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Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby bytového 

domu a řadových garáží. Umístění navrhovaného objektu je v ulici Sídliště Míru, město 

Pacov. V Bytovém domě se nachází tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. 

V nadzemních podlažích je navrženo celkem čtrnáct bytových jednotek, podzemní 

podlaží tvoří domovní zázemí a sklepní kóje. Na pozemku jsou dále navržena nekrytá 

parkovací stání a dětské hřiště. Bytový dům je založen na základových pasech. 

Konstrukční systém je stěnový s monolitickými železobetonovými stropy. Nosné stěny 

nadzemních podlaží jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ a nosné stěny 

podzemního podlaží jsou řešeny pomocí dutinových bednících tvárnic, zalévaných 

betonem. Objekt je zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem, mezinárodně 

označovaným zkratkou ETICS. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. 

Řadové garáže jsou navrženy, jako dva samostatné objekty, kde každý bude obsahovat 

sedm garážových stání. Nosné i příčkové stěny budou z keramických tvárnic HELUZ. 

Založení bude na základových pasech a zastřešení pomocí jednoplášťové ploché 

střechy. 

  

bytový dům, garáž, podsklepený objekt, základový pas, Pacov, plochá střecha   

The aim of the bachelor´s thesis is to elaborate the documentation for the construction 

of the apartment house and terraced garages. The location of the designed building is in 

Sídliště Míru street, in the town of Pacov. The apartment house has three above-ground 

floors and one underground floor. Fourteen housing units are designed in the  

above-ground floors, while the underground floor consists of a technical background 

 of the house and a cellar units. On the plot area, there are also designed open-air 

parking spaces and a children's playground. The apartment house is based on on strip 

foundations. The structural system of a building is designed from walls with monolithic 

reinforced concrete ceilings. The load-bearing walls of the above-ground floors are 

designed from HELUZ ceramic blocks and the load-bearing walls of the underground 

floor are solved by permanent formwork. The building is isolated with  an external 

contact insulation system, internationally referred to as ETICS. The roof  is designed as 

warm flat roof. Terraced garages are designed as two separate buildings, each with 

seven garage spaces. Load-bearing and partition walls will be made of HELUZ ceramic 

blocks. The foundation will be based on foundation strips and roofing with warm flat 

roof. 

apartmet house, garage, basement building, strip foundation, Pacov, warm flat roof 
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby bytového 

domu a řadových garáží. Bytový dům je navržen na parcelách č. 2060/1, 2060/3, 

2060/5, 2510/3, na ulici Náměstí Míru ve městě Pacov. Objekt svým tvarem 

koresponduje se stávající okolní zástavbou bytovými domy.  Bytový dům je navržen 

jako třípodlažní, podsklepený. Stavba bude samostatně stojící, trvalého charakteru. 

Dispozičně se zde nachází čtrnáct bytových jednotek od 1+KK do 3+KK situovaných 

ve třech nadzemních podlažích. Ve druhém a třetím podlaží budou byty opatřeny 

balkónem. Ke každé bytové jednotce bude náležet jedno garážové stání a sklepní 

kóje, které se nachází v suterénu. Konstrukční systém objektu je stěnový 

s monolitickými železobetonovými stropy. Pro výstavbu nadzemních pater bude využito 

cihelných tvárnic od výrobce HELUZ. Spodní stavba bude vyzděna pomocí betonových 

dutinových tvárnic zalévaných betonem. Zastřešení je řešeno pomocí jednoplášťové 

ploché střechy. Bytový dům bude zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS. Garáže že jsou navrženy z cihelných tvárnic HELUZ v kombinaci s předpjatými 

stropními panely Spiroll a zastřešením plochou střechou. 

Při zpracování bakalářské práce bylo postupováno v souladu s platnými zákony, 

vyhláškami a technickými normami. Byl brán ohled na územní a regulační plán, tudíž 

nebude objektem narušeno jeho okolí po stránce urbanistické a architektonické.  
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2. Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A. 1 Identifikační údaje 

A. 1. 1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

Bytový dům Pacov 

 

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků 

Ulice Sídliště Míru, 395 01 Pacov – část obce Pacov, okres Pelhřimov, kraj 

Vysočina. Katastrální území Pacov[717215]. Parcelní čísla 2060/1, 2060/3, 2060/5, 

2510/3. 

 

c) Předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 

Předmětem projektové dokumentace je nová stavba bytového domu a řadových 

garáží. Bude se jednat o stavbu trvalou. Stavba bude určena pro bydlení se čtrnácti 

bytovými jednotkami, ke každé bytové jednotce bude náležet jedno garážové stání 

v řadových garážích. 

 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi  

Město Pacov, náměstí svobody 1, 395 01 Pacov 

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ladislav Tománek, Na Vůbci 171/3, 588 51 Batelov 

A. 2 Členění na objekty a technická a technologická zařízení 

A. 2 Členění na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01 - Bytový dům 

SO02 - Řadové garáže 

SO03 - Řadové garáže 

SO04 - Dětské Hřiště 

SO05 - Příjezdová komunikace 

SO06 - Pochozí komunikace 

SO07 - Nekryté parkovací stání  
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A. 3 Seznam vstupních podkladů 

Studie bytového domu 

Katastrální mapy 

Situace 

Vyjadřovací podklady od poskytovatelů inženýrských sítí  
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B Souhrnná technická zpráva 

B. 1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území. 

Stavební pozemek se nachází na ulici Sídliště Míru ve městě Pacov a současně 

v katastrálním území města Pacov. Pozemek je mírně svažitý směrem na jihozápad. 

V územním plánu města Pacov je parcela vymezena jako zastavitelná plocha pro 

výstavbu bytových domů. Nachází se v nadmořské výšce 248,00m. n. m. Celková 

výměra parcely je 2081 m2, zastavěná plocha je 626.58 m, procento zastavění činní 

30,11 %.  

 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem. 

Plánovaná stavba je v souladu s požadavky územního plánování.  Oblast je určená 

jako zastavitelná plocha pro bydlení v bytových domech. 

 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

  

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

využívání území. 

Na využívaně území nejsou vydané žádné rozhodnutí o povolení výjimky. 

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Podmínky závazných stanovisek budou zohledněny při zpracování projektové 

dokumentace 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů rozboru – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku nebyl proveden geologický, hydrogeologický ani radonový průzkum. 

Při zpracování projektové dokumentace se vychází z poznatku průzkumů z okolních 

pozemků a dále z geologických a radonových map. Radonová mapa ukazuje střední 

riziko výskytu radonu tudíž je nutno provést protiradonové opatření.  

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude mít vliv na sousedící objekty, během výstavby může dojít ke zvýšení 

hluku a vibrací během pracovní doby. Při výstavbě se bude dodržovat nařízení vlády   

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Poloha pozemku se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

poměry v území. 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby, pozemky a odtokové poměry 

v daném území. Při výstavbě bude dodržováno nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Veškerý odpad, který bude produkován během výstavby bude likvidován dle zákonu 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Pozemek je bez stávajících staveb. Před započetím výkopových prací budou na 

pozemku odstraněny keře a bude sejmuta ornice, která se uloží na vhodném místě na 

pozemku. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Pozemek bude vyňat ze zemědělského půdního fondu v rozsahu stavební parcely. 

Pozemek neplní funkci lesa. Vynětí bude provedeno dle zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 

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

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

Stavební pozemek bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu z místní 

komunikace č. 2100/3. Ulice Sídliště Míru. Na pozemku bude vybudována pojízdná 

plocha pro příjezd vozidel k navrženým garážím. K navrhované budově bude 

bezbariérový přístup, není potřeba překonat žádné výškové rozdíly.  

K objektu budou dovedeny jednotlivé sítě technické infrastruktury, které vedou 

v komunikaci č. 2100/3. Je zde jednotná kanalizační síť, vodovodní síť středotlaký 

plyn. Elektrika bude vedena z rozvodné buňky, která se nachází na sousedícím 

pozemku. 

Bude dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby. 

 

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

Stavba není věcně ani časově vázaná.  
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Parcelní číslo Výměra [m2]  Vlastnické právo 

2060/1 1957 Hřebík Pavel, Sídliště Míru 

796, 39501 Pacov 

 2060/3 11 Hřebík Pavel, Sídliště Míru 

796, 39501 Pacov 

 2060/5 28 Hřebík Pavel, Sídliště Míru 

796, 39501 Pacov 

 2510/3 73 Město Pacov, nám. Svobody 

320, 39501 Pacov 

  

 

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

bezpečnostní pásmo 

Parcelní číslo Výměra [m2]  Vlastnické právo 

2060/1 1957 Hřebík Pavel, Sídliště Míru 

796, 39501 Pacov 

 

2060/3 11 Hřebík Pavel, Sídliště Míru 

796, 39501 Pacov 

 

2060/5 28 Hřebík Pavel, Sídliště Míru 

796, 39501 Pacov 

 

2055/5 434 Město Pacov, nám. Svobody 

320, 39501 Pacov 

 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2. 1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. 
Jedná se o stavbu novou 

 

b) Účel užívání stavby. 
Účel stavby je bydlení hromadné v bytovém domě. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 

Stavba bude trvalá. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Na stavbu nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Veškeré podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů, nejedná se o historickou či 

kulturní památku apod. 

 

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

a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti apod. 

