného plechu – RAL 8016. 

Žlabové háky a samotné žlaby včetně kotlíků a případných spojek budou osazeny v době 

dokončeného laťování. Svislé svody budou osazeny až po dokončení povrchové úpravy 

fasády.  

Střecha nad krajními trakty objektu je plochá, tvořená vegetačním souvrstvím 

s extenzivní zelení. Zateplení střechy je řešeno pěnovým polystyrenem a spádovými klíny 

z pěnového polystyrenu. Pro odvedení srážkových vod budou sloužit 2 střešní vpusti 

o průměru DN 125 mm a 2 pojistné přepady o stejném průměru. Nosnou část tvoří 

železobetonové předpjaté panely Spiroll, které zároveň plní funkci stropní konstrukce 

nad 3.NP, na stropních panelech je provedena parozábrana z asfaltového pásu, dále 

souvrství pěnového polystyrenu v kombinaci se spádovými klíny. Další vrstvou je 

souvrství 2 hydroizolačních pásů, drenážní a hydroakumulační vrstva z perforované 

nopové fólie, geotextilie s vysokou gramáží (300 g/m2). Dále pokračuje vrstva ornice 

a travní substrát vhodný pro pěstování suchomilných rostlin (rozchodníky, netřesky, 

traviny,..). Součástí ploché střechy je atika, která musí být tepelně izolována, viz výkres 

ploché střechy. Oplechování atiky je kotveno pomocí posuvných příponek pro umožnění 

délkové dilatace. 

 

e) Komíny 

 

Nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace. 

 

f) Otvorové výplně 

 

Dle požadavků investora a v návaznosti na tepelně-izolační zdivo jsou zvoleny 

okenní výplně v plastovém rámu s trojsklem. Barevné provedení bude následující: 

ze strany exteriéru bude v antracitovém provedení (RAL 8016), ze strany interiéru budou 

profily bílé. Společné prostory (zejména prostor schodiště) budou opatřeny pevným 

zasklením. Rám výplní oken bude od výrobce značky Aluplast se stavební hloubkou 

85 mm, 6 komorami a celoobvodovým kováním pro snadnou manipulaci v různých 

polohách. Izolační trojsklo vyplněné argonem a skladbou jednotlivých skel 4-18-4-18-4 

má součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K, součinitel prostupu tepla rámem dosahuje 
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hodnot Uf = 0,96 W/m2.K – je tak možno dosáhnout součinitele prostupu tepla celého 

okna až Uw = 0,7 W/m2K – při normovém rozměru okna. 

Vstupní vchodové dveře budou hliníkové s velkým chromovaným madlem 

a bezpečnostním zámkem. Jejich výplň bude upřesněna při zaměření. 

Střešní okna jsou zvolena plastová - kyvná, rovněž s izolačním trojsklem 

o jednotné šířce 780 mm pro snadné umístění mezi krokvemi. V prostoru 

nad schodištěm ve 3.NP budou umístěny výlezy do ploché střechy Fakro DRL 01 

o rozměrech 600x1200 mm + stahovací schody s požární odolností.  

 

g) Vnitřní úpravy povrchů 

 

Veškeré vnitřní prostory budou opatřeny jádrovou vrstvou vápenocementové 

omítky v tl. přibližně 12 mm. Konečná štuková vrstva v tl. cca 3 mm bude provedena 

kompletně na všech površích kromě míst určených pro pozdější obložení keramickým 

obkladem. Prostory koupelen, WC a úklidových místností budou opatřeny keramickým 

obkladem do výšky 1800 mm. Kuchyňské kouty budou v prostoru linky obloženy pásem 

širokým zhruba 600 mm. Keramické obklady budou upřesněny v průběhu prací 

investorem. Před prováděním interiérové malby je nutno podklad důkladně 

napenetrovat pro sjednocení, snížení savosti a snadnější krytí finálním nátěrem v bílé 

barvě, ten provádíme minimálně ve 2 vrstvách.  

Sádrokartonové podhledy v podkroví je nutno dostatečně přetmelit zejména 

v místech napojení SDK desek (kontrola výztužných pásek) a napojení na svislou stěnu 

(opět pomocí výztužné pásky), případně je tyto spoje nutné opatřit akrylovým tmelem 

pro zamezení vzniku trhlin. V mokrých provozech a prostorů s vyšší vlhkostí (koupelny, 

kuchyně) je nutné použít desky impregnované proti vlhkosti (zpravidla zelené). Veškeré 

ostatní sádrokartonové desky v podkroví by měly být se zvýšenou protipožární úpravou 

– certifikát (desky zpravidla růžové).  

Nášlapné vrstvy budou v největší míře použity vinylové, případně z keramické 

dlažby, s co nejvyšší hodnotou tepelné vodivosti λ z důvodu vytápění podlahovým 

vytápěním.  

 

h) Vnější úpravy povrchů 

 

Vnější fasádní probarvená omítka bude tvořena probarvenou pastovitou 

silikonovou omítkovou směsí, která bude natažena nerezovým hladítkem a struktura 

vytvořena pomocí plastového hladítka. Omítka bude natažena na povrch vyzrálého 

stěrkovacího tmelu s vloženou sklotextilní síťovinou. Zrnitost omítky bude 1,5 mm. 

Podkladem pro omítku je penetrační nátěr v přibližném barevném odstínu jako finální 

omítka. Odstín omítky bude v přírodním odstínu. 
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Soklová část stavby bude opatřena zateplením tvrzenými deskami EPS Perimetr 

λ = 0,034 W/mK, případně deskami extrudovaného polystyrenu XPS v tl. 160 (100) mm, 

nadzemní viditelná část dále lepící a stěrkovací vrstvou s vloženou výztužnou síťovinou. 

Konečný povrch tvoří na napenetrovaném podkladů odolná kamínová omítka 

Weber.pas marmolit odolná vůči odstřikující vodě.    

 

i) Zámečnické výrobky 

 

 Specifikace těchto výrobků viz výpis zámečnických výrobků. 

 

j) Klempířské prvky 

 

 Specifikace těchto výrobků viz výpis klempířských výrobků. 

 

k) Truhlářské prvky 

 

 Specifikace těchto výrobků viz výpis truhlářských výrobků. 

 

l) Oplocení 

 

 Zbudování oplocení bude vůbec první stavební prací na řešeném pozemku. Celý 

obvod parcely kromě severní hranice pozemku přilehlé k ulici Železnohorská a západní 

hranice přilehlé k ulici Na Zavážce bude nově oplocen pomocí poplastovaného pletiva 

s podhrabovými deskami o celkové výšce 1,8 m. Sloupky budou ve vzdálenosti 3 m 

od sebe zabetonované do nezámrzné hloubky. Vyztužení vzpěrami vždy z obou stran 

musí být provedeno v každém rohu, změně směru, či po 25 m. Oplocení bude zároveň 

sloužit jako staveništní, proto je třeba dbát pozornosti na jeho případné poškození.  

 Čelní strana k ulici Železnohorská a boční strana přilehlá k ulici Na Zavážce budou 

prozatímně oploceny mobilními staveništními dílci se spojovacími úchyty pro zajištění 

stability. Oplocení bude vysoké 2 m. Pro příjezd na staveniště bude zřízena dočasná 

uzamykatelná brána o rozměrech 4x2 m. Po dokončení výstavby bude dočasné oplocení 

demontováno a nahrazeno trvalým plotem s betonovou podezdívkou z plotových 

tvarovek ztraceného bednění přírodního odstínu. Založení musí být provedeno 

do nezámrzné hloubky. Jednotlivá pole mezi betonovými sloupky bude tvořit dřevěná 

výplň.  Celková výška plotu bude 1,8 m. 

 

m) Terénní, sadové a dokončovací vegetační úpravy 

 

Pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál (např. vhodná zemina 

z výkopů, štěrkopísek, stavební recyklát, apod.). Násypy budou hutněny po vrstvách o tl. 
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max. 25-30 cm na hodnotu min. Edef2=45 MPa. Po dokončení veškerých venkovních 

stavebních pracích je možno přistoupit k rozprostření ornice uložené na deponie podél 

jižní hranice staveniště. Použita bude úrodná zemina o mocnosti alespoň 200 mm. Volné 

plochy určené k zatravnění budou osety travním semenem. Případná výsadba rostlin, 

stromů a keřů bude realizována po domluvě s investorem.  

 

n) Sjezd a zpevněné plochy: 

 

Zpevněné plochy včetně parkovacích stání a sjezdu na pozemek jsou vybudovány 

z betonové zámkové dlažby na dostatečně únosné podloží. Základem je zhutněná zemní 

pláň, dále vrstva zhutněného hrubého a jemného kameniva a slabá vyrovnávací vrstva 

kameniva pro usazení jednotlivých dlažebních kostek. Po dokončení pokládky 

zpevněných ploch, včetně dořezů, bude celá plocha finálně zvibrována a zhutněna 

pomocí vibrační desky s pryžovou podložkou. Část zpevněné plochy bude zachována 

po odstranění objektů zařízení staveniště a znovu využita pro parkovací a pojízdné 

plochy. 

V návaznosti na nově vybudovaný sjezd bude na pozemku investora zajištěn 

potřebný počet parkovacích míst. Výpočet počtu parkovacích míst podle normy ČSN 73 

6110 O navrhování místních komunikací je proveden v průvodní zprávě A. 

Nově vybudovaný sjezd na stávající místní komunikaci Železnohorská řeší 

samostatná část projektové dokumentace. 

 

Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je vhodně navržena tak, aby v průběhu její výstavby (zatížená působící 

v průběhu výstavby) a následného užívání nedošlo k: 

- zřícení stavby nebo její části,  

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, 

kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

Mechanická odolnost a stabilita jednotlivých stavebních konstrukcí, řešených 

v této projektové dokumentaci, je zhodnocena ve stavebně konstrukční části. 
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B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Technické řešení 

 

a) Domovní vodovod  

 

Objekt je napojen na hlavní řad vodovodní přípojkou, která vede nejkratší 

možnou trasou z ulice Železnohorská přímo do objektu novostavby polyfunkčního domu, 

kde se v suterénu nachází vodoměrná sestava a hlavní uzávěr vody, dále jsou 

v instalačních předstěnách instalovány podružné vodoměry pro jednotlivé bytové 

jednotky. 

Navazující domovní rozvody studené a teplé vody budou zhotoveny 

z polypropylenových trubek systému PPR-3. Příprava teplé užitkové vody (TUV) bude 

probíhat v jednotlivých bytech nezávisle pomocí zásobníků teplé vody. Bude se jednat 

o elektrické závěsné ohřívače Galmet Neptun 140 o objemu 140 l, výkon topného tělesa 

2 kW.  

b) Splašková kanalizace  

 

Objekt bude napojen na obecní jednotnou kanalizační síť vedoucí v ulici 

Železnohorská. Vzhledem k umístění městské ČOV a hlavnímu řádu je možné provést 

vedení klasickým způsobem – tzn. pomocí nové gravitační přípojky. Od hranice pozemku 

stavebníka ve vzdálenosti cca 1 m bude vybudována plastová revizní šachta 

dle technické zprávy kanalizace. Přes tuto šachtu bude rozvod dále veden přípojkou 

do kanalizačního řadu, na který bude napojen odbočkou ve směru spádu hlavního řádu. 

Materiál potrubí pro provedení přípojky bude PVC KG, průměr 160 mm.  

Svodné potrubí umístěné pod objektem bude provedeno rovněž z materiálu PVC 

KG. Světlosti, jednotlivé dimenze, apod. jsou řešené ve výkresech splaškové kanalizace. 

Mimo zastavěnou plochu objektu musí být potrubí uloženo v nezámrzné hloubce 

ve sklonu min. 2 %, lépe 3 % směrem od objektu. Přechod svodných odpadních potrubí 

HT DN 100 mm do ležatého svodného potrubí (pateční koleno) bude provedeno dvěma 

koleny 45° se zajištěním polohy.  

Svislá odpadní potrubí jsou trvale odvětrána nad úroveň střechy objektu 

a ukončeny větrací hlavicí.  

 

c) Dešťová kanalizace  

 

Dešťové vody ze střechy polyfunčního objektu budou svedeny prostřednictvím 

okapních žlabů a svodů přes lapače střešních splavenin v úrovni upraveného terénu 
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do podzemního potrubí KG DN 125. Dále bude pokračovat do podzemní akumulační 

nádrže o objemu 10 m3 (zvoleno dle průměrného ročního množství srážek v dané oblasti 

a velikosti střechy). Bude se jednat o užitkovou vodu zejména pro zalévání zahrady, příp. 

je možno provést v PD dvojí rozvody vody pro možné splachování WC. Při naplnění 

nádrže vlivem vydatných dešťů, se voda přepadem přelije do navazujícího potrubí KG 

DN 125 ukončeného sestavou zasakovacích plastových tunelů (300, 600 l) se štěrkovým 

podložím. Potrubí zde bude tvořeno perforovanou drenážní trubkou DN 125 obsypanou 

kamenivem frakce 4/8 v šířce a výšce min. 0,2 m na každou stranu od líce potrubí. 

Zasakovací potrubí bude na obou koncích ukončeno plastovou kontrolní šachtou.  

