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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá návrhem projektové dokumentace bytového 

domu v Poličce, který je řešen jako třípodlažní, částečně podsklepený, 

s plochou střechou v mírně svažitém terénu. Pohledově i konstrukčně 

se jedná o jednoduchou stavbu, která svým charakterem i výrazem 

nenarušuje zástavbu v lokalitě Bezručova a je v souladu s územním 

plánováním města Poličky a jejími platnými regulativy zástavby. V objektu 

se nachází celkem 12 bytových jednotek, sklepní prostory budou využívány 

pro technická zařízení s 12 sklepními kójemi, které budou k dispozici 

majitelům bytových jednotek. Objekt je zděný, zateplen tepelně izolačními 

fasádními deskami.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

novostavba, bytový dům, částečné podsklepení, keramické tvárnice, plochá 

střecha, strop POROTHERM, ztracené bednění  

ABSTRACT  

The bachelor thesis “Apartment house Polička” is focused on the creation 

of project documentation for a block of flats, which has three floors, 

a partial basement and a flat roof and is built in mildly steep ground. From 

the constructional point of view it is a simple building which does not 

disrupt built-up area in Bezručova locality and is in compliance with local 

planning of the town Polička and its valid housebuilding regulations. In the 

building there are 12 flats. The area of basement will be used for technical 

devices and 12 cellar cells will be at the disposal of the flat owners. The 

building is masonry and thermally insulated by facade boards.  

KEYWORDS  

new building, apartment building, partial basement, ceramic brick, flat floor, 

ceiling POROTHERM, permanent formwork  
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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je navržení části projektové dokumentace 

ve stupni pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. pro 

novostavbu bytového domu v Poličce. Navržený objekt je situován na jižním 

okraji města Poličky v rozvijící se lokalitě Bezručova, která je dle územního 

plánu města Poličky určena pro zástavbu rodinnými domy s vymezenými 

plochami pro domy bytové. Při návrhu byl respektován územní plán města, 

a bylo pracováno s reálným pozemkem. Bytový dům je navržen tak aby byl 

v souladu s regulativy města Poličky.  

 Řešený objekt má tři nadzemní podlaží s celkem 12 bytovými 

jednotkami. V každém nadzemním podlaží se nachází celkem 4 bytové 

jednotky o různých velikostech. Jedná se o částečně podsklepený objekt. 

V podzemním podlaží je umístěno 12 sklepních kójí, kolárna navržena pro 

parkování jízdních kol a kočárkárna taktéž určena pro majitele bytů. Objekt 

je přizpůsoben pro bezbariérové užívání, přístup do objektu pro osoby 

s postižením pohybového aparátu je zajištěn pomocí rampy. Pohyb mezi 

jednotlivými podlažími je umožněn za použití výtahu. Objekt je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou.  

Bytový dům je navržen jednoduše, bez výrazných fasádních prvků, tak 

aby působil přirozeně a nijak nenarušoval místní zástavbu. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

BYTOVÝ DŮM V POLIČCE 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků), 

Adresa: Polička 

Katastrální území: Polička 725358 

Parcelní číslo: 6611/54 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 6611/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

- 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její 

podnikatelskou činností) nebo 

- 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba). 

Město Polička 

Palackého nám. 160 

Polička 572 01 

IČO: 00277177 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název 

(právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla, 

Ondřej Nespěšný, Družstevní 1110, 572 01, Polička 
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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, 

Ing. Markéta Sedláková Ph.D., členské číslo ČKAIT: 1004604 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 

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. 

D.1.3 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Ondřej Nespěšný, B4S10, akademický rok 2017/2018 

D.1.4 STAVEBNÍ FYZIKA 

Ondřej Nespěšný, B4S10, akademický rok 2017/2018 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO 01 – Bytový dům A 

SO 02 – Bytový dům B 

SO 03 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 04 – Přípojka veřejného vodovodu 

SO 05 – Přípojka nízkého napětí el. proudu  

SO 06 – Přípojka telekomunikační sítě 

SO 07 – Teplovodní přípojka 

SO 08 – Dešťová kanalizace 

SO 09 – Vsakovací objekt, retenční nádrž 

SO 10 – Zpevněné plochy pojízdné, parkoviště 

SO 11 – Zpevněné plochy pochozí, chodníky 

SO 12 – Objekt pro skladování komunálního odpadu 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 

základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno 

autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 

rozhodnutí nebo opatření, 

OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil 

navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro 

rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního 

zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do 

evidence územně plánovací činnosti. 

Parcela je vymezena pro obytnou zástavbu, stejně jako sousední parcely, 

dle územní studie města Polička. Stavba je řešena v souladu s plánovanou 

dokumentací. Stavební povolení vydal: 

Městský úřad Polička – stavební úřad 

Palackého nám. 160, Polička 572 01 

SPIS. ZN.: MP/07800/2017/SÚ 

Č. J.: MP/12720/2017/SÚ/K 

Oprávněná osoba: Václav Kašpar 

E-mail: urad@policka.org 

E-podatelna: epodatelna@policka.org 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, 

na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 

provádění stavby, 

Projektová dokumentace pro stavební povolení – Bytový dům v Poličce, 

lokalita Bezručova, zpracovatel projektové dokumentace – Ondřej 

Nespěšný, B4S10 

c) další podklady. 

Dokumentace pro provedení stavby byla vyhotovena na základě podkladů a 

konzultací dodaných výrobci jednotlivých stavebních a konstrukčních prvků 

a technologií 
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B Souhrnná technická zpráva 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Dodavatelská dokumentace stavby bude vypracována dle podkladů 

z vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

Požadavky pro vypracování dodavatelské dokumentace budou na základě 

výběrového řízení, kde výběr dodavatele bude určovat příslušné stavební a 

konstrukční manipulaci s materiálem. Dodavatelská dokumentace a 

následná realizace bude splňovat projektové a montážní návody 

jednotlivých dodavatelů na příslušný stavební či konstrukční materiál. 

Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby 

(DPS), dle které dopracuje realizační dokumentaci (dle soutěžních podmínek 

objednatele). V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo 

změně materiálu, je nutné vypracovat dokumentaci skutečného provedení. 

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vyhotovit v případě potřeby 

dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby. Vybraná 

firma na základě veřejné soutěže, se postará o výkresy, které budou 

potřebné k provedení díla z hlediska firmou používaných materiálů a 

technologií, které se do této PD nesmí konkrétně zadávat. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, 

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví – je potřeba zpracovat 

plán BOZP. Plán BOZP bude zpracován koordinátorem BOZP před 

započetím realizace stavby. Vybraná firma na základě veřejné soutěže musí 

mít vypracovaný konkrétní plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

na staveništi s přesným harmonogramem provádění prací se zahrnutím 

ukončení jednotlivých prací. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit 

dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb, 

Práce nebudou probíhat v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu 

jiných staveb. 
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d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 

prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností 

staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

Nejsou určeny žádné zvláštní požadavky na organizaci staveniště a 

provádění prací na něm. Budou dodrženy požadavky stanovené nařízení 

vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel při uspořádání 

staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště a aby staveniště 

vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby a dalším požadavkům na staveniště 

stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. Zhotovitel vymezí 

pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom postupuje podle 

nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, 

předáno a který je převzal. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Vše bude prováděno dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků 

práce pro daný druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity 

materiály řádně otestované s osvědčením o hygienické nezávadnosti pro 

určený typ použití. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými 

předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 

zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní 

prostředí.  

- Odpadové hospodářství – obec má zajištěný týdenní odvoz odpadků. 

Pojízdné trasy kolem objektu budou pravidelně čištěny od 

staveništního prachu, popř. spadlých materiálů. Během výstavby 

dojde ke vzniku odpadu, který bude pravidelně odvážen na skládku 

nebo odborně likvidován na stavbě - viz. odstavec výše.  

Nedojde ke zhoršení životního prostředí. Úpravy a stavební konstrukce v 

objektu jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. Provádění stavby 

nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními 

bude tento vliv co nejvíce eliminován.  

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

- Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší. 
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- Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je 

dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit.  

- Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně 

očištěny. 

- Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a 

vyhlášky. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné 

prostranství a suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku. 

- Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z 

prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými 

produkty.  

Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadů, který slouží pro 

stanovení způsobu jejich likvidace. Požadavky na ochranu veřejného zdraví 

dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a zák.č.258/2000 Sb. 

ochranu proti hlukům a vibracím. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje 

hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 

místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje 

hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 

ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory 

na elektrickou energii umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných 

vhodných zástěnách. 

- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při 

nakládání na auta může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. 

Případné nečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 

produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím 

platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a 

pravidelné seřizování motorů. 

- ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
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Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu za 

řízení staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění 

podzemních vod. 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavba bude situována v katastrálním území Polička [725358], parcelní číslo 

6611/54. Terén pozemku je svažitý směrem k severu, objekt je mimo dosah 

všech ochranných pásem. Po vyhotovení stavby nebudou zabrány sousední 

ani jiné parcely, taktéž zařízení staveniště. Pozemek není zastavěn, jedná se 

o zatravněnou plochu, v současné době nemá využití. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem, 

OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil 

navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro 

rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního 

zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do 

evidence územně plánovací činnosti. 

Parcela je vymezena pro obytnou zástavbu, stejně jako sousední parcely, 

dle územní studie města Polička. Stavba je řešena v souladu s plánovanou 

dokumentací. 

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

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

- 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území, 

Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území. 

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

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Není předmětem bakalářské práce. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod., 

Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby, 

hydrogeologický průzkum. Dle map radonového indexu lze lokalitu stanovit 

jako území s přechodným radonovým indexem (v nehomogenních 

kvarterních sedimentech). Je nutno počítat s opatřením omezujícím a 

snižujícím koncentraci radonu v uzavřených prostorách a místnostech. 

Vzhledem k těmto údajům je navrženo hydroizolační souvrství zohledňující 

nízkou radonovou zátěž, v projektové dokumentaci doporučen 

protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás DEK GLASTEK Al 40 mineral 

(nosná vložka z hliníkové fólie), v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým 

pásem DEK ELASTEK 50 special mineral (s nosnou vložkou z PE rohože). Oba 

pásy plnoplošně nataveny k podkladu. Daný pozemek se nenachází v 

poddolovaném území. Geologický a stavebně historický průzkum nebude 

vzhledem k charakteru stavby prováděn. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Není známo. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod., 

Stavba neovlivní klimatické poměry a ovzduší, nebude kontaminovat půdu 

ani nenaruší stabilitu ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí. 

Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území. 

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

odtokové poměry v území, 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je 

nutné minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na 

staveniště, stejně tak i ochranu stávajících komunikací (zajištění očištění 

stavební technika před vjezdem na silniční komunikaci). Vzhledem k rychlé 

výstavbě objektu bude vliv na okolí v průběhu výstavby minimální. Pro účely 

stavby bude využíván pozemek investora. Stavba bude prováděna tak, aby 

nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků. Požárně nebezpeční 

prostor nezasahuje na sousední pozemky (viz zpráva požárně 

bezpečnostního řešení stavby). Dešťová voda bude vsakována na pozemku 

investorského záměru, z přepadu do retenční nádrže pro užívání užitkové 

vody. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Bude provedeno odstranění náletových dřevin a travního porostu 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Vzhledem k charakteru pozemku vyžaduje stavba zábor do zemědělského 

půdního fondu (BPEJ 7.25.04). Ke stavbě bude vyžadováno závazné 

stanovisko odboru životního prostředí v Poličce. Na základě tohoto 

požadavku bude vypracována zemědělská příloha o vyhodnocení důsledku 

navrhovaného umístění stavby. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

- Napojení na dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na nově vybudovanou komunikaci (ulice J. Seiferta). 

Na pozemku investorského záměru se budou nacházet parkovací stání pro 

osobní automobily v normových velikostech. Řešení rozhledových 

trojúhelníků (dle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích) viz celkový situační výkres. 

- Napojení na technickou infrastrukturu 

Splašková voda svedena do obecního řádu splaškové vody (DN 250 – PVC-

KG), 

Dešťová voda bude svedena do retenčních nádrží dešťových vod (SO 09) o 

objemu 2 x 5,0 m3, nadbytečná voda bude svedena do drenážního 

vsakovacího tělesa dešťových vod, jenž je navržen na pozemku investora.  

- Pitná voda 

Pitná voda bude zajištěna napojením na veřejné vodovodní rozvody – voda 

bude odebírána z městského vodovodu. Veřejný vodovod je navržen z HD 

PE profilů DN 100 a DN 80. 

- Užitková voda 

Užitková voda bude získána z retenčních nádrží pro kumulaci dešťových vod 

umístěných na pozemku investora (SO 09). 

- Zásobení elektrickou energií 
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Objekt bude připojen na venkovní vedení NN přípojkou nízkého napětí 

zemním kabelem, jističová skříň s hlavním jističem a elektroměrem 

umístěna na hranici pozemku. 

- Zásobení plynem 

Objekt nebude plynofikován. 

 

- Bezbariérový přístup 

Bezbariérový přistup do objektu je zajištěn pomocí rampy pro vozíčkáře 

navržené dle platných norem a požadavků na bezbariérový přístup. 

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

investice. 

Na pozemku investorského záměru bude zbudována vodovodní přípojka 

pitné vody a přípojka nízkého elektrického napětí, dále pak bude 

vybudována přípojka kanalizační pro odvod splaškových vod. Dešťové vodu 

budou odváděny do vsaků na pozemku investorského záměru, z přepadu 

do retenčních jímek. Podrobný výpis položek podmiňujících investic – viz 

položkový rozpočet stavby. 

Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí: 

 1, přípojka NN, přípojka splaškové kanalizace, přípojka teplovodního 

potrubí, přípojka pitné vody, přípojky telekomunikačních sítí, retenční 

nádrže pro kumulaci dešťové vody a vsakovací pláně, 

 2, spodní stavba bytového domu 

 3, horní stavba bytového domu 

 4, zpevněné plochy 

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

provádí, 

Pozemek investora č. 6611/1 – orná půda, katastrálního území města 

Poličky (725358) ve vlastnictví Města Polička, Palackého nám. 160, Polička 

572 01, IČO: 00277177 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Pozemek investora č. 6611/1 – orná půda, katastrálního území města 

Poličky (725358) ve vlastnictví Města Polička, Palackého nám. 160, Polička 

572 01, IČO: 00277177 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Řešený objekt je bytový dům pro bydlení s 12 byty ve třech nadzemních 

podlažích. Jedná se o částečně podsklepenou stavbu, v mírně svažitém 

terénu. V každém patře se nachází 4 bytové jednotky o různých velikostech 

1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK. V podzemním podlaží je umístěno celkem 12 

sklepních kójí určených pro majitele jednotlivých bytů. Pro uložení jízdních 

kol a kočárků jsou vymezeny další dvě místnosti sloužící obyvatelům 

bytového domu. Zde se také nachází úklidová a technická místnost. 

Technická místnost je určena pro umístění výměníku a akumulační nádoby 

pro vytápění objektu a rozvod teplé vody. Užitná plocha je 1134,28 m2 a 

obytná plocha 814,53 m2. Objekt je přizpůsoben pro bezbariérové užívání, 

přístup do objektu pro osoby s postižením pohybového aparátu je zajištěn 

pomocí rampy se sklonem 1:16. Pohyb mezi jednotlivými podlažími je 

umožněn za použití výtahu. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 

střechou, výška atiky je +10,020 m (vztaženo k +0,000). Na objektu budou 

použity standartní fasádní barvy (viz technické pohledy), okna rámů a 

vstupní dveře do objektu budou hliníková. Objekt je navržen jednoduše, bez 

výrazných fasádních prvků, tak aby působil přirozeně a nijak nenarušoval 

obytnou zástavbu. 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 

jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 

stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí, 

Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu, třípodlažního 

objektu s částečným podsklepením, plochou střechou. 

b) účel užívání stavby, 

Objekt bude sloužit k trvalému bydlení 29 osob ve 12 samostatných 

bytových jednotkách, které jsou součástí novostavby bytového domu a 

potřeb obývajících osob – sklepní kóje, kolárna, kočárkárna, parkovací 

plochy pro osobní vozidla. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 

technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Stavba dodržuje požadavky na základě vyhlášky 398/2009 Sb. – Vyhláška o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní 

staveb. 

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

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Není předmětem bakalářské práce. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Nepožaduje se ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

apod., 

Zastavěná plocha: 391,2 m2 

Užitná plocha: 1134,28 m2 

Obestavěný prostor: 3919,82 m3 

Počet bytových jednotek: 12 

Počet uživatelů: 29 uživatelů 

 

Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2)

1S01 CHODBA 29,36

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP

KATEGORIE

KOMUNIKAČNÍ PROSTORY

1S02 TECHNICKÁ MÍSTNOST 5,10

1S03 SKLEP I 5,36

1S04 SKLEP II 5,21

1S05 SKLEP III 5,59

1S06 SKLEP IV 5,75

1S07 SKLEP V 5,47

1S08 CHODBA III 8,18

1S09 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3,11

1S10 SKLEP VI 6,37

1S11 CHODBA I 11,58

SK
LA

D
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V
A

C
Í A
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H
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K

É
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R
O

ST
O

R
Y

KOMUNIKAČNÍ PROSTORY

1S12 SKLEP VII 5,96

1S13 SKLEP VIII 6,58

1S14 SKLEP IX 6,51

1S15 SKLEP X 6,54

1S16 SKLEP XI 6,73

1S17 SKLEP XII 6,41

1S18 KOČÁRKÁRNA 25,42

1S19 KOLÁRNA 30,67

1S20 CHODBA II 8,18

CELKEM 194,06 m2
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O
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A

C
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.

KOMUNIKAČNÍ PROSTORY
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Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) PLOCHA JEDNOTKY

101 ZÁDVEŘÍ 8,11

102 CHODBA 38,92

103 SCHODIŠTĚ 22,23

104 VÝTAH 3,33

105 CHODBA I 5,76

106 OBYTNÁ MÍSTNOST + KK 21,10

107 KOUPELNA + WC 5,17

108 CHODBA II 9,95

109 LOŽNICE 25,60

110 ŠATNA 4,27

111 OBÝVACÍ POKOJ 23,00

112 JÍDELNA + KK 22,11

113 KOUPELNA 6,24

114 WC 1,92

115 ZÁDVEŘÍ 4,02

116 KOUPELNA + WC 4,67

117 LOŽNICE 14,02

118 OBÝVACÍ POKOJ + KK 19,38

119 ZÁDVEŘÍ 3,75

120 CHODBA 7,89

121 KOUPELNA 4,80

122 WC 1,74

123 WC II 10,23

124 LOŽNICE 15,59

125 DĚTSKÝ POKOJ 10,93

126 OBÝVACÍ POKOJ + KK 39,38

127 SPÍŽ 2,83

CELKEM 336,94 m2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

KATEGORIE

KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 72,59

B
Y

T
 Č

. 1
B

Y
T

 Č
. 2

B
Y

T
 Č

. 3
B

Y
T

 Č
. 4

2
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97,14
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K

32,03
3

+
K

K

93,09
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Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) PLOCHA JEDNOTY

201 CHODBA + SCHODIŠTĚ 26,57 26,57

202 CHODBA I 8,88

203 LOŽNICE 13,51

204 OBÝVACÍ POKOJ + KK 21,10

205 KOUPELNA + WC 6,07

231 LODŽIE 8,09

206 CHODBA II 9,55

207 LOŽNICE 23,95

208 ŠATNA 3,07

209 OBÝVACÍ POKOJ 22,08

210 JÍDELNA + KK 20,95

211 KOUPELNA 4,43

212 WC 1,44

226 BALKON I 3,62

227 BALKON II 3,62

213 ZÁDVEŘÍ 4,02

214 KOUPELNA + WC 4,67

215 LOŽNICE 14,02

216 OBÝVACÍ POKOJ + KK 19,66

228 BALKON III 3,62

217 ZÁDVEŘÍ 3,75

218 CHODBA 7,89

219 KOUPELNA 4,80

220 WC 1,74

221 PRACOVNA 10,23

222 LOŽNICE 15,87

223 DĚTSKÝ POKOJ 10,93

224 OBÝVACÍ POKOJ + KK 39,65

225 SPÍŽ 2,83

229 BALKON IV 3,62

230 BALKON V 3,62

CELKEM 327,94 m2

KATEGORIE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

KOMUNIKAČNÍ PROSTORY
B
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T
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. 5
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 Č

. 6
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. 7
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. 8 4
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49,56

2
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1

85,47
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Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) PLOCHA JEDNOTY