- Zastavěná plocha: 626,58 m2 

- Užitná plocha BD:  619,12 m2 

- Užitná plocha garáží: 241,5 m2 

- Užitná plocha celkem: 860,62 m2 

- Obestavěný prostor BD: 4284,25 m3 

- Obestavěný prostor garáží: 842m3 

- Obestavěný prostor celkem: 5126,25 m3 

- Počet bytových jednotek: 14 

- Předpokládaný počet obyvatel: 32 

- Počet obytných místností: 24 

- Počet ostatních místností: 63 

- Celkový počet místností: 87 

- Počet garážových stání: 14 

- Výška atiky od 0,000 m: 9,7 m 

 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 

Základní bilance stavby bude zpracována dle projektové dokumentace. Dešťová 

voda bude odváděna do retenční nádrže a poté odváděna jednotnou kanalizací. 

Při výstavně se předpokládá běžné množství produkovaných odpadu. Během 

likvidace odpadových materiálů se bude postupovat dle zákonu 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

Stavba bude provedena v roce 2020 - 2022 

Základní členění na etapy: 

1. Vytyčení stavby, zemní práce, provedení přípojek. 

2. Základové konstrukce. 

3. Hydroizolace spodní stavby. 

4. Hrubá stavba suterénu. 

5. Hrubá stavba nadzemních podlaží 1-3 NP. 

6. Konstrukce střechy.  

7. Instalace a výplně otvorů. 

8. Omítky a provedení tepelné izolace obvodových stěn. 

9. Podlahy. 

10. Dokončovací práce. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby nebyli stanoveni. Po zpracování projektové dokumentace 

se zpracuje položkový rozpočet pro stavbu. 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus - území regulace, kompozice prostorového řešení. 
Navržený objekt nebude mít zásadní vliv na urbanistické řešení dané lokality. 

Objekt bude umístěn 5 m od místní komunikace a bude splňovat minimální 

odstupové vzdálenosti od sousedních objektů a od hranic pozemků. Daná oblast je 

vymezena územním plánem pro výstavbu bytových domů. Území není regulováno 

regulačním plánem. 

 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Bytový dům je řešen jako třípodlažní, podsklepený, samostatně stojící objekt. 

Půdorysný tvar je obdélník se středovým výstupkem na jižní fasádě a zapuštěním na 

severní fasádě. Zastřešení je řešeno pomocí jednoplášťové ploché střechy. Stavba 

tvarově zapadá mezi okolní výstavbu bytových domů. Obvodové stěny jsou 

z keramických tvárnic HELUZ 30 UNI broušená. Obvodové zdivo je doplněno o 

izolační systém ETICS s tloušťkou izolace 180 mm. Vnitřní nosné zdivo bude 

z keramických tvárnic HELUZ AKU 30/33,3, P20 na maltu HELUZ M5 zdící 

malta. Dále z keramických tvárnic HELUZ AKU 25 zalévaná broušená.  Příčkové 

zdivo je z keramických tvárnic HELUZ 14 broušená, HELUZ AKU 11,5 a HELUZ 

8 broušená. 
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Suterénní nosné a obvodové zdivo je z dutinových bednících tvarovek tl. 300 a 250 

mm s výztuží z oceli B500B a betonu C20/25. Suterénní obvodové zdivo je 

doplněno o izolační systém ETICS s tloušťkou izolace 120 mm. Stropy jsou 

monolitické železobetonové. Střecha jednoplášťová plochá.  

Řadové garáže budou řešeny jako dva samostatné objekty. Každý bude obsahovat 

sedm garážových stání. Nosné stěny budou z keramických tvárnic HELUZ 30 UNI 

broušená a příčkové stěny z tvárnic HELUZ 8 broušená. Garáže budou zastřešeny 

plochou střechou s odvodem dešťové vody pomocí okapových žlabů. Veškerá okna 

a vstupní dveře budou plastová v hnědém provedení. 

Bytový dům bude barevně rozdělen na dvě části. Středová část bude mít žlutý odstín 

a krajní části červený odstín. Garáže budou v šedém odstínu. 

B. 2. 3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Bytový dům se skládá ze čtrnácti bytových jednotek. Má tři nadzemní a jedno podzemní 

podlaží. Vstup je ze severní strany. Po vstupu do objektu se nalezneme na mezipodestě 

mezi suterénem a prvním podlažím. Přímo naproti vchodovým dveřím je vstup do 

výtahu. Na každém podlaží je ve středu objektu chodba, ze které je přístup do všech 

bytových jednotek na daném podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí čtyři 

byty 1+KK a dva byty 2+KK. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dva byty 

1+KK a tři byty 2+KK. Třetí nadzemní podlaží je tvořeno z jednoho bytu 2+KK a dvou 

bytů 3+KK. V suterénu se naproti schodišti nachází kočárkárna a prádelna. Na pravé 

straně je společenská místnost a sklepní kóje.  Na levé se nachází technická místnost, 

úklidová místnost a sklepní kóje. Každému bytu náleží jedna sklepní kóje. 

Garáže se nachází v jihovýchodní části pozemku a jsou řešeny jako dva samostatné 

objekty. Garáže stojí naproti sobě a jsou odděleny příjezdovou komunikací. Každému 

bytu náleží jedno garážové stání. 

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby. 

Projektová dokumentace pro daný objekt musí splňovat podmínky pro bezbariérové 

užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup do objektu je řešen bezbariérově. 

 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby. 

Při zpracování projektové dokumentace jsou dodrženy podmínky vyhlášky  

č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby. Zejména část třetí § 15. 

Při užívání stavby nesmí vzniknout nebezpečí uklouznutí nebo pádu. 

 Konstrukce zábradlí musí být pro dle ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí. 
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Veškeré podlahové nášlapné vrstvy musí splňovat požadovanou hodnotu součinitele 

smykového tření (u>0,3). Tento požadavek vyplívá z vyhlášky 268/2009 Sb. a normy 

ČSN 74 4505 Podlahy. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

1. Stavební řešení 

 

Návrh řeší novostavbu bytového domu a řadových garáží. Bytový dům je navržen 

jako podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Konstrukční systém je 

kombinovaný. Suterén je tvořen nosným stěnovým systémem z bednících tvarovek 

vyplněných betonem a výztuží. Příčky jsou z keramických tvárnic. Stropy jsou 

monolitické železobetonové. Nadzemní patra jsou vyzděna z keramických tvárnic. 

Stropy jsou monolitické železobetonové. Návrh konstrukcí vyhovuje z hlediska 

tepelné techniky, viz Základní posouzení z hlediska stavební fyziky. 

 

2. Konstrukční řešení 

 

Zemní práce 

Ještě před zahájením zemních prací budou na stavbě vytyčeny veškeré podzemní 

vedení sítí jednotlivých přípojek, zařízení v místě stavby a bude zajištěna ochrana 

přípojek před jejich poškozením. 

V první řadě bude v rozsahu stavby sejmuta ornice, která bude uskladněna  

na vhodném místě na pozemku a později bude využita k zarovnání terénu. Poté  

se provede hloubení stavební jámy na úroveň základových pasů. Sklon stavební 

jámy bude 60°. Následně se vyhloubí základové rýhy. Část výkopku bude 

ponechána na stavbě pro zpětné zásypy, které se budou hutnit ve vrstvách předem 

určených dle zkoušky zhutnitelnosti zeminy a hutnit se budou na 0,2Mpa. 

Přebytečný výkopek se odveze na předem určenou skládku. Stavební jáma se bude 

chránit proti vodě rýhami po obvodě dna jámy. Zemní práce budou také obsahovat 

terénní úpravy, které budou provedeny v konečné fázi výstavby. 

Na staveništi nebyl proveden geologický průzkum, proto je nutné po provedení 

zemních prací přizvat na stavbu technický dozor pro posouzení základové spáry a 

podloží. 

 

Základové konstrukce 

Základová konstrukce bude tvořena základovými pasy a podkladní deskou  

v tl. 150 mm vyztuženou kari sítí 100x100x6 mm. Pro základové konstrukce bude 

použit beton C16/20. Nezámrzná hloubka bude dodržena. Před betonáží 

základových pasů bude položen zemnící pásek FeZn, který bude umístěn podél 

základových pasů a musí být po celé délce spojitý.  
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Velikosti základových pasů jsou uvedeny v příloze Výpočet rozměrů základové 

konstrukce. Základová konstrukce pod řadovými garážemi bude tvořena z podkladní 

desky a ze základových pasů, které musí sahat, až do nezámrzné hloubky zeminy, tj. 

min. 1,00 m pod upraveným terénem. Základové konstrukce bytového domu, je 

třeba provést v 1. Kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu 

z podloží. Hydroizolace bude tvořena dvěma pásy z SBS modifikovaného asfaltu 

Glastek 40 special mineral. Spodní pás bude bodově natavený k podkladní desce a 

horní pás bude celoplošně natavený ke spodnímu pásu. Přesah mezi jednotlivými 

pásy musí být min. 100 mm ve všech směrech v místě spoje. Veškeré prostupy 

základovou konstrukcí musí být dodatečně zaizolovány a zkontrolovány aby zde 

nedošlo k narušení hydroizolace. 

Svislé konstrukce v suterénu 

Nosné konstrukce suterénu jsou navrženy z bednících tvarovek systému CS Beton 

tl. 300 mm a 250 mm. Pro stěny bude použita výztuž z oceli B500B a beton C 

20/25. Obvodová suterénní stěna bude zateplena v tl. 120 mm. Jako izolant bude 

použit polystyren xps (Styrodur 3000 CS). Pod úrovní zeminy se na izolant upevní 

nopová folie a netkaná geotextilie. Nad úrovní terénu se zateplení provede 

v systému ETICS se zakončení soklovou omítkou Marmolit. 

