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Abstrakt  

Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby 
„Nízkopodlažního bytového komplexu – Horoměřice“ obsahující veškeré náležitosti dle 
platných předpisů a norem. Komplex je tvořen ze tří objektů uspořádaných do tvaru U. Objekt 
A je dvoupodlažní, kombinace železobetonového zdiva z prvků ztraceného bednění a 
dřevostavby. Objekt B je jednopodlažní dřevostavba. Objekt C je dvoupodlažní dřevostavba. 
Všechny objekty jsou zastřešeny dvouplášťovou pultovou střechou. Diplomová práce je 
zpracována jako stavebně technické řešení, obsahuje zprávu požární bezpečnosti, tepelně 
technické posouzení, dispoziční řešení, návrh a výpočet základového pasu.  

  
Klí čová slova 
Bytový komplex, bytový dům, bytová jednotka, monolitická konstrukce, stěnový systém 
podélný, ztracené bednění, stěnové a stropní dřevěné panely, dvouplášťová pultová střecha, 
základové pasy, parkovací stání.  

  
  
  
Abstract 
My thesis deals with a project documentation processing of a new building “ Low Floor 
Apartment Complex – Horoměřice”. All requirements strictly follow effective legal 
regulations. The complex is comprised of three objects arranged as the U-shape. The two-
floor object A is a combination of masonry from reinforced concrete and a wooden structure. 
The object B is a single-storey wooden structure and the object C is a two-floor wooden 
structure. All these objects are covered by a two-coating counter roof. My thesis is a 
construction technical arrangement, which contains a fire safety report, a heat treatment, a 
layout plan, a proposal and a calculation of a strip foundation as well.  
  
Keywords 

Residential complex, residential house, flat unit, monolithic construction, longitudinal wall 
system, permanent shuttering/sacrificial formwork, wall and ceiling timber panels, two-
shelled pent roof, strip foundation, parking places. 
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Úvod 
  

Předmětem mé diplomové práce je návrh nízkopodlažního bytového komplexu budov 
nacházejícího se v okrajové části obce Horoměřice u Prahy. Jedná se o komplex tří objektů 
uspořádaných do tvaru U, který je situován na západní stranu. Komplex je navržen jako 
bydlení pro mladé rodiny s dětmi a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jako 
stavební materiál jsem zvolil kombinaci systému VELOX (železobetonový systém ztraceného 
bednění) a systém WOLF SYSTEM – systém dřevěných montovaných panelů. Veškerá 
dispoziční řešení, zpevněné plochy a terénní úpravy splňují všechny nároky na 
bezproblémové užívání stavby. 
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1. Identifika ční údaje stavby, stavebníka, projektanta 
 
1.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   NÍZKOPODLAŽNÍ BYTOVÝ KOMPLEX 
Místo stavby:   Horoměřice 
Katastrální území:   Horoměřice 
Čísla parcel:   216/20; 216/21; 217/44    
Charakter stavby:   Novostavba 
Účel stavby:    Bydlení 
 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení je výstavba komplexu bytových domů. Jedná se o tři objekty.  

Budova A je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími. V prvním podlaží jsou 
místnosti občanské vybavenosti. Ve druhém podlaží jsou dva byty. Součástí budovy A jsou 
dvě parkovací stání. Objekt je zastřešen pultovou střechou se sklonem 7°.  

Budova B je jednopodlažní s jedním nadzemním podlažím. Jedná se o objekt pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí budovy B jsou dvě parkovací stání. Objekt je 
zastřešen pultovou střechou se sklonem 7°.  

Budova C je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími. V prvním podlaží jsou dva 
byty. Ve druhém podlaží jsou taktéž dva byty. Součástí budovy B jsou 4 parkovací stání a 
dalších 6 parkovacích stání pro případné návštěvy celého komplexu. Objekt je zastřešen 
pultovou střechou se sklonem 7°. 
 
 
1.2. Identifikační údaje stavebníka 
 
Stavebník:   Ernesto Corporation s.r.o. 
Adresa:    Bubeníkova 558, 130 00 Praha 3 
Tel.:     +420 890 456 987 
Mail:     ernestocorp@ernestocorp.cz 
 
 
1.3. Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 
 
Název:    Bc. Ivo Doležel 
Adresa:    Bělidla 1124, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Telefon:   +420 724 293 997 
e-mail:    ivosdolezel@hotmail.com 
 
 
1.4. Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace 
 
Architektonické a stavebně technické řešení:  Bc. Ivo Doležel 
Požárně bezpečnostní řešení:    Bc. Ivo Doležel  
Tepelně technické posouzení:   Bc. Ivo Doležel 
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2. Údaje o území a pozemku stavby 
 
2.1. Údaje o dosavadní využití a zastavěnosti území 
 

Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcely, na nichž má stát 
nový komplex nízkopodlažních bytových domů, slouží jako zahrady. Při návrhu stavby byly 
respektovány podmínky stanovené územním plánem obce Horoměřice. 

 
 

2.2. Údaje o stavebním pozemku 
 

Stavební pozemky parc.č. 216/20, 216/21, 217/44 se nachází v k.ú. Horoměřice, jsou 
určeny pro výstavbu bytových domů. Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze severní a 
východní komunikace, na ostatních světových stranách se nacházejí sousední parcely. 
Pozemky podléhají ochraně zemědělského půdního fondu a nenachází se v památkově 
chráněném území. 
 

Informace o stavebním pozemku: 
Číslo parcely:     216/20 
Výměra:     1226 m2 
Katastrální území:    Horoměřice 
Číslo LV:     2020 
Typ parcely:     Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:     GUST2880,V. S.II-15-08 
Určení výměry:    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    orná půda 
Způsob ochrany nemovitostí:  zemědělský půdní fond 
Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
 

Číslo parcely:     216/21 
Výměra:     1050 m2 
Katastrální území:    Horoměřice 
Číslo LV:     2019 
Typ parcely:     Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:     GUST2880,V. S.II-15-08 
Určení výměry:    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    orná půda 
Způsob ochrany nemovitostí:  zemědělský půdní fond 
Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
 

Číslo parcely:     217/44 
Výměra:     1647 m2 
Katastrální území:    Horoměřice 
Číslo LV:     2049 
Typ parcely:     Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:     GUST2880,V. S.II-15-08 
Určení výměry:    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    orná půda 
Způsob ochrany nemovitostí:  zemědělský půdní fond 
Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
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2.3. Majetkoprávní vztahy 
 
Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 
 

Bytový komplex bude vybudován na pozemcích: 

Obec 
Katastrální 

území 
Číslo 

parcely 
Majitel 

Druh 
pozemku 
dle KN 

Poznámka 
Výměra 

m2 

Horoměřice Horoměřice 216/20 
Ernesto 

Corporation 
Orná půda 

Novostavba 
bytových domů 

1226 

Horoměřice Horoměřice 216/21 
Ernesto 

Corporation 
Orná půda 

Novostavba 
bytových domů 

1050 

Horoměřice Horoměřice 217/44 
Ernesto 

Corporation 
Orná půda 

Novostavba 
bytových domů 

1647 

 

Pozemky dotčené stavbou bytového komplexu: 

Obec 
Katastrální 

území 
Číslo 

parcely 
Majitel 

Druh 
pozemku dle 

KN 
Poznámka 

Výměra 
m2 

Horoměřice Horoměřice 216/23 
Obec 

Horoměřice 
Orná půda 

Sousední 
objekt 

432 

Horoměřice Horoměřice 217/58 
Obec 

Horoměřice 
Orná půda 

Sousední 
objekt 

4313 

Horoměřice Horoměřice 216/22 
Obec 

Horoměřice 
Ostatní 

komunikace 
Sousední 

objekt 
1708 

Horoměřice Horoměřice 217/363 
Obec 

Horoměřice 
Orná půda 

Sousední 
objekt 

49 

Horoměřice Horoměřice 217/50 
Obec 

Horoměřice 
Ostatní 

komunikace 
Sousední 

objekt 
578 

 
 
2.4. Vlastnické právo k pozemku určeného pro výstavbu bytových domů 
 

Vlastnické právo k předmětným pozemkům (parc.č. 216/20; 216/21; 217/44) v k.ú. 
Horoměřice, určených pro výstavbu bytových domů a přípojkami má Ernesto Corporation 
s.r.o., Bubeníkova 558, 130 00 Praha 3, které je zapsáno v katastru nemovitostí u 
katastrálního úřadu Horoměřice. 

