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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu 

v obci Panenská Rozsíčka, která se nachází v kraji Vysočina. Bytový dům je navržen jako atypický a 

je situován na rovinatém terénu. Objekt má dvě obytná podlaží (a jedno suterénní) a nachází se v něm 

čtyři bytové jednotky a společné prostory obyvatel domu. Jeden byt je řešen jako možný bezbariérový. 

Celková kapacita je 12 osob. Stavba je založena na základových pásech. Svislé nosné konstrukce jsou 

vyhotoveny zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D. Pro zateplení byl zvolen 

systém ETICS.  Za stropní konstrukci byly zvoleny keramické stropy Porotherm MIAKO. Objekt je 

zastřešen pomocí jednoplášťové ploché střechy.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

 
bytový dům, plochá střecha, keramické tvárnice, částečné podsklepení, bytové jednotky, byt, 

dvoupodlažní, moderní stavby, komfortní stavba, možný bezbariérový byt 

ABSTRACT  

 
This bachelor thesis elaborates the project documentation for the construction of an apartment building 

in the village Panenská Rozsíčka, located in the Vysočina Region.The apartment building is designed 

as atypical and is situated on flat terrain. The apartment building has two residential floors (and one 

basement floor) and has four residential units and common area of the house. One apartment is 

designed as a possible accessible. Total capacity is 12 people. The structure is base on strip 

foundations. The vertical loadbearing structures are made of ceramic brick technology Porotherm 30 

P+D. The thermal insulation is provided by the ETICS system. The ceiling structure is created with 

ceramic ceilings Porotherm MIAKO. The buildind is roofed with warm flet roof. 

KEYWORDS  

 
apartment house, flat roof, ceramic brick, partial basement, apartment units, flat, two flats, modern 

building, comfortable building, feasible accesible apartment  
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ÚVOD 
 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby 

bytového domu, který je lokalizován na kraji obce Panenská Rozsíčka, která se nachází 

v kraji Vysočina. Stavba je situována na parcelách č. č.2511/3 a 2617/2 katastrálního 

území Telč. Pozemek stavebního záměru je mírně svažitý. Bytový dům je navržen jako 

částečně podsklepený. Má dvě obytná podlaží a nachází se v něm čtyři bytové jednotky a 

společné prostory obyvatel domu. Jedna bytová jednotka v 1.NP je navržena jako možná 

bezbariérová. Ve sklepě se nacházejí nadstandardní sklepní kóje pro každou bytovou 

jednotku, technická místnost, úklidová místnost a společenská místnost. Bytové jednotky 

v 1.NP  mají k dispozici přízemní balkónky, bytové jednotky ve 2.NP terasy. Celková 

kapacita objektu je 12 osob. 

Moderní vzhled podtrhují použité materiály. Mezi ně patří fasádní barvy v tlumených 

tónech a dřevěné výplně otvor. Pro obyvatele bytového domu jsou k dispozici parkovací 

stání na pozemku. Předností lokace bytového domu je umístění na kraji zastavěného 

území obce Panenská Rozsíčka, bytový dům je ideální pro klidné bydlení. 

Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace včetně 

výpočtů tepelné fyziky a zpracování požárně bezpečnostního řešení.  
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A. 1 Identifikační údaje 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:           BYTOVÝ DŮM          

Lokace:                          Panenská Rozsíčka u Třeště 

K.ú. a parcelní úřad:  P.č.2511/3 a 2617/2, k.ú. Telč  

Předmět:              Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Ing.Milan Nerad  

Nevcehle 51  

Urbanov 588 62 

Tel.773 *** ***  

E-mail:neradovabarbora@gmail.com 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba):  

  

Barbora Neradová 

Nevcehle 51  

Urbanov 588 62 

Tel.773 *** ***  

E-mail:neradovabarbora@gmail.com 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

 

Barbora Neradová 

Nevcehle 51  

Urbanov 588 62 

Tel.773 *** ***  

E-mail:neradovabarbora@gmail.com 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

 

Projektová dokumentace: 

Barbora Neradová 

Nevcehle 51  

Urbanov 588 62 

Tel.773 *** ***  

E-mail:neradovabarbora@gmail.com 

 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Barbora Neradová 

Nevcehle 51  

Urbanov 588 62 

Tel.773 *** ***  

E-mail:neradovabarbora@gmail.com 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

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

provedena 

-stavba je prováděna na základě požadavků investora 

 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

-stavba je prováděna na základě požadavků investora 

 

c) Další podklady 

-údaje z katastrální mapy předmětných pozemků  

-polohopis a výškopis pozemku 

-územní plán obce Panenská Rozsíčka 

-vyjádření o existenci sítí jednotlivých správců 

 

 

A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na prostředí 
 

a) Rozsah řešeného území 

Zastavěná plocha stavebními objekty:  253,96m2 

Plocha parcely:     2023m2 

Procento zastavění:         12,6%  

 

Pozemek se nachází na okraji vesnice Panenská Rozsíčka v okrese Jihlava. Rozléhá 

se na parcelách č.2511/3 a 2617/2 v k.ú. Telč.  
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Celkový pozemek vznikne spojením dvou parcel a to parcely č.2511/3 o výměře 1005 m2 

a 2617/2 o výměře 1018 m2.Celková výměra pozemku tedy činí 2023m2. Objekt se 

rozléhá na ploše 253,96 m2  zastavěné plochy.  

 

Stávající stavby na dotčených katastrálních parcelách č.2511/3 a 2617/2 budou 

zdemolovány. 

 

Toto území je vyčleněno ve stávající územně plánovací dokumentací pro účely 

bydlení. Pozemek je takřka rovný s mírnými terénními nerovnostmi. Parcely ze 2 stran 

obléhají komunikace 3.třídy. Napojení na místní komunikace bude vyřešeno pomocí 

zpevněného výjezdu z parcely. V okolí jsou zastavěné parcely rodinnými domy a 

zemědělská orná půda. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Dosavadní stavby na pozemku budou zdemolovány. Dotčený pozemek i okolní 

pozemky jsou vyčleněny ve stávající územně plánovací dokumentací pro účely bydlení. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 

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

Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti ani v jeho 

blízkosti. Nikde v okolí novostavby není žádna památková rezervace, zóna či zvláště 

chráněné území.  

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. 

Dešťové vody spadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí spádové 

úpravy terénu a vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na plochou střechu budou 

odvedeny zaatikovými chrliči. Kolem objektu je vybudované drenážní potrubí. Společně 

s dešťovou kanalizací je poté voda sváděna do retenční nádrže, ze kterých bude voda 

dále používána na zavlažování zatravněných ploch pozemku. 

Splašková kanalizace bude z pozemku investora odvedena pryč do veřejné 

splaškové kanalizace.  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 
Projekt je zpracován na základě územní plánovací dokumentace obce Panenská 

Rozsíčka. Pozemek je vymezen jako plocha pro bydlení. Navržená novostavba respektuje  

principy územně plánovací dokumentace a je zhotovena v souladu s těmito požadavky. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba splňuje požadavky na využití území, nenarušuje charakter okolní zástavby 

a respektuje existující vztahy v území. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Novostavba je navržena jako bytový dům a nedochází ke změně využití z hlediska 

územního plánu. Pozemek je vymezen jako plocha pro bydlení. Pozemek nezasahuje do 

ochranného pásma lesa a vod. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

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

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou uvedeny žádné další související nebo podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

 

Předmětná stavební parcela: 

Předmětná parcela vznikne spojením dvou parcel a to parcely č.2511/3 o výměře 

1005 m2 a 2617/2 o výměře 1018 m2. Celková výměra pozemku tedy činí 2023m2. 

Parcely jsou ve vlastnictví Ing.Milana Nerada, Nevcehle 51, Urbanov 588 62. 

Nejsou evidovány žádné omezení vlastnického práva. 

 

Parcely dotčené stavebním záměrem: 

Parcela č. 2615/1 o výměře 11093 m2 je podle katastru nemovitostí využívána 

jako „ostatní komunikace“. Vlastníkem parcely je obec Panenská Rozsíčka, č.p. 33, 

58901 Panenská Rozsíčka. 

 

Parcela č.2617/1 o výměře 10001 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako 

„ostatní komunikace“. Vlastníkem parcely je obec Panenská Rozsíčka, č.p. 33, 

58901 Panenská Rozsíčka. 

 

Sousední parcely: 

 

Parcela č. 2510/5 o výměře 843 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako 

„ostatní plocha“. Vlastníkem parcely je: Kantor Vladimír, č.p. 81, 58901 Panenská 

Rozsíčka a Štorková Tereza, V Klínarce 1323/20, 58901 Třešť. 

 

Parcela č. 2510/6 o výměře 1013 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako 

„ostatní plocha“. Vlastníkem parcely je: obec Panenská Rozsíčka, č.p. 33, 58901 

Panenská Rozsíčka. 

 

Parcela č. 2510/1 o výměře 1017 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako 

„ostatní plocha“. Vlastníkem parcely je: obec Panenská Rozsíčka, č.p. 33, 58901 

Panenská Rozsíčka. 
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A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Bytový dům je navržen jako novostavba. 

b) Účel užívání stavby 
Novostavba bude užívána jako bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Po dokončení stavebního záměru nebude předmětná stavba kulturní památkou 

ani nebude žádným jiným způsobem chráněna. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 Vstup do objektu je navržen jako bezbariérový z parkoviště a pomocí samostatně 

přístupové cesty. Na parkovišti bude jedno parkovací stání pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. V 1.NP je jedna bytová jednotka navržená jako možná 

bezbariérová (upravitelná) v souladu s požadavky, vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Dispoziční řešení 

bytu odpovídá manévrovacím možnostem vozíku pro invalidy, včetně vymezení prostoru 

pro jeho skladování. Vstup na terasu vyhovuje maximálnímu výškovému rozdílu 20mm. 

Stěny koupelny a WC umožňují kotvení pomocných madel v různých polohách. Umístění 

všech prvků ovládaných rukou (vypínače,zásuvky,jističe,dveřní kliky) jsou v rozsahu výsky 

600-1200mm. Okna mají pákové uzávěry 1100mm na podlahou.  2.NP není řešeno jako 

bezbariérové. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů  

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčeného stavebního úřadu 

a všech ostatních dotčených orgánů státní správy, technické a dopravní 

infrastruktury. Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nejsou známy. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou zde žádné výjimky ani návrhová úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Objekt je navržen jakou dvoupodlažní, a z části podsklepený (1S, 2.NP), 

v suterénu se nacházejí sklepní 4 sklepní koje, úklidová místnost, společenská 

místnost a sklad. V nadzemních podlažích se nacházejí 4 bytové jednotky (na 

každém podlaží 2 bytové jednotky). Byt v 1.NP je navržen jako možný 

bezbariérový (upravitelný byt). 

 objekt samostatně stojící  
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 4 obytné buňky 

 užitná plocha obytných buněk:  

                                        byt č.1 = 2+KK = 99,78m
2 

                                        byt č.2=3+KK=85,73m
2 

                                        byt č.3=3+KK=83,71m
2
 

                                        byt č.4=5+KK=101,88m
2
 

 

Plocha pozemku: 2023 m2 

Zastavěná plocha: 253,96 m2 

Užitná plocha:  449,2 m2 

Obestavěný prostor: 1989,34 m3 

 

Počet parkovacích míst: 

Dle výpočtu navrženo 7 parkovacích míst pro osobní automobily, z toho jedno parkovací 

místo je navrženo jako bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu. Výpočet 

je součástí projektové dokumentace. 