Příčkové zdivo suterénu se provede z keramických tvárnic HELUZ 8 broušená, na 

zdící maltu HELUZ SBC pro celoplošnou spáru. Založení se provede na zakládací 

maltu HELUZ. 

 

Svislé konstrukce v nadzemních částech objektu 

Vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvárnic HELUZ AKU 30/33,3, P20  

na maltu HELUZ M5 zdící malta. Dále z keramických tvárnic HELUZ AKU 25 

zalévaná broušená. Obvodové nosné zdivo nadzemní části jsou navrženy 

z keramických tvárnic HELUZ UNI 30 broušená tl. 300 mm. Tvárnice jsou zděné  

na maltu HELUZ SBC pro celoplošnou tenkou spáru. První řada tvárnic bude 

založena na zakládací maltě HELUZ. V úrovni stropu bude probíhat železobetonový 

věnec. Na betonáž věnců bude použita ocel B500B a beton C25/30. Obvodové stěny 

jsou zatepleny systémem ETICS v tl. 180 mm. Jako izolační materiál bude použit 

polystyren EPS. Izolace bude přetažena o 30 mm před okraj výplní otvorů 

v obvodových stěnách. 

V objektu jsou navrženy příčky z tvárnic HELUZ 14 broušená, HELUZ AKU 11,5 a 

HELUZ 8 broušená. Tvárnice HELUZ 14 broušená a HELUZ 8 broušená budou 

zděny na maltu HELUZ SBC pro celoplošnou tenkou spáru. Tvárnice HELUZ AKU 

11,5 budou zděny na maltu HELUZ M5 zdící malta. 

Nosné stěny řadových garáží budou tvořeny tvarovkami HELUZ UNI 30 broušená 

tl. 300 mm, na zdící maltu HELUZ SBC pro celoplošnou spáru. První řada bude 

založena na zakládací maltě HELUZ. Příčkové zdivo bude z tvárnic HELUZ 8 

broušená. 
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Překlady 

Veškeré překlady nadzemní části objektu v nosných stěnách budou systémové 

překlady HELUZ 23,8 a v příčkových stěnách budou použity překlady HELUZ 23,8 

a ploché překlady HELUZ 11,5. Při uložení je zejména nutno dbát na správné 

dodržení technologického postupu uvedeného výrobcem. Nesmí dojít například 

k otočení překladu a musí být dodržena minimální délka uložení na nosnou stěnu. 

V nosných stěnách suterénu jsou navrženy betonové překlady typu RZP od firmy 

Prefa Brno. Překlady příčkového zdiva suterénu budou systémové překlady 

 HELUZ 23,8. Nad garážovými vraty bude překlad tvořen dvěma ocelovými IPE 

profily 180x90x8. Prostor mezi prostor mezi IPE profily bude dozděn. Z vnější 

strany se profil omotá rabic. pletivem, provede se nástřik cementovou maltou a poté 

se provede vápenocementová omítka. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako prostě uložená, monolitická, železobetonová 

deska v tl. 250 mm. Použit bude beton C25/30 a ocel B500B. Nad nosnými stěnami 

bude v úrovni stropu proveden železobetonový věnec pro ztužení konstrukce a 

přenesení vodorovných sil vzniklých od účinku větru. Stropní desky jsou navrženy 

jako jednostranně vyztužené, v místě velkých rozponů jsou navrženy jako křížem 

vyztužené. Je nutno vynechat otvory pro prostup komínu a instalací, viz Výkresy 

tvaru stropu v jednotlivých podlažích. Při betonáži bude použito systémového 

bednění dokaflex 1-2-4 od firmy Doka. 

Stropní konstrukci v řadových garážích budou tvořit předpjaté panely Spiroll tl. 160 

mm. Spáry mezi panely budou vyplněny zálivkou z betonu C 16/20. Uložení panelu 

bude do cementové malty MC 10 tl. 10 mm. 

 

Střešní konstrukce 

Zastřešení bude řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní plášť bude ležet na 

stropě nad posledním nadzemním podlažím. Spádová vrstva bude tvořena 

spádovými klíny z tepelně izolačního materiálu Styrotrade v tl. 80-463 mm. Sklon 

střešního pláště je navržen min. 3 %. Jsou zde navrženy dvě vpusti na odvod 

dešťové vody. Vrchní vrstvu střešního pláště bude tvořit hydroizolace fatrafol 

807/V. V nejnižší části střechy u atiky budou dva pojistné přepady. Podrobná 

skladba střešní konstrukce je popsána viz skladba S11 - skladba jednoplášťové 

střešní konstrukce. 

Střecha nad garážemi je jednoplášťová plochá ve spádu 3% Odvod vody zde bude 

řešen pomocí okapového žlabu. 

 

Konstrukce schodišť 

V objektu se nachází jedno hlavní schodiště. Je řešeno jako dvouramenné, 

levotočivé s mezipodestou. Materiálově je řešeno jako železobetonové monolitické. 

Je zde použit beton C 25/30 a ocel B500B.  
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Šířky schodišťových ramen jsou 1200 mm a šířka mezipodesty je 1350 mm. 

Mezipodesta bude uložena přes podestový nosník systému IZOBLOK bronze pro 

akustické oddělení schodiště od ostatních konstrukcí. Konstrukční výška je 3 m, z té 

vychází počet a rozměry schodišťových stupňů. Při návrhu byl použit Lehmanův 

vzorec (2xh+b=630), ten vychází z běžného rozměru jednoho lidského kroku. Výška 

schodišťového stupně je 166,67 mm a šířka 300 mm.  

Z vnější i vnitřní strany schodiště budou uchycena madla ve výšce 1000 mm. 

V prostoru mezi schodišťovými rameny bude výtahová šachta o vnitřních rozměrech 

1500x1800 mm. Rozměry kabiny 950 x 1100 x 2200 mm. Maximální nosnost 400 

kg, rychlost 1,0 m/s.  

Dveře výtahu budou dvou-panelové, stranou posuvné 800 mm x 2100 mm. Servisní 

panel bude montovaný na rám dveří. Řídicí systém: obousměrný sběr. Podesta a 

schodišťová ramena budou ke konstrukci uloženy přes trvale pružné podložky 

SYLOMER®tl. 12 mm, aby nedošlo k přenosu kročejového hluku do navazujících 

konstrukcí. 

 

Komínové těleso 

Odvod spalin nad plochou střechu bude pomocí jedno-průduchového komínového 

tělesa systému HELUZ IZOSTAT – plynná paliva. Výška komínu nad atiku bude 

1000 mm. Tento komínový systém obsahuje tenkostěnné, keramické, izostatické 

vložky a broušené cihelné komínové tvarovky. Vložky budou průměru 200 mm. 

V suterénu bude umístěn kontrolní otvor. Komín bude ukončen pomocí komínové 

hlavice z nerezového plechu průměru 200 mm. 

 

Konstrukce podlah  

Konstrukce podlah jsou řešeny jako těžké plovoucí, jejich přesná skladba je řešena 

viz Skladby konstrukcí podlah. V pobytových místnostech v nadzemních patrech je 

laminátová podlaha uložená na tlumící podložce, stabilizační samonivelační vrstvě a 

zvukově izolační vrstvě, tak aby vyhověla zvukově izolačním požadavkům, zejména 

na přenos kročejového hluku. V  chodbách je navržena keramická podlahová 

konstrukce také se zvukovou izolací. V koupelnách a na WC bude keramická dlažba 

doplněna o hydroizolační stěrku. U laminátových podlah je stěna u podlahy 

opatřena soklovou lištou. U keramických podlah bude sokl řešen keramickou 

dlaždicí. V koupelnách a na WC bude sokl do výšky nadpraží viz Stavebně 

architektonické výkresy jednotlivých podlaží.  Veškeré skladby podlah jsou 

v tl. 100 mm. V suterénu se nachází konstrukce podlahy s nášlapnou samonivelační 

stěrkou pro finální vrstvu středně zatížených prostor. Podhled v suterénu bude 

zateplen tepelně-izolačními deskami Multipor tl. 100 mm. 
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Vnější výplně otvorů 

Okenní výplně bytových jednotek budou z plastových profilů. Sedmikomorová 

konstrukce bude u všech hlavních profilů. Stavební hloubka 75 - 80 mm u křídla. 

Zasklení pomocí izolačního trojskla s hodnotou prostupu tepla Ug = 0,6 W/m2K. 

Hodnota prostupu tepla rámu Uf = 1,08 W/m2K a hodnota prostupu tepla pro celé 

okno Uw= 0,94 W/m2K. Referenční výrobek: Sedmikomorové plastové okno 

Horizont PS Penta Plus se zasklením od firmy PRAMOS. Okenní výplně v suterénu, 

na schodišti a v garážích budou z tříkomorových hliníkových rámů. Zasklení 

pomocí dvojskla s hodnotou prostupu tepla Ug= 1,1 W/m2K. Hodnota prostupu tepla 

rámu                    Uf = 1,8 W/m2K a hodnota prostupu tepla pro celé okno Uw= 1,54 

W/m2K. Stavební hloubka rámu 68 - 76 mm. Referenční výrobek: Tříkomorové 

hliníkové okno Ponzio PE 68 s dvojsklem od firmy PRAMOS.   

Vchodové dveře budou dřevěné se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. 

garážová vrata budou sekční, plastová pro otvor 2500 x 2000 mm.  

Veškeré vnější výplně otvorů musí splňovat tepelně technické požadavky dle normy 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. 

 

 

Omítky  

Exteriérové omítky budou provedeny v souladu se zateplovacím systémem ETICS. 