301 CHODBA + SCHODIŠTĚ 26,57 26,57

302 CHODBA I 8,88

303 LOŽNICE 13,51

304 OBÝVACÍ POKOJ + KK 21,10

305 KOUPELNA + WC 6,07

331 LODŽIE 8,09

306 CHODBA II 9,55

307 LOŽNICE 23,95

308 ŠATNA 3,07

309 OBÝVACÍ POKOJ 22,08

310 JÍDELNA + KK 20,95

311 KOUPELNA 4,43

312 WC 1,44

326 BALKON I 3,62

327 BALKON II 3,62

313 ZÁDVEŘÍ 4,02

314 KOUPELNA + WC 4,67

315 LOŽNICE 14,02

316 OBÝVACÍ POKOJ + KK 19,66

328 BALKON III 3,62

317 ZÁDVEŘÍ 3,75

318 CHODBA 7,89

319 KOUPELNA 4,80

320 WC 1,74

321 PRACOVNA 10,23

322 LOŽNICE 15,87

323 DĚTSKÝ POKOJ 10,93

324 OBÝVACÍ POKOJ 39,65

325 SPÍŽ 2,83

329 BALKON IV 3,62

330 BALKON V 3,62

CELKEM 327,94 m2

KATEGORIE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standartní a neovlivní 

negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné 

zplodiny, nežádoucí nebezpečné výpary. Splašková voda svedena do obecní 

stokové sítě. Dešťová voda svedena do retenčních jíme pro další využití jako 

užitková voda, nadbytečná voda bude odvedena do vsakovací nádrže na 

pozemku investora. Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a 

plastové obaly, dřevo, stavební suť a další) budou odváženy do nejbližšího 

sběrného dvora odpadů. 

 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly      O 

15 01 02 plastové obaly        O 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a ker. výrobky O 

17 02 01 dřevo         O 

17 03 02 asfaltové směsi a výrobky neobsahující dehet    O 

17 05 04 vytěžená nekontaminovaná zemina     O 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry     O 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady     O 

20 03 01 směsný komunální odpad      O 

20 01 39 plasty         O 

O – ostatní odpad 

 

Navržená novostavba nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba neovlivní 

klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší 

stabilitu ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí. 

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb., kterou stanový katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 

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

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

Zdroje, vlastnosti a druhy škodlivin nebudou vznikat, likvidace odpadů bude 

provádět firma zabývající se svozem odpadů. 
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Základní bilance stavby 

 

Celková potřeba vody 

Počet bytových jednotek:     12 

Počet osob obývajících bytové jednotky:  24 

Jmenovitá spotřeba vody (qn)    150l/den 

Průměrná spotřeba vody 

Qp = qn x n = 150 x 24 = 3 600l/den = 3,6m3/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti (kd)   1,5 

Maximální denní spotřeba vody 

Qm = Qn x kd = 3 600 x 1,5 = 5400l/den = 5,4m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kd)  1,8 

Doba čerpání vody (z)     24 h 

Maximální hodinová spotřeba vody 

Qh = Qm x kh / z = 5400 x 1,8 / 24 = 338l/h 

 

Odhad množství splaškových a dešťových vod: 

(odborný výpočet viz přípojka splaškové kanalizace) 

 

Název  množství celkem (ks)  spotřeba (l/s) spotřeba 

celkem (l/s) 

Umývadlo   21    0,5  10,5 

Dřez    12    0,8  9,6 

Sprchový kout  12    0,8  9,6 

Pračka   12    0,8  9,6 

Myčka   12    0,8  9,6 

WC    15    2,0  30,0 

          78,9 l/s 

Qs = K x √∑𝑫𝑼 

Qs = 0,5 x √∑𝟕𝟖, 𝟗 

Qs = 4,44l/s 
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Qs - výpočtový průtok odpadních vod (l/s) 

K - součinitel odtoku 

DU - výpočtové odtoky (l/s) 

 

Celkový odtok splaškových odpadních vod pro objekt bytového domu je tedy 

4,44 l/s 

Dimenze kanalizační přípojky DN 150 se sklonem 2% a max. 70% stupni 

plnění  

(DN 150 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 75 6760) 

 

Odhad množství dešťových vod: 

Střešní plocha bytového domu: 

Qd  výpočet průtoku dešťových vod (l/s) 

i  intenzita deště (l/m2) 

A  půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha 

střechy 

c  součinitel odtoku dešťových vod 

 

Qds = i x A x C 

Qds = 0,03 x 350,77 x 0,9 

Qds = 9,47 l/s 

 

Celkový odtok dešťových vod z konstrukce střechy pro objekt bytového domu 

je tedy 9,47 l/s 

Dimenze odpadní přípojky do vsakovacího objektu DN 150 se sklonem 

2% a max. 70% stupni plnění (DN 150 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 

75 6760) 

 

Zpevněné plochy: 

Qd  výpočet průtoku dešťových vod (l/s) 

i  intenzita deště (l/m2) 
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A  půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha 

střechy 

c  součinitel odtoku dešťových vod 

 

Qduo = i x A x C 

Qdzp = 0,03 x 219,21 x 0,7 

Qdzp = 4,60 l/s 

 

Celkový odtok dešťových vod ze zpevněných ploch pro objekt bytového domu 

je tedy 4,60 l/s 

Dimenze odpadní přípojky do vsakovacího objektu DN 125 se sklonem 

2% a max. 70% stupni plnění (DN 125 Qmax = 9,6 l/s – vyhovující dle ČSN 

75 6760) 

 

Parkovací plochy: 

Qd  výpočet průtoku dešťových vod (l/s) 

i  intenzita deště (l/m2) 

A  půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha 

střechy 

c  součinitel odtoku dešťových vod 

 

Qduo = i x A x C 

Qdzp = 0,03 x 477,0 x 0,4 

Qdzp = 5,724 l/s 

 

Celkový odtok dešťových vod z parkovacích ploch pro objekt bytového domu 

je tedy 5,724 l/s 

Dimenze odpadní přípojky do vsakovacího objektu DN 125 se sklonem 

2% a max. 70% stupni plnění (DN 125 Qmax = 9,6 l/s – vyhovující dle ČSN 

75 6760) 

 

Odhad spotřeby elektrické energie: 

Připojované elektrické spotřebiče 
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Ohřev vody     30kW 

Osvětlení     12kW 

Kuchyňské spotřebiče – vaření  60kW 

Ostatní spotřebiče    12kW 

Celkem     114kW 

 

Výpočet hlavního jističe před elektroměrem 

I = P/U 

I = 114 000 / 230 

I = 495,65A 

HLAVNÍ DOMOVNÍ JISTIČ NAVRŽEN BH500N  

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

členění na etapy, 

Stavba není členěna na etapy. Bezprostředně po vydání stavebního 

povolení bude započato, v návaznosti na povětrnostní a klimatické 

podmínky, s výstavbou bytového domu 

Předpokládané zahájení stavby:  3.Q 2018 

Předpokládané ukončení stavby: 3.Q 2019 

Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí: 

 1, přípojka NN, přípojka splaškové kanalizace, přípojka teplovodního 

potrubí, přípojka pitné vody, přípojky telekomunikačních sítí, retenční 

nádrže pro kumulaci dešťové vody a vsakovací pláně, 

 2, spodní stavba bytového domu 

 3, horní stavba bytového domu 

 4, zpevněné plochy 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační rozpočtové náklady dle URS 2017 – JKSO 803.5 – Bytové domy 

netypové: 

Obestavěný prostor   3919,82 m3 

Hodnota 1m3*    4 405 Kč 

Orientační cena    17 266 807 Kč 
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*orientační ukazatel ceny na jeden metr krychlový obestavěného prostoru 

dle ÚRS 2017 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil 

navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro 

rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního 

zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do 

evidence územně plánovací činnosti. Parcela je vymezena pro obytnou 

zástavbu, stejně jako sousední parcely, dle územní studie města Polička. 

Výška zástavby 

- úroveň ± 0,0 – výškové osazení I. NP bytových domů bude max. 1,0 – 

1,2 m nad výškou osy přilehlé veřejné komunikace 

- vstupy do objektů budou řešeny bezbariérově 

- výška objektů bytových domů – max. 3 NP, v případě realizace šikmé 

střechy s využitím podkroví pro bydlení max. 2 NP; výška nových BD 

nesmí překročit výšku stávající sousední zástavby BD a nesmí narušit 

pohled na dominanty města 

Architektonické řešení 

- architektonické a hmotové řešení objektů nesmí narušit charakter, 

měřítko a obraz města – v řešeném území se jedná hlavně o dálkové 

pohledy na město a dominanty města 

- základní typ zastřešení hlavních objektů a doplňkových staveb – šikmé 

a ploché střechy 

- objekty bytových domů budou řešeny hmotově a architektonicky 

jednotně, včetně výšky zástavby a typu zastřešení (šikmé nebo ploché 

střechy), příp. oplocení 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení. 

Navrhovaný zděný objekt je řešen jako třípodlažní, částečně podsklepený 

v mírně svažitém terénu. Pohledově i konstrukčně se jedná o jednoduchou 

stavbu, který svým charakterem i výrazem nenarušuje zástavbu v lokalitě 

Bezručova a je v souladu s územním plánováním města Poličky a jejími 

platnými regulativy zástavby. Objekt má tvar obdélníku o rozměrech 14,580 

x 26,830 m o výšce atiky 10,645 m resp. 12,795 m od přilehlého terénu a 

konstrukční výšce jednotlivých podlaží 3,040 m. Celkový koncept bytového 

domu je realizován jako moderní objekt ve vyšším bytovém standartu. 