V případě, že při realizaci zemních prací pro tuto zasakovací část dešťové 

kanalizace, bude v této části pozemku objevena půda nevhodná pro zasakování, bude 

zvolen odvod dešťových vod řízeným přepadem do kanalizace. Hlavní řad dešťové 

kanalizace je opět umístěn v ulici Železnohorská a případné napojení by bylo provedeno 

odbočkou ve směru spádu.  

 

d) Vytápění  

 

Primární zdroj vytápění objektu bude zajištěn pomocí sestavy tepelných čerpadel 

vzduch - voda značky TČ Fujitsu řady Neoré High Power o celkovém výkonu cca 25-35 kW 

(předpoklad). TČ dosahuje COP až 4,46 W7/35°C a je řešeno jako split. Vnitřní nástěnné 

jednotky budou umístěny v technických místnostech v 1.NP, v nástěnném kompaktním 

provedení. Jednotka obsahuje hydraulický okruh s nerezovým deskovým výměníkem, 

oběhovým čerpadlem a filtrem, napájecí a silové okruhy a regulační systém tepelného 

čerpadla. Na čelní straně jednotky je umístěn ovládací panel regulačního systému 

s grafickým dotykovým displejem, který kromě nastavení a ovládání tepelného čerpadla 

slouží také k diagnostice systému. Jednotka je vybavena přípojnými místy pro připojení 

potrubí chladiva a topné vody a pro přívod elektrického napájení celého systému. 

Venkovní jednotka bude umístěna směrem na západní a východní stranu objektu 

na předem zhotovený betonový základ s ohledem na případnou hlučnost a nutné 

napojení na dešťovou kanalizaci z důvodu vzniku poměrně velkého množství kondenzátu 

za specifických podmínek počasí. 

Tepelné čerpadlo pracuje v nízkém teplotním spádu, proto je výhodně v tomto 

případě zvoleno teplovodní podlahové vytápění. O vytápění každé bytové jednotky 

se budou starat 3-6 topných okruhů, rozdělovače a sběrače podlahového vytápění 

budou umístěné v zádveřích jednotlivých bytů. Podlahové topení v koupelně bude 

napojeno na zpětné potrubí rozvodu pro radiátory pomocí RTL ventilu. V koupelnách 

bude navíc umístěn topný žebřík např. Koralux Linear Classic s obdobným zapojením. 

Hlavní rozvody tepla budou provedeny z měděných trubek. 
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Jako záložní zdroj je možné v jednotlivých bytových jednotkách, příp. ordinacích 

a podnikatelském prostoru osadit plynové kondenzační kotle díky přivedenému 

plynovodu k hranici pozemku (nutné zbudovat plynovodní přípojku). Odvod spalin by 

musel být řešen přes obvodovou stěnu. 

 

e) Větrání  

 

Hygienické větrání všech prostor bude zabezpečeno především přirozeně okny. 

Vnitřní místnosti (WC, koupelny) bez možnosti přímého odvětrání okny, budou 

odvětrány nuceně, samostatnými potrubími DN 100 mm pomocí axiálních ventilátorů 

Sapho Lex o výkonu 70 m3/hod a příkonu 15 W/ks. Odsávání z jednotlivých digestoří 

bude recirkulační s pohlcujícími výměnnými filtry. 

 

f) Elektroinstalace  

 

Přípojka NN bude provedena jako podzemní, na hranici pozemku se nachází 

pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč. Napojení bude provedeno kabelovými 

vývody AYKY (viz. PD elektroinstalace). Z elektroměru elektroměrového rozvaděče ER 

povede kabelové vedení do hlavního domovního rozváděče, který bude na stěně 

v prostoru vstupní chodby, odkud jsou pak napájeny a jištěny všechny obvody. Odtud 

bude pak nadále veden rozvod k podružným ER v jednotlivých podlažích s osazenými 

elektroměry pro každou bytovou jednotku, ordinaci a podnikatelský prostor zvlášť. 

Vnitřní rozvody budou provedeny z kabelů CYKY dle projektové dokumentace. 

Pojistková skříň bude uzemněna páskem FeZn 30/4. Pásek je veden v rýze 

v dostatečné hloubce a zahrnut zeminou (bližší specifikace opět uvedeny v technické 

zprávě elektroinstalace). 

 

B.2.8  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

Novostavba polyfunkčního domu je situována na pozemku, určeném 

pro zástavbu. Jedná se o objekt PD o 4 nadzemních podlažích s obytným podkrovím 

a 1 zapuštěným podlažím – suterénem (částečně podsklepený objekt). Celkem jsou 

v objektu 2 ordinace, 1 podnikatelský prostor a 9 bytových jednotek o dispozici 1+KK 

až 3+KK, včetně 2 mezonetových bytů.  

Stavba má zděné nosné obvodové i vnitřní stěny a příčky, sádrokartonový 

podhled s požární odolností se zateplením minerální vatou. Obvodové zdivo je zatepleno 

certifikovaným zateplovacím systémem ETICS pomocí pěnového polystyrenu – požární 

výška objektu je menší než 12 m – není nutné zřizovat požární pásy. Zastřešení je řešeno 

dřevěnými krovy a betonovou a plechovou střešní krytinou z tašek, resp. falcovaného 
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plechu. Krajní trakty jsou zastřešeny plochou střechou s extenzivní zelení na ŽB 

panelovém stropě. Objekt má smíšený konstrukční systém (stěny a stropy druhu DP1, 

strop a šikminy v podkroví 4.NP druhu DP3). PD je vytápěn tepelnými čerpadly 

vzduch/voda a v jednotlivých bytech je možný použít jako doplňkový zdroj tepla plynový 

kondenzační kotel. Jedná se o budovu pro bydlení skupiny OB2 dle ČSN 73 0833. 

Posouzení a řešení požárně bezpečnostního řešení stavby musí být v souladu 

s platnými vyhláškami a normami. 

  

Viz samostatná příloha PBŘ, kde jsou mimo jiné také stanoveny: 

 

- požární výška objektu 

- odstupové vzdálenosti 

- nutnost zajištění požární vody 

- počet a umístění přenosných hasicích přístrojů s určenou hasící schopností 

- nutnost, počet a rozmístění zařízení autonomní detekce a signalizace 

dle vyhlášky 23/2008 Sb. a ČSN EN 14604 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Stavba je navržena v souladu s tepelně-technickými předpisy a normami 

pro úsporu energií a ochrany tepla. Je splněn požadavek normy ČSN 73 0540 

a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. 

O hospodaření s energiemi.   

Rovněž je splněn soulad dokumentace s vyhláškou 78/2013 Sb. Veškeré skladby 

obvodových konstrukcí oddělující vytápěný a nevytápěný prostor jsou navrženy tak, aby 

splnily požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený (případně i doporučený 

pro nízkoenergetické a pasivní stavby) součinitel prostupu tepla Urec,20 (Upas,20). 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) byl vyhotoven v souladu se 

zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické 

náročnosti budov. Výsledná energetická náročnost budovy: viz příloha PENB. Průkaz 

energetické náročnosti stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace. 
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c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

 

Primární zdrojem vytápění v novostavbě bytového domu je sestava tepelných 

čerpadel vzduch/voda pro ohřev topné vody. Ohřev TUV je zabezpečen 

el. zásobníkovými ohřívači.  

Doplňkovým zdrojem tepla mohou být plynové kondenzační kotle nezávislé 

na objektu jako celku, mohou být umístěné v jednotlivých bytových jednotkách, 

ordinacích, podnikatelském prostoru.   

 

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

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s hygienickými předpisy 

a závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou 

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

na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné normy, předpisy, nařízení 

a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vnější vliv stavby na okolní přírodu 

a životní prostředí. Součástí technických místností v suterénu domu je i úklidová 

místnost pro udržování pořádku společných prostor, pro které bude zaveden rozpis dní 

úklidu pro jednotlivé bytové jednotky. 

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.), a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

 

a) Oslunění a osvětlení 

 

Vzdálenosti jednotlivých objektů (nově navrhované a stávající) v řešené lokalitě musí být 

taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění místností. 

Dle návrhu projektové dokumentace obytné místnosti splňují podmínku o minimální 

prosluněné ploše obytných místností.  

 

Umělé osvětlení vnitřních prostorů objektu je řešeno převážně již svítidly s LED 

technologií. Bližší specifikace ve výkresu a technické zprávě elektroinstalace. 

 

b) Mikroklima, větrání, chlazení 

 

Místnosti v objektu budou odvětrány přirozeným způsobem okny. Odtah par v 
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kuchyni bude zajištěn digestoří recirkulací přes výměnné filtry. Axiální ventilátory budou 

použity pro větrání WC a koupelen. 

Zastínění oken je realizováno vnitřními stínícími prvky (žaluzie a rolety). Toto 

opatření zamezuje nadměrnému přehřívání obytných místností v letním období. 

Chlazení rodinného domu vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového 

zdiva a navrženému zastínění oken není navrženo. 

 

c) Vytápění 

 

Primární zdroj vytápění objektu bude zajištěn pomocí sestavy tepelných čerpadel 

vzduch - voda značky TČ Fujitsu řady Neoré High Power o celkovém výkonu cca 25-35 kW 

(předpoklad). TČ dosahuje COP až 4,46 W7/35°C a je řešeno jako split. Vnitřní nástěnné 

jednotky budou umístěny v technických místnostech v 1.NP, v nástěnném kompaktním 

provedení. Jednotka obsahuje hydraulický okruh s nerezovým deskovým výměníkem, 

oběhovým čerpadlem a filtrem, napájecí a silové okruhy a regulační systém tepelného 

čerpadla. Na čelní straně jednotky je umístěn ovládací panel regulačního systému 

s grafickým dotykovým displejem, který kromě nastavení a ovládání tepelného čerpadla 

slouží také k diagnostice systému. Jednotka je vybavena přípojnými místy pro připojení 

potrubí chladiva a topné vody a pro přívod elektrického napájení celého systému. 

Venkovní jednotka bude umístěna směrem na západní a východní stranu objektu 

na předem zhotovený betonový základ s ohledem na případnou hlučnost a nutné 

napojení na dešťovou kanalizaci z důvodu vzniku poměrně velkého množství kondenzátu 

za specifických podmínek počasí. 

Tepelné čerpadlo pracuje v nízkém teplotním spádu, proto je výhodně v tomto 

případě zvoleno teplovodní podlahové vytápění. O vytápění každé bytové jednotky se 

budou starat 3-6 topných okruhů, rozdělovače a sběrače podlahového vytápění budou 

umístěné v zádveřích jednotlivých bytů. Podlahové topení v koupelně bude napojeno na 

zpětné potrubí rozvodu pro radiátory pomocí RTL ventilu. V koupelnách bude navíc 

umístěn topný žebřík např. Koralux Linear Classic s obdobným zapojením. Hlavní rozvody 

tepla budou provedeny z měděných trubek. 

Jako záložní zdroj je možné v jednotlivých bytových jednotkách, příp. ordinacích 

a podnikatelském prostoru osadit plynové kondenzační kotle díky přivedenému 

plynovodu k hranici pozemku (nutné zbudovat plynovodní přípojku). Odvod spalin by 

musel být řešen přes obvodovou stěnu. 

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 73 0540 a ČSN EN 12381 pro nejnižší 

venkovní teplotu -17°C, samostatně stojící budovu a normální krajinu. Průkaz 

energetické náročnosti budov (PENB) byl vyhotoven v souladu se zákonem č. 406/2000 

Sb. o hospodaření energií a vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

Tepelné ztráty a posouzení energetické náročnosti budovy viz samostatná příloha. 
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d) Elektrická energie 

 

Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci v objektu typového 

rodinného domu. Přípojka NN bude provedena jako podzemní, na hranici pozemku 

se nachází pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč. Před elektroměrem bude osazen 

hlavní jistič. Napojení bude provedeno kabelovými vývody AYKY (viz PD 

elektroinstalace). Z elektroměru elektroměrového rozváděče ER povede kabelové 

vedení do hlavního domovního rozváděče, který bude na stěně v prostoru vstupní 

chodby, odkud jsou pak napájeny a jištěny všechny obvody. Odtud bude pak nadále 

veden rozvod k podružným ER v jednotlivých podlažích s osazenými elektroměry 

pro každou bytovou jednotku zvlášť. Domovní rozvaděče musí být na přístupném místě, 

volný prostor před dvířky musí být min. 700 mm. Rezervovaný příkon hlavního jističe je 

3x32A. 

Vnitřní rozvody budou provedeny z kabelů CYKY dle projektové dokumentace. 

Pojistková skříň bude uzemněna páskem FeZn 30/4. Pásek je veden v rýze v dostatečné 

hloubce a zahrnut zeminou (bližší specifikace opět uvedeny v technické zprávě 

elektroinstalace). 

 

e) Zásobování vodou 

 

Objekt je napojen na hlavní řad vodovodní přípojkou, která vede nejkratší 

možnou trasou z ulice Rataje přímo do objektu novostavby bytového domu, kde se 

v suterénu nachází vodoměrná sestava a hlavní uzávěr vody, dále jsou v instalačních 

šachtách instalovány podružné vodoměry pro jednotlivé bytové jednotky. 