Izolační materiál je pěnový polystyren EPS v tl. 180 mm, na ten se nanese lepící 

stěrkovací hmota opatřená výztužnou síťovinou, poté se provede penetrace a 

následně omítka na bázi silikonové disperze a minerálních plniv. Exteriérová omítka 

u garáží bude vápenocementová, jednovrstvá, lehčená, strojní.   

Vnitřní omítky nadzemních částí bytového domu jsou navrženy jako dvousložkové, 

kdy se na podkladní zdivo provede cementový postřik, poté se strojně provede 

jádrová omítka pro vyrovnání nerovností podkladu. Vrchní vrstvu tvoří sádrová 

stěrka pro vytvoření hladkého povrchu, penetrace a silikátový interiérový nátěr. 

Vnitřní omítky suterénu a garáží budou jednosložkové. Na nosných stěnách 

v suterénu, které jsou z bednících tvarovek vyplněných betonem, bude spojovací 

vrstva pomocí polymercementového spojovacího můstku. Na příčkách v suterénu a 

na stěnách v garážích, bude spojovací vrstva z cementového postřiku. Dále bude 

provedena jednovrstvá vápenocementová omítka, na kterou se nanese penetrace a 

interiérový nátěr.  

 

Oplocení 

Pozemek bude oplocen z jihozápadní strany, ze severní strany bude živý plot, který 

bude plnit pouze dekorativní funkci.   

Oplocení bude z opěrné zídky a drátěného plotu do výšky 1800 mm  
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Truhlářské, zámečnické, klempířské a plastové výrobky 

Viz. Výpis Truhlářských, klempířských a plastových výrobků. 

 

1. Mechanické odolnost a stabilita 

Navržená stavba vyhovuje podmínkám vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Kterou se mění vyhláška č 

268/2019 Sb. 

Stavba bude navržena a provedena tak, aby při působení nepříznivých účinků 

zatížení a vlivů prostředí během výstavby nebo užívání nedošlo k jejímu 

postupnému, či náhlému zřícení. Také nesmí dojít k nepřístupnému přetvoření nebo 

kmitání konstrukce, zhoršení či omezení provozuschopnosti technických zařízení 

v důsledku deformace nosných konstrukcí. Běhen návrhu stavby se uvažovalo 

s materiály, které mají dostatečnou mechanickou odolnost a statickou únosnost. 

Tyto vlastnosti jsou garantovány výrobcem materiálů. Veškeré stavební konstrukce 

jsou navrženy tak, aby odpovídaly normovým požadavkům a po celou dobu jejich 

životnosti vyhovovaly jejich danému účelu. 

B. 2. 7 Základní popis technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení: 
Vnitřní kanalizace je navržena z PVC. Ležaté svodné potrubí z trub systému KG. 

Svislé odpadní a ventilační potrubí bude z trub HT. 

Rozvod vody je navržen z plastových trub a tvarovek PP-R  

Vytápění je navrženo teplovodní s deskovými radiátory. Vytápění bude ústřední 

s plynovým kotlem umístěným v technické místnosti. 

Elektroinstalace budou vedeny kabely CYKY příslušných dimenzí. Kabely budou 

kladeny pod omítky stěn, do podlah, do stropních podhledů a pod omítky stropů. 

Značení bude dle požadavků normy ČSN 33 0165 ED. 2 Značení vodičů barvami 

nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení. V koupelnách se provede ochranné 

pospojování. Vývody pro osvětlení budou ukončeny ve svorkovnicích. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Výčet technických zařízení 

Rozvody zdravotně technických instalací 

Rozvody topení 

Rozvody elektroinstalací 

B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení viz. samostatná příloha této dokumentace D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 
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B. 2. 9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je navržená tak, aby splňovala podmínky dané normou a předpisy pro úsporu 

energie a tepelné ochrany. Norma ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: 

Požadavky. Veškeré skladby jsou navrženy tak aby splňovaly požadavky na prostup 

tepla Un, teplotní faktor frsi,N a na množství zkondenzované vodní páry Mc,N. Vnější 

výplně otvorů budou splňovat požadavky na prostup tepla Uw,N. Podrobné hodnoty a 

posouzení jsou uvedeny s samostatné části této dokumentace viz Základní posouzení 

objektu z hlediska stavební fyziky. 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Větrání nadzemní části objektu je navrženo přirozeně okny v kombinaci s nuceným 

větrání a to v místnostech s WC a koupelnách bez oken. V suterénu bude větrání 

navrženo také jako přirozené a to suterénními okny. V garážích jsou navržena okna a 

pro stálou výměnu vzduchu zde budou přiváděcí a odváděcí větrací otvory. 

Vytápění objektu bude pomocí tzv kaskádové kotelny, kde zajištění tepelné energie 

bude pomocí dvou plynových kotlů. V každém bytě bude umístěn rozdělovač/sběrač 

pro napojení jednotlivých otopných okruhů bytu.   

Osvětlení všech obytných místností je přirozené pomocí oken v kombinaci s umělým 

osvětlením pomocí LED osvětlovacích těles. WC, chodby, a koupelny bez oken budou 

mít pouze umělé osvětlení.  

Zásobování objektu bytového domu pitnou vodou bude z veřejného vodovodu.  

Objekt není výrobního charakteru a nebude produkovat nadměrný hluk ani vibrace. 

Odvod kanalizačních vod je řešen pomocí veřejné jednotné kanalizační sítě. 

Komunální odpady vyprodukované obyvateli stavby budou ukládány do sběrných 

kontejnerů a dle smluvních vztahů města odváženy na skládku komunálního odpadu. 

Ostatní odpady třídit do kontejnerů vyhrazených pro jednotlivé druhy odpadů (papír, 

plasty, sklo). 

 

B. 2. 11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

Radonové měření v místě stavby nebylo provedeno, dle radonových map se 

pozemek nachází v oblasti se středním radonovým rizikem. Opatření proti pronikání 

radonu z podloží bude zajištěno dvěma pásy z SBS modifikovaného asfaltu glastek 

40 special mineral. Veškeré spoje a prostupy musí být utěsněny v 1. kategorii 

těsnosti. 
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b) Ochrana před bludnými proudy. 

Ochrana před bludnými proudy není navrhována. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou. 

Ochrana před technickou seizmicitou není navrhována. 

 

d) Ochrana před hlukem. 

Nejvyšší hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru stanovuje §11 nařízení 

vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví součtem 

základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 40 dB a korekcí pro denní nebo noční 

dobu dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Pro denní dobu (6:00 - 22:00 

h) se použije korekce + 0 dB (LAeq,T 50 dB). Pro noční dobu (22:00 - 6:00 h)  

se použije korekce -10 dB (LAeq,T 40 dB). V chráněném venkovním prostoru a 

v chráněných venkovních prostorech staveb stanovuje §12 odst. 3 nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se 

stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí dle přílohy č. 1 

části A. 

Vzhledem k lokaci pozemku a informací z územního plánu se nepředpokládá 

překročení přípustných hodnot LAeq,T v denní, ani v noční době. Přímě měření 

ekvivalentní hladiny akustického hluku nebylo v místě provedeno. Dle zjištěných 

parametrů provozu místní komunikace byla vytvořena hluková mapa v programu 

Hluk +, viz příloha č. 4 - Hlukové mapy objektu ve složce stavební fyzika. Zjištěné 

hodnoty hladiny akustického tlaku vyhoví požadavku nařízení vlády č. 272/2011 

sb..  

Obvodové konstrukce jsou navrženy tak aby vyhovovali požadavkům ČSN 73 0532 

- Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků - Požadavky. 

 

e) Protipovodňová opatření  

V dané lokaci se nenachází záplavová oblast. Nejsou nutná opatření, 

 

f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

V lokaci není riziko poddolováním ani výskyt metanu. Nejsou potřeba žádná 

opatření. 
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Objekt bude napojen na sítě veřejné infrastruktury (jednotná kanalizace, vodovod, 

plynovod, elektrika) Přesná poloha sítí a napojení je vyznačena v koordinačním 

situačním výkrese. Silové vedení bude vedeno od el. rozvaděče.  Kanalizace bude 

napojena na pozemku č. 2055/5. Vodovod a plynovod vedou v místní komunikaci 

2100/3. Plyn bude do objektu napojen přes hlavní uzávěr plynu, který je na hranici 

pozemku. Voda bude vedena od vodovodního řádu přes vodoměrnou šachtu. 

Dešťová voda bude vedena do retenční nádrže, která je napojena na jednotnou 

kanalizaci. Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace přes revizní 

šachtu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Řešení rozměrů a délek vedení jednotlivých přípojek viz Koordinační situační 

výkres C3. 

B. 4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení  

Příjezdová komunikace k řadovým garážím je z východní strany pozemku.  

Od garáží pak vede pochozí cesta ke vstupu do objektu. Dále je zde řešeno venkovní 

stání, které je na severní straně pozemku z obou stran objektu. Místa jsou přímo 

přístupná z místní komunikace. Vstup do objektu bude ze severní strany. Před 

vstupem bude vytvořena pochozí plocha ze zámkové dlažby a na místní komunikaci 

bude zřízen přechod pro chodce, který bude navazovat na chodník na protější straně 

silnice. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na místní komunikaci bude z východní strany pozemku vytvořeno novým 

sjezdem, který povede k řadovým garážím. Dále budou vytvořeny nekryté parkovací 

stání na severní straně pozemku, které budou přístupné přímo z místní komunikace. 

 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku bude čtrnáct garážových míst a dvanáct nekrytých parkovacích míst. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 

V tomto projektu nejsou řešeny. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy. 