Fasáda objektu je navržena v bílé barvě, klempířské prvky a rámy oken a dveří 

v antracitové barvě (kódy RAL specifikovány ve výkrese technických pohledů. 
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Podsklepení bude mít fasádu z mozaikové omítky (přesná specifika viz výkres 

technických pohledů). 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

K danému záměru se nevztahuje 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. která stanovuje 

obecně technické požadavky na stavby pro užívání osob s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. Řešení se vztahuje zejména na přístup 

do objektu. V objektu bude použit výtah s bezbariérovým přístupem do všech 

podlaží 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Uživatelé budou respektovat všechny předpisy zajišťující bezpečnost při 

užívání, a to zejména vyhlášku 20/2012 Sb. – o technických požadavcích na 

stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Navrhovaný objekt je řešen jako třípodlažní, částečně podsklepený v mírně 

svažitém terénu. Pohledově i konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu, 

který svým charakterem i výrazem nenarušuje zástavbu v lokalitě Bezručova 

a je v souladu s územním plánováním města Poličky a jejími platnými 

regulativy zástavby. Objekt má tvar obdélníku o rozměrech 14,580 x 26,830 

m o výšce atiky 10,645 m resp. 12,795 m od přilehlého terénu a konstrukční 

výšce jednotlivých podlaží 3,040 m. Svislé obvodové konstrukce jsou 

provedeny klasickou zděnou technologií – obvodové cihelné zdivo Porotherm 

44 PROFI DRYFIX, vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D, vnitřní nosné 

akustické zdivo Porotherm 25 AKU SYM a Porotherm 30 AKU SYM , vnitřní 

nenosné zdivo Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX, obvodové zdivo podzemního 

podlaží je tvořeno z betonových tvárnic BEST 30 kladených na sucho 

s následným probetonováním. Nosné zděné konstrukce jsou vyneseny na 

základových konstrukcích z prostého betonu C 16/20. Stropní konstrukce 

jsou z prefabrikovaných stropních vložek MIAKO na nosnících POT 

Porotherm s nadbetonávkou z betonu C 20/25 o tloušťce 60 mm, tloušťka 

stropní konstrukce je 290 mm. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 

střechou, spádování je zajištěno tepelně izolačními klíny ve spádu 3 %, 
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stabilizační vrstvou je kačírek fr. 8–16 mm o tloušťce 200 mm. Vstup na 

střechu je z 3. NP světlíkem umístěným na chodbě. Objekt je zateplen 

tepelnou izolací tl. 100 mm tvořenou izolačními fasádními deskami ISOVER 

TF PROFI. Fasáda objektu je navržena z tenkovrstvé pastovitové omítky 

s organickým pojivem BAUMIT SILIKON TOP se škrábanou texturou, v úrovni 

podsklepené části a v úrovni soklu bude použita tenkovrstvá pastovitová 

omítka s organickým pojivem BAUMIT MOSAIK TOP. Okna jsou navržena jako 

hliníková s izolačním dvojsklem, barva oken bude RAL 7040 – šedá. Vstupní 

dveře do objektu budou hliníková s přerušeným tepelným mostem, odstín 

rámu RAL 7040 – šedá, zasklení HK1, čiré sklo. Objekt bude vytápěn 

teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem. Bytovým dům je napojen 

na centrální zásobování teplem, v technické místnosti je umístěna 

výměníková stanice, a akumulační nádoba na teplou vodu. Odvětrání objektu 

je zajištěno přirozenou ventilací okny. Odvětrání koupelen, WC a kuchyní je 

zajištěno pomocí axiálního ventilátoru DECOR 100 CRZ o maximálním 

akustickém výkonu LW = 40 dB(A). Ventilátory jsou uloženy v konstrukci 

instalačních šachet. Prostory podsklepené části budou odvětrávány 

přirozeně okny. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Základové konstrukce jsou navrženy jako monolitické, z prostého betonu 

C 16/20 XC1. Dimenze základových pásů je navržena na únosnost zeminy Rdt 

= 250 kPa – F4. Roznášecí deska nad základovými pasy je vyztužena vloženou 

betonářskou kari sítí, velikost ok 150 x 150, Ø4 mm. Hydroizolační souvrství 

spodní stavby zohledňující nízkou radonovou zátěž, v projektové 

dokumentaci doporučena protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás 

DEK elastek AL 40 mineral, tl. 4,0 mm (nosná vložka z hliníkové folie), 

v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým pásem DEK elastek 50 special 

mineral, tl. 5,0 mm (s nosnou vložkou z PE rohože). Oba pásy plnoplošně 

natavené k podkladu, resp. v souvrství. Svislé obvodové konstrukce jsou 

provedeny klasickou zděnou technologií – obvodové cihelné zdivo Porotherm 

44 PROFI DRYFIX, které bude zatepleno izolačními fasádními deskami ISOVER 

TF PROFI tloušťky 100 mm. Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D, vnitřní 

nosné akustické zdivo Porotherm 25 AKU SYM a Porotherm 30 AKU SYM, 

vnitřní nenosné zdivo Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX, obvodové zdivo 

podzemního podlaží je tvořeno z betonových tvárnic BEST 30 kladených na 

sucho s následným probetonováním betonem C 16/20, pod úrovní terénu 

bude opatřeno hydroizolačním souvrstvím doplněno tepelnou izolací EPS 
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PERIMETR s požadavky na minimální nasákavost. Na tepelné izolaci bude 

umístěna ochranná vrstva z nopové fólie, která bude ukončena v okapovém 

chodníku. Stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných stropních vložek 

MIAKO na nosnících POT Porotherm s nadbetonávkou z betonu C 20/25 o 

tloušťce 60 mm, tloušťka stropní konstrukce je 290 mm. Objekt je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou, spádování je zajištěno tepelně izolačními 

klíny ISOVER EPS 100 ve spádu 3 %, stabilizační vrstvou je kačírek fr. 8–16 mm 

o tloušťce 200 mm, hlavní hydroizolační vrstvu tvoří dvojice asfaltových 

hydroizolačních pásů z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny.   

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Navrhovaná stavba a její konstrukce odpovídají požadavkům daných 

vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební 

konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami tak, aby byla 

zajištěna životnost stavby a její použitelnost a odolnost proti nepříznivým 

vlivům a aby bylo zajištěno, že zatížení působící na stavbu nezpůsobí na 

stavbě negativní následky a nebude ohrožena bezpečnost a stabilita objektu 

jako celku. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Vytápění a příprava TUV 

Na základě požadavku investora (město Polička) budou objekty 

bytových domů napojeny na centrální zásobování teplem. Vytápění objektu 

je řešeno dálkovým vytápěním. Zdrojem tepla je dálkové teplo přiváděno 

nové vybudovanou teplovodní přípojkou. V technické místnosti bude 

umístěna výměníková stanice, jež bude zajišťovat dodávku teplé užitkové 

vody a vody pro vytápění. Nově vybudovaná teplovodní přípojka a 

výměníková stanice není předmětem řešení této dokumentace. Bude pouze 

provedena příprava pro teplovodní přípojku, a to zabetonováním PIP potrubí 

do základových pasů. Projektovou dokumentaci ve všech stupních a realizaci 

teplovodní přípojky a výměníkové stanice bude zajišťovat společnost: 

T. E. S. s.r.o. (Technické a energetické služby) 

Jiráskova 977, Polička, tel. ústředna: 461 721 796 

Jednatel společnosti: Bc. Cobe Ivanovski, tel. 461721796, mobil 605 246 744 

Rozvod tepla v jednotlivých bytech bude probíhat pomocí deskových 

otopných těles, v koupelnách jsou navrženy koupelnové žebříky. Podrobněji 

řešeno v samostatné části projektu – ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

- Elektroinstalace 
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Napojení objektu na vedení NN bude provedeno novou podzemní přípojkou 

NN ze stávajících energetických pilířů na pozemku. Elektroměrové skříně 

budou umístěny v technické místnosti v podzemním podlaží objektu (alt. v 

místnosti kočárkárny). V každém bytě bude dále pojistková skříň. Podrobněji 

řešeno v samostatné části projektu – SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ VČ. 

BLESKOSVODU. V rámci budovy bude provedena instalace domácího 

telefonu, která bude zajišťovat komunikaci mezi příchozími vně objektu a 

uvnitř objektu. Dále bude uvnitř objektu navržen systém televizních rozvodů, 

odpovídající současným standardům. Každá bytová jednotka bude připojena 

na komunikační infrastrukturu (TLF+DAT). Podrobněji řešeno v samostatné 

části projektu – SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 

 

- Bleskosvod 

Bytové domy budou opatřeny aktivním bleskosvodem. Řešeno v samostatné 

části projektu – SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ VČ. BLESKOSVODU. 

 

- Výtah 

Osazen trakční výtah KONE EcoSpace™ s automatickými dvou panelovými 

dveřmi – stranou posuvné. Typ kabiny – neprůchozí klec o rozměrech 

1100 x 1400 mm, výška kabiny 2200 mm, nosnost 630 kg. Výtah umožňuje 

přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, s čtyřmi 

nástupními podlažími. Výtah bude proveden v souladu s vyhl. 389/2009 Sb.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 268/2011 Sb. a dle 

norem ČSN 73 0833 – klasifikován jako OB2, ČSN 73 0802 a dalších. Řešeno 

v samostatné části, příloha – Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Veškeré konstrukce dotčené požadavky normy ČSN 73 0540-2 jsou navrženy 

dle požadavků. Objekt je klasifikován jako ÚSPORNÝ – B na základě 

energetického štítku obálky budovy. Viz příloha Stavební fyzika. 

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. 

Žádné materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska 

ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na 
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životní prostředí. Navrhovanou novostavbou nevznikne žádný zdroj 

odpadních látek. Větrání objektu je zajištěno přirozenou ventilací. 

V prostorách je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno umělým 

osvětlením, splňující požadavky ČSN 73 0580-2. Hygienická zařízení navržena 

dle požadavku ČSN 73 4108. Výplně otvorů – oken a dveří, jsou navrženy 

v souladu s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví 267/2015 Sb. 

Vytápění bude teplovodní pomocí deskových otopných těles. Příprava tepla 

bude centrální. Odvětrání WC a koupelen bude zajištěno pomocí axiálního 

ventilátoru DECOR 100 CRZ o hladině zvuku 40 dB. Ventilátor bude 

zabudován do konstrukce instalační šachty, kde bude napojen na ventilační 

potrubí. Kuchyňské digestoře jsou navrženy jako cirkulační. 

V okolí předpokládané stavby se nenachází žádný negativní zdroj hluku. 