 

i) 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.) 

 

Zásobování elektrickou energií: 

Budova bude napojena na stávající veřejné elektrovodní vedení nízkého napětí. 

Spotřeba nebyla zjištěna. 

 

Zásobování vodou: 

Budova bude napojena na veřejné vodovodní potrubí pitné vody. Spotřeba nebyla 

zjištěna. 

 

Odpadní splaškové vody: 

Stavba bude napojena na nově vybudovanou přípojku splaškové kanalizace. 

Splašková kanalizace bude z pozemku investora odvedena pryč do veřejné splaškové 

kanalizace.  

 

Dešťové vody: 

Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. 

Dešťové vody spadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí spádové 

úpravy terénu a vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na plochou střechu budou 

odvedeny zaatikovými chrliči. Kolem objektu je vybudované drenážní potrubí. Společně 

s dešťovou kanalizací je poté voda sváděna do retenční nádrže, ze kterých bude voda 

dále používána na zavlažování zatravněných ploch pozemku. 

 

Zásobování plynem: 

Objekt bude napojen na veřejné plynovodní nízkotlaké potrubí. Spotřeba nebyla 

zjištěna. 
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Ostatní napojení na infrastrukturu: 

Objekt bude napojen na žádost investora na sdělovací vedení O2. 

 

Komunální odpad: 

Na pozemku bude zřízeno sběrné místo pro odpad, který bude pravidelně 

odvážen a likvidován odbornou firmou na komunální odpad. 

 

Vytápění: 

Bytový dům bude vytápěn kombinací podlahového topení+nástěnných radiátorů 

a otopných těles. V technické místnosti bude umístěn plynový kotel, kterým bude bytový 

dům vytápěn. Vytápění a jeho potřeby nebyly stanoveny. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Dokumentace neřeší časové údaje o realizaci, ani jednotlivá členění na etapy. 

k) Orientační náklady stavby 

Obestavěný prostor=1989,34 m3 

Částka za m3=6000Kč 

Orientační náklady=11 936 040 Kč 

Náklady na zpevněné plochy=200 000 Kč 

 

Náklady stavby budou upřesněny v položkovém rozpočtu. 

 

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

 
S0-01 – Bytový dům  

S0-02 – Retenční nádrž 

S0-03 – Vsakovací šachta 

S0-04 – Parkovací stání v návaznosti na komunikaci 

S0-05 – Komunikace a zpevněné plochy v okolí objektu 

S0-06 – Oplocení objektu 

S0-07 – Přípojka vedení napětí 

S0-08 – Přípojka pitné vody 

S0-09 – Přípojka plynovodního nízkotlakého napětí 

S0-10 – Přípojka veřejné kanalizace 

S0-11 – Přípojka sdělovacího vedení 

 

Poznámky: 

 Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby je zpracována dle 

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

 Veškeré úpravy a změny v projektové dokumentaci je nutné předem projednat a 

odsouhlasit dodavatelem projektové dokumentace. 
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B. 1 Popis území 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Pozemek se nachází na okraji vesnice Panenská Rozsíčka v okrese Jihlava. Rozléhá 

se na parcelách č.2511/3 a 2617/2 v k.ú. Telč.  

Celkový pozemek vznikne spojením dvou parcel a to parcely č.2511/3 o výměře 1005 m2 

a 2617/2 o výměře 1018 m2.Celková výměra pozemku tedy činí 2023m2. Objekt se 

rozléhá na ploše 253,96 m2  zastavěné plochy. 

 Toto území je vyčleněno ve stávající územně plánovací dokumentací pro účely 

bydlení. Pozemek je takřka rovný s mírnými terénními nerovnostmi.  

Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, pouze travní porost. Pozemek 

určený k zastavění umožňuje svými vlastnostmi, zejména tvarem, orientací, polohou, 

velikostí a základovými poměry realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. 

 

Parcely dotčené stavebním záměrem: 

Parcela č. 2615/1 o výměře 11093 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako 

„ostatní komunikace“. Vlastníkem parcely je obec Panenská Rozsíčka, č.p. 33, 58901 

Panenská Rozsíčka. 

 

Parcela č.2617/1 o výměře 10001 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako 

„ostatní komunikace“. Vlastníkem parcely je obec Panenská Rozsíčka, č.p. 33, 58901 

Panenská Rozsíčka. 

 

Sousední parcely: 

Parcela č. 2510/5 o výměře 843 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako „ostatní 

plocha“. Vlastníkem parcely je: Kantor Vladimír, č.p. 81, 58901 Panenská Rozsíčka a 

Štorková Tereza, V Klínarce 1323/20, 58901 Třešť. 

 

Parcela č. 2510/6 o výměře 1013 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako 

„ostatní plocha“. Vlastníkem parcely je: obec Panenská Rozsíčka, č.p. 33, 58901 Panenská 

Rozsíčka. 

 

Parcela č. 2510/1 o výměře 1017 m2 je podle katastru nemovitostí využívána jako 

„ostatní plocha“. Vlastníkem parcely je: obec Panenská Rozsíčka, č.p. 33, 58901 Panenská 

Rozsíčka. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Stanovené závěry, ze kterých 

vychází určitá opatření, jsou zakomponovány na základě informací poskytnutých 

z veřejných zdrojů (geoportal.cuzk.cz, geologicke-mapy.cz, geology.cz a další). Lze na 

základě těchto informací konstatovat, že pozemek nevykazuje žádné anomálie.  
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Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce -8,00m, pod úrovní stávajícího 

terénu. Náchází se tak v hloubce, která neohrozí výstavbu a provoz budovy. Na základě 

odhadu byla stanovena hlína jílovito-hlinitá typu F5. 

Byla provedena vizuální prohlídka předmětného pozemku. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 

dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních. Dokumentace plně respektuje ochranná a 

bezpečnostní pásma a tyto pásma nebudou realizací stavebního záměru dotčeny. 

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

 

Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti ani v jeho 

blízkosti. 

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

poměry v území 

V lokalitě, kde se nachází předmětná stavební parcela se vyskytují typy již 

stávajících rodinných domů. Vzniklá novostavba nebude mít na okolní stavby a pozemky 

negativní dopady. Veškeré stavby budou realizovány pouze na předmětném stavebním 

pozemku investora. Stavba bude prováděna tak, aby nebyly dotčeny práva majitelů 

sousedních pozemků. 

Stavba bude napojena na nově vybudovanou přípojku splaškové kanalizace. 

Splašková kanalizace bude z pozemku investora odvedena pryč do veřejné splaškové 

kanalizace. 

Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. 

Dešťové vody spadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí spádové 

úpravy terénu a vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na plochou střechu budou 

odvedeny zaatikovými chrliči. Kolem objektu je vybudované drenážní potrubí. Společně 

s dešťovou kanalizací je poté voda sváděna do retenční nádrže, ze kterých bude voda 

dále používána na zavlažování zatravněných ploch pozemku. 

Odtokové poměry stavbou díky těmto opatřením nebudou změněny, nejsou tak 

podrobněji řešeny. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, pouze travní porost.  

Stávající stavby budou před výstavbou bytového domu zdemolovány a sutě 

následně odvezeny na nejbližší příslušnou skládku. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

h) Územně technické podmínky 

Inženýrské sítě budou napojeny ke stávajícím vedením pomocí nově 

vybudovaných přípojek. 
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Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. 

Dešťové vody spadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí spádové 

úpravy terénu a vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na plochou střechu budou 

odvedeny zaatikovými chrliči. Kolem objektu je vybudované drenážní potrubí. Společně 

s dešťovou kanalizací je poté voda sváděna do retenční nádrže, ze kterých bude voda 

dále používána na zavlažování zatravněných ploch pozemku. 

 

Stavba bude napojena na lokální rozvod elektrického proudu pomocí nově 

budované elektrické přípojky. Dále bude novostavba připojena na lokální rozvod plynu 

pomocí nově budované plynovodní nízkotlaké přípojky. Stavba bude napojena na lokální 

rozvod pitné vody pomocí nově vybudované vodovodní přípojky. 

 

Na pozemku, kde se novostavbu bude nacházet, bude zřízeno sběrné místo pro 

odpad, který bude pravidelně odvážen a likvidován odbornou firmou na komunální 

odpad. 

 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je vyřešeno pomocí 

sjezdu z pozemku na sousední veřejnou komunikaci 3.kategorie v těsné blízkosti objektu, 

viz koordinační situační výkres. Vzhledem k dobrému umístění stavby a dobrému 

rozhledu nejsou řešeny rozhledové úhly při vyjíždění z předmětného pozemku. 

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

 

Při užívání stavby po jejím dokončení bude nutná pravidelná údržba, kterou 

vyvolají související investice. V současné době nejsou známy žádné další podmiňující, 

vyvolané a související investice. Pouze případně, že se během výstavby vyskytnou 

neočekávané a nepředvídatelné události. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Novostavba bude sloužit jako bytový dům se 4 bytovými jednotkami. 

 

Objekt je navržen jakou dvoupodlažní, a z části podsklepený (1S, 2.NP), v suterénu 

se nacházejí sklepní 4 sklepní koje, úklidová místnost, společenská místnost a sklad. 

V nadzemních podlažích se nacházejí 4 bytové jednotky (na každém podlaží 2 bytové 

jednotky)  

 objekt samostatně stojící  

 4 obytné buňky 

 užitná plocha obytných buněk:  

                                        byt č.1 = 2+KK = 99,78m2 

                                        byt č.2=3+KK=85,73m2 

                                        byt č.3=3+KK=83,71m2 

                                        byt č.4=5+KK=101,88m2 
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Plocha pozemku: 2023 m2 

Zastavěná plocha: 253,96 m2 

Užitná plocha:  449,2 m2 

Obestavěný prostor: 1989,34 m3 

 

Počet parkovacích míst: 

Dle výpočtu navrženo 7 parkovacích míst pro osobní automobily, z toho jedno 

parkovací místo je navrženo jako bezbariérové pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Výpočet je součástí projektové dokumentace. 
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek se nachází na okraji vesnice Panenská Rozsíčka v okrese Jihlava.  

Pozemek je vymezen jako plocha pro bydlení. Tuto podmínku stavba splňuje. 