 
3. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 
3.1. Údaje o provedených průzkumech 
 

Na pozemku určeném pro výstavbu bytového domu byly provedeny tyto průzkumy: 
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku, Zpracovatel: RNDr. Petr Vít, leden 2012 
Inženýrsko-geologický průzkum, Zpracovatel: RNDr. Petr Vít, leden 2012 
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3.2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Pozemek se nachází v katastrálním území Horoměřice. Jedná se o mírně svažitý až 
místy svažitý pozemek, který je napojen na dopravní infrastrukturu obce. 

 
Dopravní napojení: 

Vjezd na pozemek je ze severní a východní komunikace. Jedná se o klasickou 
komunikaci místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 
komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi budovou A a místní obslužnou komunikací ze 
severní strany navrženo parkovací stání, mezi budovou B, C a místní obslužnou komunikací z 
východní strany navrženo parkovací stání z betonové pojezdové dlažby. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 

Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z 
vodoměrné šachty na pozemku investora jsou navržena potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou k 
místu vstupu do všech tří objektu novostavby bytového komplexu. Potrubí v zemi je uloženo v 
pískovém loži dle výkresu typického uložení. Projektant navrhuje minimální krytí potrubí ve 
volném terénu min. 1100mm – od upraveného terénu. Nad potrubím (cca300mm) venkovního 
vodovodu bude uložena výstražná folie modré barvy. 

Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 
investora, kde bude zakončena hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů. Od 
hlavní domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou přízemí. Uložení 
potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím 
nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 

Plynovod – nerealizuje se 
Dešťová kanalizace – přípojka dešťové kanalizace je přivedena na pozemek investora, 

která je napojena na hlavní obecní dešťovou kanalizaci. Z budovy A je vyvedená dešťová 
kanalizace napojena na stavební objekt SO 04 – sběrná jímka na dešťovou vodu, ze které je 
užitková voda zpět čerpána do budovy A, kde bude sloužit jako užitková voda pro potřeby 
zahradníka nebo další využití. Z objektu sběrné jímky je vyveden přepad do přípojky dešťové 
kanalizace a dále pak do řádu. Ostatní objekty jsou napojeny na přípojku dešťové kanalizace 
a vyvedeny dále do řádu. 

Elektřina – NN přípojky jsou přivedeny na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné 
komunikace do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň. Bude obsahovat 
měření dvousazbové, 400V, 0-45A měření ČEZ Distribuce a.s. Před elektroměrem bude 
osazen hlavní jistič. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž, typ a 
provedení rozvodnice bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodným závodem  
Sazba -D pro domácnost 
Poznámka: Proudová hodnota jističe před elektroměrem může být změněna podle smlouvy 
mezi stavebníkem a ČEZ distribuce a.s. případně po instalování dalších spotřebičů. 
Z elektroměrové rozvodnice povede kabel CYKY 4B*16 ve výkopu krytí 80 cm. Kabel bude 
uložen v pískovém loži 100mm a plastovými kab.deskami. Označen bude výstražnou folii. Při 
přechodu příjezdové komunikace bude kabel veden v chráničce PVC prům. 90mm. 
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4. Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Vyjádření souhlasu se studií bytového domu na stavebním odboru příslušného stavebního 
úřadu si zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje 
stavebník. V průběhu projektových prací nebyla zajišťována žádná vyjádření dotčených 
orgánů. 
 
 
5. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně 
vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a 
vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
 
6. Údaje o spln ění podmínek územního rozhodnutí 
 

Předložená dokumentace pro stavební povolení vychází ze studie zpracované Bc. Ivo 
Doleželem v srpnu 2012. 

 
 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná 
opat ření v území 

 
Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného bytového 

komplexu, je možnost napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou 
kanalizaci, dešťovou kanalizaci a elektro NN. Přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny a 
zakončeny na pozemku investora. Dále je pozemek napojen na dopravní infrastrukturu obce. 
Jiná opatření v dotčeném území nejsou nutná. 
 
 
8. Předpokládaná lh ůta výstavby a popis postupu prací 
 

Investor předpokládá zahájení stavby v červnu roku 2013. Stavba bude realizována a 
dokončena cca v lednu roku 2015. 

Jedná se o stavbu většího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 
Stavební firma – stavební podnikatel bude vybrána po výběrovém řízení investora akce. 
Název a adresa odborné firmy – stavebního podnikatele, která bude stavbu realizovat, vč. 
jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude 
sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu - odboru výstavby 3 týdny před započetím 
prací. Výstavba rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
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Předpokládané termíny stavby: 
Stavební řízení a povolení stavby   ………03.2013 
Zahájení stavby     ………06.2013 
Ukončení stavby     ………01.2015 
Lhůta stavby      ………17 měsíců 
  

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce 
budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala 
žádné stávající objekty a provozy v sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, 
ploch a povrchů bude opraveno zhotovitelem. 

 
9. Statistické údaje stavby 
 
9.1. Orientační investiční náklady stavby: 
 

Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku 
stanovené URS Praha pro rok 2012. 

 
Cena za 1m3 obestavěného prostoru     ………6 894,- Kč/m3 
Předpokládané náklady na realizaci budovy A činí 6 894 × 2114,27m3 ……14 575 777,-Kč 
Předpokládané náklady na realizaci budovy B činí 6 894 × 895,23m3 ……  6 171 715,-Kč 
Předpokládané náklady na realizaci budovy C činí 6 894 × 2389,24m3 ……16 471 420,-Kč 
        Celkem: ……37 218 912,-Kč 
 
9.2. Kapacitní údaje navrhované stavby 
 
Komplex tří bytových domů 
Zastavěná plocha – Budova A:  ………271,60 m2 
Zastavěná plocha – Budova B:  ………193,50 m2 
Zastavěná plocha – Budova C:  ………309,61 m2 

Zastavěná plocha celkem:      ………774,71 m2 
Užitná plocha – Budova A:   ………466,20 m2 

Užitná plocha – Budova B:    ………175,50 m2 

Užitná plocha – Budova C:    ………554,90 m2 

Užitná plocha celkem:      ………1196,60 m2 
Obestavěný prostor – Budova A:  ………2114,27 m3 
Obestavěný prostor – Budova B:  ………895,23 m3 
Obestavěný prostor – Budova C:  ………2389,24 m3 
Obestavěný prostor celkem:      ………5398,74 m3 
Výška hřebene od ú.t.- Budova A:  ………8,42 m  
Výška hřebene od ú.t.- Budova B:  ………5,34 m 
Výška hřebene od ú.t.- Budova C:  ………8,33 m 
Sklon střech:     ………7° 
Počet bytových jednotek:   ………8 
Počet parkovacích stání   ………16 
 
V Horoměřicích dne 1.12.2012       Bc. Ivo Doležel 
           
          ………………… 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

1.a Zhodnocení staveniště 

Stavební pozemek se nachází v k.ú. Horoměřice s je součástí soustředěné lokality 
určené obcí pro výstavbu objektů pro bydlení, která je v souladu s územním plánem obce 
Horoměřice.  