Objekt je v dostatečné vzdálenosti od komunikací, který by mohli ovlivnit 

hladinu hluku uvnitř zástavby. V bytovém domě není navržena klimatizace. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Hydroizolační souvrství spodní stavby zohledňující nízkou radonovou zátěž, 

v projektové dokumentaci doporučena protiradonový modifikovaný SBS 

asfaltový pás DEK elastek AL 40 mineral, tl. 4,0 mm (nosná vložka z hliníkové 

folie), v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým pásem DEK elastek 5,0 

special mineral, tl. 5,0 mm (s nosnou vložkou z PE rohože). Oba pásy 

plnoplošně natavené k podkladu, resp. v souvrství. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Doporučen systém monitoringu bludných proudů dle ČSN EN 50162, dále 

doporučeno provedení korozního průzkumu. V této souvislosti navržena 

soustava pro ochranu stavby před nebezpečným přepětím, ať už původu 

přírodního (blesková přepětí přímá a indukovaná), nebo umělého (technická 

přepětí ze silových vedení, obvykle indukovaná). Návrh hromosvodové 

soustavy musí splňovat podmínky vyhláškou 20/2012Sb. Před realizací vnější 

ochrany před bleskem (jímací soustava, soustava svodů a uzemňovací 

soustava) proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot – ČSN EN 

62305. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovaná seizmicita se 

nevyskytuje. Ochrana před technickou seizmicitou nebude prováděna. 

d) ochrana před hlukem, 

Stavba nebude produkovat vnější hluk, vnitřní řešení a použité stavební 

materiály splňují podmínky požadavků dle zákona 267/2015 Sb. 
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e) protipovodňová opatření, 

Objekt se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nebudou 

prováděna 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V místě stavby se nevyskytují, nebyly zjištěny. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 Splašková voda svedena do obecního řádu splaškové vody. Dešťová 

voda bude svedena do retenčních nádrží dešťových vod o objemu 2 x 5,0 m3, 

nadbytečná voda bude svedena do drenážního vsakovacího tělesa dešťových 

vod, jenž je navržen na pozemku investora.  

Pitná voda 

 Pitná voda bude zajištěna napojením na veřejné vodovodní rozvody – 

voda bude odebírána z městského vodovodu. Veřejný vodovod je navržen 

z HD PE profilů DN 100 a DN 80. 

Užitková voda 

 Užitková voda bude získána z retenčních nádrží pro kumulaci 

dešťových vod umístěných na pozemku investora. 

Vytápění a TUV 

 Objekt bude připojen na teplovodní potrubí, přesná poloha sítě viz 

koordinační výkres C.2 

Zásobení elektrickou energií 

 Objekt bude připojen na venkovní vedení NN přípojkou nízkého napětí 

zemním kabelem, jističová skříň s hlavním jističem a elektroměrem umístěna 

na hranici pozemku.  

Přípojky sítí jsou vedeny převážně z ulice J. Seiferta. Přesné polohy sítí a místa 

napojení viz koordinační výkres C.2 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Celková potřeba vody 

Počet bytových jednotek:     12 

Počet osob obývajících bytové jednotky:  24 

Jmenovitá spotřeba vody (qn)    150 l/den 

Průměrná spotřeba vody 

Qp = qn x n = 150 x 24 = 3 600l/den = 3,6m3/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti (kd)   1,5 
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Maximální denní spotřeba vody 

Qm = Qn x kd = 3 600 x 1,5 = 5400l/den = 5,4m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kd)  1,8 

Doba čerpání vody (z)     24 h 

Maximální hodinová spotřeba vody 

Qh = Qm x kh / z = 5400 x 1,8 / 24 = 338l/h 

 

Odhad množství splaškových a dešťových vod: 

(odborný výpočet viz přípojka splaškové kanalizace) 

 

Název  množství celkem (ks)  spotřeba (l/s) spotřeba 

celkem (l/s) 

Umývadlo   21    0,5  10,5 

Dřez    12    0,8  9,6 

Sprchový kout  12    0,8  9,6 

Pračka   12    0,8  9,6 

Myčka   12    0,8  9,6 

WC    15    2,0  30,0 

          78,9 l/s 

Qs = K x √∑𝑫𝑼 

Qs = 0,5 x √∑𝟕𝟖, 𝟗 

Qs = 4,44l/s 

 

Qs - výpočtový průtok odpadních vod (l/s) 

K - součinitel odtoku 

DU - výpočtové odtoky (l/s) 

 

Celkový odtok splaškových odpadních vod pro objekt bytového domu je tedy 

4,44 l/s 

Dimenze kanalizační přípojky DN 150 se sklonem 2% a max. 70% stupni 

plnění  

(DN 150 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 75 6760) 
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Odhad množství dešťových vod: 

Střešní plocha bytového domu: 

Qd  výpočet průtoku dešťových vod (l/s) 

i  intenzita deště (l/m2) 

A  půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha 

střechy 

c  součinitel odtoku dešťových vod 

 

Qds = i x A x C 

Qds = 0,03 x 350,77 x 0,9 

Qds = 9,47 l/s 

 

Celkový odtok dešťových vod z konstrukce střechy pro objekt bytového domu 

je tedy 9,47 l/s 

Dimenze odpadní přípojky do vsakovacího objektu DN 150 se sklonem 

2% a max. 70% stupni plnění (DN 150 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 

75 6760) 

 

Zpevněné plochy: 

Qd  výpočet průtoku dešťových vod (l/s) 

i  intenzita deště (l/m2) 

A  půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha 

střechy 

c  součinitel odtoku dešťových vod 

 

Qduo = i x A x C 

Qdzp = 0,03 x 219,21 x 0,7 

Qdzp = 4,60 l/s 

 

Celkový odtok dešťových vod ze zpevněných ploch pro objekt bytového domu 

je tedy 4,60 l/s 
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Dimenze odpadní přípojky do vsakovacího objektu DN 125 se sklonem 

2% a max. 70% stupni plnění (DN 125 Qmax = 9,6 l/s – vyhovující dle ČSN 

75 6760) 

 

Parkovací plochy: 

Qd  výpočet průtoku dešťových vod (l/s) 

i  intenzita deště (l/m2) 

A  půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha 

střechy 

c  součinitel odtoku dešťových vod 

 

Qduo = i x A x C 

Qdzp = 0,03 x 477,0 x 0,4 

Qdzp = 5,724 l/s 

 

Celkový odtok dešťových vod z parkovacích ploch pro objekt bytového domu 

je tedy 5,724 l/s 

Dimenze odpadní přípojky do vsakovacího objektu DN 125 se sklonem 

2% a max. 70% stupni plnění (DN 125 Qmax = 9,6 l/s – vyhovující dle ČSN 

75 6760) 

 

Odhad spotřeby elektrické energie: 

Připojované elektrické spotřebiče 

Ohřev vody     30kW 

Osvětlení     12kW 

Kuchyňské spotřebiče – vaření  60kW 

Ostatní spotřebiče    12kW 

Celkem     114kW 

Výpočet hlavního jističe před elektroměrem 

I = P/U 

I = 114 000 / 230 

I = 495,65A 

HLAVNÍ DOMOVNÍ JISTIČ NAVRŽEN BH500N  



34 

B.4 Dopravní řešení 

Doprava a parkovací plochy jsou řešeny v předstihu v jiné projektové 

dokumentaci, dle níž současnosti probíhá stavba. Tato dokumentace 

je v souladu s územní studií. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Při výstavbě objektu bude docházet k terénním úpravám. Vykopaná zemina 

se použije k násypům a úpravy výškových úrovní, částečně k vybudování 

vsakovacího objektu. 

b) použité vegetační prvky, 

Bude použito standartní zatravnění dle zvyklostí v dané vegetační oblasti. 

Hranici pozemku budou lemovat okrasné jehličnaté keře Chamaecyparis. 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření, zabezpečující ochranu přírody a krajiny nebudou 

prováděna. 

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

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

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na životní prostředí 

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

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině apod., 

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na životní prostředí. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

- 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

- 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhována ochranná pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou 

splněny vhodným zvoleným konstrukčním řešením stavby. Běžné 

bezpečnostní prvky budou na stavbě instalovány a odzkoušeny. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Elektrická energie a voda potřebná při výstavbě bude zajištěna 

z vybudovaných přípojek. Podrobné podmínky stavební připravenosti 

zajišťované objednatelem budou stanoveny dodavatelem (nebo 

subdodavatelem) stavby. Za dodržování bezpečnostních zásad na staveništi 

jsou zodpovědní vedoucí pracovníci, stavbyvedoucí, kteří se s těmito 

zásadami musí prokazatelně seznámit. 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště bude zajištěno gravitačním vsakováním do 

vsakovacích plání na pozemku investora. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, 

Staveniště bude napojena na dopravní infrastrukturu z místní komunikace – 

ulice J. Seiferta, které přiléhá k pozemku - za dodržení podmínek vlastníka 

komunikace, stejně jako normových požadavků. Zejména musí být dodrženy 

ochranné a bezpečnostní předpisy na provoz na této komunikaci. Vozidla 

vykonávající stavební práce, která následně budou staveniště opouštět, musí 

být před nájezdem na jakoukoliv pozemní komunikaci řádně očištěna. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Pro účely stavby 

bude využíván pozemek investora – majitele pozemku. Stavba bude 

prováděna tak, aby byla dodržena práva majitelů sousedních parcel. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin, 

Bude provedeno pouze odstranění náletových dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Pro staveniště je určena plocha na pozemku investora dle potřeby. Veřejné 

plochy nebude třeba využívat. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou kladeny požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace, 

Odpady vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu objektu budou tvořit 

převážně spalitelné odpady jako např.: obaly, kartony, prkenné bednění, 

palety, odřezky dřevěných hranolů, pytle od sypkých stavebních hmot apod. 

V malém množství je též uvažováno s plasty, ocelí a kovy. Množství 

jednotlivých odpadů nelze přesně určit. Veškeré odpady budou likvidovány 

výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o 

předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník 

uschovat pro případnou kontrolu. 

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

Poměr výkopů a zásypů je navržen shodný. Případně bude vykopaná zemina 

využita pro vytvoření vsakovacích objektů a terénních vln. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. 

do podzemních vod. Odpadu budou likvidovány výlučně v zařízeních, které 

mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto 

provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uchovat pro případnou 

kontrolu. Během stavby nesmí docházet k znečisťování ovzduší, např. 

pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých 

odfouknutelných odpadů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 

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

na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

- 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasně jednoduché 

dopravní značení upozorňující na probíhající práce na staveništi a 

upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod., 

K danému záměru se nevztahuje. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba není členěna na etapy. Bezprostředně po vydání stavebního 

povolení bude započato, v návaznosti na povětrnostní a klimatické 

podmínky, s výstavbou bytového domu 

Předpokládané zahájení stavby:  3.Q 2018 

Předpokládané ukončení stavby: 3.Q 2019 

Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí: 

 1, přípojka NN, přípojka splaškové kanalizace, přípojka teplovodního 

potrubí, přípojka pitné vody, přípojky telekomunikačních sítí, retenční 

nádrže pro kumulaci dešťové vody a vsakovací pláně, 

 2, spodní stavba bytového domu 

 3, horní stavba bytového domu 

 4, zpevněné plochy 
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C Situační výkresy 

Obsah, rozsah a náležitosti situačních výkresů 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, 

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, 00) 

a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 

j) okótované 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 dočasné a trvalé zábory, 

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
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p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných 

prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku a zdroje požární vody. 