V okolí jsou zastavěné parcely rodinnými domy a zemědělská orná půda. Pozemek je 

takřka rovný s mírnými terénními nerovnostmi. Na pozemku se nevyskytuje žádná 

vzrostlá zeleň, pouze travní porost. Pozemek určený k zastavění umožňuje svými 

vlastnostmi, zejména tvarem, orientací, polohou, velikostí a základovými poměry 

realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. 

Celý objekt je navržen a osazen v souladu s územním plánem této části města. Na 

pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný objekt. Stavba nenarušuje vzhled lokality 

b) Architektonické řešení 

Objekt je dvoupodlažní zděná budova s podsklepením (1.S; 1.NP; 2.NP) o 

půdorysných rozměrech 22,92x12,42m  a výšce objektu od úrovně terénu 6,87m. Objekt 

je atypického tvaru, který doplňují ustupující či převislé konstrukce. Budova je 

zastřešená plochou nepochůznou střechou. Budova je řešena jako zděný systém 

zateplený tepelnou izolací z pěnového polystyrenu. Hlavní vstup je orientován na 

jihozápad z přilehlé komunikace. Kolem domu se nachází zelené plochy. 

 

V podsklepené části jsou umístěny nadstandardní sklepní kóje (pro každou 

bytovou jednotku 1 sklepní kóje), úklidová místnost, technická místnost a společenská 

místnost. Tyto prostory i prostor schodiště jsou odvětrávány pomocí anglických dvorků. 

V 1.NP se nachází dvě bytové jednotky (2+KK, 3+KK) a ve 2.NP se nacházejí také dvě 

bytové jednotky (3+KK, 5+KK). Celý objekt tedy obsahuje čtyři samostatné bytové 

jednotky. Bytová jednotka v 1.NP je navržena jako možný bezbariérový byt (upravitelný). 

Součástí každé bytové jednotky je prostorný balkon v případě přízemních bytů terasa. 

 Celý objekt je maximálně prosluněn pomocí francouzských zdvižně posuvných 

oken. Vizuální vzle a použité materiály jsou navrženy v přírodních odstínech.  

 

 

B. 2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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Společný vstup do objektu se nachází v 1.NP orientovaný na jihozápad, za 

vstupem je zádveří z kterého jsou jednotlivé vstupy do bytů. V zádveří budou umístěny 

poštovní schránky. Byt č. 1 je navrhován jako možný bezbariérový byt (upravitelný). 

Každý z bytů má svou vlastní terasu či balkon. U bytu č.1, č.2 a č.3 nejsou navrženy 

přímo žádné skladovací místnosti, ale vzhledem k nadstandartím sklepním kójím není 

toto řešení překážkou.  

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Vstup do objektu je navržen jako bezbariérový z parkoviště a pomocí samostatně 

přístupné cesty. Na parkovišti bude vyčleněno jedno parkovací stání pro osobyse 

sníženou schopností pohybu a orientace. Byt v 1.NP je navržen jako možný bezbariérový 

(upravitelný byt). Dispoziční řešení bytu odpovídá manévrovacím možnostem vozíku pro 

invalidy, včetně vymezení prostoru pro jeho skladování. Vstup na terasu vyhovuje 

maximálnímu výškovému rozdílu 20mm. Stěny koupelny a WC umožňují kotvení 

pomocných madel v různých polohách. Umístění všech prvků ovládaných rukou 

(vypínače,zásuvky,jističe,dveřní kliky) jsou v rozsahu výsky 600-1200mm. Okna mají 

pákové uzávěry 1100mm na podlahou. 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

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

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. Při provozu je uživatel povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat 

potřebné revize v průběhu užívání stavby. Při výstavbě je dodavatel stavebního díla 

(stavby) povinen při realizaci díla dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy 

k zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu 

vyhrazených technických zařízeni a příslušné související a závazné technické normy. 

Bezpečnost bude dodržena dle platných norem a legislativ. 

B. 2.6. Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

 

Řešený objekt je samostatně stojící stavba, Jedná se o novostavbu bytového 

domu v obci Panenská Rozsíčka okrese Vysočina. Dům je dvoupodlažní, částečně 

podsklepený bytový dům, zastřešen plochou nepochůznou střechou. Objekt je 

atypického tvaru, který doplňují ustupující či převislé konstrukce. Nachází se téměř na 

rovinatém terénu. Budova je řešena jako zděný systém zateplený tepelnou izolací 

z pěnového polystyrenu. Hlavní vstup je orientován na jihozápad z přilehlé komunikace. 

Kolem domu se nachází zelené plochy. Veškeré sítě nutné pro napojení stavby jsou 

přivedeny pomocí nově budovaných přípojek do blízkosti stavebního pozemku a dále do 

stavby samotné. Novostavba bude napojena na veřejný vodovod, plynovod, elektrickou 

energii a sdělovací kabely.  
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Základové konstrukce 

 

Bytový dům je vyřešen jako částečné podsklepená stavba, čemuž odpovídá i 

průběh základů. Základy nepodsklepené části budovy budou založeny v bezpečné 

nezamrzné hloubce 1200mm pod úrovní stávajícího terénu.Tato úroveň bude dodržena 

jak pro obvodové tak i pro vnitřní nosné zdivo. Základy u podsklepené části objektu jsou 

navrženy a ověřeny dle výpočtu a jsou doloženy v projektové dokumentaci. Objekt bude 

založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových pasech a 

patkách z prostého betonu C25/30 – XC1. Beton bude propojen výztuží se ztraceným 

bednění, které bude tvořit u vnějších hran základových pasů Isover XPS FIBRAN GF I. 

Použita je ocel B500B. Bude provedena rýha do níž bude vylit monolitický základ ze 

kterého se nechá koukat výztuž. Na tuto výztuž poté budou pokládány tvarovky 

ztraceného bednění. Poté bude provedena deska z podkladní betonové mazaniny, která 

je tvořena prostým nebo slabě vyztuženým betonem C20/25 XC1 (vyztužení KARI sítí 

profilu 5mm, oka 100x100mm).Způsob vyztužení bude ověřen autorizovaným 

statikem.Vzhledem k charakteru zeminy (F5 hlína jílovito-hlinitá) bude kolem základů 

vytvořena drenáž v horní úrovni základových pasů, aby nedocházelo k zavodnění 

základové spáry.Drenáž bude na samostatném podkladním betonu. V místě výkopových 

prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby.  

 

Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 

základovou spáru. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy 

základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet 

stanovené pokyny výrobců. Základy provádět podle projektové dokumentace.  

 

Obvodová nosná konstrukce v 1.S 

 

Obvodové konstrukce je vytvořena pomocí betonových tvarovek ztraceného 

bednění BEST 30 tl.300mm+izolační přizdívky do výšky celého patra pomocí tepelné 

izolace XPS FIBRAN GF I tl.120mm+2x asfaltového modifikovaného pásu. Celá konstrukce 

je poté chráněna nopovou fólié z HD-PE a geotextílií. 

 

Obvodová konstrukce v 1.NP a 2.NP 

 

Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D tl.300mm, zděno 

na maltu vápenocementovou. Z exteriérové strany je opatřeno tepelnou izolací 

STYROTRADE 70F tl. 160 mm. Pro podepření balkonů a ploché střechy budou zhotoveny 

dle půdorsu železobetonové sloupy, které jednotlivé konstrukce vynesou. Jejich přesné 

rozměry, způsob vyztužení a použité materiály budou stanoveny autorizovaným 

statikem. 
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Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických bloků Porotherm 25 AKU P+D, tl.250mm. 

Zděno na maltu vápenocementovou. 

 

 

Vnitřní nenosné zdivo 

Na vnitřní nenosné zdivo jsou použity keramické cihly Porotherm různých tloušťek, dle 

technických požadavků. Kvůli akustickým požadavkům je v projektu použito zdivo 

Porotherm 19 AKU PROFI, tl.190mm, dále je v projektu použito zdivo Porotherm 14 P+D 

tl.140mm a Porotherm 11,5 P+D tl.115mm. Přesně použití zdiva je vyobrazeno v 

projektové dokumentaci. 

 

Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce a nosná konstrukce ploché střechy je tvořena z keramických stropů 

Porotherm Miako celkové tloušťky 250mm. Sestává se z keramických vložek Miako a POT 

nosníků. Nosníky jsou uloženy na nosném zdivu, mezi ně jsou poté kladeny keramické 

vložky Miako. Konstrukce je po vyskládání zalita 60mm betonu třídy C20/25 a vyztužen 

KARI sítí o průměru 5mm, oka 100x100mm. V úrovních stropů bude zhotoven ztužující 

obvodový věnec. Všechny postupy při výstavbě budou dodrženy dle výrobních návodů.  

 

Keramické stropy Porotherm Miako budou taktéž tvořit ustupující, či převislé konstrukce, 

které budou využívány jako balkóny. Celá konstrukce balkonu bude obalena tepelnou 

izolací STYROTRADE 160mm kvůli zamezení tepelným mostům. 

 

Dále bude použita vyrovnávací vrstva podle skladby podlahy v příslušné tloušťce. 

 

Vodorovné překlady 

 

Vodorovné překlady nad okenními a dveřními otvory budou zhotoveny z překladů 

Porotherm. Průvlaky budou taktéž překlenuty Porotherm překlady. Podrobný výpis 

použitých překladů a jejich délek je k náhlednutí v projektové dokumentaci. 

 

Schodiště  

 

Schodiště je uvažováno jako železobetonové monolitické. Schodiště v jednotlivých 

patrech je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Šířka schodišťových ramen je 

1200mm. Šířka mezipodesty 1100mm. Rozměry jsou stanoveny na základě výpočtu 

v dokladové části. Schodiště nejsou totožná, liší se výškou podlaží. Nášlapnou vrstvu 

bude tvořit keramická dlažba lepená na spojovací lepidlo RAKO AD 501. 

 

Střešní konstrukce  

 

Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou nepochůznou střechou ve 

spádu 3°. Spád je vytvořen spádovými klíny ISOVER EPS SD. Nosnou část střešní 

konstrukce tvoří keramický strop Porotherm Miako tl.250mm. Pro přerušení tepelných 
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mostů jsou atiky kompletně zatepleny. Dešťová voda bude ze střešní konstrukce 

odvedena pomocí zaatikový chrličů. 

 

Podlahové konstrukce  

 

V podsklepné část objektu se nacházejí sklepní kóje kde je navržen polyuretanový 

nátěr. V úklidové místnosti a společenské místnosti, kvůli údržbě, je navržena keramická 

dlažba. Tloušťky těchto podlah jsou totožné. Nášlapné vrstvy podlah v jednotlivých 

bytových jednotkách jsou tvořeny keramickou dlažbou nebo laminátovou nášlapnou 

vrstvou. Ve většině místnostech je navrženo podlahové vytápění. V místnostech jako je 

společná chodba do jednotlivých bytových jednotek je navržena keramická dlažba bez 

podlahového vytápění. Podlahy nad nevytápěnými prostorem suterénu jsou zatepleny 

tepelnou izolací ISOVER EPS 200 tl.120mm.  Tloušťky podlahových konstrukcí jsou 

totožné. Mezi jednotlivými místnostmi jsou navrženy přechodové lišty. Jednotlivé 

mocnosti, tloušťky, vlastnosti vrstev a materiálů viz skladby konstrukcí, nebo 

v jednotlivých posudcích na tepelný tok či akustiku.  