Vnitřní vodovod bude proveden z rozvodů vedeného pod omítkami, 

v instalačních šachtách, u stěn nebo v souvrství podlah. Rozvod studené vody bude 

z polypropylenového potrubí PN 16, rozvod TUV bude proveden ze stejného potrubí 

o vyšší světlosti PN 20. Dimenze a trasy potrubí jsou patrné z výkresové části projektové 

dokumentace. 

Příprava teplé užitkové vody (TUV) bude probíhat v jednotlivých bytech nezávisle 

pomocí zásobníků teplé vody. Bude se jednat o elektrické závěsné ohřívače Galmet 

Neptun 140 o objemu 140 l, výkon topného tělesa 2 kW. Potrubí vnitřního vodovodu od 

zdroje TUV je navrženo nejkratší trasou k jednotlivým odběrným místům 

pro minimalizaci tepelných ztrát.  

Dle požadavků investora vyveden na fasádu vývod vody pro zálivku zeleně, 

příp. pomocí čerpadla z nádrže dešťové vody. 

Bilance potřeby vody z vodovodu  

osoby: 27 100 l/os/den = 2700l/den 
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Maximální denní potřeba vody: Qmax = 2700 x 1,25 = 3,375 m3/den 

Maximální hodinová spotřeba vody: Q = 2700 x 1,8 / 24 = 202,5 l/hod 

Roční potřeba vody: Qrok = 820,2 m3/rok 

 

Bilance potřeby TUV 

Osoby: 27  65 l/os/den = 1755 l/den 

Potřeba tepla pro přípravu TUV: 27 x 4,9 kWh/os/den = 132,3 kWh/den 

  

f) Splaškové vody 

 

Objekt bude napojen na obecní jednotnou kanalizaci vedoucí v ulici 

Železnohorská. Vzhledem k umístění městské ČOV a hlavnímu řádu je možné provést 

vedení klasickým způsobem – tzn. pomocí nové gravitační přípojky. Od hranice pozemku 

stavebníka ve vzdálenosti 1 m bude vybudována plastová revizní šachta. Přes tuto šachtu 

bude rozvod dále veden přípojkou do kanalizačního řadu, na který bude napojen 

odbočkou ve směru spádu hlavního řádu.  

Svodné potrubí umístěné pod objektem bude provedeno z materiálu PVC KG. 

Mimo zastavěnou plochu objektu musí být potrubí uloženo v nezámrzné hloubce 

ve sklonu min. 2 %, lépe 3 % směrem od objektu. Přechod svodných odpadních potrubí 

PVC HT do ležatého svodného potrubí PVC KG (pateční koleno) bude provedeno dvěma 

koleny 45° se zajištěním polohy.  

Vnitřní rozvody budou realizovány z potrubí PVC HT, venkovní pak z PVC KG. 

Odvětrání stoupacího potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a bude zakončeno 

větrací hlavicí. Na stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky – čistící kusy. Trasy 

a dimenze potrubí jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace. 

Bilance splaškových odpadních vod 

Denní: max. 2700 l/den 

Roční: max. 986,2 m3/rok 

 

g) Dešťové vody 

 

Dešťové vody ze střechy rodinného domu budou svedeny prostřednictvím 

okapních žlabů, svodů a střešních vpustí přes lapače střešních splavenin v úrovni 

upraveného terénu do podzemního potrubí KG DN 125. Dále bude pokračovat 

do podzemní akumulační nádrže o objemu 10 m3 (zvoleno dle průměrného ročního 

množství srážek v dané oblasti a velikosti střechy). Bude se jednat o užitkovou vodu 

zejména pro zalévání zahrady, příp. je možno provést v PD dvojí rozvody vody pro možné 

splachování WC. Při naplnění nádrže vlivem vydatných dešťů, se voda přepadem přelije 

do navazujícího potrubí KG DN 125 ukončeného sestavou zasakovacích plastových 
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tunelů (300, 600 l) se štěrkovým podložím. 

 

h) Odpady 

 

Nádoby na komunální odpad se předpokládají na stavební parcele investora 

v prostoru u oplocení k ulici Rataje. Umístění je znázorněno v situaci. Nakládání a interval 

vyvážení bude shodný s okolními nemovitostmi a dále ujednáno smlouvou 

mezi majitelem sběrné nádoby a městem Chotěboř, jejichž městská správa zajišťuje 

vývoz těchto nádob. Pro tříděný odpad (bílé, barevné sklo, plasty, papír, biologický 

odpad,..) budou využita sběrná místa s kontejnery na separované odpady. Toto sběrné 

místo se nachází na křižovatce ulic Na Zavážce/Železnohorská/U Stadionu a je vzdálené 

cca 30 m od budovaného objektu. 

 

i) Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad 

 

Počet osob: 1-4/1 bj. 

Doporučený objem: 4 l/os/den 

Celkem: 4 x 4=16 l /den => 102 l/týden => 204 l/2 týdny 

  Interval vyvážení 7 nebo 14 dní – uvažován 7 dní 

 

Návrh: 1 x pozinkovaná sběrná nádoba 110 l/1 bj/ordinace+podnikatelský prostor. 

 

Celkem tedy 10 sběrných nádob á 110 l/ks 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Na uvedeném pozemku byl pro účely výstavby PD proveden radonový průzkum 

společností Radonový servis, Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, mobil 603 543 038, 

mobil 605 285 577, kdy byla zjištěna střední kategorie radonového rizika. Z toho důvodu 

budou provedena nezbytná opatření z hlediska asfaltových pásů a izolací při zakládání 

objektu. 

Dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, je nutné v případě 

realizace stavby na pozemku s výskytem středního radonového indexu ochranná 

opatření stavebního objektu. Za protiradonové opatření se dle normy považuje 

provedení celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. 

Takovouto ochranu proti radonu zabezpečí hydroizolační pás s hliníkovou vložkou 

DEKBIT AL S40 společně s hydroizolačním pásem DEKBIT V60 S35. Kombinace dvou 
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asfaltových pásů je požadavkem z ČSN 73 0601 (2006) Ochrana staveb proti radonu 

z podloží, která stanovuje, že asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být 

použity jako jediný materiál protiradonové izolace. Pás s hliníkovou vložkou bude použit 

jako vrchní.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Viz část projektové dokumentace – elektroinstalace. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Stavba není nijak navržena nebo uzpůsobena pro místa s vyskytující 

se technickou seizmicitou. Řešená novostavba se nenachází ani v blízkosti žádných 

zdrojů technické seizmicity (např. železnice, frekventované silnice a komunikace, atp.), 

které by mohly negativně ovlivňovat navržené stavebně konstrukční řešení objektu. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Novostavba PD o celkem 9 bytových jednotkách, 2 ordinacemi a podnikatelským 

prostorem splňuje požadavky normy ČSN 73 0532 z hlediska vzduchové neprůzvučnosti 

a stavební normované hladiny akustického tlaku. V okolí řešeného objektu se nenachází 

žádné provozy nebo průmysl způsobující nadměrný hluk. Součástí přílohy je posouzení 

hluku způsobeného automobilovou dopravou.  

Obvodový plášť rodinného domu je navržen z certifikovaných systémů (okna, 

svislé konstrukce, střecha, apod.), pro které je dodržena požadovaná hodnota vážené 

laboratorní neprůzvučnosti. Stěny mezi bytovými jednotkami budou provedeny 

z cihelných bloků Porotherm 25/25 AKU SYM se zvýšenou hodnotou akustického 

útlumu. Dosahují neprůzvučnosti Rw  = 57 dB. 

 

Pro plnění správné funkce plovoucích podlah je nezbytně nutné dodržet 

následující: 

 

- Roznášecí betonová vrstva musí být fyzicky oddělena od kročejové izolace 

separační PE folií, která zabrání styku betonu a akustické vrstvy podložky a tím 

i jejímu znehodnocení z hlediska akustiky.  

- Akustická vrstva musí zcela oddělovat roznášecí betonovou vrstvu od stropní 

desky (příp. podkladního betonu) i navazujících obvodových a vnitřních stěn, 

včetně příčkového zdiva. Pro tento účel je možné použít okrajové dilatační pásy 

z polyethylenu s fólií pro snadné spojení pásu se separační PE fólií oddělující 
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roznášecí vrstvu a akustickou podložku = je vytvořena tzv. „vana“. Tyto pásy se 

u hotových podlah překryjí pouze obvodovou soklovou lištou – nepřekrývají se 

ani nášlapnou vrstvou pro maximální účinek.  

 

Potrubí jednotlivých instalací musí být provedena pružně vzhledem k stavebním 

konstrukcím. Tímto je omezen hluk šířící se konstrukcemi. Stejně pružně musí být 

osazeny zařizovací předměty v koupelnách a WC (zejména vany a sprchové kouty). 

Potrubní rozvody je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit pěnovou potrubní 

izolací např. Ekoflex. Není dovolené potrubí nebo jeho část napevno zazdít 

do konstrukce.  

Při provádění hrubé stavby z cihelného zdiva se musí dodržet požadavky 

z hlediska útlumu hluku dle výrobce stavebních prvků – např. uložení těžkého 

asfaltového pásu pod uložení stropní konstrukce, apod. 

 

e) protipovodňová opatření 

 

Žádná protipovodňová opatření nebyla navržena z toho důvodu, že se řešený 

objekt ani stavební pozemek nenachází v záplavovém území. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Viz tyto body souhrnné technické zprávy: 

 

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

prostředí 

- B.8 Zásady organizace výstavby 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

B.4.1  Popis dopravního řešení 

 

Řešený pozemek je situován v zastavěné části města Chotěboř. Přiléhá 

k němu místní obousměrná komunikace Železnohorská směřující k páteřní komunikaci 

vedené městem Krále Jana nebo v opačném směru do místní části Horní Sokolovec a dále 

k pozemku přiléhá ulice Na Zavážce směřující k ulici Hermannova ústící buď směrem 
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do centra města Chotěboř nebo opačně směrem na Ždírec nad Doubravou. Na ulici 

Železnohorská bude po dokončení výstavby objektu vybudován trvalý sjezd, který 

zabezpečí pohodlný příjezd k parkovacím místům v místě nyní zřízených objektů zařízení 

staveniště (nosná vrstva zůstane jako podklad pro zpevněnou plochu parkovacích míst).  

Vybudováním sjezdu nedojde ke zhoršení dopravní situace. Rozhledové poměry jsou 

vyhovující – viz koordinační situace. 

   

B.4.2  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Stávající obousměrná místní komunikace Železnohorská je provedena v šířce 5-

6 m s živičným krytem. Sjezd k budované nemovitosti bude řešen ze zámkové betonové 

dlažby přes stávající chodník v šířce 2,0 m. Patřičné povolení od města Chotěboře, které 

je vlastníkem zpevněné plochy, a dopravní policie bude přiloženo ke stavebnímu řízení. 

Šířka, celkové rozvržení i poloha sjezdu jsou vyhovující. Maximální rychlost vozidel je 

v tomto úseku 50 km/hod. Rozhledové poměry jsou dobré – v blízkosti sjezdu (35 m 

na každou stranu) se nenacházejí žádné překážky bránící řádnému rozhledu. Rozhledové 

poměry vyznačeny rovněž v koordinační situaci prostřednictvím rozhledového 

trojúhelníku. 

 

B.4.3  Doprava v klidu 

 

V návaznosti na nově vybudovaný sjezd bude na pozemku investora zajištěn 

potřebný počet parkovacích míst. Povrch parkovacích míst bude tvořit betonová 

zámková dlažba na dostatečně únosném podloží umožňující pojezd vozidel. Částečně 

bude již zajištěno únosné podloží jako pozůstatek po objektech zařízení staveniště. 

Výpočet počtu parkovacích míst podle normy ČSN 73 6110 O navrhování místních 

komunikací: 

 

N = O0*ka + P0*ka*kp 

 

O0 – základní počet odstavných stání: dle tab. 34 pro obytný dům – činžovní (byt         

do 100 m2 celkové plochy) => 1 byt/1 stání; byt s jednou obytnou místností => 2 

stání; byt nad 100 m2 celkové plochy => 0,5 stání. Celkem tedy O0 = 9+6=15 

P0 – základní počet parkovacích stání: Dle tab. 34 pro obytný okrsek 1 stání / 875 

účelových jednotek. V bytovém domě budou bydlet celkem 8 x 2 = 16 osob Počet 

parkovacích stání = 16/20 = 0,80 

ka  – součinitel vlivu stupně automobilizace: 1,02 

kp – součinitel redukce počtu stání = 0,8, B 
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(skupina B, stupeň úrovně dostupnosti 3 – město do 50 tis. obyvatel, mimo 

historické jádro, dobrá kvalita veřejné dopravy)  

 

N = 15*1,02 + 0,8*1,02*0,8 = 15,96 => 16 stání  

 

Z celkového počtu všech stání musí být 5 % z nich vyhrazeno a stavebně upraveno 

pro tělesně postižené: 16*0,05 = 0,8 => min. 1 stání – navrženy 2 parkovací stání  

Z celkového počtu 16 stání tedy budou 2 parkovací stání vyhrazeny pro tělesně 

postižené, zbyde 14 klasických parkovacích stání pro osobní automobily. Tato podmínka 

je projektu splněna. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

B.5.1 Terénní úpravy 

 

Po dokončení stavby bude použita ornice prozatímně uložená na deponii podél 

jižní hranice staveniště. Použije se pro závěrečné srovnání a modelaci konečných 

terénních úprav.  