Okolí stavby je rovinaté, po dokončení stavebních prací se provedou zpevněné 

plochy a terénní úpravy. Na terénní úpravy bude zpětně použita deponovaná ornice 

případně zemina. Veškeré plochy vyjma ploch zpevněných budou zatravněny.  

 

 

b) Použité vegetační prvky. 

V severovýchodní straně pozemku budou vysazeny tři okrasné stromy např. javor. 

Za parkovacími místy bude živý plot. 

 

c) Biotechnická opatření. 

Není řešeno. 

 

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

 

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

Stavba neovlivní negativně životní prostředí okolí nad zákonem stanovené hodnoty. 

Při výstavbě budou na staveništi provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti. 

Stavba bude prováděna v denním provozu, tudíž hluk související s výstavbou bude 

v denní době. Při vyjíždění stavebních vozidel ze staveniště je nutné dbát na to, aby 

byla očištěná kola a nedošlo k zašpinění vozovky. Stavba není výrobní objekt a její 

provoz neprodukuje nadměrný hluk. Provoz také nepředpokládá vznik 

nebezpečných odpadů, které by mohli ovlivnit životní prostředí. Ornice bude před 

započetím stavby odebrána a poté použita při tvorbě zahrady. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Pozemek se nachází dle územního plánu v zastavitelném území. Nenachází se zde 

žádné chráněné rostliny ani živočichové. Výstavba nebude mít vliv na okolní 

přírodu a krajinu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem. 

Projekt nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle zákona  

č. 100/2001 Sb. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno. 

Projekt nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma navržených přípojek technické infrastruktury odpovídají 

normovým požadavkům. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Navržená stavba nijak neovlivní životní podmínky v dané oblasti. Nevzniknou žádná 

nová zdravotní rizika. Při výstavbě bude staveniště oploceno dočasným oplocením  

do výšky 1,8 m, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Pro čerpání vody na staveniště a stavbu je zřízena přípojka z veřejného vodovodu. 

Zdroj elektrické energie bude zřízena přípojka NN ze stávající rozvodné buňky  

na sousedním pozemku. Na pozemku bude v době výstavby zajištěno sociální 

zázemí pro dělníky. Déle zde bude sklad na nářadí a materiálu a zázemí pro vedení 

stavby, 

 

b) Odvodnění staveniště. 

Odvod bude převážně vsakováním. Zpevněné plochy budou spádovány do vsakující 

plochy. Základová jáma bude spádována do kanálků, které budou po obvodu. 

V případě zalití základových rýh vodou je nutné vodu z výkopu odčerpat. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Staveniště je napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu. Vjez a výjezd 

vozidel bude z východní strany pozemku. Při vyjíždění vozidel ze staveniště je 

nutné dbát na to, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace. Zajistit co nejmenší 

prašnost. Chránit vzrostlou zeleň, která by mohla být znehodnocena neopatrnou 

manipulací se stavební mechanizací. Staveniště bude napojeno na přípojku NN a 

vody. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 

Při výstavbě je nutné dodržet, aby stavba neměla negativní vliv na okolní stavby a 

pozemky. Veškeré stavební práce budou probíhat v denních hodinách. Na staveništi 

budou provedena opatření na snížení hlučnosti a prašnosti při provádění stavebních 

prací. 

 

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

dřevin. 

Staveniště nevyžaduje zvláštní ochranná opatření. Dotčený pozemek bude oplocen. 

Na pozemku se nevyskytují žádné původní objekty ani vzrostlé stromy, které  

by bylo potřeba pokácet. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 

Staveniště nebude vyžadovat žádné dočasné ani trvalé zábory. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

Není potřeba zřizovat bezbariérové obchozí trasy. 

 

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

likvidace, 

Nakládání s odpady se řídí zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů a vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. V průběhu výstavby 

objektu bude vedena dokumentace o nakládání s odpady tak, aby mohl být při 

předání stavby do provozu doložen způsob likvidace. 

 

Kategorie odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. odpadu Název odpadu Zařazení Způsob 

likvidace 

17 01 01  Beton O Skládka 

17 01 02 Cihly  O Skládka 

17 02 01 Dřevo O Skládka 

17 02 02 Sklo, skelná 

vata 

O Skládka 

17 02 03 Plasty O Skládka 

17 02 04 Dřevo 

znečištěné 

N Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 

17 05 04 Zemina O Skládka 

17 06 04 Izolační 

materiály 

O Skládka 

17 01 27 Barvy, lepidla O Skládka 

17 03 01 Směšný 

komunální 

odpad 

O Skládka 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin. 

Před započetím prací bude v místě stavby a v jejím okolí sejmuta ornice. Ta bude 

z části deponována na pozemku a následně využita při terénních úpravách a 

přebytečná ornice bude odvezena na skládku. Část vykopané zeminy bude 

ponechána pro terénní úpravy a zásypy, zbytek bude odvezen na skládku. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Při výstavbě se nepředpokládá výrazného ovlivnění životního prostředí.  

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády 

 č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, zákonem č. 309/2006 Sb., zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 362/2005 Sb.  

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízením vlády č. 101/2005 Sb.  

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

Objektem nebudou ovlivněny žádné další výstavby, tudíž není potřeba provádět 

úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 

Zásady pro dopravně inženýrské opatření nebyly stanoveny. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Doba výstavby se předpokládá dva od započetí stavebních prací. Předpokládaný 

postup výstavby: 

Základní členění na jednotlivé stavební práce: 

1. příprava území a zařízení staveniště 

2. Vytyčení stavby, zemní práce, provedení přípojek. 

3. Základové konstrukce. 

4. Hydroizolace spodní stavby. 

5. Hrubá stavba suterénu.  

6. Hrubá stavba nadzemních podlaží 1-3 NP. 

7. Konstrukce střechy.  

8. Instalace a výplně otvorů. 

9. Omítky a provedení tepelné izolace obvodových stěn. 

10. Podlahy. 

11. Dokončovací práce. 
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D – Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

 

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení - Technická zpráva 

 

a1.)  Účel objektu 

 

Projekt řeší novostavbu bytového domu a řadových garáží na parcelách  

č. 2060/1, 2060/3, 2060/5, 2510/3. Ulice Sídliště Míru, 395 01 Pacov – část obce 

Pacov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina. Katastrální území Pacov[717215]. Bude 

se jednat o stavbu trvalého charakteru, která bude určena pro bydlení se čtrnácti 

bytovými jednotkami. Každé bytové jednotce bude náležet jedno garážové stání 

v řadových garážích. Součástí bytovného domu bude technické zázemí a sklepní 

kóje, které se budou nacházet v podsklepeném suterénu. 

Parametry stavby: 

- Zastavěná plocha: 626,58 m2 

- Užitná plocha BD:  619,12 m2 

- Užitná plocha garáží: 241,5 m2 

- Užitná plocha celkem: 860,62 m2 

- Obestavěný prostor BD: 4284,25 m3 

- Obestavěný prostor garáží: 842m3 

- Obestavěný prostor celkem: 5126,25 m3 

- Počet bytových jednotek: 14 

- Předpokládaný počet obyvatel: 32 

- Počet obytných místností: 24 

- Počet ostatních místností: 63 

- Celkový počet místností: 87 

- Počet garážových stání: 14 

- Výška atiky od 0,000 m: 9,7 m 

 

a2.) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení. 

Bytový dům je volně stojící, třípodlažní, podsklepený, zastřešený plochou 

střechou. Nadzemní patra tvoří bytové jednoty a podzemní suterén, kde se 

nachází sklepní kóje, technická místnost, společenská místnost, prádelna, 

sušárna a kočárkárna. Půdorys je obdélníkový se středovým výstupkem na jižní 

straně a zapuštěním na severní straně. 
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V prvním nadzemním patře se nachází šest bytových jednotek, ve druhém pět 

bytových jednotek a ve třetím pouze tři bytové jednotky. V prostoru schodiště je 

umístěn výtah. Ze společné chodby v každém nadzemním patře jsou vstupy do 

jednotlivých bytů. Byty ve 2NP a 3NP mají balkón. Nosné zdi suterénu jsou 

řešeny jako železobetonové pomocí ztraceného bednění. Nosné stěny 

nadzemních podlaží jsou ze systému HELUZ. Veškeré příčky jsou ze systému 

HELUZ. Obvodové zdivo nad úrovní terénu bude zatepleno EPS polystyrenem a 

pod úrovní terénu XPS polystyrenem.  

Středová část fasády bude v odstínu žlutém a krajní části v odstínu červeném. 

Sokl objektu je navržen jako marmolit v odstínu šedém. Přesné typy všech 

odstínů jsou uvedeny viz Technické pohledy.  Výplně otvorů bytových jednotek 

jsou navrženy jako plastové s izolačním trojsklem, v hnědém odstínu. Výplně 

otvorů schodiště, suterénu a garáží budou plastové s izolačním dvojsklem.  

Řadové garáže jsou řešeny jako dvě stejné stavby stojící naproti sobě. Počet 

garážových stání v každé stavbě je sedm. Nosné konstrukce i příčky budou  

ze systému HELUZ. Založení bude na základových pasech. Zastřešení bude 

plochou střechou s odvodem dešťové vody pomocí okapů do zeminy. Obvodové 

stěny nebudou zatepleny. Fasáda bude mít bílou barvu. 

 

a3.) Bezbariérové řešení 

Stavba je navržena dle zákona 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Do objektu vede jeden bezbariérový vstup, kterým se dostaneme  

na mezipodestu. Na mezipodestě je přímo naproti dveřím osobní výtah, kterým 

se dostaneme do všech pater objektu. Na parkovacích plochách vedle objektu 

bude jedno bezbariérové stání, které bude vyznačeno příslušnou značkou.  