 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie  

 

Na dotčené parcele nebyl prokázán výskyt radonu. 

 V místě s mokrým provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou 

dlažbou provedena hydroizolační stěrka. Jednotlivé skladby podlah a jejich patřičná 

opatření jsou podrobně popsány v příslušných skladbách. 

 

Tepelná izolace  

 

Pro zateplení vnějších obvodových stěn nad úrovní terénu byly navrženy tepelné 

izolační desky z pěnového polystyrenu STYROTRADE EPS 70F určené pro kontaktní 

zateplovací systémy ETICS tl.160mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,039W/m.K. 

V suterénu je navržen extrudovaný polystyren FIBRAN GF I tl.120mm. Součinitel tepelné 

vodivosti nabývá hodnot 0,022 W/m.K. Jednotlivé mocnosti, tloušťky, vlastnosti vrstev a 

materiálů viz skladby konstrukcí, nebo v jednotlivých posudcích na tepelný tok či 

akustiku. 

 

Výplně vnitřních dveřních otvorů 

Dveře v interiéru jsou dřevěné od výrobce SAPELI. Na žádost investora bylo 

použito posuvných dveří do sádrokartonových pouzder značky SAPELI.  

 

Výplně vnějších dveřních otvorů 

Část okenních otvorů jsou výklopně otevíravé. Část okenních otvorů 

francouzských oken, které jsou zdvižně posuvné jsou celodřevěné+hliníkové vnější 

oplechování s izolačním trojsklem. 

 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

Viz Specifkace prvků 
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Protipožární opatření 

 

Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 

dokumentace –viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

 

Je dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobků. 

Stavební činnosti jsou navrženy tak aby nedošlo v průběhu výstavby a užívání k situaci, 

která bude mít za následek ztrátu stability a následnému poškození stavby. Konstrukce 

jsou navrženy z obvyklých materiálů, předpokládá se obvyklé zatížení pro obytné budovy 

pro celou dobu životnosti stavby. Při samotném provádění stavby budou použity 

příslušné technologické postupy dané výrobci. Použité výrobky budou splňovat příslušné 

požadavky na stupeň kvality a jakosti. V případě použití jiných materiálů musí tyto 

materiály vykazovat stejné či lepší technické vlastnosti jako materiály původně navržené. 

Jakákoliv změna bude konzultována s projektantem, či autorizovaným statikem. 

Příslušné prvky nosného charakteru budou posouzeny statickým výpočtem a 

odsouhlaseny autorizovaným statikem. 

 

B. 2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení 

a) Technické řešení  

 

Topení 

Vytápění je zajištěno ústředním topením a podlahovým vytápěním. Větrání 

místností bude provedeno přirozeným větráním. V objektu je navržen komín pro plynový 

kotel. 

 

Teplá voda 

Plynový kondenzační kotel bude umístěn v technické místnosti v 1.PP. 

 

Zásobování vodou: 

Zásobování objektu vodou bude provedeno pomocí nové vodovodní přípojky 

zbudované ze stávajícího veřejného vodovodního řádu, která bude zakončena 

vodoměrnou šachtou na pozemku stavební parcely. Z této vodoměrné šachty bude poté 

navržena přípojka do technické místnosti, odkud bude poté proveden rozvod vody po 

stavbě. Potrubí bude zhotoveno z HDPE 100 SDR 11. 

 

Kanalizace: 

Na pozemku bude zhotovena nová kanalizační přípojka. Přípojka bude zavedena 

taktéž do technické místnosti, odkud bude rozvedena po stavbě. Potrubí bude 

zhotoveno z PVC KG. 

Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. 

Dešťové vody spadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí spádové 

úpravy terénu a vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na plochou střechu budou 

odvedeny zaatikovými chrliči. Kolem objektu je vybudované drenážní potrubí. Společně 
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s dešťovou kanalizací je poté voda sváděna do retenční nádrže, ze kterých bude voda 

dále používána na zavlažování zatravněných ploch pozemku. 

 

 

Zásobování plynem: 

Novostavba bude přípojena na lokální rozvod plynu pomocí nově budované 

plynovodní nízkotlaké přípojky z PE100, přípojené ke stávajícímu vedení. Hlavní uzávěr 

plynu bude umístěn na hranici pozemku pro snadnou dostupnost hasičských 

zásahových jednotek. 

 

Zásobování elektřinou: 

Elektrická energie bude přivedena zemní kabelovou přípojkou do nově 

vybudované elektro skříně umístěné na vlastním pozemku. Poté bude svedena do 

suterénu, odkud povede k elektrické rozvodné skříni. Odsuď bude dále rozvedena po 

celém objektu. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

 

Plynovod 

Elektrotechnika 

Vytápění 

Kanalizace 

Zdravotně technické instalace 

 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek 

požární ochrany  

   

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení je dodrženo vše dle platných 

norem a právních předpisů. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

 

Tepelně-technické parametry objektu splňují doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 730540-2 (2011) Tepelná ochrana budov. Stavba je navržena 

z materiálů splňující požadavky příslušné normy a jsou respektovány klimatické 

podmínky v daném území.  

Vytápění je zajištěno ústředním topením a podlahovým vytápěním. Větrání 

místností bude provedeno ve většině místností přirozeným větráním. Úsporu energie 

zajištují obvodové stěny systému Porotherm 30 P+D s kontaktním zateplovacím 

systémem STYROTRADE EPS 70F. 
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b) Energetická náročnost stavby 

Budova je zatřízena do klasifikační třídy B – úsporná. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 

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

komunální prostředí 

 

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

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

Větrání 

Větrání bude zajištěno přirozeně pomocí dveřních a okenních otvorů. V suterén a 

schodiště ze suterénu bude odvětráváno pomocí polypropylenových světíků ACO 

ALLROUND (srážková voda odváděná v nejnižším místě světlíku bude odváděna otvorem 

DN100, který bude osazen zápachovou uzávěrkou) 

 

Vytápění 

Vytápění je zajištěno ústředním topením a podlahovým vytápěním. Větrání 

místností bude provedeno přirozeným větráním. V objektu je navržen komín pro plynový 

kotel. Plynovodní kotel bude umístěn v 1.PP v technické místnosti. 

 

Osvětlení 

Osvětlení je zajištěno kombinací přirozeného osvětlení okny a umělým 

osvětlením. 

 

Voda: 

Zásobování objektu vodou bude provedeno pomocí nové vodovodní přípojky 

zbudované ze stávajícího veřejného vodovodního řádu, která bude zakončena 

vodoměrnou šachtou na pozemku stavební parcely. Z této vodoměrné šachty bude poté 

navržena přípojka do technické místnosti, odkud bude poté proveden rozvod vody po 

stavbě. Potrubí bude zhotoveno z HDPE 100 SDR 11. 

 

Kanalizace: 

Na pozemku bude zhotovena nová kanalizační přípojka. Přípojka bude zavedena 

taktéž do technické místnosti, odkud bude rozvedena po stavbě. Potrubí bude 

zhotoveno z PVC KG. 

Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. 

Dešťové vody spadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí spádové 

úpravy terénu a vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na plochou střechu budou 

odvedeny zaatikovými chrliči. Kolem objektu je vybudované drenážní potrubí. Společně 

s dešťovou kanalizací je poté voda sváděna do retenční nádrže, ze kterých bude voda 

dále používána na zavlažování zatravněných ploch pozemku. 
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Odpad: 

Na pozemku bude zřízeno sběrné místo pro odpad, který bude pravidelně 

odvážen a likvidován odbornou firmou na komunální odpad. 

 

Vibrace, prašnost, hluk: 

Stavba se nacházejí cca nejblíže 10m od stávající komunikace 3.kategrie. 

S působením hluku a vibrací vznikajících dopravou a provozem nebylo uvažováno. Hluk a 

vibrace vzniklé možným provozem uvnitř objektu byly eliminovány příslunými izolacemi 

a ověřeny pomocí výpočtu. Byly shledány jako vyhovující. 

 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Stavební pozemek byl na základě informací z katastru nemovitostí a BPEJ 

stanoven na nízké radonové riziko. V případě skutečné projektové dokumentace by bylo 

provedeno stanovení radonového indexu. 

Stavbu není nutné chránit proti pronikání radonu. V případě zjištění zvýšeného 

radonového rizika bude použito modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou fólií pro 

odstínění radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy  

Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebylo řešeno. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

 Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá.  

d) Ochrana před hlukem  

Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu 

před hlukem z vnějšího prostředí. Konstrukce dále splňují požadavky na zvukový útlum. 

e) Protipovodňová opatření  

Objekt se nenachází v místě s možným výskytem povodně. (není řešeno) 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Veškeré přípojky budou napojeny z hlavních řadů dle zjištěných skutečností. 

Pozemek neleží na žádných inženýrských sítích.  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Budou zhotoveny přípojky: 

 

Přípojka pitné vody: 

 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 

vodoměrné šachtě před objektem. 

 

 



32 

 

Přípojka plynovodu 

 

Objekt bude napojen na veřejné vedení. Plynoměr bude umístěn v instalačním 

sloupku, odkud povede do technické místnosti. 

 

Přípojka k jednotné stokové síti: 

 

Splaškové vody z objektu budou odváděny do kanalizační sítě. 

Dešťové vody ze střešních konstrukcí budou částečně svedeny do dešťové kanalizace a 

dále do vsakující jímky, retenční nádrže. 

 

Přípojka elektrických silových rozvodů 

 

Objekt bude napojen na stávající vedení nízkého napětí, které bude ukončeno 

elektrorozvaděčem. Z instalačního sloupku bude dále napojen na objekt. 

 

Přípojka sdělovacího vedení 

 

Nad podzemními sítěmi není vrostlá zeleň. Budou dodrženy minimální vodorovné 

vzdálenosti při souběhu podzemních sítí i jejich nejmenší krytí. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Jednotlivé rozměry a výkonové kapacity nejsou předmětem této dokumentace a 

jsou stanoveny pouze orientačně. Viz Koordinační situační výkres  

 

Navrhované sítě jsou v souladu s ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení). 

 

B. 4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 

 

Pozemek se nachází v obytné zóně v návaznosti na komunikaci, podél které jsou 

stávající zástavby. Komunikace vlastní a spravuje obec Panenská Rozsíčka. 