Výkresy C.1 – situační výkres širších vztahů a C.2 – koordinační situační 

výkres viz příloha C. situační výkresy – projektová dokumentace. 
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D Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech 

technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném 

rozsahu. 

Obsah a rozsah 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 
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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 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 
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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 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 
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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 

například: 

- 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 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 apod.; popis technického řešení, funkce a uspřádání 
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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 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 

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, včetně seznamu 

použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze členit na provozní celky. 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, 
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- 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, 

- 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 nebo orientace, požární 

nebo evakuační výtahy, 

- 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 
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výroby, potřeba materiálů, 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. 

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  

Navrhovaný objekt je řešen jako třípodlažní, částečně podsklepený v mírně 

svažitém terénu. Pohledově i konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu, 

který svým charakterem i výrazem nenarušuje zástavbu v lokalitě Bezručova 

a je v souladu s územním plánováním města Poličky a jejími platnými 

regulativy zástavby. Objekt má tvar obdélníku o rozměrech 14,580 x 26,830 

m o výšce atiky 10,645 m resp. 12,795 m od přilehlého terénu a konstrukční 

výšce jednotlivých podlaží 3,040 m. Vstup na střechu je z 3. NP světlíkem 

umístěným na chodbě. Objekt je zděný z keramických tvárnic POROTHERM 

zateplen tepelnou izolací tl. 100 mm tvořenou izolačními fasádními deskami 

ISOVER TF PROFI. Fasáda objektu je navržena z tenkovrstvé pastovitové 

omítky s organickým pojivem BAUMIT SILIKON TOP se škrábanou texturou, 

v úrovni podsklepené části a v úrovni soklu bude použita tenkovrstvá 

pastovitová omítka s organickým pojivem BAUMIT MOSAIK TOP. Okna jsou 

navržena jako hliníková s izolačním dvojsklem, barva oken bude RAL 7040 – 

šedá. Vstupní dveře do objektu budou hliníková s přerušeným tepelným 

mostem, odstín rámu RAL 7040 – šedá, zasklení HK1, čiré sklo. Objekt bude 

vytápěn teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem. Bytovým dům 

je napojen na centrální zásobování teplem, v technické místnosti je 

umístěna výměníková stanice, a akumulační nádoba na teplou vodu. 

Odvětrání objektu je zajištěno přirozenou ventilací okny. Odvětrání 

koupelen, WC a kuchyní je zajištěno pomocí axiálního ventilátoru DECOR 

100 CRZ o maximálním akustickém výkonu LW = 40 dB(A). Ventilátory jsou 

uloženy v konstrukci instalačních šachet. Prostory podsklepené části budou 

odvětrávány přirozeně okny. 

Základové konstrukce jsou navrženy jako monolitické, z prostého betonu 

C 16/20 XC1. Dimenze základových pásů je navržena na únosnost zeminy 

Rdt = 250 kPa – F4. Roznášecí deska nad základovými pasy je vyztužena 

vloženou betonářskou kari sítí, velikost ok 150 x 150, Ø4 mm. Hydroizolační 

souvrství spodní stavby zohledňující nízkou radonovou zátěž, v projektové 

dokumentaci doporučena protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás 

DEK elastek AL 40 mineral, tl. 4,0 mm (nosná vložka z hliníkové folie), 

v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým pásem DEK elastek 5,0 special 

mineral, tl. 5,0 mm (s nosnou vložkou z PE rohože). Oba pásy plnoplošně 

natavené k podkladu, resp. v souvrství. Svislé obvodové konstrukce jsou 
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provedeny klasickou zděnou technologií – obvodové cihelné zdivo 

Porotherm 44 PROFI DRYFIX, které bude zatepleno izolačními fasádními 

deskami ISOVER TF PROFI tloušťky 100 mm, izolační fasádní desky budou ke 

zdivu lepeny cementovým lepidlem WEBER KLASIK a následně kotveny 

talířovými kotvami. Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D, vnitřní nosné 

akustické zdivo Porotherm 25 AKU SYM a Porotherm 30 AKU SYM, vnitřní 

nenosné zdivo Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX, obvodové zdivo podzemního 

podlaží je tvořeno z betonových tvárnic BEST 30 kladených na sucho 

s následným probetonováním betonem C 16/20, pod úrovní terénu bude 

opatřeno hydroizolačním souvrstvím doplněno tepelnou izolací EPS 

PERIMETR s požadavky na minimální nasákavost. Na tepelné izolaci bude 

umístěna ochranná vrstva z nopové fólie, která bude ukončena v okapovém 

chodníku. Vzhledem k charakteru zeminy je zřízen drenážní systém. Stropní 

konstrukce jsou z prefabrikovaných stropních vložek MIAKO na nosnících 

POT Porotherm s nadbetonávkou z betonu C 20/25 o tloušťce 60 mm, 

tloušťka stropní konstrukce je 290 mm. Objekt je zastřešen jednoplášťovou 

plochou střechou, spádování je zajištěno tepelně izolačními klíny ISOVER 

EPS 100 ve spádu 3 %, stabilizační vrstvou je kačírek fr. 8–16 mm o tloušťce 

200 mm, hlavní hydroizolační vrstvu tvoří dvojice asfaltových 

hydroizolačních pásů z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny.  

Kontroly budou prováděny v průběhu výstavby po ukončení níže uvedených 

technologických celků 

- VÝKOPY A ZEMNÍ PRÁCE 

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POD 1S 

- ZHOTOVENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 1S 

- VYBUDOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ POD 1NP A 

ODSTUPŇOVANÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

- ZHOTOVENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1S 

- ZHOTOVENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 1NP 

- ZHOTOVENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP 

- ZHOTOVENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 2NP 

- ZHOTOVENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP 

- ZHOTOVENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 3NP 

- ZHOTOVENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3NP 

- KONTROLA HRUBÉ STAVBY BYTOVÉHO DOMU 

- KONTROLA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

- VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE 

- ZATEPLENÍ OBJEKTU 

- ZHOTOVENÍ NENOSNÝCH PŘÍČEK 
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- VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE 

- KONSTRUKCE VÝTAHU 

- KANALIZACE VNITŘNÍ 

- VODOVOD VNITŘNÍ 

- ROZVODY VYTÁPĚNÍ A ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ 

- SILNOPROUD VODIČE 

- OMÍTKY 

- PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

- OBKLADY VNITŘNÍ 

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

- MALBY VNITŘNÍ 

- MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 

- SILNOPROUD KOMPLETACE 

Stavební fyzika (tepelná technika a stavební akustika) a požárně-

bezpečnostní řešení (D.1.3) je detailně popsáno v samostatných přílohách 

k projektové dokumentaci Bytového domu v Poličce. 

b) Výkresová část  

D.1.1.01 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE    1:50 

D.1.1.02 PŮDORYS 1S      1:50 

D.1.1.03 PŮDORYS 1NP      1:50 

D.1.1.04 PŮDORYS 2NP      1:50 

D.1.1.05 PŮDORYS 3NP      1:50 

D.1.1.06 PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA   1:50 

D.1.1.07 ŘEZ A-A (PŘÍČNÝ)      1:50 

D.1.1.08 ŘEZ B-B‘ (PODÉLNÝ)     1:50 

D.1.1.09 SEVERNÍ POHLED      1:50 

D.1.1.10 JIŽNÍ POHLED      1:50 

D.1.1.11 VÝCHODNÍ POHLED     1:50 

D.1.1.12 ZÁPADNÍ POHLED      1:50 

c) Dokumenty podrobností  

D.1.1.13 DETAIL A       1:5 

D.1.1.14 DETAIL B       1:5 

D.1.1.15 DETAIL C       1:5 
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D.1.1.16 DETAIL D       1:5 

D.1.1.17 DETAIL E       1:5 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

- Vytyčení objektu 

Na stavební parcele je nutné vytyčit stavební objekt. Vytyčení musí odpovídat 

umístění objektu dle projektové dokumentace, musí být dodrženy veškeré 

odstupové vzdálenosti. Staničení se bude provádět dle projektové 

dokumentace – polohový bod PB1 (1123) a PB2 (1082) vyznačených na 

výkrese C.2 koordinační situační výkres. 

- Výkopy 

Před zahájením výkopových prací musí být provedeno sejmutí ornice 

v tloušťce 200 mm. Výkopy budou provedeny standartním způsobem za 

pomoci stavební mechanizace. Dočištění výkopů bude provedeno ručně před 

betonáží, tak aby nedošlo k poškození vlivem povětrnostních vlivů. V první 

fázi dojde k výškovým úpravám pro podsklepenou část objektu a vykopání 

stavební jámy. Ve druhé fázi budou vykopány jednotlivé rýhy. Velikost rýh 

bude odpovídat rozměrům základových pásů dle projektové dokumentace. 

V rámci výkopových prací budou také provedeny výkopy pro zřízení nových 

přípojek inženýrských sítí. S výkopovými pracemi souvisí také přes hmot – 

resp. přesun vykopané zeminy. Ta bude přesunuta a uložena na skládce, 

která bude umístěna na stavební parcele. Zemina bude posléze použita na 

zásypy, obsypy a terénní úpravy. Při skladování zeminy a ornice je nutné 

dodržovat platné předpisy a normy ČSN a předpisy BOZP. Svahování výkopů 

je stanoveno s ohledem na konzistenci a druh zeminy na 1:0,25 až 1:0,50. Při 

poničení základové spáry vodou je nutné spáru upravit (odčerpáním 

nahromaděné vody apod.). Základovou spáru je nutné chránit před 

promrznutím, promáčením, nebo nadměrným vysušením. Zemina na 

pozemku je předpokládána jako nepropustná – písčitý jíl, F4. Na základě 

tohoto zjištění je nutné zřídit drenážní systém. 