Na pochozích plochách nebudou výškové rozdíly větší jak 20 mm. Povrchy 

společných prostor budou rovné, pevné a upraveny proti skluzu. Manipulační 

prostor pro osoby s vozíkem ve všech místech min. 1500 mm. 

 

a4.) Konstrukční a stavebně technické řešení. 

Bytový bude podsklepený. Zemní práce budou probíhat a po odebrání ornice a 

vytyčení všech inženýrských sítí. Založení bude provedeno na základových 

pasech z betonu C 16/20. Následně se provede podkladní betonová deska 

z betonu C 16/20 vyztužena kari sítí 100 x 100 x 6 mm. Hydroizolace bude 

tvořena dvěma pásy z SBS modifikovaného asfaltu glastek 40 specialmineral. 

Veškeré prostupy musí být provedeny v kategorii těsnosti 1. 

Nosné stěny suterénu tl. 300 mm a 250 mm budou tvořeny betonem C 20/25 a 

výztuží B500B do ztraceného bednění z betonových tvarovek. Příčky v suterénu 

budou ze systému HELUZ. Suterénní obvodová stěna bude zateplena 

polystyrenem XPS tl. 120 mm a bude ukončena nopovou folii pod úrovní terénu 

a nad úrovní terénu výztužnou stěrkou a omítkou marmolit.  



26 

 

Vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvárnic HELUZ AKU 30/33,3, P20  

na maltu HELUZ M5 zdící malta. Dále z keramických tvárnic HELUZ AKU 25 

zalévaná broušená. Obvodové nosné zdivo nadzemní části je navrženo 

z keramických tvárnic HELUZ UNI 30 broušená tl. 300 mm. Tvárnice jsou 

zděné na maltu HELUZ SBC pro celoplošnou tenkou spáru. První řada tvárnic 

bude založena na zakládací maltě HELUZ. Obvodové stěny jsou zatepleny 

systémem ETICS v tl. 180 mm. Jako izolační materiál bude použit polystyren 

EPS. Izolace bude přetažena o 30 mm před okraj výplní otvorů v obvodových 

stěnách. Veškeré příčky nadzemní části budou tl. 150 mm, 115 mm a 100 mm 

z cihelného systému HELUZ. V úrovni stropních konstrukcí bude nad nosnými 

stěnami probíhat železobetonový ztužující věnec. Stropní konstrukce jsou 

navrženy monolitické, železobetonové desky v tl. 250 mm. Použit bude beton 

C25/30 a ocel B500B. Veškeré překlady v nosných stěnách budou systémové 

překlady Heluz 23,8 a v příčkových stěnách budou použity překlady Heluz 23,8. 

Přerušení tepelného mostu v místě balkonu bude pomocí ISO nosníků. 

Zastřešení bude řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní plášť bude 

ležet na stropě nad posledním nadzemním podlažím. Spádová vrstva bude 

tvořena spádovými klíny z tepelně izolačního materiálu. Konstrukce podlah jsou 

řešeny jako těžké plovoucí, jejich přesná skladba je řešena viz. Skladby 

konstrukcí podlah. 

Nosné konstrukce garáží budou tl. 300 mm z tvarovek HELUZ 30 UNI 

broušená. Příčky budou z tvarovek HELUZ 8 broušená. Nad garážovými vraty 

bude překlad tvořen dvěma IPE profily 180x90x8. Střecha je navržena, jako 

jednoplášťová plochá ve spádu 3%. Odvod vody zde bude řešen pomocí 

okapového žlabu. 

 

a5.) Stavební fyzika 

 

1. tepelná technika  

Navržené konstrukce bytového domu splňují požadavek na součinitel prostupu 

tepla Un a v zimním období mají takovou povrchovou teplotu, že splňují 

podmínku na teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,N. Z toho vyplívá, že nebude 

docházet k povrchové kondenzaci a vzniku plísní. Jednotlivé konstrukce jsou 

posouzeny v programu teplo 2017. Výpočet vychází z ČSN 73 0540 - 2:2011 

(viz složka č. 6 stavební fyzika). Zkondenzované množství roční vodní páry 

v konstrukcích je menší než její vypařování, podmínka Mc<Mev je splněna. 

Z toho vyplívá, že vodní pára v konstrukcích nebude ohrožovat její funkci. 

Požadovaná hodnota průměrného součinitele tepla Uem,N je stanovena metodou 

referenční budovy. Bytový dům je klasifikován do třídy B (Úsporná). 
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2. Osvětlení 

Veškeré obytné místnosti mají dostatečně velká okna, aby zajistily požadavky  

na denní osvětlení. Požadavky stanovuje norma ČSN 73 0580-2 - Denní 

osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov.  

V obytných místnostech s bočním osvětlením musí být ve dvou kontrolních 

bodech v polovině hloubky místnosti, vzdálených 1 m od vnitřních povrchů 

bočních stěn hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně 0,7 % nejdále 3 m  

od okna a průměrná hodnota z obou těchto bodů nejméně 0,9 %. Místnosti 

uprostřed dispozice jako jsou WC, koupelny, chodby budou mít zajištěné 

dostatečné umělé osvětlení pomocí LED svítidel. Podrobné posouzení viz složka 

č. 6 Stavební fyzika. 

 

3. Oslunění  

Podle požadavku ČSN 73 4301: 2004 - Obytné budovy bude byt prosluněn, 

bude-li součet podlahových ploch obytných místností, které jsou prosluněné 

roven minimálně jedné třetině podlahových ploch všech jeho obytných 

místností. Podrobné posouzení viz složka č. 6 - stavební fyzika. 

 

4. Akustika - hluk, vibrace 

V okolí bytového domu se nenachází žádné objekty produkující nadměrný hluk 

nebo vibrace. Místní komunikace se nachází pět metrů od severní strany objektu 

a předpokládá se zde nízká koncentrace vozidel. Hlavní důraz je kladen  

na mezi-bytové stěny a stropy, které musí splňovat požadavky dle normy ČSN 

73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků Požadavky. 

Veškeré konstrukce, na nichž je kladen požadavek na vzduchovou a kročejovou 

neprůzvučnost, jsou vyhovující. Podrobný výpočet viz. složka. č. 6 - Stavební 

fyzika. 

D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a1.) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Bytový dům bude podsklepený. Založení bude provedeno na základových 

pasech z betonu C 16/20.  Následně se provede podkladní betonová deska 

z betonu C 16/20 vyztužena kari sítí 100 x 100 x 6 mm. Nosné stěny suterénu  

tl. 300 mm, 250 mm budou tvořeny betonem C 20/25 a výztuží B500B  

do ztraceného bednění z betonových tvarovek. Příčky v suterénu budou  

ze systému HELUZ. Suterénní obvodová stěna bude zateplena polystyrenem 

XPS tl. 120 mm a bude ukončena nopovou folii pod úrovní terénu a nad úrovní 

terénu výztužnou stěrkou a omítkou marmolit. Vnitřní nosné zdivo bude 

z keramických tvárnic HELUZ AKU 30/33,3, P20 na maltu HELUZ M5 zdící 

malta. Dále z keramických tvárnic HELUZ AKU 25 zalévaná broušená.  
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Obvodové nosné zdivo nadzemní části je navrženo z keramických tvárnic 

HELUZ UNI 30 broušená tl. 300 mm. Tvárnice jsou zděné na maltu HELUZ 

SBC pro celoplošnou tenkou spáru. První řada tvárnic bude založena  

na zakládací maltě HELUZ. Obvodové stěny jsou zatepleny systémem ETICS 

v tl. 180 mm.  

Jako izolační materiál bude použit polystyren EPS. Veškeré příčky nadzemní 

části budou tl. 150 mm, 115 mm a 100 mm z cihelného systému HELUZ. 

V úrovni stropních konstrukcí bude nad nosnými stěnami probíhat 

železobetonový ztužující věnec. Stropní konstrukce jsou navrženy jako 

monolitické, železobetonové desky tl. 250 mm. Použit bude beton C25/30 a ocel 

B500B. Veškeré překlady v nosných stěnách budou systémové překlady HELUZ 

23,8 a v příčkových stěnách budou použity překlady HELUZ 23,8 a HELUZ 

11,5. Přerušení tepelného mostu v místě balkonu bude pomocí ISO nosníků. 

Zastřešení bude řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní plášť bude 

ležet na stropě nad posledním nadzemním podlažím. Spádová vrstva bude 

tvořena spádovými klíny z tepelně izolačního materiálu. Nosné konstrukce 

garáží budou tl. 300 mm z tvarovek HELUZ 30 UNI broušená. Příčky budou 

z tvarovek HELUZ 8 broušená. Nad garážovými vraty bude překlad tvořen 

dvěma IPE profily 180x90x8. Střecha je navržena, jako jednoplášťová plochá  

ve spádu 3%. Odvod vody zde bude řešen pomocí okapového žlabu. 

 

a2.) Popis jednotlivých konstrukcí a navržených materiálů 

 

Zemní práce 

Ještě před zahájením zemních prací budou na stavbě vytyčeny veškeré podzemní 

vedení sítí jednotlivých přípojek, zařízení v místě stavby a bude zajištěna 

ochrana přípojek před jejich poškozením. 