Jedná se o mírně svažitý až místy svažitý pozemek, který je napojen na dopravní 
infrastrukturu obce. Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcely, 
na nichž má stát nový komplex nízkopodlažních bytových domů, slouží jako zahrady. 
Budovy budou tvořit tvar písmene „U“ směrem na západní stranu.  

Pro uskladnění materiálů a případné vybudování zázemí stavby je pozemek 
dostatečně velký a není tedy nutné jakkoliv zabírat přilehlé pozemky. 

 
1.b Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Jedná se o novostavbu nízkopodlažního komplexu bytových domů. Komplex se skládá 
ze tří samostatných budov, zpevněných ploch pro parkování a ostatních zpevněných ploch 
pro pěší. 

SO 01 – Budova A má 2NP. První nadzemní podlaží je z poloviny zapuštěno do 
terénu. V 1NP v levém křídle budovy z jižní strany je vstup na chodbu, která ústí do sklepů 
pro celkově 8 bytů. V pravém křídle budovy z jižní strany je vstup na chodbu, ze které je 
možné se pak dále dostat do kolárny, kočárkárny, skladu drobného nářadí, skladu pro úklid, 
WC, dále pak do místnosti pro sportovní aktivity a společenské místnosti. Oba vstupy do 
1NP jsou řešeny jako bezbariérové a jsou chráněny přístřešky proti povětrnostním vlivům. 
Ve 2NP se nachází 2 byty. Vstupy do bytů jsou ze severní strany a jsou chráněny 
přístřeškem, který je tvořen z přesahu střešní konstrukce. Dispozice bytu je následující: 
chodba, která dále ústí do obývacího pokoje s jídelnou, kuchyní a balkónem, navazuje další 
chodba, která spojuje WC, technickou místnost, ložnici, šatnu, pokoj a koupelnu. Objekt je 
zastřešen dvouplášťovou pultovou střechou s lehkou střešní krytinou z pvc imitující střešní 
krytinu z titanzinkového plechu se spádem 7° na sev erní stranu. Přesahy střešního pláště 
jsou opatřeny zespodu podbitím z prken natřených barevnou lazurou sladěnou s dekorem 
oken. Fasáda nadzemní části je řešena probarvenou silikonovou omítkou ve dvou odstínech 
tvořících svislé pruhy v místě oken a dveří. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné, barva 
bude vybrána na přání investora. Klempířské prvky jsou navržený z titanzikového plechu 
s nátěrem. 

SO 02 – Budova B má 1NP. Toto tvoří dva samostatné byty pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Oba vstupy do objektu jsou z východní strany a jsou řešeny 
jako bezbariérové, chráněné přístřešky, které jsou tvořeny z přesahu střešní konstrukce. 
Dispozice bytu je následující: chodba, která spojuje koupelnu, technickou místnost a obývací 
pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, ze kterého je možné se dále dostat na terasu a do 
ložnice. Objekt je zastřešen dvouplášťovou pultovou střechou s lehkou střešní krytinou z pvc 
imitující střešní krytinu z titanzinkového plechu se spádem 7° n a východní stranu. Přesahy 
střešního pláště jsou opatřeny zespodu podbitím z prken natřených barevnou lazurou 
sladěnou s dekorem oken. Fasáda nadzemní části je řešena probarvenou silikonovou 
omítkou ve dvou odstínech tvořících svislé pruhy v místě oken a dveří. Výplně otvorů jsou 
navrženy dřevěné, barva bude vybrána na přání investora. Klempířské prvky jsou navržený 
z titanzikového plechu s nátěrem. 

SO 03 – Budova C má 2NP. V 1NP se nachází dva byty. Vstupy do bytů jsou ze 
severní strany a jsou chráněny přístřeškem. Dispozice bytu je následující: chodba, která 
dále ústí do obývacího pokoje s jídelnou, kuchyní a terasou, navazuje další chodba, která 
spojuje WC, technickou místnost, pokoj, šatnu, pokoj, koupelnu, ložnici a koupelnu. Do 
druhého nadzemního podlaží vede z obou stran ocelové zastřešené schodiště. Ve 2NP se 
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nachází dva samostatné byty. Dispozice bytu je následující: chodba, která dále ústí do 
obývacího pokoje s jídelnou, kuchyní a balkónem, navazuje další chodba, která spojuje WC, 
technickou místnost, pokoj, šatnu, pokoj, koupelnu, ložnici a koupelnu. Objekt je zastřešen 
dvouplášťovou pultovou střechou s lehkou střešní krytinou z pvc imitující střešní krytinu 
z titanzinkového plechu se spádem 7° na severní str anu. Přesahy střešního pláště jsou 
opatřeny zespodu podbitím z prken natřených barevnou lazurou sladěnou s dekorem oken. 
Fasáda nadzemní části je řešena probarvenou silikonovou omítkou ve dvou odstínech 
tvořících svislé pruhy v místě oken a dveří. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné, barva 
bude vybrána na přání investora. Klempířské prvky jsou navržený z titanzikového plechu 
s nátěrem. 
 V celém komplexu bytových domů se uvažuje stálý pohyb max. 26 osob. 
 

 
1.c Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

Založení stavby je řešeno základovými pasy z prostého betonu. V případě budovy A 
jsou základové pasy budovány pomocí ztraceného bednění Velox, budovy B a C jsou 
budovány přímo do základových rýh. Základové pasy jsou jednostupňové, betonované do 
nezámrzné hloubky.  

Svislé nosné konstrukce u budovy A v 1NP jsou tvořeny ze systému ztraceného 
bednění VELOX s vloženou tepelnou izolací a betonovým jádrem z vyztuženého betonu 
pomocí vkládaných trigonů systému VELOX, stěnový systém podélný. Tloušťka betonového 
jádra obvodových stěn a středové zdi je 120 mm. Ve 2NP budovy a ostatních budovách B a 
C tvoří svislý nosný konstrukční systém dřevěné stěnové panely systému WOLF SYSTEM. 
Podrobná skladba panelu je dále popsána ve výpise skladeb konstrukcí. 

Stropní konstrukce nad 1NP u budovy A je tvořeno z prvků ztraceného bednění 
VELOX, které jako celek tvoří žebírkovou monolitickou stropní konstrukci budovanou 
současně se svislou nosnou konstrukcí 1NP. Pro vybudování balkónu a přerušení tepelných 
mostů v místě napojení na stropní konstrukci je použit ISO nosník. Stropní konstrukce nad 
2NP u budovy A a ostatních budov B a C je tvořena dřevěnými stropními panely systému 
WOLF SYSTEM osazovaných pomocí autojeřábu a kotvených přímo ke stěnovým panelům. 

Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová pultová střecha, kdy spodní vrstvu tepelné 
izolace z minerální vlny nese stropní konstrukce nad posledním np. Krytinu tvoří lehká pvc 
folie přivařená na mechanicky ukotvené pásy podkladní pvc fólie, která je položena na 
plnoplošném záklopu z OSB/4 desek vynesených na latích, které jsou kotveny na krokve. 

Vnější zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby uložené do štěrkového 
lóže. Budou upraveny příslušným vyspádováním s ohledem na umístění stavby na parcele a 
s ohledem na sousední parcely.  Výška štěrkového podsypu se odvíjí od plošného zatížení 
na zámkovou dlažbu. 