- Základové konstrukce 

Základová spára musí být v nezámrzné hloubce. Dimenze základových pásů 

jsou navrženy na únosnost zeminy Rdt
 = 250 kPa viz příloha „návrh rozměrů 

základových pásů“. Základy budou provedeny jako základové pásy z betonu 

C 16/20, budou provedeny dle výkresové dokumentace. Pod výtahovou 

šachtou bude základová deska tloušťky 250 mm z betonu C 16/20 vyztužena 
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kari sítí, oka 150 x 150 mm Ø 6 mm. Pod základovou deskou bude proveden 

podkladní beton C 16/20 tloušťky 50 mm. Před započetím betonáže musí být 

po obvodu základové spáry uložen zemnící pásek FeZn pro uzemnění 

hromosvodu a elektroinstalace. Pásku je nutné vytáhnout minimálně 1,5 m 

nad úroveň terénu, aby připojení hromosvodu a hlavního rozvaděče bylo 

možné. Zemnící pásek musí být celý zalit betonem. Při betonáži je nutné 

vytvořit prostupy pro vedení instalací (splaškové a dešťové kanalizace, 

vodovodu, teplovodního potrubí, telekomunikační sítě, nízkého napětí 

elektrického proudu) dle projektové dokumentace. 

- Hydroizolace a protiradonová izolace 

Hydroizolační souvrství spodní stavby zohledňující nízkou radonovou zátěž, 

v projektové dokumentaci doporučena protiradonový modifikovaný SBS 

asfaltový pás DEK elastek AL 40 mineral, tl. 4,0 mm (nosná vložka z hliníkové 

folie), v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým pásem DEK elastek 5,0 

special mineral, tl. 5,0 mm (s nosnou vložkou z PE rohože). Oba pásy 

plnoplošně natavené k podkladu, resp. v souvrství. Hydroizolační souvrství 

bude nataveno v celé ploše roznášecí desky a vytaženo na požadovanou 

úroveň dle projektové dokumentace.  

- Svislé suterénní zdivo obvodové 

Obvodové zdivo suterénu bude provedeno ze systému ztraceného bednění 

– tvárnice BEST tloušťky 300 mm zalité betonem C 16/20 a vyztužené výztuží 

B550B ve vodorovném s svislém směru. Beton je nutné zhutnit ponorným 

vibrátorem, výztuž je nutno stykovat přesahem. Zdivo bude zatepleno 

extrudovaným polystyrenem ISOVER PERIMETR tloušťky 100 mm. Pod úrovní 

terénu bude opatřeno hydroizolačním souvrstvím viz „Hydroizolace a 

protiradonová izolace“. Na tepelné izolaci bude umístěna ochranná vrstva 

z nopové fólie, která bude ukončena v okapovém chodníku. 

- Svislé zdivo obvodové 

Obvodové zdivo nadzemních podlaží bude z broušených cihel Porotherm 44 

Profi Dryfix, rozměry 248 x 440 x 249 mm, pevnost P10 na zdící pěnu 

Porotherm Profi Dryfix, založené na zakládací maltě Porotherm Profi AM. Při 

zdění je nutné dodržovat předepsané vazby zdiva dle pokynů výrobce. 

V místě ostění bude doplněno o XPS tl. 40 mm v šíři 200 mm. Typické detaily 

budou řešeny za pomocí doplňkových cihel uvedených PTH 44 Profi Dryfix ½ 

K, PTH 44 Profi Dryfix K, PTH 44 Profi Dryfix R.  Zdivo bude doplněno o tepelně 

izolační vrstvu z izolačních fasádních desek Isover TF PROFI lepených 

práškovou lepící hmotou na bázi cementu WEBER KLASIK, kotveno talířovými 

kotvami délky 175 mm, počet kotev 6 ks/m2. Vnější úprava zdiva bude 
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provedena z tenkovrstvé pastovitové omítky s organickým pojivem Baumit 

SILIKON TOP se škrábanou texturou. Vnitřní úprava bude z vápenné štukové 

omítky případně z keramického obkladu – viz skladby konstrukcí. 

- Svislé nosné zdivo 

Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických broušených cihel 

Porotherm 30 P+D, rozměry 247 x 300 x 238 mm, pevnost P15 na obyčejnou 

maltu M10, založené na zakládací maltě Porotherm Profi AM a Porotherm 25 

AKU SYM, rozměry 372 x 250 x 238 mm na maltu Porotherm Profi P10. Při 

zdění je nutné dodržovat předepsané vazby zdiva dle pokynů výrobce. Svislé 

spáry při vazbě rohů, koutů a ostění budou vyplněny obyčejnou maltou. 

Typické detaily budou řešeny za pomocí doplňkových cihel PTH 30 ½ a PTH 

30 R. Povrchové úpravy budou z vápenné štukové omítky, případně 

z keramického obkladu – viz skladby konstrukcí. 

- Svislé nosné akustické zdivo 

Vnitřní nosné akustické zdivo bude prováděno z keramických broušených 

cihel Porotherm 30 AKU SYM, rozměry 247 x 300 x 238 mm, a Porotherm 25 

AKU SYM, rozměry 372 x 250 x 238 mm, určených pro omítané nosné zdivo 

se zvýšenými akustickými a tepelně akumulačními vlastnostmi. Při zdění je 

nutné dodržovat předepsané vazby zdiva dle pokynů výrobce. Svislé styčné 

spáry při vazbě rohů, koutů a ostění budou vyplněny maltou M10. Povrchové 

úpravy budou z vápenné štukové omítky, případně z keramického obkladu – 

viz skladby konstrukcí. 

- Svislé nenosné zdivo 

Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z keramických broušených cihel 

Porotherm 11,5 Profi Dryfix, rozměry 497 x 115 x 249 mm, pevnost P10, na 

zdící pěnu Profi Dryfix. Povrchové úpravy budou z vápenné štukové omítky, 

případně z keramického obkladu – viz skladby konstrukcí. 

- Překlady 

Překlady jsou použity ze systémového řešení Porotherm. V obvodovém zdivu 

jsou umístěny sestavy překladů PTH KP 7 doplněny o tepelnou izolaci 

z expandovaného polystyrenu. Pozici tepelné izolace a přesnou sestavu 

překladů je nutno provést dle projektové dokumentace. Vnitřní překlady jsou 

navrženy z PTH KP 7 a PTH KP 11,5, přesná výčet a umístění překladů viz 

tabulka překladů v půdorysech jednotlivých podlaží. Při provádění je nutné 

dbát na minimální uložení překladů. Sestavy překladů budou před osazením 

svázány vázacím drátem, aby byla zajištěna jejich stabilita. Překlady jsou 

ukládány do maltového lože z vápenocementové malty o tloušťce 12 mm. 
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- Ztužující věnce 

Železobetonové ztužující věnce jsou umístěny v rovině stropní konstrukce, 

jsou provedeny z betonu C 20/25 a vyztuženy ocelí B550B. Výztuž je 

specifikována ve statickém návrhu věnců viz projektová dokumentace. 

Železobetonové věnce jsou spřaženy se stropní konstrukcí. Železobetonové 

průvlaky jsou navrženy z betonu C 20/25 a vyztuženy ocelí B550B. Přesný 

návrh výztuže viz statická část projektové dokumentace. Jako akustické 

opatření proti šíření hluku je použit těžký asfaltový pás, který se položí na 

nosné zdivo pod budoucí věnce. 

- Stropy 

Stropní konstrukce řešena systémem Porotherm. Strop je tvořený cihelnými 

vložkami MIAKO s kerambetonovými stropními nosníky POT vyztuženými 

svařovanou prostorovou výztuží. Tloušťka stropní konstrukce je 290 mm, 

použity jsou stropní vložky MIAKO 23/50, 23/62,5 a snížené stropní vložky 

MIAKO 8/50 a 8/62,5. Délky a počty jednotlivých dílců jsou uvedeny ve výpisu 

stropních dílců na výkrese sestavy stropních dílců nad jednotlivými podlažími. 

Výměny u stropních nosníků POT jsou tvořeny stropní vložkou MIAKO o výšce 

80 mm, jsou vyztuženy armovacím košem 5xØ10mm a třmínky Ø6mm. 

V místě světlého rozpětí 7750 mm je v polovině délky umístěno příčné 

ztužující žebro tvořené sníženými stropními vložkami MIAKO o výšce 80 mm 

v šířce 250 mm vyztužené 4Ø10 mm a třmínky Ø6 mm ve vzdálenosti 

400 mm. V místě ztužujícího žebra nutno doplnit tahovou výztuží umístěnou 

při horním líci desky. Skutečná délka uložení stropních nosníků POT musí být 

na každém konci minimálně 125 mm. Konstrukce balkónů v úrovni stropní 

konstrukce jsou tvořeny nosnými prvky Schöck Isokorb® s tloušťkou 

tepelného izolantu 80 mm pro přerušení tepelného mostu. 

- Podlahy 

Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí. Oddilatování podlah je 

provedeno pomocí dilatačního pásu ISOVER N/PP tloušťky 10 mm, který 

současně zlepšuje akustické vlastnosti podlahy. V podzemním podlaží bude 

v rámci podlah použita tepelná izolace expandovaný polystyren EPS 100. 

V nadzemních podlažích bude jako akustická izolace použita ISOVER T-N 

v tloušťce 80 mm. Roznášecí vrstva podlah je provedena z betonové 

mazaniny, která je doplněna kari sítí (přesná specifikace viz skladby podlah). 

Pokud je podlaha větší než 35 m2 je nutné provést dilatační spáry 

v konstrukci. V prostorech s tzv. mokrým provozem, tj. koupelny a WC je 

navržena hydroizolace – hydroizolační syntetický nátěr RAKO SE1 pod 

obklady a dlažby. Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou dlažbou 
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a marmoleem, přesné specifikace a barevné řešení viz skladby podlah. U 

keramických dlažeb je navržen keramický sokl výšky 100 mm. Pro 

marmoleum jsou použity soklové lišty. V místě dveří budou v případě změny 

nášlapné vrstvy umístěny přechodové lišty. Přesné skladby podlah jsou 

uvedeny ve výpisu skladeb a výkresové dokumentaci. 

- Střecha 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá s klasickým pořadím vrstev. 