Pozemek obléhají ze dvou stran komunikace 3.kategorie. Z komunikace, která má 

asfaltový povrch je možný výjezd na pozemek, který je upraven zpevněnou plochou 

betonové či zámkové dlažby. Komunikace v této oblasti je uvedena jako nízká. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 

Zpevněné plochy na pozemku (příjezdová cesta, stání atd.) budou napojeny ze 

stávající komunikace ohraničující pozemek stavby. Viz.výkres situace.7 
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c) Doprava v klidu 

 

Současný stav provozu na pozemních komunikacích vykazuje velmi nízkou 

intenzitu dopravy. 

Na pozemku budou vybudovány zpevněné plochy pro osobní automobily dle 

situace na předmětné parcele. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Pěší ani cyklistické stezky nejsou navrženy. Investor nevznesl žádné požadavky na 

toto řešení. V rámci přístupu k objektu je již vybudován chodník, ke kterému bude 

novostavba napojena. 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

 

V rámci stavby budou provedeny nově dílčí zpevněné plochy. Vytěžená zemina 

buda použita k terénním úpravám po dokončení stavby a bude v maximální možné míře 

vrácena zpět. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Po dokončení realizačního záměru bude plocha kolem bytového domu  převážně 

vyseta travinami a budou vysázeny stromy a nízké kěře. 

 

c) Biotechnická opatření 

 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na život prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv na životní prostředí 

 

Objekt nebude po svém zhotovení zdrojem škodlivých splodin kromě kotlů, které 

budou upřesněny. Vzhledem k charakteru stavebních prací a stavby samotné nedojde ke 

znečištění spodních a povrchových vod.  

Jedná se o nevýrobní objekt, který po dokončení nebude vyvozovat zvýšenou 

hladinu zvuku a vibrací, které by měly negativní vliv na okolní prostředí. Není tudíž 

vyžadováno speciální opatření.  

Na pozemku je zřízeno sběrné místo pro odpad, který bude pravidelně odvážen a 

likvidován odbornou firmou na komunální odpad. 

Umístěním stavby v zájmovém prostředí je zajištěn minimální až žádný zásadní 

vliv na krajiný ráz. Po ukončení stavebního záměru nebude mít předmětný objekt 
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negativní vliv na životní prostředí. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 

Objekt nebude mít vliv na okolní přírodu ani neovlivní funkce vazeb v krajině. 

Nenachází se v žádném chráněném prostředí, nejsou zde žádné památkové stromy, 

rostliny ani živočichové. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Předmětná parcela se nenáchází v území NATURA 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Vzhledem k účelu stavby nebylo provedeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

(EIA). 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Realizací stavebního záměru nedojde k nutnosti vyhlášení nových ochranných a 

bezpečnostních pásem. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 

V rámci této práce nebyly navrženy žádné změny na stávajícím systému ochrany 

obyvatelstva. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
 

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

 

Při výstavbě bude nutné zajstit elektrickou energii a vodu. Jak voda tak elektřina 

budou přivedeny z přípojek inženýrských sítí, které budou provedeny před zahájením 

stavebních prací pro tuto stavbu. Stavební materiály bude nutné dovážetna stavbu 

postupně, dle dostupnosti a ročního období, aby byly minimalizovány plochy na jeho 

skladování. 

b) Odvodnění staveniště  

 

Vzhledem k charakteru realizačního záměru se předpokládá vsakování vody 

v průběhu výstavby. V případě nedostatečného vsakování a nebo jejímu nahromadění 

budou zhotoveny sběrné šachty, kam budou stavební jámy odvodněny a odkuď bude 

voda odčerpána. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Objekt bude připojen novými přípojkami vody, plynu, elektřiny a sdělovacího 

vedení vedoucího kolem pozemku. Dešťová kanalizace bude sváděna do retenčních 

nádrží a vsakovacích jam. Dopravně je poté objekt napojen na stávající pozemní 

komunikaci. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 

Stavba bude provedena tak, aby nenarušovala ostatní stavby, a bude brán ohled 

na stavby v okolí. Stavba bude provedena technologicky správně. Nesrovnalosti a 

nejasnosti budou řešeny s projektantem. Okolní stavby budou dočasně vyrušovány 

hlukem ze stavby v příslušné pracovní době. 

 

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

 

V zájmovém území dotčeném realizací stavebního záměru se nacházejí stávající 

stavby, které budou nutné před započetím stavebních prací zdemolovat. Vzhledem 

k absenci vzrostlých dřevin a jiných nedojde při realizaci ke kácení.  

f) Maximální zábory pro staveniště 

  

Jiný pozemek nebude realizací stavebního záměru používán pro zábor dočasně, 

ani trvale. Stávající pozemní komunikace budou po dohodě s majitelem (obec Panenská 

Rozsíčka) použit jako přístupová cesta na staveniště.  

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

likvidace  

 

Papírové obaly, pytle od sypkých stavebních materiálů a stavebních hmot, 

plastové obaly a kartóny. V menších množstvích dále uvažujeme dřevo, zbytky 

vápenopískových materiálů, plasty, ocel, beton a jiné kovy. Veškeré odpady budou 

likvidovány v zařízeních, které disponuje oprávněním k likvidaci odpadů dle platných 

předpisů. Jednotlivé doklady o předání těchto odpadů bude zhotovitel, případně 

stavebník, nucen uchovat pro případnou kontrolu. Jednotlivé uvedené odpady se budou 

v maximální možné míře třídit. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude smluvně 

zajištěna firma, která tyto odpady odborně zlikviduje. Ze staveništní dopravy a ze stavby 

samotné nebudou produkovány emise v množství překračujícím stávající produkci 

vznikající z okolní dopravy. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponace zemin  

  

Na zastavěné části pozemku bude provedena skrývka ornice a výkopové práce 

v nezbytném rozsahu. Skládka bude zřízena na pozemku. Zemina z výkopových prací 

bude v maxiálné možné míře navrácena a použita pro úpravu terénu. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  
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Při stavbě bude brán ohled na ochranu životního prostředí. Likvidace odpadů 

bude odpovídat předpisům o likvidaci. Při vzniku havárie bude nehoda řešena ihned na 

místě.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů. 

Zákon č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi  

Zákon č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č.378/2001 Sb. Bezpečnost provozovaných strojních zařízení 

Zákon č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Zákon č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

Zákon č.294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Další zákony budou upřesněny zhotovitelem. 

 

Všichni pracovníci budou mít základní vybavení pro práci na staveništi a případné 

vybavení pro konkrétní práce. Pracovníci pohybující se na staveništi musí být řádně 

proškoleni a poučeni. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou není dotčena žádná další stavba. Úpravy tak nejsou navrženy. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Budou osazeny značení na výjezd a vjezd na staveniště. Bude brán zřetel na 

provoz veřejné dopravy. 

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

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

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Postup výstavby, rozhodující dílčí 

termíny. 

 

n)        Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

1.Zemní práce a terénní úpravy 

2.Výkopové práce 

3.Základové konstrukce v 1S 

4.Vyzdění 1S, provední ztužujícího věnce, provedení stropní konstrukce nad 1S včetně 

prostupů 

5.Montáž schodiště v 1S 

6.Základové konstrukce v úrovni 1.NP a prostupy inženýrských sítí 
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7.Vyzdění 1.NP, provedení ztužujícího věnce, provedení stropní konstrukce nad 1.NP 

včetně prostupů 

8. Montáž schodiště v 1.NP 

9.Vyzdění 2.NP, provedení ztužujícího věnce, provedení stropní konstrukce nad 1.NP 

včetně prostupů 

10.Provedení nosné střešní konstrukce nad 2.NP 

11.Provedení střešních vrstev 

12.Instalace výplní otvorů v obvodových konstrukcích 

13.Provedení vnějších povrchových úprav (zateplení, omítky, apod.) 

14.Dokončení vnitřních instalací, (zhotovení instalačních stěn + šachet), provedení 

vnitřních povrchových úprav, instalace vestavěného zařízení, zhotovení podlah, vnější 

teréní úpravy a další zahradnické práce 

15.Dokončení a předání 

 

Stavebnímu úřadu budou oznámeny jednotlivá ukončení fází výstavby k provedení 

kontrolní prohlídky v dostatečném časovém předstihu. 

Dílčí termíny výstavby nejsou v rámci projektové dokumentace uvedeny. 

 

 

Poznámky: 

 Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby je zpracována dle 

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

 Veškeré úpravy a změny v projektové dokumentaci je nutné předem projednat a 

odsouhlasit dodavatelem projektové dokumentace. 
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C.SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – viz výkres č. C.1 

a) měřítko 1:1 000 až 1:50 000 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

d) vyznačení hranic dotčeného území 

 

C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY – viz výkres č. C.2 

a) měřítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hranice pozemků 

d) hranice řešeného území 

e) základní výškopis a polohopis 

f) navržené stavby 

g) stanovení nadmořské výšky 1.nadzemního podlaží u budov (0,000) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb 

h) komunikace a zpevněné plochy 

i) plochy vegetace 

 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – viz výkres č. C.3 

a) měřítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000, u změny stavby, 

která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo  v památkové zóně 

v měřítku 1:200 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hranice pozemků, parcelní čísla 

d) hranice řešeného území 

e) stávající výškopis a polohopis 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury 

g) stanovení nadmořské výšky 1.nadzemního podlaží u budov (0,000) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 

i) řešení vegetace 

j) kótované odstupy staveb 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod. 

m) maximální zábory (dočasné/trvalé) 

n) vyznačení geotechnických sond 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody 
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Obsah dokumentace objektů 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 

výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové 

provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a 

pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 

stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu 

konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na 

vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol 

zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami; výpis použitých norem. 

 

b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li 

obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami 

všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s 

plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 

řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na 

podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s 

výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném 

rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy 

fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke 

stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů, 

 

c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 

rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových 

opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace. 

 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s 

rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených 

materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve 

statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná 
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apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 

technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol 

zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího 

současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 

zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně 

sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 

únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu 

konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - 

odkaz na příslušné předpisy a normy. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo 

možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a 

výpočetní model. 

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického 

posouzení vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je 

úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a 

výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých 

konstrukcí, které jsou součástí dokumentace - výkresy betonových monolitických 

a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 

konstrukcí. 

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 

(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce 

a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího 

stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, 

výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a 

technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení 

a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a 

posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování 

základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků 

apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup 

výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených 

konstrukcí apod. 

 

c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 

1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s 

potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar 

konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, 

resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, 

pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve 

stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo  
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1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných 

stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; 

výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy 

jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních 

prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový 

výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení 

monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství 

příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou 

plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení 

slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování 

podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. 

 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 

povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 

revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 

dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 

technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro 

vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 

dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní 

materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a 

systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: - 

zdravotně technické instalace, - plynová odběrná zařízení, - vzduchotechnika, - vytápění, 

- chlazení, - měření a regulace, - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před 

bleskem, - elektronické komunikace a další. Jednotlivé části se zpracovávají podle 

společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním 

případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a 

vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v 

dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné 

uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné 

sloučení profesí do jedné části.  