1NP v budově A bude temperováno pomocí lokálních elektrických přímotopů, 
v ostatních bytových jednotkách ve 2NP v budově A a ostatní budovy B a C je v technických 
místnostech řešen samostatný elektrický kotel THERMONA se zásobníkem na teplou vodu.  

Veškeré napojení za přípojkami (elektro, plynu, vody a odpadů) budou provedeny jako 
podzemní z materiálů dle PD v dílčích částech. Budou provedeny do hloubek dle 
příslušných norem a budou dodrženy odstupové vzdálenosti a provedení technických 
zařízení na těchto zařízeních bude odpovídat normám a PD těchto napojovacích částí, 
domovních částí přípojek. 
 

1.d Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 
Vjezd na pozemek je ze severní a východní komunikace. Jedná se o klasickou 

komunikaci místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 
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komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi budovou A a místní obslužnou komunikací ze 
severní strany navrženo parkovací stání, mezi budovou B, C a místní obslužnou komunikací 
z východní strany navrženo parkovací stání z betonové pojezdové dlažby. U každého domu 
je řešeno místo pro odkládání domovního odpadu. 

Technická infrastruktura: 
Komplex bude napojen na přípojku splaškové kanalizace, přípojku dešťové 

kanalizace, přípojku vodovodu a přípojku nízkého napětí. Všechny přípojky jsou zakresleny 
v situaci stavby. Přípojky plynu a sdělovacího vedení spojového se nerealizují. 

 
 

1.e Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Uspořádání inženýrských sítí a jejich vztah k okolním komunikacím a vytyčeným 
pozemkům se řídí dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z 
vodoměrné šachty na pozemku investora jsou navržena potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou 
k místu vstupu do všech tří objektu novostavby bytového komplexu. Potrubí v zemi je 
uloženo v pískovém loži dle výkresu typického uložení. Projektant navrhuje minimální krytí 
potrubí ve volném terénu min. 1100mm – od upraveného terénu. Nad potrubím (cca300mm) 
venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie modré barvy. 

Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 
investora, kde bude zakončena hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů. 
Od hlavní domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou přízemí. 
Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad 
potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 

Plynovod – nerealizuje se 
Dešťová kanalizace – přípojka dešťové kanalizace je přivedena na pozemek investora, 

která je napojena na hlavní obecní dešťovou kanalizaci. Z budovy A je vyvedená dešťová 
kanalizace napojena na stavební objekt SO 04 – sběrná jímka na dešťovou vodu, ze které je 
voda zpět čerpána do budovy A, kde bude sloužit jako užitková voda pro potřeby zahradníka 
nebo další využití. Z objektu sběrné jímky je vyveden přepad do přípojky dešťové kanalizace 
a dále pak do řádu. Ostatní objekty jsou napojeny na přípojku dešťové kanalizace a 
vyvedeny dále do řádu. 

Elektřina – NN přípojky jsou přivedeny na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné 
komunikace do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň. Bude obsahovat 
měření dvousazbové, 400V, 0-45A měření ČEZ Distribuce a.s. Před elektroměrem bude 
osazen hlavní jistič. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž, typ a 
provedení rozvodnice bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodným závodem. 
Sazba -D pro domácnost 
Poznámka: Proudová hodnota jističe před elektroměrem může být změněna podle smlouvy 
mezi stavebníkem a ČEZ distribuce a.s. případně po instalování dalších spotřebičů. Z 
elektroměrové rozvodnice povede kabel CYKY 4B*16 ve výkopu krytí 80 cm. Kabel bude 
uložen v pískovém loži 100mm a plastovými kab.deskami. Označen bude výstražnou folii. 
Při přechodu příjezdové komunikace bude kabel veden v chráničce PVC průměru 90mm. 

Budova A 1NP a budova B jsou řešeny jako bezbariérové. 
Parkovací plocha u budovy A jsou ze severní strany, 2 parkovací místa. Parkovací 

plocha u budovy B jsou z východní strany, 2 parkovací místa pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Parkovací plocha u budovy C jsou z východní strany, 4 
parkovací místa pro majitele bytu a dalších 6 míst pro případné návštěvy. 
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1.f Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nízkopodlažního bytového komplexu nebude mít negativní dopad na životní 
prostředí. Při likvidaci odpadu bude postupováno přesně dle zákona 185/2001 Sb. - Zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dále je nutné odpady likvidovat pouze v 
zařízeních k tomu určených dle daného zákona. Každá zúčastněná osoba je povinna zjistit, 
zda osoba, která odpady přebere je k jejich převzetí dle zákona oprávněna. 

. 
1.g Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Vstup do budovy A v 1NP je řešen šikmou rampou se sklonem 1:16 (6,25%) a délkou 
4,62m. Po obou stranách je rampa opatřena zábradlím s výškou madla 900mm. Přechod 
mezi vstupní podestou a čistou podlahou v budově A v 1NP je 20mm. 

Vstup do budovy B v 1NP je řešen šikmou rampou se sklonem 1:16 (6,25%) a délkou 
4,75m. Po obou stranách je rampa opatřena zábradlím s výškou madla 900mm. Přechod 
mezi vstupní podestou a čistou podlahou v budově B v 1NP je 20mm. 

Budova C není řešena jako bezbariérová. 
Přechod z chodníku před budovou B na plochu parkoviště bude zajištěn snížením 

obrubníku s výškovým rozdílem od úrovně parkoviště max. 20 mm. 
 

1.h Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

V dané lokalitě bylo provedeno měření radonu, lokalita splňuje podmínky pro výstavbu 
s nízkým radonovým rizikem a není potřeba využívat zvláštního opatření proti radonu. 

V dané lokalitě byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Zemina v okolí 
prokazuje dostatečnou únosnost (Rdt = 225kPa). Hladina podzemní vody se nachází 2,0m 
pod základovou spárou. Jedná se o jednoduché zakládací podmínky. 

 
1.i Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Umístění bodu a 
vytýčení stavby je patrné z výkresu situace. Základem polohopisného vytýčení stavby je 
vytýčení dvou dočasných stabilizačních bodů České státní nivelace od zahušťovacích bodů 
DPB1 a DPB2 geodetickou firmou. Výškově je založení staveb vztaženo k absolutním 
výškám výškového systému Balt po vyrovnání v návaznosti na údaje o výšce komunikace a 
pozemku. 

Budova A – 0,000 = 315,000m n.m. Bpv 
Budova B – 0,000 = 314,500m n.m. Bpv 
Budova C – 0,000 = 314,000m n.m. Bpv 
 

1.j Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

SO 01 – Budova A 
SO 02 – Budova B 
SO 03 – Budova C 
SO 04 – Sběrná jímka pro dešťovou vodu 
SO 05 – Dětské hřiště 
SO 06 – Zpevněné plochy chodníků a parkovišť 
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1.k Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

Stavba nijak neovlivní okolní samostatně stojící domy. V souvislosti se stavbou lze 
předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostřední blízkosti pozemku a 
rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. V průběhu výstavby bude 
třeba čistit kola dopravních prostředku, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné 
komunikace. 

 
1.l Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při výstavbě budou dodrženy všechny platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve stavebnictví. Zejména pak zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Z výše uvedených zákonů vyplývá nutnost zřídit na stavbě koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. A oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
bezpečnosti práce. 