 

B.5.2 Použité vegetační prvky 

 

Pozemek bude v okolí budovy, kde došlo k jejímu narušení vlivem stavební 

činnosti, uveden do původního stavu, tzn. že se provede drnování, osetí travním 

semenem a případné další výsadby a úpravy dle dohody a přání investora. 

 

B.5.3 Biotechnická opatření 

 

Viz předešlý bod B.5.2 

 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

B.6.1  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Výstavba domu bude splňovat požadavky určené ve vyhláškách a nařízeních 

z hlediska hygienických limitů, ochrany životního prostředí, zdraví a okolí staveniště. 

Řešená stavba nebude mít negativní účinek na kvalitu životního prostředí a zdraví osob.    

Na staveništi musí být řádně a přehledně umístěny kontejnery na separovaný 

odpad. Jednotlivé odpady musí být viditelně označeny druhem, pro který jsou určeny. 

Některé druhy odpadů je možno využít pro jejich druhotné zpracování. Směsný 



52 
 

komunální odpad bude pravidelně vyvážen ve sběrných nádobách technickou správou 

města Chotěboř. Ostatní odpady – zbytky stavebních materiálů, hmot, 

příp. nebezpečných látek budou likvidovány odbornou firmou Technická a lesní správa 

Chotěboř, s.r.o. nakládající s těmito odpady. Firma sídlí na Sokolohradské ulici, čp. 167, 

Chotěboř nedaleko místa stavby – je vzdálena 1,2 km. 

 

Obecný výčet stavebních a demoličních odpadů vznikající na staveništi: 

17 01 01  - beton 

17 01 02  - cihly 

17 02 01  - dřevo 

17 02 02  - sklo 

17 02 03  - plasty 

17 05 06  - vytěžená hlušina 

 

Dále budou průběžně vznikat odpady z obalů: 

15 01 01  - papírové a lepenkové obaly 

15 01 02  - plastové obaly 

15 01 03  - dřevěné obaly (palety) 

15 01 06 - směsné obaly 

 

 Kvalita ovzduší nebude průběhem realizace stavby ani jejím samotným provozem 

negativně ovlivněno. Vytápění bude řešeno tepelnými čerpadly vzduch-voda. Jako 

záložní zdroj budou sloužit plynové kondenzační kotle.  

 Z hlediska kvality povrchových ani podzemních vod nebude docházet k jejím 

zhoršením. Dokončená stavba bude připojena na veřejný vodovod v ulici Železnohorská. 

Kanalizace bude provedena jako oddílná – splaškové vody budou napojeny přípojkou 

do hlavního uličního řádu. Dešťové vody budou v co nejvyšší míře zasakovány 

na řešeném území, pojištěné přepadem do zasakovacího tunelu.  

 

B.6.2  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

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

 

Novostavba polyfunkčního domu bude umístěna v obydlené a zastavěné části 

města Chotěboř. Průběh realizace stavby ani dokončený objekt nebude mít negativní 

vliv na okolní krajinu a přírodu.   

 

B.6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Novostavba polyfunkčního objektu ani stavební parcela nespadá do chráněných 
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území Natura 2000. 

 

B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Novostavba polyfunkčního objektu nespadá do zjišťovacího šetření EIA. 

 

B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Výstavbou domu nedojde ke vzniku žádných dodatečných ochranných 

nebo navrhovaných bezpečnostních pásem, pouze vzniknou ochranná pásma 

jednotlivých přípojek inženýrských sítí. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

B.7.1 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

Dle požadavků HZS je stavba vhodně orientována pro případný zásah složek IZS, 

zejména hasičských vozidel. Stavební řešení je vhodně koncipováno tak, aby byl 

v případě nouze možný únik osob z objektu.  

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje jiná opatření vyplývající 

z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Staveniště bude napojeno na části nově zhotovených přípojek zejména vody, 

splaškové a dešťové kanalizace a elektrické energie v instalačním pilířku. Elektrická 

energie bude odebírána z řádně označeného odběrného místa - staveništní rozvaděč, 

umístěném na stěně skladového kontejneru. Celkový maximální příkon pro účely 

výstavby PD bude 30-40 kW. Voda bude pro účely realizace stavby odebírána 

přes provizorní vodoměr umístěný ve vodoměrné šachtě. Přípojka splaškové kanalizace 

pro účel staveniště bude napojena v rámci kanalizační šachty v blízkosti hranice 

pozemku.  

 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

 

Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky 
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ani na zpevněné komunikace. Vnitrostaveništní komunikace jsou řešeny pomocí 

betonového recyklátu, který bude částečně tvořit nosný podklad pro budoucí parkovací 

místa a zároveň umožní příznivé vsakování dešťových vod. Veškeré dočasně zpevněné 

plochy jsou provedeny v min. spádu 2 %. Pro případ dlouhotrvajících dešťů bude zřízen 

podél části vnitrostaveništní komunikace rigol s drenáží. 

 

B.8.3  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

a) Napojení na dopravní infrastrukturu 

 

Nový sjezd k objektu je umožněn z ulice Železnohorská přes pozemek 4474 – 

stávající chodník a místní komunikace ve vlastnictví města Chotěboř – bude 

dle projektové dokumentace vystavěn dle projektové dokumentace, bude řešen 

jako obousměrný. Umístění sjezdu na stavební pozemek je řešeno v koordinační situaci. 

  

b) Napojení na technickou infrastrukturu 

 

Splašková kanalizace bude napojena na odpadní kanalizační řad pomocí odbočky 

v ulici Železnohorská. Objekt bude připojen na veřejný vodovod prostřednictvím 

navrtávacího pásu. Dále je budova napojena na síť NN pomocí podzemního vedení. 

Elektroměrová skříň bude zřízena v instalačním pilířku na jižní hranici pozemku. Dešťové 

vody ze střechy objektu budou shromažďovány v jímce na dešťovou vodu, jejíž objem 

bude zvolen dle podnebí dané oblasti, množství srážek a velikosti střechy (10 m3).  Dále 

bude dešťová voda likvidována pomocí vsakovacího zařízení na pozemku investora. 

Plynovodní přípojka bude případně zřízena jako záložní varianta pro vytápění objektu – 

přednostně se o teplo budou starat tepelná čerpadla vzduch-voda. Veškeré inženýrské 

sítě jsou vedeny v ulici Železnohorská.  

 

B.8.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Realizace stavebního díla nebude mít negativní vliv na okolí pozemky a zástavbu. 

Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště 

na řešeném pozemku. Ostatní zařízení staveniště bude umístěno na pozemku budoucího 

objektu tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků. 

Z hlediska hlukových poměrů a vlivu na okolní stavby je nutné se řídit NV, kterým se 

mění NV č. 502/2000 Sb, o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. 

Důležitý je zejména paragraf 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 

prostoru.  

Veškerý sypký materiál, který by mohl způsobit nadměrnou prašnost, musí být 

zakryt. Rovněž dopravní prostředky převážející sypké materiály musí mít uzavřenou 
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korbu. V období sucha musí být materiál, který by mohl způsobit nadměrnou prašnost 

zkrápěn vodou. 

Při vyjíždění vozidel může docházet ke znečišťování přilehlých ulic, v tom případě 

bude neprodleně zkontaktována Technická a lesní správa Chotěboř, s.r.o. nakládající 

s těmito odpady. Firma sídlí na Sokolohradské ulici, čp. 167, Chotěboř nedaleko místa 

stavby – je vzdálena 1,2 km. Firma disponuje strojním vybavením Ladog pro strojní 

čištění komunikací a provedou jejich čištění. Tato spolupráce bude mezi oběma 

zúčastněnými stranami předem projednána. 

Rovněž musí být prováděny průběžné kontroly likvidace odpadu, jeho zajištění 

na staveništi proti případným poryvům větru, apod., dále dodržování BOZP, ochrany 

vod, životního prostředí, atp. 

 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Krátkodobé zábory prostoru před staveništěm (realizace přípojek inženýrských 

sítí) budou dostatečně a bezpečně vymezeny přenosnými staveništními zábranami, 

přechodným dopravním značením nebo jiným způsobem. Samotné staveniště bude 

oploceno mobilními staveništními dílci o výšce 2 m (strana staveniště z ulice 

Železnohorská a Na Zavážce). Vzájemně budou tyto dílce zajištěny sponami. Vjezd 

a výjezd na staveniště bude možný pomocí uzamykatelné brány o rozměrech 4x2 m. 

Ostatní oplocení bude zhotoveno před začátkem veškerých prací pomocí 

poplastovaného pletiva a podhrabových desek. Toto oplocení bude sloužit jako trvalé, 

i po dokončení výstavby. Po obvodu staveniště ve styku s veřejnými plochami bude 

na oplocení staveniště umístěno varovné upozornění pro veřejnost o zákazu vstupu 

na staveniště nepovolaným osobám. Všemi těmito opatřeními bude zamezeno možnosti 

zranění a ohrožení zdraví nepovolaných osob. 

Na pozemku staveniště se před zahájením stavby nenachází žádné objekty, 

skládky ani jiné překážky. Nedojde k žádným demolicím ani asanacím.  

Stávající dřeviny v prostoru staveniště stavby budou po dobu výstavby náležitě 

chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním + zajištěn prostor tzv. kořenové 

zóny do vzdálenosti min. 1,5 m dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích. Jedná se o 1 ks stávajícího listnatého stromu (carpinus 

betulus) v jiho-západním cípu staveniště. 

 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

Žádné trvalé zábory v souvislosti se stavbou PD není nutné zřizovat. Během 

realizace přípojek inženýrských sítí může dojít ke krátkodobému dočasnému záboru 
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na pozemku 4474. Každý, byť i dočasný zábor, musí být předem konzultován 

s vlastníkem příslušného pozemku.  

 

B.8.7  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

V rámci smluvního ujednání mezi dodavatelem stavebních prací a stavebníkem 

musí být podmínka pro nakládání se vzniklými odpady během výstavby objektu, včetně 

jejich likvidace nebo následného využití. Vzniklé odpady budou řádně tříděny 

a likvidovány v souladu s katalogem odpadů dle Zákona o odpadech 154/2010 Sb., 

kterým se mění Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Při dokončení stavby musí být předány doklady o specifikaci množství, druhů 

a způsobu likvidace jednotlivých odpadů. K těmto dokladům se může vyjádřit zástupce 

orgánu státní správy z hlediska odpadového hospodářství.  

Na staveništi musí být řádně a přehledně umístěny kontejnery na separovaný 

odpad. Jednotlivé odpady musí být viditelně označeny druhem, pro který jsou určeny. 

Některé druhy odpadů je možno využít pro jejich druhotné zpracování. Směsný 

komunální odpad bude pravidelně vyvážen ve sběrných nádobách technickými službami 

města Chotěboř. Ostatní odpady – zbytky stavebních materiálů, hmot, 

příp. nebezpečných látek budou likvidovány odbornou firmou Technická a lesní správa 

Chotěboř, s.r.o. nakládající s těmito odpady. Firma sídlí na Sokolohradské ulici čp. 167, 

Chotěboř, nedaleko místa stavby – je vzdálena 1,2 km. 

 

B.8.8  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

V rámci zemních prací bude provedena skrývka a výkopy pro základové 

konstrukce ve vytyčené části stavební parcely. Vzhledem k malému objemu úrodné 

zeminy (ornice) – mocnost cca 20-30 cm bude vytěžený výkopek deponován přímo 

na staveništi podél jižní hranice staveniště. Po dokončení výstavby bude použita 

pro zásypy, násypy, drnování a konečné úpravy. Vytěžená hlušina (podsklepená část) 

se bude zavážet do bývalého místního lomu.  

 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby PD docházet 

ke zvýšené prašnosti a hlučnosti a vibracím. Při realizaci díla nedojde k překročení 

dovolených hodnot hluku před stávajícími obytnými a jinými objekty (max. LAeq = 65 dB 

během dne dle NV 272/2011 Sb.). Během doby výstavby nebude rušen noční klid – 
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pracovní doba bude probíhat od 7:00 do 17:00 hod. Práce ve večerních a nočních 

hodinách nebudou realizovány. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu 

životního prostředí a povrchových a podzemních vod. Odpad vzniklý při stavbě bude 

průběžně likvidován v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Ochrana stávající 

zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (1 ks stávajícího listnatého 

stromu – carpinus betulus v jihozápadním cípu staveniště). Stávající dřeviny v prostoru 

staveniště stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, 

např. prkenným bedněním + prostor tzv. kořenové zóny min. 1,5m.  

Stroje a přístroje budou používány náležitým pracovníkem – (strojníkem), musí 

být v dobrém technickém stavu a nesmí docházet k únikům provozních kapalin. Rovněž 

musí splňovat maximální limity výfukových plynů a hlučnosti. Stroje musí být podrobeny 

pravidelným technickým kontrolám – revizím. Při vyjíždění vozidel může docházet 

ke znečišťování přilehlých ulic, v tom případě budou neprodleně zkontaktována 

Technická a lesní správa Chotěboř se sídlem Sokolohradská 167, Chotěboř, která 

disponuje strojním vybavením Ladog pro strojní čištění komunikací.  