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 

 a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané 

normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, 

tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů 

vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a 

uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací 

předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; 

zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 
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před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 

ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické 

výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam 

požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem 

včetně data vydání).  

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy 

nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých 

strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých 

podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze 

dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a 

kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a - 54 - instrumentace k obvodům 

měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma 

uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; 

související podrobnosti, pokud jsou nutné).  

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových 

parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, 

potrubí, nátěry, izolace). 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní 

soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou 

výrobní a nevýrobní.  

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:  

- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény 

a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního 

komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě 

elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických 

přípojek, 

 - podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně 

podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky, 

 - vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a 

související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky,  

- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

 - vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky,  

- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, - vodovodní, 

kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení, 

 - zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 

 - zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 

- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,  

- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,  
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- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně 

systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Nevýrobní 

technologická zařízení jsou například:  

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

 - vyhrazená technická zařízení, 

 - vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. Dokumentace se zpracovává po 

jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních. Následující obsah a 

rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 

přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, 

seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, - 

55 - surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis 

a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při 

výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební 

řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst 

napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis 

použitých norem včetně data vydání).  

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických 

komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 

přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a 

jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky 

na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž 

dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata 

dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů 

a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).  

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových 

parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, 

potrubí, nátěry, izolace). 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 

výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní 

řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 

stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 

řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti 

navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 

technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 

konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných 

kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy 

a normami; výpis použitých norem. 

 

Projektová dokumentace řeší zastavování parcely  č.2511/3 a 2617/2 v k.ú. Telč. 

Pozemek se nachází na okraji obce Panenská Rozsíčka. V okolí pozemku jsou vystavěné 

rodinné domy a zemědělská půda. V katastru nemovitostí je tato parcela uvedena jako 

orná půda. Pozemek je atypického tvaru. Pozemek je mírně svažitý. Na pozemku se 

nenachází vzrostlá zeleň, pozemek je zatravněný. 

 Jedná se objekt bytového domu. Objekt je dvoupodlažní zděná budova 

s podsklepením (1.S; 1.NP; 2.NP) o půdorysných rozměrech 22,92x12,42m  a výšce 

objektu od úrovně terénu 6,87m. Objekt je atypického tvaru, který doplňují ustupující či 

převislé konstrukce. Budova je zastřešená plochou nepochůznou střechou. Budova je 

řešena jako zděný systém zateplený tepelnou izolací z pěnového polystyrenu. Hlavní 

vstup je orientován na jihozápad z přilehlé komunikace.  

 V podsklepené části jsou umístěny nadstandardní sklepní kóje (pro každou 

bytovou jednotku 1 sklepní kóje), úklidová místnost, technická místnost a společenská 

místnost. Tyto prostory i prostor schodiště jsou odvětrávány pomocí anglických dvorků. 

V 1.NP se nachází dvě bytové jednotky (2+KK, 3+KK) a ve 2.NP se nacházejí také dvě 

bytové jednotky (3+KK, 5+KK). Celý objekt tedy obsahuje čtyři samostatné bytové 

jednotky. Bytová jednotka v 1.NP je navržena jako možný bezbariérový byt (upravitelný). 

Součástí každé bytové jednotky je prostorný balkon v případě přízemních bytů terasa. 

 Celý objekt je maximálně prosluněn pomocí francouzských zdvižně posuvných 

oken. Vizuální vzle a použité materiály jsou navrženy v přírodních odstínech.  

 Společný vstup do objektu se nachází v 1.NP orientovaný na jihozápad, za 

vstupem je zádveří z kterého jsou jednotlivé vstupy do bytů. V zádveří budou umístěny 

poštovní schránky. Byt č. 1 je navrhován jako možný bezbariérový byt (upravitelný). 

Každý z bytů má svou vlastní terasu či balkon. U bytu č.1, č.2 a č.3 nejsou navrženy 

přímo žádné skladovací místnosti, ale vzhledem k nadstandartním sklepním kójím není 

toto řešení překážkou. 
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 Veškeré sítě nutné pro napojení stavby jsou přivedeny pomocí novvě budovaných 

přípojek do blízkosti stavebního pozemku a dále do stavby samotné. Novostavba bude 

napojena na veřejný vodovod, plynovod, elektrickou energii, sdělovací kabely, kanalizaci. 

Dešťová kanalizace bude svedena do retenčních nádrží pro další využití. 

 Základové konstrukce jsou navrženy z prostého či slabě vyztuženého betonu. 

Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických cihel. Nosné a příčkové zdivo je 

navrženo taktéž z keramických cihel. Konstrukce stropu je navržena z keramických 

stropů Porotherm. Střecha je navržena jako plochá nepochůzí se sklonem 30%. 

Odvodnění střechy bude zajištěno pomocí batikových chrličů. Výplně otvorů jsou 

navrženy jako dřevěné. Vstupní dveře hliníkové. Skladby jednotlivých konstrukcí řeší 

samostatná dokladová část projektové dokumentace. Pro další vybavení a zařízení 

interiéru budou použity běžné materiály a výrobky, funkčně určené pro tento typ 

provozu. Fasáda objektu je zateplena pomocí systému ETICS.  

 Objekt bude vytápěn plynovými kotli s kombinací podlahového vytápění. Kotle 

budou umístěny v suterénní části, konkrétně v technické místnosti.  

 Odvětrávání objektu je zajištěno ve všech místnostech přirozenou ventilací okny. 

Prostor 1.S bude odvětrán přirozeně okny v suterénních typových světlících. 

 Konstrukce plotu bude dílcová, vyhotovená z gabionových bloků, kopírující obvod 

investorského pozemku, se zalícováním na společnou hranici se sousedními pozemky 

tak, aby veškerá plotová konstrukce byla umístěna na pozemku investorského záměru, 

maximální výška plotové konstrukce bude činit 2,0m. 

 

Kontroly budou prováděny vždy po ukončení těchto technologických celků: 

 Základové konstrukce pod 1.S  

 Vyhotovení nosného systému 1.S 

  Vybudování základových konstrukcí pod 1.NP a odstupňované základové 

konstrukce 

 Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 1.NP  

 Vyhotovení stropních konstrukcí  

 Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 2.NP  

 Vyhotovení zastřešení  

 Kontrola hrubé stavby bytového domu  

 Kontrola ostatních stavebních objektů  

 Celková finální kontrola všech stavebních objektů  

 

Stavební fyzika a požárně-bezpečnostní řešení je detailně popsáno v samostatných 

přílohách této projektové dokumentace 

 

Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí:  

1) přípojka NN, přípojka splaškové kanalizace, přípojka vodovodu 

2) spodní stavba bytového domu,  

3) horní stavba,  

4) zpevněné plochy, oplocení a garážová stání,  
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Chronologie výstavby musí být bezpodmínečně dodržena, aby nebyla ohrožena 

plynulost výstavby a tím bylo co nejvíce eliminováno zatížení okolí stavby investorského 

záměru. 

 

Poznámky: 

 Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby je zpracována dle 

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

 Veškeré úpravy a změny v projektové dokumentaci je nutné předem projednat a 

odsouhlasit dodavatelem projektové dokumentace. 

 

 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li 

obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech 

konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou 

včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s 

popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se 

základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu 

včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy 

v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny 

plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke 

stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů). 

 

D.1.1.01: Základové konstrukce     1:50 

D.1.1.02: Půdorys 1.S       1:50 

D.1.1.03: Půdorys 1.NP       1:50 

D.1.1.04: Půdorys 2.NP       1:50 

D.1.1.05: Výkres ploché střechy     1:50 

D.1.1.06: Technický pohled na plochou střechu   1:50 

D.1.1.07: Řez A-A´       1:50 

D.1.1.08: Řez B-B´       1:50 

D.1.1.09: Technické pohledy (jihozápadní, severozápadní)  1:50 

D.1.1.10: Technické pohledy (severovýchodní, jihovýchodní) 1:50 

 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 

rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků) 

 

D.1.1.11: Výpis skladby konstrukcí     

D.1.1.12: Výpis oken a dveří 

D.1.1.13: Výpis truhlářských výrobků 

D.1.1.14: Výpis klempířských výrobků 

D.1.1.15: Výpis plastových výrobků a doplňků 

D.1.1.16: Výpis zámečnických výrobků 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

 

a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní 

průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 

dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti 

navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - 

popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na 

nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 

bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, 

které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam 

použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; 

požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné 

předpisy a normy). 

 

Základové konstrukce 

 

Bytový dům je vyřešen jako částečné podsklepená stavba, čemuž odpovídá i 

průběh základů. Základy nepodsklepené části budovy budou založeny v bezpečné 

nezamrzné hloubce 1200mm pod úrovní stávajícího terénu.Tato úroveň bude dodržena 

jak pro obvodové tak i pro vnitřní nosné zdivo. Základy u podsklepené části objektu jsou 

navrženy a ověřeny dle výpočtu a jsou doloženy v projektové dokumentaci. Objekt bude 

založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových pasech a 

patkách z prostého betonu C25/30 – XC1. Beton bude propojen výztuží se ztraceným 

bednění, které bude tvořit u vnějších hran základových pasů Isover XPS FIBRAN GF I. 

Použita je ocel B500B. Bude provedena rýha do níž bude vylit monolitický základ ze 

kterého se nechá koukat výztuž. Na tuto výztuž poté budou pokládány tvarovky 

ztraceného bednění. Poté bude provedena deska z podkladní betonové mazaniny, která 

je tvořena prostým nebo slabě vyztuženým betonem C20/25 XC1 (vyztužení KARI sítí 

profilu 5mm, oka 100x100mm).Způsob vyztužení bude ověřen autorizovaným 

statikem.Vzhledem k charakteru zeminy (F5 hlína jílovito-hlinitá) bude kolem základů 

vytvořena drenáž v horní úrovni základových pasů, aby nedocházelo k zavodnění 

základové spáry.Drenáž bude na samostatném podkladním betonu. V místě výkopových 

prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby.  

 

Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 

základovou spáru. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy 

základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet 

stanovené pokyny výrobců. Základy provádět podle projektové dokumentace.  
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Obvodová nosná konstrukce v 1.S 

 

Obvodové konstrukce je vytvořena pomocí betonových tvarovek ztraceného 

bednění BEST 30 tl.300mm+izolační přizdívky do výšky celého patra pomocí tepelné 

izolace XPS FIBRAN GF I tl.120mm+2x asfaltového modifikovaného pásu. Celá konstrukce 

je poté chráněna nopovou fólié z HD-PE a geotextílií. 