Dále je nutné na stavbě dodržovat čistotu a pořádek, volné únikové cesty ze 
staveniště. Pravidelné předepsané kontroly a revize technických i ostatních zařízení. 
Organizace, dodávají dílčí stavební části, musí mít zpracovány vlastní plány ochrany zdraví 
osob a BOZP veškeré stavební práce se musí provádět dle platných norem a předpisu. 
Všichni pracovníci a osoby vyskytující se na stavbě musí být seznámeni s těmito vyhláškami 
a nařízeními vlády. Průběh celé stavby včetně proškolení pracovníků bude zaznamenáván 
do stavebního deníku. 

 Stavba bude provedena dle projektové dokumentace a veškeré změny budou 
projednány a odsouhlaseny projektantem. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Novostavba nízkopodlažního bytového komplexu je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a jejího užívání nemělo za následek zřícení konstrukce nebo 
její části anebo větší stupeň nepřípustného přetvoření. Při provádění nosných konstrukcí 
stavby musí být dodrženy technologické postupy výrobcem. Předmětem diplomové práce 
není komplexní statické posouzení konstrukce, je tedy nutné zajistit komplexní statické 
posouzení tvaru v souvislosti s typem konstrukce a jejím zatížením. 

3. Požární bezpe čnost 

 Daná problematika požární bezpečnosti je řešena samostatným projektem v příloze 
celého projektu. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Materiály použité pro výstavbu budou vždy opatřeny certifikátem zaručujícím jejich 
zdravotní nezávadnost. Návrh splňuje veškeré požadavky kladené na daný typ objektu z 
hlediska hygienických požadavků.  Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. 
Vytápění objektu a ohřev TUV bude řešen lokálně elektrickým kotlem. Obytné místnosti mají 
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zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s regulací tepla. Provozem 
objektů bude vznikat běžný komunální odpad, který bude ukládán do popelnic a vyvážen 
centrálním svozem odpadu. 

5. Bezpečnost p ři užívání 

Stavba je projektována tak, aby nemohlo dojít k bezpečnostním rizikům při užívání 
stavby. Při užívání je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy plynoucí ze 
záručních listů a návodů k jednotlivým spotřebičům. 

6. Ochrana proti hluku 

Žádné zařízení ani spotřebiče nevyvíjí hluk šířící se mimo budovu. Nepatrné zvýšení 
hluku může představovat stavební objekt SO 05 – dětské hřiště. Proto v nočních hodinách 
od 21:00 do 7:00 hod bude toto hřiště uzavřené. 

Při navrhování stavby byly respektovány zásady navrhování akusticky dělících 
konstrukcí ve stavbách. Výsledná měřená vážená stavební neprůzvučnost závisí na 
technologicky a konstrukčně správném provedení stavby. (pružné uložení příček, dilatační 
pásky konstrukce podlahy apod.) 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Budovy jsou navrženy s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát a součinitele 
prostupu tepla jednotlivých konstrukcí nepřevyšují normové hodnoty předepsané ČSN 73 
0540 – 2. 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 
pohybu 

Přístupy do budov A i B splňují požadavky na stavby pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Bezbariérové napojení chodníků na parkovací plochy. 
Rozměry parkovací plochy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací 
plochy silničních vozidel. Světlá šířka hlavních dveří je 900 mm. Ve společenských 
prostorách se nevyskytují žádné překážky vyšší jak 20 mm. Vstup na terasu je také řešen 
bezbariérově. Veškeré vybavení bytových jednotek v budově B odpovídá bytům pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. (bezbariérové řešení koupelny, výšky 
kuchyňských linek, minimální prostory pro manipulaci s invalidním vozíkem, madla na 
dveřích apod. – více viz technická zpráva). 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Objekty budou chráněny proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí, především spodní 
stavba je chráněna proti zemní vlhkosti a gravitační vodě 2x hydroizolace z modifikovaného 
asfaltového pásu. Radonové riziko nízké – přechodné, postačí hydroizolační souvrství 
spodní stavby. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Z užívání stavby nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. Stavba není dotčena 
stavebně technickými požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky 
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civilní ochrany (§ 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva) ani není zahrnuta do požadavků na stálé úkryty, ochranné systémy 
podzemních dopravních staveb, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro 
poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované 
úkryty. 

11. Inženýrské stavby 

Stavba neobsahuje žádné objekty s charakterem inženýrských staveb mimo napojení 
na technickou a dopravní infrastrukturu. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

V řešeném projektu se žádná technologická zařízení staveb nevyskytují. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Horoměřicích dne 5.12.2012               Vypracoval: Bc. Ivo Doležel 
 

   ……………………………….. 
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F.1.  Pozemní (stavební) objekty 

F.1.1 Architektonické a stavebn ě technické řešení 

F.1.1.1 Technická zpráva 

a)   Účel objektu: 

Jedná se o novostavbu nízkopodlažního bytového komplexu. Komplex se skládá ze tří 
samostatných budov. Celkový počet bytových jednotek je 8, z toho 2 jsou řešeny jako 
bezbariérové. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního, výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav byly navrženy dle požadavku investora. Před zahájením přípravných a 
projekčních prací byl posouzen stav sousedních objektů na přilehlých parcelách a výchozí 
obecné regulativy stanovené územním plánem pro danou lokalitu. 

 Jedná se o stavbu tří samostatně stojících budov. Komplex má kapacitu 8 bytů. 
Budova A je částečně zapuštěná do terénů. Objekt má tvar nepravidelného obdélníku 
s celkovými rozměry 29,270x10,940m. Má dvě nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží je 
z poloviny zapuštěno do terénu. V 1NP v levém křídle budovy z jižní strany je vstup na 
chodbu, která ústí do sklepů pro celkově 8 bytů. V pravém křídle budovy z jižní strany je 
vstup na chodbu, ze které je možné se pak dále dostat do kolárny, kočárkárny, skladu 
drobného nářadí, skladu pro úklid, WC, dále pak do místnosti pro sportovní aktivity a 
společenské místnosti. Oba vstupy do 1NP jsou řešeny jako bezbariérové a jsou chráněny 
přístřešky proti povětrnostním vlivům. Ve 2NP se nachází 2 byty. Vstupy do bytů jsou ze 
severní strany a jsou chráněny přístřeškem, který je tvořen z přesahu střešní konstrukce. 
Dispozice bytu je následující: chodba, která dále ústí do obývacího pokoje s jídelnou, 
kuchyní a balkónem, navazuje další chodba, která spojuje WC, technickou místnost, ložnici, 
šatnu, pokoj a koupelnu. Objekt je zastřešen dvouplášťovou pultovou střechou s lehkou 
střešní krytinou z PVC-P imitující střešní krytinu z titanzinkového plechu se spádem 7° n a 
severní stranu. Přesahy střešního pláště jsou opatřeny zespodu podbitím z prken natřených 
barevnou lazurou sladěnou s dekorem oken. Fasáda nadzemní části je řešena probarvenou 
silikonovou omítkou ve dvou odstínech tvořících svislé pruhy v místě oken a dveří. Výplně 
otvorů jsou navrženy dřevěné, barva bude vybrána na přání investora. Klempířské prvky jsou 
navržený z titanzikového plechu s nátěrem v barvě – dle investora. 