V první řadě bude v rozsahu stavby sejmuta ornice, která bude uskladněna  

na vhodném místě na pozemku a později bude využita k zarovnání terénu. Poté 

se provede hloubení stavební jámy na úroveň základových pasů. Sklon stavební 

jámy bude 60°. Následně se vyhloubí základové rýhy. Část výkopku bude 

ponechána na stavbě pro zpětné zásypy, které se budou hutnit ve vrstvách 

předem určených dle zkoušky zhutnitelnosti zeminy a hutnit se budou  

na 0,2Mpa. Přebytečný výkopek se odveze na předem určenou skládku. Stavební 

jáma se bude chránit proti vodě rýhami po obvodě dna jámy. Zemní práce budou 

také obsahovat terénní úpravy, které budou provedeny v konečné fázi výstavby. 

Na staveništi nebyl proveden geologický průzkum, proto je nutné po provedení 

zemních prací přizvat na stavbu technický dozor pro posouzení základové spáry 

a podloží. 
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Základové konstrukce 

Základová konstrukce bude tvořena základovými pasy a podkladní deskou v 

 tl. 150mm vyztuženou kari sítí 100x100x6 mm. Pro základové konstrukce bude 

použit beton C16/20. Nezámrzná hloubka bude dodržena. Před betonáží 

základových pasů bude položen zemnící pásek FeZn, který bude umístěn podél 

základových pasů a musí být po celé délce spojitý. Velikosti základových pasů 

jsou uvedeny v příloze Výpočet rozměrů základové konstrukce.  

Základová konstrukce pod řadovými garážemi bude tvořena z podkladní desky a 

ze základových pasů, které musí sahat, až do nezámrzné hloubky zeminy, tj. 

min. 1,00 m pod upraveným terénem. Základové konstrukce bytového domu, je 

třeba provést v 1. Kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti 

radonu z podloží. Hydroizolace bude tvořena dvěma pásy z SBS 

modifikovaného asfaltu Glastek 40 special mineral.  Spodní pás bude bodově 

natavený k podkladní desce a horní pás bude celoplošně natavený ke spodnímu 

pásu. Přesah mezi jednotlivými pásy musí být min. 100 mm ve všech směrech 

v místě spoje. Veškeré prostupy základovou konstrukcí musí být dodatečně 

zaizolovány a zkontrolovány aby zde nedošlo k narušení hydroizolace. 

 

Svislé konstrukce v suterénu 

Nosné konstrukce suterénu jsou navrženy z bednících tvarovek systému CS 

Beton tl. 300 mm a 250 mm. Pro stěny bude použita výztuž z oceli B500B a 

beton C 20/25. Obvodová suterénní stěna bude zateplena v tl. 120 mm. Jako 

izolant bude použit polystyren xps (Styrodur 3000 CS). Pod úrovní zeminy se  

na izolant upevní nopová folie a netkaná geotextilie. Nad úrovní terénu se 

zateplení provede v systému ETICS se zakončení soklovou omítkou Marmolit. 

Příčkové zdivo suterénu se provede z keramických tvárnic HELUZ 8 broušená, 

na zdící maltu HELUZ SBC pro celoplošnou spáru. Založení se provede  

na zakládací maltu HELUZ. 

 

Svislé konstrukce v nadzemních částech objektu 

Vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvárnic HELUZ AKU 30/33,3, P20 

 na maltu HELUZ M5 zdící malta. Dále z keramických tvárnic HELUZ AKU 25 

zalévaná broušená. Obvodové nosné zdivo nadzemní části je navrženo 

z keramických tvárnic HELUZ UNI 30 broušená tl. 300 mm. Tvárnice jsou 

zděné na maltu HELUZ SBC pro celoplošnou tenkou spáru. První řada tvárnic 

bude založena na zakládací maltě HELUZ. V úrovni stropu bude probíhat 

železobetonový věnec. Na betonáž věnců bude použita ocel B500B a beton 

C25/30. Obvodové stěny jsou zatepleny systémem ETICS v tl. 180 mm. Jako 

izolační materiál bude použit polystyren EPS. Izolace bude přetažena o 30 mm 

před okraj výplní otvorů v obvodových stěnách. 

V objektu jsou navrženy příčky z tvárnic HELUZ 14 broušená, HELUZ AKU 

11,5 a HELUZ 8 broušená.  
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Tvárnice HELUZ 14 broušená a HELUZ 8 broušená budou zděny na maltu 

HELUZ SBC pro celoplošnou tenkou spáru. Tvárnice HELUZ AKU 11,5 budou 

zděny na maltu HELUZ M5 zdící malta. 

Nosné stěny řadových garáží budou tvořeny tvarovkami HELUZ UNI 30 

broušená tl. 300 mm, na zdící maltu HELUZ SBC pro celoplošnou spáru. První 

řada bude založena na zakládací maltě HELUZ. Příčkové zdivo bude z tvárnic 

HELUZ 8 broušená. 

 

Překlady 

Veškeré překlady nadzemní části objektu v nosných stěnách budou systémové 

překlady HELUZ 23,8 a v příčkových stěnách budou použity překlady HELUZ 

23,8 a ploché překlady HELUZ 11,5. Při uložení je zejména nutno dbát na 

správné dodržení technologického postupu uvedeného výrobcem. Nesmí dojít 

například k otočení překladu a musí být dodržena minimální délka uložení na 

nosnou stěnu. 

V nosných stěnách suterénu jsou navrženy betonové překlady typu RZP od 

firmy Prefa Brno. Překlady příčkového zdiva suterénu budou systémové 

překlady 

HELUZ 23,8. Nad garážovými vraty bude překlad tvořen dvěma ocelovými 

IPE profily 180x90x8. Prostor mezi prostor mezi IPE profily bude dozděn. 

Z vnější strany se profil omotá rabic. pletivem, provede se nástřik cementovou 

maltou a poté se provede vápenocementová omítka. 

 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako prostě uložená, monolitická, železobetonová 

deska v tl. 250 mm. Použit bude beton C25/30 a ocel B500B. Nad nosnými 

stěnami bude v úrovni stropu proveden železobetonový věnec pro ztužení 

konstrukce a přenesení vodorovných sil vzniklých od účinku větru. Stropní 

desky jsou navrženy jako jednostranně vyztužené, v místě velkých rozponů jsou 

navrženy jako křížem vyztužené. Je nutno vynechat otvory pro prostup komínu a 

instalací, viz Výkresy tvaru stropu v jednotlivých podlažích. Při betonáži bude 

použito systémového bednění dokaflex 1-2-4 od firmy Doka. 

Stropní konstrukci v řadových garážích budou tvořit předpjaté panely Spiroll tl. 

160 mm. Spáry mezi panely budou vyplněny zálivkou z betonu C 16/20. 

Uložení panelu bude do cementové malty MC 10 tl. 10 mm. 

 

Střešní konstrukce 

Zastřešení bude řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní plášť bude 

ležet na stropě nad posledním nadzemním podlažím. Spádová vrstva bude 

tvořena spádovými klíny z tepelně izolačního materiálu Styrotrade v tl. 80-463 

mm. Sklon střešního pláště je navržen min. 3 %.  
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Jsou zde navrženy dvě vpusti na odvod dešťové vody. Vrchní vrstvu střešního 

pláště bude tvořit hydroizolace fatrafol 807/V. V nejnižší části střešního pláště u 

atiky budou dva pojistné přepady. Podrobná skladba střešní konstrukce je 

popsána viz skladba S11 - skladba jednoplášťové střešní konstrukce. 

Střecha nad garážemi je jednoplášťová plochá ve spádu 3% Odvod vody zde 

bude řešen pomocí okapového žlabu. 

 

 

Konstrukce schodišť 

V objektu se nachází jedno hlavní schodiště. Je řešeno jako dvouramenné, 

levotočivé s mezipodestou. Materiálově je řešeno jako železobetonové 

monolitické. Je zde použit beton C 25/30 a ocel B500B. Šířky schodišťových 

ramen jsou 1200 mm a šířka mezipodesty je 1350 mm. Mezipodesta bude 

uložena přes podestový nosník systému IZOBLOK bronze pro akustické 

oddělení schodiště od ostatních konstrukcí. Konstrukční výška je 3 m, z té 

vychází počet a rozměry schodišťových stupňů. Při návrhu byl použit Lehmanův 

vzorec (2xh+b=630), ten vychází z běžného rozměru jednoho lidského kroku. 

Výška schodišťového stupně je 166,67 mm a šířka 300 mm. Z vnější i vnitřní 

strany schodiště budou uchycena madla ve výšce 1000 mm. V prostoru mezi 

schodišťovými rameny bude výtahová šachta o vnitřních rozměrech 1500x1800 

mm. Rozměry kabiny 950 x 1100 x 2200 mm. Maximální nosnost 400 kg, 

rychlost 1,0 m/s.  

Dveře výtahu budou dvoupanelové, stranou posuvné 800 mm x 2100 mm. 

Servisní panel bude montovaný na rám dveří. Řídicí systém: obousměrný sběr. 

Podesta a schodišťová ramena budou ke konstrukci uloženy přes trvale pružné 

podložky SYLOMER®tl. 12 mm, aby nedošlo k přenosu kročejového hluku  

do navazujících konstrukcí. 

 

Komínové těleso 

Odvod spalin nad plochou střechu bude pomocí jedno-průduchového 

komínového tělesa systému HELUZ IZOSTAT – plynná paliva. Výška komínu 

nad atiku bude 1000 mm. Tento komínový systém obsahuje tenkostěnné 

keramické izostatické vložky a broušené cihelné komínové tvarovky. Vložky 

budou průměru 200 mm. V suterénu bude umístěn kontrolní otvor. Komín bude 

ukončen pomocí komínové hlavice z nerezového plechu průměru 200 mm. 