 

a) Zásady ochrany před hlukem, otřesy a vibracemi:  

 

- Musí být užito strojů a přístrojů s co nejnižší hlučností, což znamená použít nové 

= méně hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka 

pro výběrové řízení dodavatele stavby). Nebo pokud to umožní technologie 

prací, tak použít mechanismy menších rozměrů. V případě použití kompresoru 

nebo elektrocentrály, musí být tato zařízení umístěny v protihlukové kapotě. 

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 

zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené 

oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly 

nejmenším zdrojem rušení.  

- Není možné provádět práce z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti 

v době od 21 do 7 hodin - platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku 

v případě blízkosti obytné zástavby. 

 

b) Zásady ochrany před prachem 

 

- Důkladným průběžným čištěním strojů před výjezdem na veřejnou komunikaci 

tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích v platném znění. 

- Komunikace užívané staveništními stroji musí být po dobu stavby udržovány 

v průběžné čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu 
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s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 

znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.  

- Pokud nastane dlouhodobě sucho, je nutno při pracích, kdy by mohlo vznikat 

velké množství prachu, použít kropení vodou. 

 

c) Likvidace odpadů ze stavby 

 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 

185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a dalších souvisejících předpisů. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 

a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11. Odpady, které sám nemůže využít 

nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 

předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §112 

odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů 

na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek 

ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb.  

 

d) Vizuální rušení stavbou 

 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

 

e) Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 

309/2006 Sb.: 

 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 

pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště 

náležitě zajištěno a vybaveno. 

 

a. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících 

práce na staveništi  

b. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 

přípravků a materiálů  
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c. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů  

d. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků 

materiálů  

e. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy 

podle skutečného postupu prací  

f. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi  

g. Zajištění spolupráce s jinými osobami  

h. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných 

na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti  

i. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob 

na staveništi, které mu bylo přiděleno  

j. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 

práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 

zdraví  

k. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem  

 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života 

nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví 

prováděcí právní předpis.  

 

f) Zásady pro bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob 

 

Čelní strana navazující na ulici Železnohorská a boční strana k ulici Na Zavážce 

budou dočasně oploceny tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob. To bude 

zajištěno pomocí mobilního staveništního oplocení o výšce 2 m. Ostatní obvod 

staveniště bude zajištěn pomocí trvalého pletivového oplocení s podhrabovou deskou 

o celkové výšce min. 1,8 m. Toto oplocení zůstane i po výstavbě jako trvalé, proto je 

nutné dbát pozornosti na jeho nepoškozenost.  

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, 

v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 metru 

s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 

přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou 

opatřeny přechodovými lávkami. 
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g) Požární zabezpečení stavby 

 

Dle požadavků požární ochrany musí být realizovaná stavba a zařízení staveniště 

zajištěny podle vyhlášky číslo 246/2001 Sb., a podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb.  

 

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací 

v příslušných ochranných pásmech. 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením 

předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 136/2016 Sb., požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno 

v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

Pro výstavbu bytového domu je nutno vypracovat plán bezpečnosti BOZP a je 

nutno zajistit služby koordinátora bezpečnosti práce (mj. práce budou probíhat ve víc 

než 10m výšce, např. při montáži krovu a navazujících pokrývačských pracích). 

Koordinátor BOZP musí být zajištěn z důvodu vykonávání prací vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  

Montážní práce budou provedeny dle technologických postupů předepsaných 

dodavatelem a mohou být započaty pouze po náležitém převzetí daného pracoviště 

osobou určenou k řízení prací a odpovědnou za jejich provádění. Při předání daného 

pracoviště se vyhotoví písemný zápis. Zhotovitel prací zajistí, aby dané pracoviště 

umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob 

a současně splňovalo požadavky stanovené v nařízení vlády 136/2016, kterým se mění 

nařízení vlády nařízení vlády 591/2006 Sb. – příloha 1. 

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 

17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 401/2015 Sb., zákona číslo 

185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

Zařízení staveniště musí plnit požadavky nařízení vlády číslo 32/2016 Sb., 

a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění. 

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců dotčených 

inženýrských sítí a jiných orgánů. Samotná výstavba PD musí být realizována v souladu 

se schválenou dokumentací a veškeré změny musí být zaznamenány do stávající 

dokumentace a poté povoleny.  

Veškeré osoby pohybující se po staveništi musí být řádně proškoleny 

a obeznámeny s bezpečnostními pravidly, dále musí být pracovníci vybaveni osobními 

ochrannými pomůckami a podílet se pouze na činnostech jejich specializace. 
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B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Na pozemku 4474, kdy v průběhu výstavby dojde k porušení povrchů 

a k výkopům přípojek inženýrských sítí, bude zajištěn bezbariérový přístup po veřejně 

přístupných plochách – chodník. Veškeré výkopy musí být opatřeny ochranou proti pádu 

(zábradlí) a zároveň umožňovat přechod nebo přejezd dle NV 136/2016 Sb. Při zřízení 

těchto opatření by měl být možný i pohyb tělesně postižených osob. 

 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 

Po nezbytně dlouhou dobu v rámci výstavby bude na ulici Železnohorská a v části 

ulice Na Zavážce instalováno dočasné dopravní značení na omezení rychlosti 

na 20 km/hod – platné pro oba směry. Kromě toho budou užity i značky IP22 – výjezd 

vozidel ze stavby a A22 – výstražná dopravní značka (opět budou obě značky umístěno 

v obou směrech jízdy). Při vjezdu na staveniště bude před vstupní bránou osazena 

značka B1 – zákaz vjezdu všech vozidel, pouze s povolením stavby. Při výjezdu 

ze staveniště by měla být umístěna značka P04 – dej přednost v jízdě. V rámci prostoru 

staveniště je nejvyšší dovolená rychlost max. 10 km/hod.   

 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

 

Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení 

staveniště. Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku 

budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních 

pozemků. Přesné podmínky zajišťující výstavbu budou stanoveny územním 

rozhodnutím. 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana 

před hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována 

tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou 

probíhat od 7 do 17 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina 

akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 217/2016 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

B.8.14  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 

firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa 

odborné firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména 

a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude 
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sdělena písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby před započetím 

prací, pokud tak již nebylo učiněno. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku 

bez přerušení. 

 

a) Postup výstavby, termíny dokončení (předpoklad) 

 

1. Příprava území – zařízení staveniště    (3/2019) 

2. Výkopy       (4/2019) 

3. Základy       (4/2019) 

4. Hrubá stavba       (5/2019 – 11/2019) 

5. Instalace a rozvody     (11/2019 – 2/2020) 

6. Dokončovací práce – kompletace    (2/2020 – 3/2020) 

7. Likvidace zařízení staveniště    (3/2020) 

8. Sadové úpravy, oplocení     (3/2020) 

9. Dokončovací práce – revize    (3/2020) 

10. Kolaudace       (3/2020) 

Výstavba bude realizována v 1 etapě. 

 

b) Rozhodující termíny výstavby 

 

Zahájení stavby:       3/2019 

Ukončení stavby:       3/2020 

Celková předpokládaná doba výstavby:   12 měsíců 

 

c) Orientační náklady stavby 

 

Podkladem pro výpočet celkových nákladů akce jsou orientační měrné náklady 

dle účelných měrných jednotek cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2018 na 

webu www.stavebnistandardy.cz vycházející z Jednotné klasifikace stavebních objektů 

(JKSO). Protože se jedná o polyfunkční objekt s několika funkčními provozy, je objekt 

rozdělen na 3 části: 

 

Budova pro zdravotní péči (ordinace)………………………………………….  7 517 Kč/m3 

Budova pro obchod a společné stravování (cestovní kancelář)…….  6 407 Kč/m3 

Budova pro bydlení (byty)……………………………………………………………  6 348 Kč/m3 

Ordinace:  581,4  m3 x 7 517 Kč   =   4 370 383,8 Kč 

Cestovní kancelář: 244,8  m3 x 6 407 Kč   =   1 568 433,6 Kč 

Byty:   5185,8 m3 x 6 348 Kč   =   32 919 458,4 Kč 

Cena celkem:                 cca 38 860 tis.  Kč 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

D.1.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Jedná se o 5-ti podlažní samostatně stojící polyfunkční objekt. V objektu 

se nachází 2 ordinace (praktický lékař, pediatr), dále podnikatelský prostor navržený 

pro provozování cestovní kanceláře a 9 bytových jednotek, z nichž 1 bj nacházející se 

v přízemí je navržena jako bezbariérová. 2 bytové jednotky jsou řešeny jako 

mezonetové, kdy část obytných prostor je přístupná po točitém schodišti v podkroví. 

Součástí každé bytové jednotky kromě mezonetových bytů je terasa, případně prostorný 

balkón. Dále se v objektu nachází podsklepená část, která slouží jako skladovací 

a technické zázemí – nachází se zde sklepní kóje, úklidové místnosti pro údržbu 

společných prostor, kočárkárny a kolárny a sklady. Hlavní vstupy do objektu (ordinace, 

cestovní kancelář, 2x byty) se nachází na severní straně – přilehlé k ulici Železnohorská. 

Vstup do bytových jednotek je možný rovněž z opačné – jižní strany (ze zahrady).  

Před vstupem do cestovní kanceláře, zádveří ordinací a bytovou jednotkou 

v přízemí jsou zbudovány rampy pro přístup tělesně postižených. Rampy jsou zbudovány 

i na opačné straně objektu – směrem do zahrady, ovšem svým sklonem nevyhovují 

přístupu tělesně postižených, slouží pro případný snadnější přístup zahradní techniky 

(sekačka,..) apod. Parkovací stání jsou navržena v severozápadním cípu pozemku, kdy 

je vybudováno celkem 16 parkovacích míst, z nichž jsou 2 určena pro osoby vlastnící 

průkaz ZTP. Parkovací místa se nachází rovněž přímo u vstupu do ordinací. Zpevněný 

povrch parkovacích ploch je proveden z betonové zámkově dlažby.  

 

Zastavěná plocha: 494,42 m2 

Obestavěný prostor: 6234,6 m3 

Počet bytů (velikost): 9(1x: 1+kk bezbar.,1x: 3+kk, 5x: 2+kk, 2x: atyp. mezonet) 

Počet ordinací: 2 (praktický lékař, pediatr) 

Počet podnik. prostorů: 1 (cestovní kancelář) 

Sklon střechy: 35° (sedlová část); 8° (pultový vikýř); 0° (ploché střechy) 

Hřeben od 0,000: 13,300 m 

 

D.1.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

 

Půdorysný tvar objektu je podlouhlý obdélník o maximálních rozměrech 

49,4 x 11,0 m.  Maximální výška objektu je 13,3 m ve vrcholu sedlové střechy.  Světlá 
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výška podsklepené části je 2,65 m, v 1.NP je světlá výška 3,0 m a v dalších podlažích je 

světlá výška 2,6 m, světlá výška v podkroví je pohybuje v rozmezí 0,6 až 2,36 m. Aby bylo 

podkroví prostornější a větší světlá výška se nacházela na větší podlahové ploše, je 

navržen průběžný pultový vikýř.  

V objektu se nachází 2 ordinace (praktický lékař, pediatr), dále podnikatelský 

prostor navržený pro provozování cestovní kanceláře a 9 bytových jednotek. Vstup 

do všech těchto částí je z ulice Železnohorská, kde se v centrální části nachází vchod 

do zádveří ordinací, ze kterého se dále postupuje do prostoru společné čekárny, která 

dále navazuje na jednotlivé ordinace s veškerým potřebným zázemím (denní místnost, 

sklad, WC). Ze zádveří je možno jít také na WC. V pravé části objektu (z pohledu ulice 

Železnohorské) se vchází po předloženém schodišti pro prostoru cestovní kanceláře, 

která obsahuje i nutné zázemí (denní místnost, šatnu, WC). Do jednotlivých bytů 

je umožněn vchod jak směrem z ulice Železnohorské, tak z opačné strany objektu, kdy 

vyjdeme do schodišťových mezitraktů, ze kterých je umožněn vstup do jednotlivých 

bytových jednotek. Součástí těchto prostor je levotočivé (pravotočivé) schodiště 

s mezipodestami a výtahem. Po schodišti směrem dolů se dostaneme do technických 

a skladovacích místností suterénu objektu – nachází se zde kočárkárna a kolárna, sklady 

a sklepní kóje, apod. Dále po schodišťovém rameni vzhůru pokračujeme do vyšších 

podlaží a chodby, kde je umožněn přístup do bytových jednotek.  