Budova B má 1NP. Toto tvoří dva samostatné byty pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Objekt má tvar nepravidelného obdélníku s celkovými rozměry 
18,010x12,105m. Oba vstupy do objektu jsou z východní strany a jsou řešeny jako 
bezbariérové, chráněné přístřešky, které jsou tvořeny z přesahu střešní konstrukce. 
Dispozice bytu je následující: chodba, která spojuje koupelnu, technickou místnost a obývací 
pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, ze kterého je možné se dále dostat na terasu a do 
ložnice. Objekt je zastřešen dvouplášťovou pultovou střechou s lehkou střešní krytinou 
z PVC-P imitující střešní krytinu z titanzinkového plechu se spádem 7° n a východní stranu. 
Přesahy střešního pláště jsou opatřeny zespodu podbitím z prken natřených barevnou 
lazurou sladěnou s dekorem oken. Fasáda nadzemní části je řešena probarvenou 
silikonovou omítkou ve dvou odstínech tvořících svislé pruhy v místě oken a dveří. Výplně 
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otvorů jsou navrženy dřevěné, barva bude vybrána na přání investora. Klempířské prvky jsou 
navržený z titanzikového plechu s nátěrem v barvě – dle investora. 

Budova C má 2NP. Objekt má tvar nepravidelného obdélníku s celkovými rozměry 
33,570x10,940m. V 1NP se nachází dva byty. Vstupy do bytů jsou ze severní strany a jsou 
chráněny přístřeškem. Dispozice bytu je následující: chodba, která dále ústí do obývacího 
pokoje s jídelnou, kuchyní a terasou, navazuje další chodba, která spojuje WC, technickou 
místnost, pokoj, šatnu, pokoj, koupelnu, ložnici a koupelnu. Do druhého nadzemního podlaží 
vede z obou stran ocelové zastřešené schodiště. Ve 2NP se nachází dva samostatné byty. 
Dispozice bytu je následující: chodba, která dále ústí do obývacího pokoje s jídelnou, 
kuchyní a balkónem, navazuje další chodba, která spojuje WC, technickou místnost, pokoj, 
šatnu, pokoj, koupelnu, ložnici a koupelnu. Objekt je zastřešen dvouplášťovou pultovou 
střechou s lehkou střešní krytinou z PVC-P imitující střešní krytinu z titanzinkového plechu se 
spádem 7° na severní stranu. P řesahy střešního pláště jsou opatřeny zespodu podbitím 
z prken natřených barevnou lazurou sladěnou s dekorem oken. Fasáda nadzemní části je 
řešena probarvenou silikonovou omítkou ve dvou odstínech tvořících svislé pruhy v místě 
oken a dveří. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné, barva bude vybrána na přání investora. 
Klempířské prvky jsou navržený z titanzikového plechu s nátěrem v barvě – dle investora.  

Parcela a plochy budou doplněny o parkovací místa, místo pro ukládání a 
shromažďování odpadu. Taktéž terénní úpravy a zpevněné plochy budou řešeny dle 
projektové dokumentace. Vše je podrobně zakresleno ve výkresu situace. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění: 

Počet bytových jednotek:   

SO 01 – Budova A: 

 1NP => 0; 2NP => 2 

SO 02 – Budova B: 

 1NP => 2 

SO 03 – Budova C: 

 1NP => 2; 2NP => 2 

 

Obytná plocha:    

SO 01 – Budova A: 

 1NP: 0,00m2 
 2NP – Levé křídlo: chodba     … 5,92 m2 

kuchyň      …14,70 m2 
    obývací pokoj + jídelna   …29,88 m2 
    chodba     … 9,73 m2 
    WC      … 2,57 m2 
    ložnice      …12,36 m2 
    technická místnost    … 5,51 m2 
    pokoj      …18,22 m2 
    šatna      … 4,80 m2 
    koupelna     … 7,60 m2 
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    balkón      … 6,40 m2 
 

 2NP – Pravé křídlo: chodba     … 5,92 m2 
kuchyň      …14,70 m2 

    obývací pokoj + jídelna   …29,88 m2 
    chodba     … 9,73 m2 
    WC      … 2,57 m2 
    ložnice      …12,36 m2 
    technická místnost    … 5,51 m2 
    pokoj      …18,22 m2 
    šatna      … 4,80 m2 
    koupelna     … 7,60 m2 
    balkón      … 6,40 m2 

 

    Budova A celkem    … 235,40 m2 
 

SO 02 – Budova B: 

 1NP – Levé křídlo: chodba     … 5,32 m2 
    koupelna s WC    … 9,27 m2 
    technická místnost    … 3,29 m2 

    ložnice      …23,48 m2 
    obývací pokoj s jídelnou a kuch. koutem …37,85 m2 
    terasa      … 8,56 m2 

 
 1NP – Pravé křídlo: chodba     … 5,32 m2 
    koupelna s WC    … 9,27 m2 
    technická místnost    … 3,29 m2 

    ložnice      …23,48 m2 
    obývací pokoj s jídelnou a kuch. koutem …37,85 m2 
    terasa      … 8,56 m2 

 

    Budova B celkem    … 175,50 m2 

SO 03 – Budova C: 

 1NP – Levé křídlo: chodba     … 5,99 m2 
kuchyň      …14,70 m2 

    obývací pokoj + jídelna   …30,01 m2 
    chodba     … 7,65 m2 
    WC      … 2,57 m2 
    pokoj      …12,34 m2 
    technická místnost    … 5,51 m2 
    pokoj      …11,57 m2 
    šatna      … 4,80 m2 
    koupelna     … 7,60 m2 

    koupelna     … 5,30 m2 
    ložnice      …19,30 m2 

    terasa      …16,34 m2 
 
 1NP – Pravé křídlo: chodba     … 5,99 m2 

kuchyň      …14,70 m2 
    obývací pokoj + jídelna   …30,01 m2 
    chodba     … 7,65 m2 
    WC      … 2,57 m2 
    pokoj      …12,34 m2 
    technická místnost    … 5,51 m2 
    pokoj      …11,57 m2 
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    šatna      … 4,80 m2 
    koupelna     … 7,60 m2 

    koupelna     … 5,30 m2 
    ložnice      …19,30 m2 

    terasa      …16,34 m2 

 
2NP – Levé křídlo: chodba     … 5,99 m2 

kuchyň      …14,70 m2 
    obývací pokoj + jídelna   …30,01 m2 
    chodba     … 7,65 m2 
    WC      … 2,57 m2 
    pokoj      …12,34 m2 
    technická místnost    … 5,51 m2 
    pokoj      …11,57 m2 
    šatna      … 4,80 m2 
    koupelna     … 7,60 m2 

    koupelna     … 5,30 m2 
    ložnice      …19,30 m2 

    balkón      … 6,40 m2 
 
2NP – Pravé křídlo: chodba     … 5,99 m2 

kuchyň      …14,70 m2 
    obývací pokoj + jídelna   …30,01 m2 
    chodba     … 7,65 m2 
    WC      … 2,57 m2 
    pokoj      …12,34 m2 
    technická místnost    … 5,51 m2 
    pokoj      …11,57 m2 
    šatna      … 4,80 m2 
    koupelna     … 7,60 m2 

    koupelna     … 5,30 m2 
    ložnice      …19,30 m2 

    balkón      … 6,40 m2 
 

    Budova C celkem    … 554,84 m2 

Obytná plocha celkem   … 965,74 m 2 

 

 

Užitná plocha:    

SO 01 – Budova A: 

 1NP – Levé křídlo: chodba     …27,59 m2 
sklep – invalida     …12,44 m2 

    sklep      … 9,52 m2 

    sklep      …14,61 m2 
    sklep      … 9,52 m2 
    sklep      … 9,52 m2 
    sklep      … 9,52 m2 
    sklep      … 9,52 m2 

    sklep – invalida     …12,44 m2 
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 1NP – Pravé křídlo: chodba     …11,58 m2 
kolárna     …32,43 m2 

    kočárkárna     …10,53 m2 

    sklad drobného nářadí   … 6,21 m2 
    sklad – úklid      … 5,63 m2 
    WC      … 3,24 m2 
    společenská místnost    …14,61 m2 
    místnost pro sportovní aktivity  …31,90 m2  