 

Konstrukce podlah  

Konstrukce podlah jsou řešeny jako těžké plovoucí, jejich přesná skladba je 

řešena viz Skladby konstrukcí podlah. V pobytových místnostech v nadzemních 

patrech je laminátová podlaha uložená na tlumící podložce, stabilizační 

samonivelační vrstvě a zvukově izolační vrstvě, tak aby vyhověla zvukově 

izolačním požadavkům, zejména na přenos kročejového hluku.  
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V chodbách je navržena keramická podlahová konstrukce také se zvukovou 

izolací. V koupelnách a na WC bude keramická dlažba doplněna o hydroizolační 

stěrku. U laminátových podlah je stěna u podlahy opatřena soklovou lištou.  

U keramických podlah bude sokl řešen keramickou dlaždicí. V koupelnách a na 

WC bude sokl do výšky nadpraží viz Stavebně architektonické výkresy 

jednotlivých podlaží.  Veškeré skladby podlah jsou v tl. 100 mm. 

V suterénu se nachází konstrukce podlahy s nášlapnou samonivelační stěrkou 

pro finální vrstvu středně zatížených prostor. Podhled v suterénu bude zateplen 

tepelně-izolačními deskami Multipor tl. 100 mm. 

 

 

Vnější výplně otvorů 

Okenní výplně bytových jednotek budou z plastových profilů. Sedmikomorová 

konstrukce bude u všech hlavních profilů. Stavební hloubka 75 - 80 mm  

u křídla. Zasklení pomocí izolačního trojskla s hodnotou prostupu tepla  

Ug = 0,6 W/m2K. Hodnota prostupu tepla rámu Uf = 1,08 W/m2K a hodnota 

prostupu tepla pro celé okno Uw= 0,94 W/m2K. Referenční výrobek: 

Sedmikomorové plastové okno Horizont PS Penta Plus se zasklením od firmy 

PRAMOS. Okenní výplně v suterénu, na schodišti a v garážích budou 

z tříkomorových hliníkových rámů. Zasklení pomocí dvojskla s hodnotou 

prostupu tepla Ug= 1,1 W/m2K. Hodnota prostupu tepla rámu  Uf = 1,8 W/m2K, 

hodnota prostupu tepla pro celé okno Uw= 1,54 W/m2K. Stavební hloubka rámu 

68 - 76 mm. Referenční výrobek: Tříkomorové hliníkové okno Ponzio PE 68 

s dvojsklem od firmy PRAMOS.   

Vchodové dveře budou dřevěné se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. 

garážová vrata budou sekční, plastová pro otvor 2500 x 2000 mm.  

Veškeré vnější výplně otvorů musí splňovat tepelně technické požadavky  

dle normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. 

 

Omítky  

Exteriérové omítky budou provedeny v souladu se zateplovacím systémem 

ETICS. Izolační materiál je pěnový polystyren EPS v tl. 180 mm, na ten se 

nanese lepící, stěrkovací hmota opatřená výztužnou síťovinou, poté se provede 

penetrace a následně omítka na bázi silikonové disperze a minerálních plniv. 

Exteriérová omítka u garáží bude vápenocementová, jednovrstvá, lehčená, 

strojní.   

Vnitřní omítky nadzemních částí bytového domu jsou navrženy jako 

dvousložkové, kdy se na podkladní zdivo provede cementový postřik, poté se 

strojně provede jádrová omítka pro vyrovnání nerovností podkladu. Vrchní 

vrstvu tvoří sádrová stěrka pro vytvoření hladkého povrchu, penetrace a 

silikátový interiérový nátěr. Vnitřní omítky suterénu a garáží budou 

jednosložkové.  
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Na nosných stěnách v suterénu, které jsou z bednících tvarovek vyplněných 

betonem, bude spojovací vrstva pomocí polymercementového spojovacího 

můstku. Na příčkách v suterénu a na stěnách v garážích, bude spojovací vrstva 

z cementového postřiku. Dále bude provedena jednovrstvá vápenocementová 

omítka, na kterou se nanese penetrace a interiérový nátěr.  

 

 

Oplocení 

Pozemek bude oplocen z jihozápadní strany, ze severní strany bude živý plot, 

který bude plnit pouze dekorativní funkci.   

Oplocení bude z opěrné zídky a drátěného plotu do výšky 1800 mm  

 

Truhlářské, zámečnické, klempířské a plastové výrobky 

Viz. Výpis Truhlářských, klempířských a plastových výrobků. 

 

a3.) Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu 

 

1. Stálá zatížení 

Mezi stálé zatížení zařazujeme vlastní tíhu navržených konstrukcí, tíhu zeminy, 

tíhu pevného vybavení apod. 

 

2. Užitná zatížení 

Mezi užitná zatížení patří zatížení spojená s užíváním daného objektu. 

V bytovém domě se jedná především o zatížení osobami a vybavením bytu. 

Pro užitné zatížení je stanovena hodnota 1.5 kN/m2. 

 

3. Zatížení sněhem 

Dle mapy sněhových oblastí se bytový dům nachází v oblasti III - 1,5 kN/m2. 

 

4. Mimořádná zatížení 

Nejsou předpokládaná žádná mimořádná zatížení 

 

a4.) Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma bude zajištěna svahováním ve sklonu 1:0,6. 

 

a5.) Zvláštní požadavky na provádění konstrukcí 

Na projekt nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na provádění konstrukcí. 
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a6.) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před provedením dalších stavebních prací, které by zakryli určité konstrukce a 

znemožnili by jejich pozdější kontrolu, musí být provedena kontrola těchto 

prací. Bude přizván technický dozor a provede se zápis do stavebního deníku. 

Před zakrýváním bude provedena fotodokumentace. Především se jedná o tyto 

práce: kontrola základové spáry před zalitím betonem, kontrola bednění polohy 

betonářské výztuže a její svázání, kontrola stavu hydroizolace apod. 

 

 

 

a7.) Požadavky na vypracování dokumentace – obsah a rozsah 

Dokumentace pro provedení stavby obsahuje všechny nutné části: 

A – Průvodní zpráva 

B – Souhrnná technická zpráva 

C – Situační výkresy 

D – Výkresová dokumentace 

E – Dokladová část 
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3. Závěr 

V bakalářské práci jsem zpracovával návrh novostavby bytového domu a řadových 

garáží. Postupoval na základě doposud získaných znalostí studiem na fakultě stavební, 

platných norem a vyhlášek a konzultacích s vedoucím bakalářské práce. Projektová 

dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 

č.405/2006 Sb. Při práci jsem čerpal informace z platných zákonů, vyhlášek, 

technických norem a technických listů výrobců. Během zpracování práce jsem využil 

jsem tyto softwary: AutoCad 2018, ArchiCAD 22, Twinmotion 2019, Teplo + 2017 

EDU, Světlo+ 2017, Hluk+2017, Microsoft Office2018. 

Rozdíly v dokumentaci pro provedení stavby oproti studii stavby jsou značné. Objekt 

jsem rozšířil do šířky o jeden metr, aby vznikl větší prostor v koupelnách. Dále jsem 

přidal nosnou stěnu ve třetím nadzemním podlaží ze statického hlediska uložení stropní 

konstrukce. V neposlední řadě jsem zredukoval počet suterénních oken a přidal jsem 

požární dveře oddělující chráněný únikový prostor s prostorem sklepních kójí. 
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5.  Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

BD - Bytový dům 

ŽB - železobeton 

NP - Nadzemní podlaží 

PP - Podzemní podlaží 

KV - Konstrukční výška 

SV - Světlá výška 

EPS - Expandovaný polystyren 

XPS - Extrudovaný polystyren 

B500B - Třída oceli 

C25/30 Charakteristická válcová/krychelná pevnost 

tl - tloušťka 

DN - Světlost  

DPS - Dokumentace pro provedení stavby 

SPB - Stupeň požární bezpečnosti 

PBŘS -Požárně bezpečnostní řešení stavby 

PHP - Přenosný hasící přístroj 

CHÚC - Chráněná úniková cesta 

NÚC - Nechráněná úniková cesta  

P.Ú. - Požární úsek 

PT - Původní terén 

ÚT - Upravený terén 

HUB - Hlavní uzávěr plynu 

VŠ - Vodoměrná šachta 

RŠ - Revizní šachta 

RN - Retenční nádrž 

B.p.v - Balt po vyrovnání 

JTSK - Jednotná trigonometrická síť katastrální 

k. ú - Katastrální úřad 

RAL - Vzorník barev 

vd - Návrhová rychlost 

e - exteriér 

i - interiér 

° - Supeň 

% - Procento 

S [m2] - Plocha 

V[m3] - Objem 

m[kg]- Hmotnost 

d[m] - Délka 

h[m] - Výška 
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š[m] - Šířka 

Ø [m] - Průměr 

λ [W· m-1· K-1]- součinitel tepelné vodivosti 

θi [°C] - návrhová vnitřní teplota 

θe [°C] - návrhová vnější teplota 

R - tepelný odpor 

U - Součinitel prostupu tepla 

Un - Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Ug - Součinitel prostupu tepla zasklením 

Uf - Součinitel prostupu tepla rámem 

Uw - Součinitel prostupu tepla oknem 

Uem - Průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N - Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

fRsi,cr - Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N - Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 

Mc - Množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

Mc,a - Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

Mev,a - Roční množství odpařitelné vodní páry uvnitř konstrukce 

φi - Návrhová relativní vlhkost vzduchu v interiéru  

R´w,N - Vážená stavební neprůzvučnost 
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K - Korekce 

dB - decibel 
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