 

Obvodová konstrukce v 1.NP a 2.NP 

 

Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D tl.300mm, zděno 

na maltu vápenocementovou. Z exteriérové strany je opatřeno tepelnou izolací 

STYROTRADE 70F tl. 160 mm. Pro podepření balkonů a ploché střechy budou zhotoveny 

dle půdorsu železobetonové sloupy, které jednotlivé konstrukce vynesou. Jejich přesné 

rozměry, způsob vyztužení a použité materiály budou stanoveny autorizovaným 

statikem. 

 

Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických bloků Porotherm 25 AKU P+D, tl.250mm. 

Zděno na maltu vápenocementovou. 

 

 

Vnitřní nenosné zdivo 

Na vnitřní nenosné zdivo jsou použity keramické cihly Porotherm různých tloušťek, dle 

technických požadavků. Kvůli akustickým požadavkům je v projektu použito zdivo 

Porotherm 19 AKU PROFI, tl.190mm, dále je v projektu použito zdivo Porotherm 14 P+D 

tl.140mm a Porotherm 11,5 AKU tl.115mm. Přesně použití zdiva je vyobrazeno v 

projektové dokumentaci. 

 

Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce a nosná konstrukce ploché střechy je tvořena z keramických stropů 

Porotherm Miako celkové tloušťky 250mm. Sestává se z keramických vložek Miako a POT 

nosníků. Nosníky jsou uloženy na nosném zdivu, mezi ně jsou poté kladeny keramické 

vložky Miako. Konstrukce je po vyskládání zalita 60mm betonu třídy C20/25 a vyztužen 

KARI sítí o průměru 5mm, oka 100x100mm. V úrovních stropů bude zhotoven ztužující 

obvodový věnec. Všechny postupy při výstavbě budou dodrženy dle výrobních návodů.  

 

Keramické stropy Porotherm Miako budou taktéž tvořit ustupující, či převislé konstrukce, 

které budou využívány jako balkóny. Celá konstrukce balkonu bude obalena tepelnou 

izolací STYROTRADE 160mm kvůli zamezení tepelným mostům. 

 

Dále bude použita vyrovnávací vrstva podle skladby podlahy v příslušné tloušťce. 
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Vodorovné překlady 

 

Vodorovné překlady nad okenními a dveřními otvory budou zhotoveny z překladů 

Porotherm. Průvlaky budou taktéž překlenuty Porotherm překlady. Podrobný výpis 

použitých překladů a jejich délek je k náhlednutí v projektové dokumentaci. 

 

Schodiště  

 

Schodiště je uvažováno jako železobetonové monolitické. Schodiště v jednotlivých 

patrech je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Šířka schodišťových ramen je 

1200mm. Šířka mezipodesty 1100mm. Rozměry jsou stanoveny na základě výpočtu 

v dokladové části. Schodiště nejsou totožná, liší se výškou podlaží. Nášlapnou vrstvu 

bude tvořit keramická dlažba lepená na spojovací lepidlo RAKO AD 501. 

 

Střešní konstrukce  

 

Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou nepochůznou střechou ve 

spádu 3°. Spád je vytvořen spádovými klíny ISOVER EPS SD. Nosnou část střešní 

konstrukce tvoří keramický strop Porotherm Miako tl.250mm. Pro přerušení tepelných 

mostů jsou atiky kompletně zatepleny. Dešťová voda bude ze střešní konstrukce 

odvedena pomocí zaatikový chrličů. 

 

Podlahové konstrukce  

 

V podsklepné část objektu se nacházejí sklepní kóje kde je navržen polyuretanový 

nátěr. V úklidové místnosti a společenské místnosti, kvůli údržbě, je navržena keramická 

dlažba. Tloušťky těchto podlah jsou totožné. Nášlapné vrstvy podlah v jednotlivých 

bytových jednotkách jsou tvořeny keramickou dlažbou nebo laminátovou nášlapnou 

vrstvou. Ve většině místnostech je navrženo podlahové vytápění. V místnostech jako je 

společná chodba do jednotlivých bytových jednotek je navržena keramická dlažba bez 

podlahového vytápění. Podlahy nad nevytápěnými prostorem suterénu jsou zatepleny 

tepelnou izolací ISOVER EPS 200 tl.120mm.  Tloušťky podlahových konstrukcí jsou 

totožné. Mezi jednotlivými místnostmi jsou navrženy přechodové lišty. Jednotlivé 

mocnosti, tloušťky, vlastnosti vrstev a materiálů viz skladby konstrukcí, nebo 

v jednotlivých posudcích na tepelný tok či akustiku.  

 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie  

 

Na dotčené parcele nebyl prokázán výskyt radonu. 

 V místě s mokrým provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou 

dlažbou provedena hydroizolační stěrka. Jednotlivé skladby podlah a jejich patřičná 

opatření jsou podrobně popsány v příslušných skladbách. 

 

Tepelná izolace  

 

Pro zateplení vnějších obvodových stěn nad úrovní terénu byly navrženy tepelné 
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izolační desky z pěnového polystyrenu STYROTRADE EPS 70F určené pro kontaktní 

zateplovací systémy ETICS tl.160mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,039W/m.K. 

V suterénu je navržen extrudovaný polystyren FIBRAN GF I tl.120mm. Součinitel tepelné 

vodivosti nabývá hodnot 0,022 W/m.K. Jednotlivé mocnosti, tloušťky, vlastnosti vrstev a 

materiálů viz skladby konstrukcí, nebo v jednotlivých posudcích na tepelný tok či 

akustiku. 

 

Výplně vnitřních dveřních otvorů 

Dveře v interiéru jsou dřevěné od výrobce SAPELI. Na žádost investora bylo 

použito posuvných dveří do sádrokartonových pouzder značky SAPELI. Podrobný popis-

viz. Výpis oken a dveří D.1.1.12. 

 

Výplně vnějších dveřních otvorů 

Část okenních otvorů jsou výklopně otevíravé. Část okenních otvorů 

francouzských oken, které jsou zdvižně posuvné jsou celodřevěné+hliníkové vnější 

oplechování s izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou hliníkové a navrženy jako 

bezbariérové. Podrobný popis-viz. Výpis oken a dveří D.1.1.12. 

 

Vnější povrchy 

 Vnější fasádní omítka je ve složení armovací omítka, podkladní jádrová omítka a 

pohledová vrstva. Pohledová barva v bílošedé barvě, klempířské prvky a rámy výplní 

otvorů antracitové barvy. Sokl je obložen obkladovými pásky. 

 

Ostatní prvky a konstrukce  

Zámečnické konstrukce    Podrobný výpis – viz Výpis prvků D.1.1.16  

Truhlářské konstrukce    Podrobný výpis – viz Výpis prvků D.1.1.13  

Plastové výrobky a ostatní doplňky Podrobný výpis – viz Výpis prvků D.1.1.15  

Klempířské výrobky     Podrobný výpis – viz Výpis prvků D.1.1.14  

Prvky vnitřních výplní otvorů   Podrobný výpis – viz Výpis prvků D.1.1.12 

 

DALŠÍ: 

 

Topení 

Vytápění je zajištěno ústředním topením a podlahovým vytápěním. Větrání 

místností bude provedeno přirozeným větráním. V objektu je navržen komín pro plynový 

kotel. 

 

Teplá voda 

Plynový kondenzační kotel bude umístěn v technické místnosti v 1.PP. 

 

Zásobování vodou: 

Zásobování objektu vodou bude provedeno pomocí nové vodovodní přípojky 

zbudované ze stávajícího veřejného vodovodního řádu, která bude zakončena 

vodoměrnou šachtou na pozemku stavební parcely. Z této vodoměrné šachty bude poté 

navržena přípojka do technické místnosti, odkud bude poté proveden rozvod vody po 

stavbě. Potrubí bude zhotoveno z HDPE 100 SDR 11. 
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Kanalizace: 

Na pozemku bude zhotovena nová kanalizační přípojka. Přípojka bude zavedena 

taktéž do technické místnosti, odkud bude rozvedena po stavbě. Potrubí bude 

zhotoveno z PVC KG. 

Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. 

Dešťové vody spadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí spádové 

úpravy terénu a vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na plochou střechu budou 

odvedeny zaatikovými chrliči. Kolem objektu je vybudované drenážní potrubí. Společně 

s dešťovou kanalizací je poté voda sváděna do retenční nádrže, ze kterých bude voda 

dále používána na zavlažování zatravněných ploch pozemku. 

 

Zásobování plynem: 

Novostavba bude přípojena na lokální rozvod plynu pomocí nově budované 

plynovodní nízkotlaké přípojky z PE100, přípojené ke stávajícímu vedení. Hlavní uzávěr 

plynu bude umístěn na hranici pozemku pro snadnou dostupnost hasičských 

zásahových jednotek. 

 

Zásobování elektřinou: 

Elektrická energie bude přivedena zemní kabelovou přípojkou do nově 

vybudované elektro skříně umístěné na vlastním pozemku. Poté bude svedena do 

suterénu, odkud povede k elektrické rozvodné skříni. Odsuď bude dále rozvedena po 

celém objektu. 

 

Poznámky: 

 Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby je zpracována dle 

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

 Veškeré úpravy a změny v projektové dokumentaci je nutné předem projednat a 

odsouhlasit dodavatelem projektové dokumentace. 

 

 

Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních 

výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců 

montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí 

apod.) 

 

b) Podrobný statický výpočet 

     Není součástí této bakalářské práce. 
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c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 

100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou 

přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech 

konstrukčních prvků a podrobností 

 

D.1.2.01: Výkres tvaru stropu nad 1.S     1:50 

D.1.2.02: Výkres tvaru stropu nad 1.NP    1:50 

D.1.2.03: Výkres tvaru stropu nad 2.NP    1:50 

D.1.2.04: Detail A-základ podsklepené části budovy   1:5 

D.1.2.05: Detail B-napojení podsklepené  

                         a nepodsklepené části budovy     1:5 

D.1.2.06: Detail C-střešní světlík     1:5 

D.1.2.07: Detail D-detail anglického dvorku    1:5 

D.1.2.08: Detail E-zaatikový chrlič     1:5 

D.1.2.09: Detail F-odvodnění a ukončení balkónu   1:5 

D.1.2.10: Detail G-detail vstupu na terasu    1:5 

D.1.2.11: Detail H-detail vstupních dveří    1:5 

D.1.2.12: Schéma kanalizace 1.S      1:100 

D.1.2.13: Schéma kanalizace 1.NP     1:100 

D.1.2.14: Schéma kanalizace 2.NP     1:100 

D.1.2.15: Schéma rozvodu vody 1.S     1:100 

D.1.2.16: Schéma rozvodu vody 1.NP     1:100 

D.1.2.17: Schéma rozvodu vody 2.NP     1:100 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou požární zprávou a dále 

výkresy, které jsou součástí projektové dokumentace. Stavebník bude respektovat 

veškeré podmínky uvedené v požárně-bezpečnostním řešení stavby, které vyhotovila 

Barbora Neradová. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Součástí výstavby bytového domu je provedení nových instalací – rozvody pitné vody, 

podlahového vytápění, odpadního potrubí, dešťového odpadního potrubí, vytápění s 

rozšířením elektrotechnických rozvodů (elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící 

systémy, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.)  