 

    Budova A celkem    … 230,78 m2 

Užitná plocha celkem   … 230,78 m 2 

 

Zastavěná plocha – Budova A:  ………271,60 m2 
Zastavěná plocha – Budova B:  ………193,50 m2 
Zastavěná plocha – Budova C:  ………309,61 m2 

Zastavěná plocha celkem:  ………774,71 m 2 

 
Užitná plocha – Budova A:   ………466,20 m2 

Užitná plocha – Budova B:    ………175,50 m2 

Užitná plocha – Budova C:    ………554,90 m2 

Užitná plocha celkem:    ………1196,60 m 2 

 
Obestavěný prostor – Budova A:  ………2114,27 m3 
Obestavěný prostor – Budova B:  ………895,23 m3 
Obestavěný prostor – Budova C:  ………2389,24 m3 
Obestav ěný prostor celkem:   ………5398,74 m 3 

 
Dispozice objektu je navržena dle zásad orientace ke světovým stranám tak, aby v co 

největší míře využívala denní světlo. Okna pokojů jsou orientována na jih a západ. Objekt 
stojí samostatně na začátku zastavěného území a v jeho okolí není žádná vyšší překážka, 
která by ho mohla zastínit. Za těchto okolností lze bez dalších posudku shledat stavbu 
splňující požadavky na oslunění. Pro návrh velikosti otvoru byl respektován předběžný 
empirický vztah = plocha otvoru je > 1/10 podlahové plochy pokojů. Z tohoto důvodu byly 
posouzeny na denní osvětlení jen vybrané místnosti. Osvětlené a osluněné plochy splňují 
všechny normové hodnoty. 

Zastínění oken pokojů bude řešeno vnitřními vertikálními žaluziemi. Součástí výplní 
okenních otvoru nejsou žádné slunecní clony. 
 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost: 

Zemní práce:  
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení všech stávajících 

podzemních sítí nacházejících se v ploše dotčené výkopovými pracemi. 
V místě vytyčení objektu a v pásmu 3,00m okolo bude provedeno sejmutí drnu a ornice 

a budou provedeny hrubé terénní úpravy. Hladina spodní vody je trvale pod úrovní dna 
výkopové jámy. Ornice bude uložena na dotčeném pozemku, která se poté opět použije. 
Přebytečná vykopaná zemina se odveze a uloží na deponii (místo skládky si určí stavebník, 
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uložení je nutno doložit dokladem). Množství vykopané zeminy, které se použije na terénní 
úpravy okolo objektu, se uloží na dotčeném pozemku. Díky malé hloubce jámy (cca 
3000mm) a dobré soudržnosti zeminy se provede zajištění výkopové jámy svahováním se 
sklonem 1:1. Všechny úrovně základové spáry budou provedeny do nezámrzné hloubky. 

Budova A - pod základovými pasy bude provedena podkladní betonová vrstva z betonu 
třídy C 8/10. Pod betonovou základovou desku bude proveden podsyp z lomového kamene 
frakce 16/32 na výšku 80mm od základové spáry. 

Pod ostatními základovými pasy a betonovou podkladní mazaninou bude proveden 
podsyp z lomového kamene frakce 16/32 na výšku 80mm od základové spáry. 
  
Základy: 

Celý komplex je založený na betonových pasech. Základové pasy jsou betonovány do 
nezámrzne hloubky min. 800mm od upraveného terénu. 

Budova A je založena na základových pasech, které jsou betonovány do ztraceného 
bednění VELOX betonem C16/20. Šířka krajního základového pasu je 500mm a šířka 
středového pasu je 700mm. Šířky a výšky základových pasů byly vypočítány dle zatížení. Viz 
příloha „návrh a posouzení základových pasů - budova A.“ Základové pasy jsou 
jednostupňové.  

Budovy B a C jsou založena na základových pasech, které jsou betonovány přímo do 
výkopu betonem C16/20. Šířka krajního základového pasu je 500mm a šířka středového 
pasu je 700mm. Základové pasy jsou jednostupňové.  
 
Uzemnění:  

Uzemnění bude provedeno páskovými vodiči do hloubky 0,8-1,0m. Okružní vedení se 
klade do vzdálenosti minimálně 2,0m od chráněného objektu. Uzemnění pod terénem je 
provedeno pomocí pásků FeZn 30,0x4,0mm okolo celého objektu.Uzemnění musí odpovídat 
ČSN 33 2000 – 5 – 54 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče. Zemní odpor nemá být větší než 2 
ohmy. 
 
Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové konstrukce v budově A budou provedeny ze systému VELOX. Jedná se o 
monolitický železobetonový konstrukční systém podélný. Jedná se o systém ztraceného 
bednění. Tloušťka betonové jádra je 120mm. Výstavbu bednění je třeba provádět dle 
doporučení výrobce tohoto stavebního systému. Tloušťka betonového jádra a zároveň 
zajištění vybočení bednění vlivem tlaku betonové směsi bude zajištěno pomocí stavebních 
ocelových spon určených ke stavbě ztraceného bednění dodávaných výrobcem.  

Výztuž stěn bude provedena pomocí stěnových výztuh, které se vkládají co 2,0m do 
bednění, a betonářské výztuže. Druh oceli, množství a průměr se stanoví na základě 
statického výpočtu! Volba postupu betonáže se musí řídit platnými předpisy, vyhláškami a 
normami ČSN pro dopravu a ukládání betonové směsi do bednění a ošetřování betonu v 
průběhu hydratace.  

Pro betonování stěn a stropu se použije beton třídy C25/30 XC1. Jako výztuž bude 
použito systémových prvku VELOX pro vyztužování stěn a stropů a vázané výztuže obojí 
třídy B500A. Celková tloušťka obvodových stěn je 270mm. Celková tloušťka vnitřních stěn je 
220mm. Stěna v zářezu terénu je ještě doplněna o hydroizolační a ochrannou vrstvu – viz 
výpis skladeb konstrukcí. 

Překlady otvorů budou vyztuženy prostorovým nosníky VELOX nebo vázanou výztuži v 
závislosti na statickém výpočtu! 
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U budov B a C tvoří svislou nosnou konstrukci dřevěný sendvičový panel systému 
WOLF SYSTEM. Tento stěnový panel je vyráběn přesně na míru. Nosnou část tvoří sloupky 
ze dřeva třídy C24. Dodává se přímo na stavbu a za pomocí autojeřábu je rovnou osazován 
přesně na místo. Skladba stěnového panelu je podrobně rozepsána ve „výpisu skladeb 
konstrukcí.“ Obvodový panel má tloušťku 345mm a panel mezi dvěma byty má tloušťku 2x 
265mm + izolační přizdívka z pórobetonových tvárnic YTONG tloušťky 100mm.  
 
Stropní konstrukce:  

Strop nad 1NP v budově A je tvořen jako žebrový monolitický strop pnutý v jednom 
směru. Žebra budou vytvořena pomocí prefabrikovaných stropních dílců VELOX. Osová 
vzdálenost žeber bude 500mm, místy 300mm. Celá sestava bednění VELOX bude 
provedena dle výkresu stropu. Desky předsazených konstrukcí budou v místě tepelné 
izolace obvodové stěny vyneseny pomocí IZO-nosníků kvůli přerušení tepelných mostů 
v místě napojení na stěnu. Výztuž žeber bude provedena prostorovým nosníkem VELOX, 
popřípadě vázanou betonářskou výztuží. Typ a potřebné množství výztuže bude stanoveno 
na základě statického výpočtu. Na stopní konstrukci se použije beton třídy C 25/30 XC1. 
Stropní konstrukce se bude betonovat zároveň se stěnou. Volba postupu betonáže se musí 
řídit platnými předpisy, vyhláškami a normami ČSN pro dopravu a ukládání betonové směsi 
do bednění a ošetřování betonu v průběhu hydratace a hlavně technologickým postupem 
výrobce ztraceného bednění VELOX. 