Bytové jednotky jsou převážně dispozičně shodné, případně pouze zrcadlově 

obrácené. Po vstupu do bytu se nacházíme v zádveří, odkud můžeme pokračovat 

do hlavní obytné místnosti spojené s kuchyňským koutem, ložnice, případně 

hygienických prostor bytu – WC a koupelny. Veškeré provozy jsou v bytě funkčně 

navrženy tak, aby byla respektována klidová zóna (ložnice) od části provozní. Současně 

jsou bytové prostory navrženy příznivě z hlediska světelných podmínek a světových stran 

respektující polohu jednotlivých místností.  V prostoru chodby 3. nadzemního podlaží 

jsou umístěny výlezy na ploché/sedlovou střechu domu prostřednictvím stahovacích 

schodů s požadovanou požární odolností. 

Obvodové zdivo bude vyzděno z broušených cihelných tvarovek Porotherm o tl. 

300 mm s dodatečným kontaktním zateplovacím certifikovaným systémem ETICS 

(tepelným izolantem je grafitový fasádní polystyren tl. 200 mm). Obvodové a vnitřní 

nosné zdivo podsklepené části je navrženo z betonových prolévaných tvárnic ztraceného 

bednění. Stěny výtahové šachty budou železobetonové monolitické, schodiště 

vč. mezipodest rovněž železobetonové monolitické. Stěny mezi jednotlivými byty budou 

zhotoveny z akustických cihelných bloků Porotherm AKU SYM 25/25 s váženou 

laboratorní neprůzvučností Rw=57 dB, což splňuje hodnoty akustického útlumu dané 

ČSN. Veškeré vnitřní nosné a nenosné zdivo je navrženo rovněž ze systému Porotherm. 

Finální povrchovou úpravu obvodových stěn bude tvořit vnější probarvená pastovitá 

omítka v přírodním odstínu. Vnitřní povrchová úprava je provedena prostřednictvím 

vnitřní vápenné omítky, případně je povrch zakončen keramickým obkladem. Základové 
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konstrukce jsou provedeny ze základových pásů z prostého betonu, na které je 

provedena soklová část z prolévaných tvárnic ztraceného bednění a podkladní 

železobetonová deska vyztužená KARI sítěmi při horním a dolním povrchu. Střešní 

konstrukce plochých střech je tvořena stropními předpjatými panely Spiroll a souvrstvím 

vegetační střechy s extenzivní zelení. Sedlová střecha (35°) je zhotovena z klasického 

vaznicového dřevěného krovu s průběžným pultovým vikýřem (8°). Zateplení šikmé 

střechy je provedeno mezi a pod krokvemi.   

 

Bezbariérové užívání stavby 

 

Řešený objekt je řešen s bezbariérovým přístupem. V přízemí krajního traktu 

se nachází byt 1+kk určený pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. 

Bezbariérový přístup do objektu je možný prostřednictvím ramp. Parkovací místa 

pro osoby s omezenou schopností pohybu budou označeny svislými dopravními 

značkami a bílým nástřikem v ploše. Tyto parkovací místa mají rozměry 3,5 x 5 m. Rampy 

z čelní strany objektu mají sklon 6,25 % (1/16) a šířku 1,5 m. Délka rampy je menší než 

9 m, není tedy nutné navrhovat podestu. Rampy navržené na jižní straně objektu 

směrem do zahrady nejsou navrženy pro bezbariérové užívání – nevyhovují svým 

sklonem, jsou určeny pro snadnější skladování zahradní techniky ve skladech. Rampy 

budou opatřeny tyčovým zábradlím výšky 900 mm a druhým madlem ve výšce 750 mm. 

Madlo musí být provedeno tak, aby ho bylo možné uchopit celou rukou z horní strany. 

Zábradlí musí být oproti rampě delší o 150 mm. Po bocích ramp musí být provedeny 

bezpečnostní zarážky výšky 100 mm. Prostor rampy musí umožnit pohodlnou 

manipulaci s invalidním vozíkem - manipulační prostor o průměru 1500 mm. Maximální 

výškový rozdíl na cestě pro invalidní vozík bude 15 mm (u vchodových dveří). 

 

D.1.1.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Řešený objekt je založen základových pasech z prostého betonu, které navazují 

na soklové prolévané betonové tvárnice ztraceného bednění a následně je provedena 

podkladní železobetonová deska tl. 120 mm. Deska je vyztužena pomocí KARI sítí 

při obou površích.   Obvodové a vnitřní nosné stěny budou zhotoveny z broušených 

cihelných tvarovek Porotherm tl. 300 mm. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo rovněž 

ze systému Porotherm. Konstrukce schodiště včetně mezipodest je železobetonová 

monolitická. Objekt je zastřešen z části plochou vegetační střechou a z části sedlovou 

střechou s průběžným pultovým vikýřem. Konstrukce střechy je provedena z dřevěného 

vaznicového krovu.  

Základové pasy jsou z prostého betonu třídy C12/15, na kterých jsou založeny 

tvárnice ztraceného bednění vyplněné betonem C20/25 s vyvázanou výztuží. Obvodové 

a vnitřní nosné stěny jsou z keramických bloků Porotherm v tloušťce 300 mm, obvodové 
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stěny s dodatečným kontaktním zateplením z fasádního polystyrenu v tloušťce 200 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je provedeno z broušených cihelných bloků Porotherm v tl. 250 mm.  

Mezibytové zdivo je vystavěno z cihelných bloků Porotherm AKU SYM 

s dostatečně velkým zvukovým útlumem, aby stěna vyhověla požadavkům ČSN 

na zvukovou neprůzvučnost. Vnitřní příčkové zdivo je provedeno z broušených příčkovek 

Porotherm tl. 150 mm. Veškeré stěny jsou vyzděny na PUR zdící pěnu, celoplošné 

lepidlo, případně jsou zděny na cementovou maltu tl. 12 mm (Porotherm AKU SYM 

25/25). Stropní konstrukce je provedena z velké části pomocí stropních dutinových 

panelů Spiroll z předpjatého betonu. Střecha nad krajními trakty je řešená jako plochá 

s vegetačním souvrstvím se zateplením pomocí pěnového polystyrenu a spádových klínů 

z EPS, nad centrální částí půdorysu je klasický vaznicový krov sedlového tvaru s pultovým 

vikýřem na jižní stranu. Zateplení šikmé střechy je provedeno mezi a pod krokvemi 

pomocí minerální vaty. Stěny výtahové šachty a schodišťová ramena včetně mezipodest 

budou provedeny z monolitického železobetonu (beton třídy C30/37 a ocel B500B). 

Zpevněné venkovní plochy tvoří pojížděné a pochozí komunikace tvoří betonová 

zámková dlažba. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno prostřednictvím sjezdu, který 

bude vybudován na ulici Železnohorská. Přípojky inženýrských sítí budou vybudovány 

napojením na hlavní vedení jednotlivých sítí v ulici Železnohorská. Na hranici stavebního 

pozemku budou vystavěny 2 instalační sloupky – na plyn (hlavní uzávěr plynu) 

a na elektřinu. Cca 1 m od hranice pozemku bude na řešené parcele vybudována revizní 

šachta splaškové kanalizace.  

 
D.1.1.4 Stavební fyzika 

 

a) Tepelná technika 

b) Osvětlení 

c) Oslunění 

d) Akustika/hluk, vibrace 

 

 Řešená novostavba polyfunkčního domu s ordinacemi, podnikatelským 

prostorem a bytovými jednotkami vyhovuje normovým požadavkům. Viz složka č. 6 – 

Stavební fyzika. 

 
D.1.1.5 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Požadavky a řešení požární ochrany viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 
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D.1.1.6 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

 

Stavba je navržena z certifikovaných materiálů a při dodržení technologických 

postupů jednotlivých výrobců se nepředpokládá s negativními důsledky, jak na uživatele 

objektu, tak na životní prostředí. Pracovníci musí být před zahájením prací proškoleni 

o práci s těmito materiály a výrobky. 

 

D.1.1.7 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

 

 Prováděné práce budou probíhat běžnými postupy. Netradiční postupy a zvláštní 

požadavky tedy nebudou požadovány. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

D.1.2.1 Popis navrženého nosného systému stavby 

 

Objektu bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy C12/15, 

na kterých budou založeny soklové prolévané betonové tvárnice ztraceného bednění 

vyplněné betonem třídy C20/25, na které navazuje železobetonová podkladní deska 

vyztužená dvěma vrstvami KARI sítí, při dolním a horním povrchu, rovněž z této třídy 

betonu. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy cihelného systému Porotherm, 

konkrétně z broušených cihelných tvarovek tl. 300 mm, případně jsou pro vnitřní nosné 

zdivo použity cihelné bloky Porotherm tl. 250 mm. Na toto zdivo, 

příp. na železobetonový ztužující věnec jsou uloženy stropní dutinové panely Spiroll 

z předpjatého betonu o tl. 250 mm. Konstrukce schodiště včetně mezipodest 

a konstrukce stěn výtahové šachty je železobetonová monolitická z betonu C30/37 

a oceli B500B. Zastřešení krajních traktů objektu je plochou střechou s vegetační vrstvou, 

centrální část objektu má sedlovou střechu zhotovenou z vaznicového krovu. Veškeré 

stěny jsou vyzděny na PUR zdící pěnu, celoplošné lepidlo, případně jsou zděny 

na cementovou maltu tl. 12 mm (Porotherm AKU SYM 25/25).  

Zpevněné venkovní plochy tvoří pojížděné a pochozí komunikace tvoří betonová 

zámková dlažba. Venkovní přeložená schodiště a rampy pro bezbariérová užívání jsou 

zhotovena z monolitického železobetonu. 

 

  



68 
 

D.1.2.2 Popis jednotlivých konstrukcí a navržených materiálů 

 

Zemní práce 

 

Před započetím zemních prací bude v místě budoucích zpevněných a zastavěných 

ploch sejmuta ornice v tloušťce 20-25 cm. Vytěžená ornice bude dočasně deponována 

na stavebním pozemku, při jižním okraji staveniště. Tato zemina se po dokončení stavby 

použije na finální terénní úpravy a modelace. Hlušina z výkopů podsklepené části bude 

odvážena na skládku do bývalého místního lomu. Dalším krokem je polohové zaměření 

řešeného objektu.  Zemní práce budou probíhat strojně, pouze začištění základových 

spár bude provedeno pracovníky ručně.  

 

Základové konstrukce 

 

 Základové konstrukce jsou navrženy ze základových pásů z prostého betonu třídy 

C12/15. Výpočet rozměrů základových pásů je proveden v přílohové části DP. 

Na základové pasy budou založeny betonové tvarovky ztraceného bednění v tl. 200, 400 

a 500 mm. Tyto tvarovky se po vyskládání a připravení betonářské výztuže třídy B500B 

zmonolitní betonem min. třídy C20/25. Poté se na zhutněné původní zemině provede 

podkladní železobetonová deska z betonu min. třídy C20/25 tloušťky 120 mm 

s vyztužením KARI sítí s oky 150/150/6 mm jak při dolním tak horním okraji desky. 

V základových pasech se nesmí zapomenout vynechat prostupy pro vedení rozvodů 

dle požadavků TZB. Základová konstrukce pod výtahovými šachtami bude provedena 

deska z podkladního betonu tl. 120 mm třídy C12/15, která bude zaizolována souvrstvím 

asfaltových pásů, na kterém bude provedena železobetonová deska z betonu C30/37 

a oceli B500B o tloušťce 300 mm (zastavovací deska), na které bude provedena 

železobetonová monolitická konstrukce stěn. Stěny výtahové šachty budou ve styku 

se zeminou zatepleny z vnější strany pomocí desek extrudovaného polystyrenu XPS 

v tl. 100 mm. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti a protiradonová izolace 

 

 Izolační souvrství bude provedeno ze 2 asfaltových pásů. Oba pásy jsou vyrobeny 

z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Betonový povrch se 

musí před aplikací asfaltových pásů zbavit všech hrubých nerovností, které by mohly 

poškodit hydroizolační pás. Následně se povrch napenetruje asfaltovou emulzí (lépe 2x). 

Na napenetrovaný povrch se bodově nataví hydroizolační pás DEKbit V60 S35 a na tento 

pás se plnoplošně nataví druhý asfaltový pás DEKbit AL S40.  
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Svislé konstrukce  

 

 Obvodové a vnitřní nosné konstrukce jsou z cihelných broušených bloků 

Porotherm o min. pevnosti 10 MPa. Tloušťka těchto bloků je 300 a 250 mm. Stěny 

výtahové šachty jsou provedeny v tl. 150 mm z monolitického železobetonu. Vnitřní 

nenosné a příčkové zdivo je provedeno z cihelných tvárnic tl. 200 a 150 mm. 

Podsklepená část je vystavěna z betonových prolévaných tvárnic ztraceného bednění 

tl. 200, 400 a 500 mm. Tyto tvárnice se zmonolitňují max. po 4 řadách tvárnic. Vnitřní 

prostor se vyztužuje betonářskou ocelí. Cihelné tvárnice jsou vyzděny na maltu 

Porotherm Profi pro tenkou spáru s pevností v tlaku 10 MPa, na PUR zdící pěnu, případně 

na cementovou maltu v tl. 12 mm (akustické tvarovky Porotherm AKU SYM 25/25). 

Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolací 

z fasádního grafitového polystyrenu o tl. 200 mm. Pro akustické mezibytové dělící stěny 

budou použity keramické tvarovky Porotherm AKU SYM 25/25 s pevností P20 MPa. Tyto 

stěny budou vyzděny na cementovou maltu v tl. 12 mm.  