Na stropní konstrukci se nachází parotěsná vrstva tvořena asfaltovým 

pásem typu S, s přesahem 100 mm, spoje přelepeny lepící páskou. Tepelně 

izolační vrstva je provedena ve spádu z expandovaného polystyrenu. První 

vrstvu tvoří expandovaný polystyren ISOVER EPS 70 o tloušťce 250 mm, 

druhá vrstva je z tepelně izolačních spádových klínů ISOVER EPS 100 ve 

spádu 3 %. Hydroizolační vrstvu tvoří asfaltové pásy ve dvou vrstvách. 

Ochranu hydroizolace tvoří netkaná PP fólie. Střešní konstrukce je zatížena 

vrstvou kameniva – kačírek fr. 8-16 mm. Výtahová šachta je zastřešena 

totožně, pouze není zatížena kačírkem – viz výpis skladeb. Při provádění 

konstrukce střechy je nutné dbát především na správné provedení 

hydroizolační vrstvy v místě prostupů. Velký důraz je kladen na správné 

provedení vtoku. Dimenzování a poloha střešních vtoků viz projektová 

dokumentace. 

- Schodiště 

Schodiště je železobetonové z betonu C 20/25, ocel B550B. Šířka schodiště a 

mezipodesty je 1250 mm. Tloušťka desky schodišťového ramene je 160 mm, 

tloušťka schodišťové mezipodesty je 200 mm. Schodišťové stupně jsou 

součástí schodišťové desky. Pro přerušení kročejového hluku mezi 

monolitickou mezipodestou a schodišťovou zdí umístěn prvek Schöck 

Tronsole® typ AZT s hotovým zabudovatelným nosným prvkem. Pro 

přerušení kročejového hluku mezi schodištěm a okolními konstrukcemi 

bude umístěna po obvodě schodiště Schöck spárová deska PL® tl. 15 mm. 

Nášlapná vrstva je provedena z keramické dlažby. Schodiště je doplněno 

nerezovým madlem ve výšce 900 mm a zábradlím v 3.NP, viz výpis 

zámečnických výrobků. Výztuž schodiště viz statická část projektové 

dokumentace. 

-  

-  

- Výtahová šachta 
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Výtahová šachta je tvořena železobetonovými stěnami tloušťky 300 mm 

oboustranně vyztuženými, beton C 20/25, ocel B550B. Vyztužení stěn 

specifikováno ve statické části projektové dokumentace. V úrovni stropní 

konstrukce je ve stěně proveden železobetonový věnec. Ve výtahové šachtě 

je osazen trakční výtah KONE EcoSpace™ s automatickými dvou panelovými 

dveřmi – stranou posuvné. Typ kabiny – neprůchozí klec o rozměrech 

1100 x 1400 mm, výška kabiny 2200 mm, nosnost 630 kg. Výtah umožňuje 

přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

- Výplně otvorů – okna, vstupní dveře 

Okna budou hliníková VEKRA FUTURA STANDARD s izolačním dvojsklem (10-

16Ar-4). Okna budou tří komorová se stavební hloubkou rámu 72 mm a 

stavební hloubkou okenního křídla 80 mm, spára okna dvoustupňově 

těsněna. Vzduchová neprůzvučnost RW = 39 dB. Součinitel prostupu tepla 

oknem Uf = 1,4 W/m2K se zasklením Ug = 0,6 W/m2K. Zasklení bude čiré, 

v koupelnách bude použito mléčné – neprůhledné sklo. Vstupní dveře 

budou hliníkové, typ VEKRA FUTURA STANDARD, prosklené se zasklením 10-

16Ar-4. Součinitel prostupu tepla dveřmi Uf = 1,4 W/m2K se zasklením 

Ug = 0,6 W/m2K.  Barevné řešení a přesná specifikace výplní otvorů viz výpis 

oken a dveří.  

- Výplně otvorů – vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou dřevěné s obložkovou zárubní VEKRA. Rám vstupních 

dveří je vyroben z masivního dřeva. Přesná specifikace dveří, zárubní, 

závěsů a kování viz výpis truhlářských výrobků (D.1.1.18). 

- Vnitřní povrchové úpravy 

Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou provedeny z vápenné štukové omítky 

případně keramického obkladu. Omítka se skládá z cementového postřiku, 

jádrové vrstvy a štukové vrstvy. Přesná specifikace viz výpis skladeb 

(D.1.1.21). 

- Truhlářské práce 

Specifikace truhlářských prvků viz výpis truhlářských výrobků (D.1.1.18). 

- Zámečnické práce 

Specifikace zámečnických prvků viz výpis zámečnických výrobků (D.1.1.20). 

- Klempířské práce 

Specifikace klempířských prvků viz výpis klempířských výrobků (D.1.1.19). 

- Zpevněné plochy 
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Vnější zpevněná přístupová plocha k objektu je z betonové dlažby BEST 

MENTO ve spádu 0,5 %. Plocha bude lemována obrubníky BEST PARKAN III. 

Přesná specifikace viz výpis skladeb (D.1.1.21). 

- Drenážní systém 

Vzhledem k charakteru zeminy v místě stavby, která byla stanovena jako 

nepropustná je nutno zřídit drenážní systém. Plošná drenáž je vyhotovena 

z nopové fólie z polyethylenu HDPE, s nopy (dreny) výšky 20 mm, ústící do 

liniové drenáže DN100 z perforované drenážní trouby z PVC, která je 

zasypána volně praným kamenivem fr. 16-32 mm a chráněna geotextílií o 

gramáži 500 g/m2, která chrání proti vnikání jemné frakce půdy a tím 

zanesení drenážního sytému. Voda je svedena do retenční nádrže a 

přepadem do vsakovacího zařízení. 

b) Podrobný statický výpočet 

Viz Statický výpočet 

- sněhová oblast IV. (dle ČSN EN 1991-1-3 + Z4) 

 Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

Zatížení    sk = 1,87 kPa 

 Statistické hodnoty rozdělní ročních maxim 

Střední hodnota   μ = 0,71 kPa 

Směrodatná odchylka  σ = 0,44 kPa 

Variační koeficient   V = 0,61 

Šikmost    α = 1,41 

Hodnoty převzaty z aplikace sněhových map ČMHÚ. Údaje poskytnuté mapou 

jsou garantovány Českým hydrometeorologickým ústavem 

- větrná oblast III. (dle ČSN EN 1991-1-4 + Z3) 

výchozí základní rychlost větru   vb,0 = 27,5 m/s 

Stanoveno na základě mapy větrných oblastí na území ČR, vypracoval Český 

hydrometeorologický ústav v roce 2006 

c) Výkresová část  

D.1.2.01 STROP NAD 1S      1:50 

D.1.2.02 STROP NAD 1NP      1:50 

D.1.2.03 STROP NAD 2NP      1:50 
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D.1.2.04 STROP NAD 3NP      1:50 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 268/2011 Sb. a dle 

norem ČSN 73 0833 – klasifikován jako OB2, ČSN 73 0802 a dalších. 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné příloze, která je 

součástí projektové dokumentace. Je nutné respektovat veškeré pokyny a 

podmínky uvedené ve výkresech a zprávě požárně-bezpečnostního řešení 

stavby. Autorem PBŘ je Ondřej Nespěšný. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

a) Technickou zprávu 

Součástí výstavby bytového domu je provedení instalací rozvodu pitné vody, 

rozvodů vytápění, odpadního potrubí, dešťového odpadního potrubí, 

elektrorozvody, rozvody telekomunikačních sítí, rozvodů vzduchotechniky. 

b) Výkresovou část  

D.1.4.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

D.1.4.02 VYTÁPĚNÍ 

D.1.4.03 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ BLESKOSVODU 

D.1.4.04 TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ  

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Bližší specifikace profesí viz samostatná část projektové dokumentace 

jednotlivých profesí (není součástí této projektové dokumentace) 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

K danému záměru se nevztahuje. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navržení části projektové 

dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro novostavbu bytového 

domu v Poličce. Navržený objekt se nachází v nové zástavbě v jižní části 

města – lokalita Bezručova. 

 V rámci projektové dokumentace byla posouzena stavební fyzika za 

pomocí programu Teplo2017, vyřešeno požárně-bezpečnostní řešení 

stavby. Výkresová část projektové dokumentace byla zpracována 

v programu ArchiCAD 20, výpočet činitele denní osvětlenosti byl vypočten za 

pomocí programu Světlo+ a BuildingDesign. 

 Cíle stanovené zadáním této bakalářské práce byly naplněny. Byla 

vytvořena projektová dokumentace k novostavbě bytového domu, která 

řeší napojení na dopravní infrastrukturu, architektonicko-stavební, tepelně 

technické a požárně bezpečnostní parametry. Navržený objekt bytového 

domu splňuje standardy moderního bydlení a snaží se vyřešit dnešní 

požadavky kvalitního bydlení s udržitelností několika let bez nutnosti 

adaptace. 

 Bakalářská práce je vypracována dle platných norem, vyhlášek, 

nařízení a zákonů.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

PD  projektová dokumentace 

H  hydrant 

ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém 

TZB  technická zařízení budov 

ZTI  zdravotně technická instalace 

PO  požární ochrana 

EPS  elektronická požární signalizace 

TiZn  titanzinek 

RAL  stupnice barevných odstínů  

θe   venkovní návrhová teplota, [°C]  

θi   vnitřní návrhová teplota, [°C]  

φe   relativní vlhkost vzduchu v exteriéru, [%]  

φi   relativní vlhkost vzduchu v interiéru, [%]  

dB   decibel  

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu, [-]  

U   součinitel prostupu tepla, [W/m2K]  

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla, [W/m2K]  

R´w   vážená stavební vzduchová neprůzvučnost, [dB]  

Rw   vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost, [dB]  

L´n,w   vážená normalizovaná hladina kročejového hluku, [dB]  

Ln,w   vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost, [dB]  

D  činitel denní osvětlenosti, [%] 

SO   stavební objekt 

NP   nadzemní podlaží 

PP   podzemní podlaží 

S   suterén 

p.č.   parcelní číslo 

k.ú.   katastrální území 
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m2
   metr čtvereční 

m3
   metr krychlový 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ŽB   železobeton 

PB   prostý beton 

NN   nízké napětí 

HDPE   vysoko hustotní 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 

PÚ   požární úsek 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

TI   tepelná izolace 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

HI   hydroizolace 

PE   polyetylen 

PUR   polyuretan 

m n.m.  metrů nad mořem 

Bpv   Balt po vyrovnání (výškový systém) 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

PB   polohový bod 

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

Sb.   sbírky 

Zák.   zákon 

Vyhl.   vyhláška  
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