 

Bližší specifikace řemeslných profesí viz samostatné projektové dokumentace 

jednotlivých profesí. 

 

D.1.5.01 Zdravotně technické instalace  

D.1.5.02 Vytápění  

D.1.5.03 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem  

D.1.5.04 Elektronické komunikace 

 

Není součástí této projektové dokumentace. Výkresy možných rozvodů kanalizace a 

vody jsou v příloze D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.  



55 

 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

K danému záměru se nevztahuje 
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3.ZÁVĚR 
 

 Bakalářská práce je zpracována na úrovni dokumentace pro provádění stavby a 

toto zpracování vychází z nabytých znalostí o stavebnictví ve čtyřletém studiu na vysoké 

škole VUT v Brně. Při vyhotovování projektové dokumentace bylo, v souladu s platnými 

normami a vyhláškami, prokázáno, že navrhovaný objekt vyhovuje platným požadavkům 

a normám. Požadavkům z hlediska požární bezpečnosti i stavební fyziky. 

 

Novostavba bytového domu byla navržena tak, aby veškeré požadavky na její 

provoz, údržbu, energetickou náročnost a hospodárnost při jejím užívání byly co 

nejnižší. Dispoziční řešení je uspořádáno tak, aby po celou dobu užívání objektu bylo co 

nejpohodlnější, důraz je kladen na orientaci obytných místností ke světovým stranám. 

Orientace je vyřešena s ohledem a správné oslunění a osvětlení jednotlivých místností. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 14. 5. 2018  

   Barbora Neradová 
autor práce  
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5.SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
BD  bytový dům  

SO  stavební objekt 

NP  nadzemní podlaží  

PP  podzemní podlaží S suterén  

p.č.  parcelní číslo  

k.ú.  katastrální území  

m  metr, délková jednotka 

m2  metr čtvereční, plošná jendotka 

m3  metr krychlový, plošná jendotka 

°  stupně 

%  procenta 

MPa  megapascal, jednotka tlaku 

ŽB  železobeton  

PB  prostý beton  

NN  nízké napětí  

HDPE  vysokohustotní polyetylen  

RŠ  revizní šachta  

ES  elektroměrová skříň  

RN  retenční nádrž na dešťovou vodu  

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

PB  požární bezpečnost  

PBŘS  požárně bezpečnostní řešení stavby 

TI  tepelná izolace  

EPS  expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren 

HI  hydroizolace  

PE  polyetylen 

PUR  polyuretan  

SDK  sádrokarton m n.m. metry nad mořem  
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Bpv  Balt po vyrovnání (výškový systém)  

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém) 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

SN  tlaková třída potrubí tl. tloušťka  

ČSN EN eurokód  

ČSN  česká státní norma 

§  paragraf 

Sb.  sbírky  

č.  číslo  

ks  kusy 

Zák.  zákona  

Vyhl.  Vyhlášky 

U  součinitel prostupu tepla 

 UN,20  požadovaný součinitel prostupu tepla  

Urec,20  doporučený součinitel prostupu tepla  

ČSN  česká technická norma  

kN  kilonewton  

q nahodilé zatížení  

g  stále zatížení  

dB  decibel  

°K  stupňů Kelvin  

°C  stupňů Celsia  

W  watt 

Σ  suma  

λ  součinitel tepelné vodivosti  

pv  výpočtové požární zatížení  

Rd  návrhová únosnost  

NÚC  nechráněná úniková cesta  

PHP  přenosný hasící přístroj  

ϴai  návrhová teplota interiéru  

ϴe  návrhová teplota exteriéru  
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Ɵsi;min minimální teplota na konstrukci v interiéru  

φi  vlhkost v interiéru  

δ  difúzní součinitel  

fRsi  teplotní faktor  

fr;si,cr  teplotní faktor kritický  

ξRsiK  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu  

HT  měrná ztráta prostupem tepla  

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc doporučený součinitel prostupu tepla  

Uem,rq požadovaný součinitel prostupu tepla  

bi  činitel teplotní redukce s sekunda  

Rdt  návrhová únosnost zeminy  

tg  tangenc  

kPa  kilopascal  

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  

Ψg  lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený tepelnou vazbou  

Ag  celková plocha zasklení  

Af  celková plocha rámu  

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení  

Uf  součinitel prostupu tepla rámu  

Ig  viditelný obvod zasklení 

d  tloušťka vrstvy konstrukce  

ρ  objemová hmotnost vrstvy konstrukce  

λ  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu 

A  plocha 

OB2  obytné budovy druhé kategorie 

SPB  stupně požární bezpečnosti  

DP1  nehořlavý konstrukční systém 

A1  reakce na oheň  

REI 120 požární odolnost konstrukce  
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N 1.01  označení požárního úseku  

h  požární výška objektu  

ho  výška otvor v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. 

hs  světlá výška prostoru  

hu  ýška požárního úseku  

S  celková plocha P.Ú. 

Si  plocha místností v požárním úseku  

So  celková plocha otvor v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú.  

Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. 

Spo  požárně otevřená plocha  

p  požární zatížení (stálé a nahodilé) 

ps  požární zatížení stálé  

pn  požární zatížení nahodilé  

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska charakteru hořlavých 

látek  

d  odstupové vzdálenosti  

s  součinitel podmínek evakuace 

l  délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště P.Ú.  

E  počet evakuovaných osob 

pozn.  Poznámka 

C 16/20 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 16 MPa a charakteristickou 

krychelnou pevností v tlaku 20 MPa 
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6.SEZNAM PŘÍLOH 

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SLOŽKA Č.1 – D.0.1-PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

OBSAH: 

Č NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO ROZSAH 

D.0.1.01 STUDIE PŮDORYS 1.PP 1:100 1xA4 

D.0.1.02 STUDIE PŮDORYS 1.NP 1:100 2xA4 

D.0.1.03 STUDIE PŮDORYS 2.NP 1:100 2xA4 

D.0.1.04 STUDIE ŘEZ A-A´ 1:100 1xA4 

D.0.1.05 STUDIE POHLEDY 1:100 3xA4 

D.0.1.06 VÝPOČET SCHODIŠTĚ  3xA4 

D.0.1.07 VÝPOČET ZAATIKOVÝCH PŘEPADŮ  2xA4 

D.0.1.08 VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ  2xA4 

D.0.1.09 VÝPOČET ZÁKLADŮ  4xA4 

 

SLOŽKA Č.2 – C-SITUAČNÍ VÝKRESY 

OBSAH: 

Č NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO ROZSAH 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:1 000, 1:10 000 2xA4 

C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1:200 8xA4 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:200 8xA4 
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SLOŽKA Č.3 – D.1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

OBSAH: 

Č NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO ROZSAH 

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  8xA4 

D.1.1.01 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 1:50 10xA4 

D.1.1.02 PŮDORYS 1.PP 1:50 6xA4 

D.1.1.03 PŮDORYS 1.NP 1:50 10xA4 

D.1.1.04 PŮDORYS 2.NP 1:50 10xA4 

D.1.1.05 VÝKRES KONSTRUKCE PLOCHÉ 

STŘECHY 

1:50 8xA4 

D.1.1.06 TECHNICKÝ POHLED NA PLOCHOU 

STŘECHU 

1:50 6xA4 

D.1.1.07 ŘEZ A-A´ 1:50 8xA4 

D.1.1.08 ŘEZ B-B´ 1:50 10xA4 

D.1.1.09 TECHNICKÉ POHLEDY (JIHOZÁPADNÍ, 

SEVEROZÁPADNÍ) 

1:50 6xA4 

D.1.1.10 TECHNICKÉ POHLEDY 

(SEVEROVÝCHODNÍ, JIHOVÝCHODNÍ) 

1:50 6xA4 

D.1.1.11 SKLADBY KONSTRUKCÍ  24xA4 

D.1.1.12 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ  7xA4 

D.1.1.13 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ  1xA4 

D.1.1.14 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ  3xA4 

D.1.1.15 VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ A 

DOPLŇKŮ 

 2xA4 

D.1.1.16 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ  1xA4 
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SLOŽKA Č.4 – D.1.2-STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

OBSAH: 

Č NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO ROZSAH 

D.1.2.01 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.PP 1:50 6xA4 

D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP 1:50 8xA4 

D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPU NAD 2.NP 1:50 8xA4 

D.1.2.04 DETAIL A-ZÁKLAD PODSKLEPENÉ 

ČÁSTI BUDOVY 

1:5 6xA4 

D.1.2.05 DETAIL B- NAPOJENÍ PODSKLEPENÉ 

ČÁSTI BUDOVY A NEPODSKLEPENÉ 

ČÁSTI BUDOVY 

1:5 9xA4 

D.1.2.06 DETAIL C-STŘEŠNÍ SVĚTLÍK 1:5 2xA4 

D.1.2.07 DETAIL D- DETAIL ANGLICKÉHO 

DVORKU 

1:5 8xA4 

D.1.2.08 DETAIL E-ZAATIKOVÝ CHRLIČ 1:5 7xA4 

D.1.2.09 DETAIL F-ODVODNĚNÍ A UKONČENÍ 

BALKÓNU 

1:5 6xA4 

D.1.2.10 DETAIL G-DETAIL VSTUPU NA TERASU 1:5 5xA4 

D.1.2.11 DETAIL H- DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ 1:5 3xA4 

D.1.2.12 SCHÉMA KANALIZACE 1.PP 1:100 2xA4 

D.1.2.13 SCHÉMA KANALIZACE 1.NP 1:100 2xA4 

D.1.2.14 SCHÉMA KANALIZACE 2.NP 1:100 2xA4 

D.1.2.15 SCHÉMA ROZVODŮ VODY 1.PP 1:100 2xA4 

D.1.2.16 SCHÉMA ROZVODŮ VODY 1.NP 1:100 2xA4 

D.1.2.17 SCHÉMA ROZVODŮ VODY 2.NP 1:100 2xA4 
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SLOŽKA Č.5– D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

OBSAH: 

Č NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO ROZSAH 

D.1.3 ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  21xA4 

D.1.3.01 SITUACE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 1:200 3xA4 

D.1.3.01 PŮDORYS 1.PP 1:200 8xA4 

D.1.3.01 PŮDORYS 1.NP 1:50 8xA4 

D.1.3.01 PŮDORYS 2.NP 1:50 8xA4 

 

 

SLOŽKA Č.6– D.1.4 STAVEBNÍ FYZIKA 

OBSAH: 

NÁZEV DOKUMENTU ROZSAH 

STAVEBNÍ FYZIKA (VÝPOČTY + PŘÍLOHY) 123xA4 

 

SLOŽKA Č.7– TECHNICKÉ LISTY 

SLOŽKA Č.6– VIZUALIZACE 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

 

BYTOVÝ DŮM  
APARTMENT BUILDING  
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