 

Překlady 

 

 Nosnou funkci nadpraží u všech obvodových a vnitřních nosných stěn tvoří 

převážně keramobetonové nosné překlady tl. 70 mm, výšky 238 mm (Porotherm KP 7). 

Tyto překlady jsou rovněž použity také v podsklepené části v kombinaci s tvárnicemi 

ztraceného bednění. Nadpraží v nenosných příčkách jsou vynesena pomocí plochých 

překladů výšky 71 mm a tl. 140 mm (u dveřních otvorů v příčkách). Keramické nosné 

překlady Porotherm KP 7 budou použity nad vnitřními dveřními otvory v nosných 

stěnách. Délka uložení nosných a plochých překladů je min. 125 mm, dle světlosti otvoru. 

 

Stropní konstrukce 

 

 Stropní konstrukce je provedena z předpjatých stropních panelů Spiroll v tloušťce 

250 mm v kombinaci s filigránovými deskami tl. 60 mm ve stropě nad 3.NP.Stropní 

panely budou loženy na ŽB ztužujícím věnci, případně, je možné panely uložit na cihelné 

zdivo přes lože z betonové směsi tl. 25 mm, pokud je pevnost tohoto zdiva min. 10 MPa. 

Minimální délka uložení těchto panelů na zdivo je 150 mm. Standartní skladebná šířka 

panelů je 1 200 mm, ovšem je možné dodat na stavbu i panely menší šířky, vždy 

v souladu s projektovými zásadami výrobce a dle tl. panelu.  

Pro dobetonávky a výplň spár mezi panely bude použit beton C20/25-XC1-Cl 0,2-

Dmax 8-S3. Do spár mezi panely musí být vložena smyková výztuž a v prostoru 

dobetonávek musí být vyvázána výztuž (betonářská ocel B500B) – vždy dle návrhu 

statika. Rozměry jednotlivých panelů jsou zřejmé z výkresů stropních konstrukcí, 

atypické panely a desky Filigrán jsou detailně rozkresleny a zakótovány na příslušných 

výkresech. Balkónové konzoly budou řešeny jako prefabrikované s již vytvořeným 
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spádem (zmenšující se tl. desky) a vybavené ISO nosníkem pro přerušení tepelného 

mostu (pás XPS tl. 80 mm). Filigránové desky se musí při montáži a betonáži podpírat 

dle pokynů výrobce, prostor nad deskou musí být vyvázán betonářskou výztuží 

dle návrhu statika. 

 

Konstrukce střechy 

 

 Střecha nad krajními trakty objektu je plochá, tvořená vegetačním souvrstvím 

s extenzivní zelení. Zateplení střechy je řešeno pěnovým polystyrenem a spádovými klíny 

z pěnového polystyrenu. Pro odvedení srážkových vod budou sloužit 2 střešní vpusti 

o průměru DN 125 mm a 2 pojistné přepady o stejném průměru. Nosnou část tvoří 

železobetonové předpjaté panely Spiroll, které zároveň plní funkci stropní konstrukce 

nad 3.NP, na stropních panelech je provedena parozábrana z asfaltového pásu, dále 

souvrství pěnového polystyrenu v kombinaci se spádovými klíny. Další vrstvou je 

souvrství 2 hydroizolačních pásů, drenážní a hydroakumulační vrstva z perforované 

nopové fólie, geotextilie s vysokou gramáží (300 g/m2). Dále pokračuje vrstva ornice 

a travní substrát vhodný pro pěstování suchomilných rostlin (rozchodníky, netřesky, 

traviny,..). Součástí ploché střechy je atika, která musí být tepelně izolována, viz výkres 

ploché střechy. Oplechování atiky je kotveno pomocí posuvných příponek pro umožnění 

délkové dilatace.  

 Sedlová střecha nad centrální částí půdorysu je tvořená dřevěným vaznicovým 

krovem sestávajícího se z pozednic, středových vaznic, krokví, kleštin, sloupků a pásků. 

Kotvení pozednic do ŽB ztužujícího věnce bude probíhat pomocí závitové tyče 16 mm 

a chemické malty. Na jižní polovině střechy je vybudován průběžný pultový vikýř. 

V pohledových částech krovu bude provedeno bednění z palubek na P+D a viditelné části 

krokví, pozednic a vaznic budou ohoblovány a opatřeny lazurou. Následně se na horní 

povrch krokví provede prkenné bednění, doplňková kontaktní hydroizolace, provede 

se montáž laťování a osazení střešních oken a následně vše zakončí pokládka střešní 

krytiny. Zateplení podhledu a šikmin ve 4.NP bude provedeno takto: mezi krokve 

se umístí minerální vlna, rovněž pod krokve se umístí do plechového roštu z CD a UD 

profilů minerální vlna, dále se provede montáž parozábrany a její důsledné napojení na 

veškeré konstrukce. Následuje další rošt, tentokrát v kolmém směru na rošt předchozí, 

který vytvoří instalační mezeru pro vedení instalací, apod. Vše je poté zaklopeno 

sádrokartonovými deskami s požadovanou požární odolností – viz PBŘ. Krov je vynesen 

prostřednictvím sloupů uvnitř dispozice, které přenáší zatížení dále do stropních 

průvlaků ve stropě, příp. do nosných a obvodových stěn. 

 

Konstrukce schodišť 

 

 Všechna schodiště jsou navržená jako monolitická železobetonová dvouramenná 

s mezipodestou. Materiálem bude beton min. třídy C20/25 a betonářská ocel B500B. 
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Schodišťové konstrukce zůstanou pohledově v betonovém vzhledu, který se při 

dokončovacích pracích očistí a opatří transparentním nátěrem na betonové povrchy. 

Schodišťová ramena jsou navržena o šířce 1 200 mm. Toto je i minimální šířka 

mezipodesty. Schodišťová ramena a mezipodesty budou do okolního zdiva vetknuty. 

Výpočet velikosti schodišťového stupně vychází z průměrné délky kroku: 630 mm. 

Pro výpočet je možno uvažovat s hodnotami průměrné délky kroku 610-650 mm. Návrh 

schodiště z 1.PP do 1.NP je následující: 10x157,5x290 mm/1 rameno, z 1.NP do 2.NP: 

10x170x290 mm/1 rameno, z 2.NP do 3.NP: 9x166,67x300 mm/1 rameno. Dále jsou 

navržena 2 točitá dřevěná schodiště ze 3.NP do podkroví: 17x176,47/268 mm. 

 

Podhled 

 

 V podkroví jsou řešeny zateplené podhledy pomocí plechových roštů skládajících 

se z CD a UD profilů. Do tohoto roštu jsou kotveny sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. 

Formát desek činí 1 250 x 2 500 mm. Jednotlivé spoje desek se vyztužují pomocí skelné 

pásky, případně mřížkovou samolepící páskou. Následně se veškeré spoje a hlavičky 

vrutů přetmelí sádrovým tmelem. Dalším krokem je zbroušení povrchu dle požadované 

kvality povrchu, penetrace a min. 2x interiérový nátěr.  

 

Konstrukce podlah 

 

 Veškeré skladby podlah v objektu jsou navrženy jako těžké plovoucí. V suterénu, 

který je řešen jako nevytápěný je tloušťka podlahy 100 mm, podlaha nad nevytápěným 

suterénem, která je zateplená, má tl. 250 mm, skladby podlah ve vyšších podlažích mají 

tl. 150 mm. Izolantem je ve všech případech pěnový podlahový polystyren EPS 100S 

v tloušťkách: 40 a 180 (100+80 mm). Ve skladbách podlah, které se nacházejí 

nad vytápěným podlažím, je součástí skladby kročejová izolace. Akustická izolace je 

z čedičové vlny s dynamickou tuhostí 19,5 MN/m3. Objemová hmotnost činí cca 140 

kg/m3. Po obvodu, ve styku se všemi svislými konstrukcemi, musí být souvrství podlahy 

oddilatováno pružným materiálem – přířezy minerální vlny, případně pěnovým 

polyethylenem v tl. 15 mm.  

Nášlapné vrstvy jsou zvoleny tak, aby měly co největší tepelnou vodivost 

pro max. možný přenos tepla z teplovodního podlahového vytápění směrem 

do prostoru. Takovými nášlapnými vrstvami jsou keramická dlažba lepená flexibilním 

lepidlem použitá zejména v mokrých provozech (WC, koupelny, zádveří, úklidové 

místnosti, apod.), dále vinylová podlaha použitá zejména v obytných místnostech. Styk 

dvou různých nášlapných vrstev a případný výškový rozdíl je vyřešen pomocí 

přechodové lišty, která vyrovná rozdíl až 8 mm. Podrobnější specifikace viz výpis skladeb.  
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Vnější výplně otvorů 

 

 Pro řešený objekt jsou zvoleny plastové okenní výplně z 6komoroého profilu 

Aluplast a zasklení izolačním trojsklem. Stavební hloubka použitého profilu činí 85 mm. 

Součástí zasklení je teplý plastový rámeček Swisspacer U, dále jsou okna vybavena třemi 

rovinami těsnění ve funkční spáře mezi rámem a křídlem. Nedílnou součástí okna 

pro jeho snadnou manipulaci je celoobvodové kování se 3 manipulačními polohami: 

otevřeno, sklopeno, mikroventilace.  

Součinitel prostupu tepla pro rám Uf = 0,96 W/m2.K. Součinitel prostupu tepla 

pro izolační zasklení činí Ug = 0,5 W/m2.K. Lineární činitel prostupu tepla pro meziskelní 

rámeček ψ = 0,030 W/m.K. Zvuková izolace okna Rw = 35 dB = III. třída zvukové izolace. 

Součástí dodávky oken budou i vnitřní žaluzie, vnitřní a venkovní parapety. Vchodové 

dveře jsou jednak plastové z šestikomorového profilu o stavební hloubce profilu 88 mm 

a dále pak také hliníkové. Rovněž okenní portály mají profily z hliníku. Jsou vybaveny 

meziskelním rámečkem Swisspacer V. Součinitele prostupu tepla pro zasklení jsou 

shodné jako u oken plastových, mírně horší je součinitel prostupu tepla pro rám. 

Barevné řešení profilů oken a dveří a další podrobnější specifikace je součástí 

výpisu okenní a dveřních výplní. Ze strany exteriéru budou okna a dveře v antracitovém 

provědení (RAL 8016), ze strany interiéru budou bílá.   

Střešní okna jsou zvolena plastová - kyvná, rovněž s izolačním trojsklem 

o jednotné šířce 780 mm pro snadné umístění mezi krokvemi. V prostoru 

nad schodištěm ve 3.NP budou umístěny výlezy do ploché střechy Fakro DRL 01 

o rozměrech 600x1200 mm + stahovací schody s požární odolností.  

 

Vnitřní omítky 

 

 Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenné o celkové tloušťce omítkového 

souvrství 15 mm. Zrnitost jádrové omítky je cca 1,2-1,5 mm při pevnosti v tlaku 1,5 až 

5,0 MPa. Podkladem pro jádrovou omítku je v ideálním případě cementový prostřik 

z řídké malty. Jádrová omítka bude opatřena vápenným štukem o maximální zrnitosti 

0,7 mm. Další vrstvou na provedený štuk je penetrační nátěr pro sjednocení a snížení 

savosti podkladu. Na zaschlý penetrační nátěr je možné aplikovat interiérový nátěr, 

min. 2x, dle kryvosti. V místech napojení 2 rozdílných materiálů je vhodné použít nosič 

omítky s překrytím min. 200 mm do stran od místa styku rozdílných materiálů. 

U kuchyňských koutů, koupelen, WC, úklidových místností, apod. bude v místě, kde má 

být umístěn keramický obklad, provedena pouze jádrová omítka, bez štuku. 

 

Vnější omítky 

 

 Vnější fasádní probarvená omítka bude tvořena probarvenou pastovitou 

silikonovou omítkovou směsí, která bude natažena nerezovým hladítkem a struktura 
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vytvořena pomocí plastového hladítka. Omítka bude natažena na povrch vyzrálého 

stěrkovacího tmelu s vloženou sklotextilní síťovinou. Zrnitost omítky bude 1,5 mm. 

Podkladem pro omítku je penetrační nátěr v přibližném barevném odstínu jako finální 

omítka. Odstín omítky bude v přírodním odstínu. 

Soklová část stavby bude opatřena zateplením tvrzenými deskami EPS Perimetr 

λ = 0,034 W/mK, případně deskami extrudovaného polystyrenu XPS v tl. 160 (100) mm, 

nadzemní viditelná část dále lepící a stěrkovací vrstvou s vloženou výztužnou síťovinou. 

Konečný povrch tvoří na napenetrovaném podkladu odolná kamínková omítka 

Weber.pas marmolit odolná vůči odstřikující vodě.    

 

Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky 

 

 Specifikace těchto výrobků viz výpis truhlářských, klempířských a zámečnických 

výrobků. 

 

D.1.2.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu 

 

Stálá zatížení 

 

Při výpočtu byla do stálého zatížení uvažována vlastní tíha konstrukcí, tzn.: zdivo, 

základové konstrukce, konstrukce střechy, ŽB ztužující věnce, stropní konstrukce, 

podlahová souvrství, příčky, omítková souvrství, apod. 

 

Užitná zatížení 

 

Pro užitné zatížení bylo uvažováno s hodnotou 1,5 kN/m2, což představuje zatížení 

objektu osobami. 

 

Zatížení sněhem 

 

Hodnota zatížení sněhem byla odečtena z mapy zobrazující sněhové oblasti. Řešený 

objekt se nachází ve III. sněhové oblasti se zatížením 1,5 kN/m2. 

 

Mimořádná zatížení 

 

S mimořádným zatížením není uvažováno. 

 
D.1.2.4 Zajištění stavební jámy 

 

 Není předmětem řešení. 
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D.1.2.5 Zvláštní požadavky na provádění konstrukcí 

 

 Žádné zvláštní požadavky nejsou požadovány. 

 
D.1.2.6 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

 

 Při dokončování určité technologické etapy nebo vybraných složitějších detailů 

konstrukcí je nutné provádět kontroly kvality provedení a záznamy o těchto kontrolách 

zapsat do stavebního deníku. Může se jednat například o zkontrolování základové spáry, 

provedení natavení hydroizolací, rozmístění, správná dimenze a zakotvení betonářských 

výztuží, apod. 

 

D.1.2.7 Požadavky na vypracování dokumentace – obsah a rozsah 

 

Vypracovaná dokumentace pro provádění stavby obsahuje tyto části: 

 

A  – Průvodní zpráva 

B  – Souhrnná technická zpráva 

C  – Situační výkresy 

D  – Výkresová dokumentace 

E  – Dokladová část 

 

D.1.2.8 Seznam použité literatury, norem a právních předpisů, podkladů a výpočetních 

programů 

 

Právní předpisy 

 

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

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

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu23 (stavební zákon) 

- Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

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

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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- Acrobat PDF Reader 

- Teplo 2014 

- Simulace 2014 

- Area 

- Stabilita 

 

- Vyhláška č. 323/2017 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 

č. 20/2012 Sb. 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

- 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 na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracovní prostředí 

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

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

 

Technické normy 

 

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

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

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

vlastností stavebních výrobků  - Požadavky 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 

- ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 

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

- ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení 

a sociální péče 

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

 

Seznam výpočetních programů 

 

- Building Design WDLS   

- ArchiCAD 

- Hluk+ 

- AutoCAD 

- Microsoft Word 

- Microsoft Excel 



75 
 

3. Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval zpracováním projektu pro provádění stavby 

polyfunkčního domu Na Skřivánku v Chotěboři. Oproti prvotním návrhům a studiím jsou 

v projektu mírné dispoziční a technické změny, které vyplynuly po jednotlivých 

konzultacích s vedoucím diplomové práce.  

Dokumentace je zpracována podle současně platných norem, zákonů a vyhlášek. 

Pro zpracování projektu jsem využil své doposud získané vědomosti v oblasti navrhování 

pozemních staveb a v případě potřeby jsem se obrátil buď na technické poradce 

jednotlivých stavebních materiálů, s nimiž jsem konzultoval možná řešení, nebo na 

vedoucího mé práce.  

Řešený objekt splňuje požadavky z hlediska stavební fyziky a požárního řešení a 

je navržen v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

Náplň diplomové práce splňuje požadavky zadání. Vypracování projektové 

dokumentace pro mě bylo velkým přínosem do budoucna. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
DN   Jmenovitý průměr 
ZS   Zařízení staveniště 
PVC   Polyvinylchlorid 
HPV   Hladina podzemní vody 
FeZn   Pozinkovaná ocel 
NN   Nízké napětí 
HUP   Hlavní uzávěr plynu 
EE   Elektrická energie 
TUV   Teplá užitková voda 

ŽB   Železobeton 
HSR   Hlavní staveništní rozvaděč 
TČ   Tepelné čerpadlo 
NV   Nařízení vlády 
HZS   Hasičský záchranný sbor 
SO   Stavební objekt 
NP   Nadzemní podlaží 
PP   Podzemní podlaží 
k.ú.   Katastrální území 
EN   Evropská norma 
ČSN   Česká státní norma 
TL   Technický list 
SD   Stavební deník 
PD   Projektová dokumentace 
PD   Polyfunkční dům 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP   Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Sb.   Sbírka zákonů 
THU   Technicko-hospodářský ukazatel 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
DP   Diplomová práce 
IS   Inženýrské sítě 
Tel.   Telefon 
a.s.   Akciová společnost 
s.r.o.   Společnost s ručeným omezením 
vč.   Včetně 
PENB   Průkaz energetické náročnosti budovy 
m.n.m.  Metrů nad mořem 
Bpv   Baltský po vyrovnání 

S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
bj.   Bytová jednotka 
RAL   ReichsAusschuss fuer Lieferbedingungen (vzorník barev) 
ČOV   Čistírna odpadních vod 
DN   Jmenovitá světlost 
COP   Coefficient Of Performance (topný faktor tepelného čerpadla) 
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ÚT   Ústřední topení 
čp.   Číslo popisné 
p.č.   Parcelní číslo 
tl.   Tloušťka 
Pozn.   Poznámka 
EIA   Environmental Impact Assessment (posuz. vlivů na živ. prostředí) 
PE   Polyethylen 
kce   Konstrukce 
HSV   Hlavní stavební výroba 
PSV   Přidružená stavební výroba 
Kč  Korun českých 
Hod  Hodina 
Km  Kilometr 
IZS  Integrovaný záchranný systém 
Tzn  To znamená 
LED  Light-Emitting Diode (elektroluminiscenční dioda) 
ER  Elektrický rozvaděč 
Min  Minimálně 
Max  Maximálně 
XPS  Extrudovaný polystyren 
EPS  Expandovaný pěnový polystyren 
PUR  Polyurethan 
ETICS External Thermal Isulation Composite Systems (vnější tepelně izolační 

kompozitní systém) 
Mil.  Milion 
Č.  Číslo 
OV  Občanské vybavení veřejné 
KK  Kuchyňský kout 
ZTP  Zvlášť těžké postižení 
P+D  Pero + drážka 
PBŘS  Požárně bezpečnostní řešení stavby 
C16/20 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 
XC   Třída prostředí betonu 
S2   Stupeň konzistence betonu 
B550B   Třída oceli 
HUP  Hlavní uzávěr plynu 
WC  Záchod 
SPB   Stupeň požární bezpečnosti 
PÚ   Požární úsek 
PHP  Přenosný hasicí přístroj 
PT   Původní terén 
UT  Upravený terén 
BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
T   Truhlářský výrobek 
K   Klempířský výrobek 
Z   Zámečnický výrobek 
S   Skladba konstrukce 
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D  Výplň dveřního otvoru 
O  Výplň okenního otvoru 
H   Výška 
B   Tloušťka 
KV  Konstrukční výška schodiště 
N  Počet stupňů  
H  Výška stupně 
RŠ   Revizní šachta 
PB  Polohový bod 
MMNRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
ORL  Odlučovač ropných látek 
Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,N  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
RHe  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu  
RHi  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu  
L ́w,N  Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 
K   Korekce 
fRsi,N   Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 
fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu 
θex Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v 

zimním období 
θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 
θi  Návrhová vnitřní teplota 
θe  Venkovní návrhová teplota v zimním období 
θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období 
θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině 
Δθ10,N   Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 
∆φi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  
Φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  
si,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost 
Mc  Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 
Mc,a   Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 
Mev,a   Roční množství odpařitelné vodní páry  
HT   Měrná ztráta prostupem  
j   Teplotních redukční činitel  
A / V   Objemový faktor tvaru budovy  
DPS  Dokumentace pro provedení stavby 
E  Exteriér 
I  Interiér 
M.č.  Místnost číslo 
 
S  [kW]   Celkový požadovaný příkon 
Q  [l/s]   Celkové množství vody 
N  [-]   Počet automobilových stání 
ka  [-]   Součinitel vlivu stupně automobilizace 
kp  [-]   Součinitel redukce počtu stání 
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Po  [-]   Základní počet parkovacích stání 
Oo  [-]   Základní počet odstavných stání 
Qi  [m3]   Potřeba vody 
Rdt  [kPa]   Únosnost základové spáry 
λ  [W/mK]  Součinitel tepelné vodivosti 
U  [W/m2K]  Součinitel prostupu tepla 
Uw  [W/m2K]  Součinitel prostupu tepla oknem 
Uf  [W/m2K]  Součinitel prostupu tepla rámem 
Ug  [W/m2K]  Součinitel prostupu tepla zasklením 
Ud  [W/m2K]  Součinitel prostupu tepla dveří 
Rw  [dB]   Vzduchová neprůzvučnost 
Ln,w  [dB]   Kročejová neprůzvučnost 
gk,vl  [kN/m3]  Vlastní tíha 
sk  [kPa]   Charakteristická hodnota zatížení sněhem 
s  [kN/m2]  Návrhové zatížení sněhem pro dočasné a trvalé situace 
P  [MPa]   Pevnost v tlaku 
Edef,2  [MPa]   Deformační modul 
Ψ [W/mK] Lineární činitel prostupu tepla  
B [Pa0.67]  Charakteristické číslo budovy 
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6. Seznam příloh 

SLOŽKA Č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 
S.01 PŮDORYS 1.PP         M 1:100 
S.02 PŮDORYS 1.NP         M 1:100 
S.03 PŮDORYS 2.NP         M 1:100 
S.04 PŮDORYS 3.NP         M 1:100 
S.05 PŮDORYS 4.NP         M 1:100 
S.06 ŘEZ A-A'         M 1:100 
S.07 ŘEZ B-B'         M 1:100 
S.08 ŘEZ C-C'         M 1:100 
S.09 POHLED JIŽNÍ        M 1:100 
S.10 POHLED SEVERNÍ       M 1:100 
S.11 POHLED VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ      M 1:100 
S.12 PRŮVODNÍ ZPRÁVA         
SEMINÁRNÍ PRÁCE - REŠERŠE        
VÝPOČET ROZMĚRŮ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE      

 

SLOŽKA Č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C.01 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     M 1:500 
C.02 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES      M 1:350 
C.03 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES     M 1:250
  

 

SLOŽKA Č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.1.01 PŮDORYS 1.PP       M 1:50  
D.1.1.02 PŮDORYS 1.NP       M 1:50  
D.1.1.03 PŮDORYS 2.NP       M 1:50  
D.1.1.04 PŮDORYS 3.NP       M 1:50  
D.1.1.05 PŮDORYS 4.NP       M 1:50  
D.1.1.06 ŘEZ A-A', B-B'       M 1:50  
D.1.1.07 ŘEZ C-C'        M 1:50  
D.1.1.08 POHLED JIŽNÍ       M 1:50  
D.1.1.09 POHLED SEVERNÍ       M 1:50  
D.1.1.10 POHLED VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ     M 1:50 
  

 

SLOŽKA Č. 4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.2.01 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1.PP   M 1:50  
D.1.2.02 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1.NP   M 1:50  
D.1.2.03 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 2.NP   M 1:50  
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D.1.2.04 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 3.NP   M 1:50 
D.1.2.05 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY     M 1:50 
D.1.2.06 PŮDORYS ŠIKMÉ STŘECHY      M 1:50  
D.1.2.07 ŘEZY PLOCHÉ A ŠIKMÉ STŘECHY     M 1:50  
D.1.2.08 PŮDORYS KROVU       M 1:50  
D.1.2.09 ŘEZY KROVEM       M 1:50  
D.1.2.10 PŮDORYS ZÁKLADŮ       M 1:50  
D.1.2.11 ŘEZY ZÁKLADŮ       M 1:50  
D.1.2.12 DETAIL A - OSAZENÍ OKNA      M 1:5  
D.1.2.13 DETAIL B - BALKONOVÉ KONZOLY     M 1:5  
D.1.2.14 DETAIL C - ATIKA       M 1:5  
D.1.2.15 DETAIL D - STŘEŠNÍ VPUSŤ      M 1:5 
D.1.2.16 DETAIL E - ŠTÍTOVÝ PŘESAH ŠIKMÉ STŘECHY   M 1:5 
  

 

 
 
SLOŽKA Č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
PBŘS - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY      
D.1.3.01 PŮDORYS 1.PP - PBŘS      M 1:100 
D.1.3.02 PŮDORYS 1.NP - PBŘS      M 1:100 
D.1.3.03 PŮDORYS 2.NP - PBŘS      M 1:100 
D.1.3.04 PŮDORYS 3.NP - PBŘS      M 1:100 
D.1.3.05 PŮDORYS 4.NP - PBŘS      M 1:100 
D.1.3.06 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - PBŘS    M 1:400
  

 

SLOŽKA Č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 
 
Zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a 
akustiky           
P1 – Výpočty - Tepelná technika        
P2 – Výpočty - Akustika         
P3 – Výpočty - Oslunění         
P4 – Výpočty - Stabilita místností        

 
SLOŽKA Č. 7 – DALŠÍ POSUDKY, VÝPOČTY A SPECIFIKACE 
 
Skladby konstrukcí          
Specifikace prvků          
Výpočet schodiště  



 

 