Ostatní stropy jsou řešeny jako panelové ze systému WOLF SYSTEM. Jedná se o 
dřevěné trámové stropní panely vyráběné přesně na míru. Nosnou část tvoří trámy ze dřeva 
třídy C24. Dodává se přímo na stavbu a za pomocí autojeřábu je rovnou osazován přesně 
na místo. Skladba stěnového panelu je podrobně rozepsána ve „výpisu skladeb konstrukcí.“ 

 
Střešní konstrukce:  

Na objekty je navržena dvouplášťová pultové střecha se spádem 7°. Spodní pláš ť 
nesoucí tepelnou izolaci z minerální vlny je tvořen stropem nad posledním podlažím 
(dřevěný stropní panel WOLF SYSTEM). Vrchní plášť střešní konstrukce je tvořen lehkou 
PVC-P kryinou značky FATRAFOL 814, která je přivařována na předem mechanicky 
kotvenou podkladní vrstvu z fólie FATRAFOL 810. Pod PVC-P fólii je separační vrstva ze 
syntetických vláken. Střešní krytina je roznesená na plnoplošném bednění z OSB/4 desek tl. 
25mm. Desky jsou kotveny do krokví 80x200mm. Vzduchová mezera mezi OSB/4 deskami a 
izolací bude větrána přiváděcími otvory umístěnými v podbití přesahu střechy a odváděcími 
otvory v hřebeni střešního pláště. Přiváděcí otvory budou osazeny ochrannou mřížkou z 
plastu, odváděcí otvory mřížkou z děrovaného plechu. Celá skladba střešní konstrukce je 
vynesena na krokvích 80x200mm. Ty jsou osazeny na pozednice 120x160mm, střední 
vaznici 160x200mm, která je vynesena z pozednice uprostřed objektu na dřevěných 
sloupkách 160x160mm a na kraji je osazena na čelní panel WOLF SYSTEM. Zavětrování 
celé konstrukce bude provedeno s pozinkovaných ocelových pásů 50x4mm. 
 

Schodišt ě: 
Schodiště do 2NP v budově C je navrženo jako ocelové pozinkované schodnicové 

venkovní zastřešené schodiště, které je vyneseno na dvou sloupech ze svařených UPE 
profilů kotvených do základových patek. Jedná se o dvouramenné schodiště s mezipodestou 
a se dvěma stupni těsně před vstupem do objektu. Schodiště bude zadáno realizační firmě a 
bude dodáno přímo na stavbu. Schodiště bude opatřeno zábradlím z nerez oceli. Výplň tvoří 
bezpečnostní sklo. 
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Příčky a dělící konstrukce: 

V budově A v 1NP jsou příčky navrženy ze štěpkocementových desek systému VELOX o 
tloušťce 100mm lepené na montážní pěnu. 

V budově A ve 2NP, dále v budově B a C tvoří nosné příčky systémový panel WOLF. 
Celková tloušťka panelu je 177mm. Panel je spojován mechanicky pomocí šroubů. 

 
Podlahy: 

Podlahu na zemině v budově A v 1NP tvoří keramická dlažba. Podrobná skladba 
podlahy je popsána ve výpise skladeb konstrukcí. Ve 2NP je nášlapná vrstva tvořená 
podlahovým PVC a keramickou dlažbou. 

V budovách B a C je nášlapná vrstva tvořená podlahovým PVC a keramickou dlažbou. 
Pod nášlapnou vrstvou je souvrství včetně podlahového vytápění. U francouzských oken 
budou osazeny do podlahy podlahové konvektory. 

Podklad pod dlažbu musí být rovný bez větších trhlin. Lepení dlažby k podkladu se 
provede plnoplošně flexibilním lepícím tmelem. Podklad pod povlakové PVC musí být 
vyrovnán samonivelační stěrkou a nepenetrován vhodným přípravkem. Barvu, dekor a 
případný formát upřesní investor při realizaci stavby. 

. 
Podhledy: 

V budově A v 1NP se nerealizují. V budově A ve 2NP, v budově B a C jsou podhledy 
součástí stropní panelu WOLF SYSTEM. Jedná se o sádrokartonový podhled na roznášecí 
vrstvě z latí 50x23mm montovaný až po přesném osazení stropních panelů na stěnové 
panely. Rozteč latí, kotevní prvky a finální povrchová úpravy budou realizovány přesně podle 
technických požadavků dodavatele sádrokartonových podhledů. V místnostech s vyšší 
vlhkostí budou použity sádrokartonové podhledy do vlhkých prostor. 

Teplená izolace:  
Součástí stěn systému ztraceného bednění VELOX je tepelná izolace z EPS GreyWall 

se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,032W/mK. Podlaha na zemině je zateplená tepelnou 
izolaci EPS 100 Z se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037W/mK. Základy u budov B a C 
jsou zatepleny XPS STYRODUR 3035 CS se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040W/mK. 
Součástí systému WOLF SYSTEM jsou tepelné izolace v konstrukci tvořené minerální vlnou 
ISOVER UNI se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035W/mK, EPS 70 F se součinitelem 
tepelné vodivosti λ=0,039W/mK a dřevovláknitou deskou GUTEX se součinitelem tepelné 
vodivosti λ=0,039W/mK. Přesné umístění v konstrukci a příslušné tloušťky izolací jsou 
podrobně popsány ve výpisu skladeb konstrukcí. 

 
Hydroizolace:   

Vodorovná i svislá izolace stavby se provede hydroizolačním modifikovaným asfaltovým 
pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm s faktor difuzního odporu µ=30 000, ve 
dvou vrstvách proti mírné tlakové vodě i jako izolace proti radonu. 

Hydroizolaci střešní konstrukce tvoří PVC-P fólie FATRAFOL ve dvou vrstvách, kdy 
podkladní vrstva je mechanicky kotvená do bednění z OSB/4 desek a následně druhá vrstva 
je na ní přivařena přesně technologického postupu výrobce. Druhá vrstva bude dále 
doplněna o dekorativní plastové prvky imitující střešní krytinu z falcovaného plechu. 
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Izolace proti radonu:   
Vodorovná i svislá izolace stavby se provede hydroizolačním modifikovaným asfaltovým 

pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm ve dvou vrstvách, který současně plní 
funkci izolace proti radonu. 

 
Akustické izolace:  

Žádné dodatečné akustické izolace nejsou navrhovány. Skladby konstrukcí jsou 
navrženy tak, že zároveň splňují normativní podmínky na akustické mikroklima. (od 
dilatování podlah od konstrukcí stěn, okna s příslušným indexem vzduchové 
neprůzvučnosti…) 

 
Klempí řské výrobky:  

Veškeré klempířské konstrukce (parapety, oplechování atiky, okapní žlaby, dešťové 
svody) jsou provedeny z TiZn plechu.  

 
Truhlá řské výrobky: 

Dveřní křídla a další truhlářské výrobky jsou blíže specifikované ve výpisu truhlářských 
výrobku včetně povrchových úprav a způsobu otvírání.  

 
Zámečnické výrobky:   

Všechna zábradlí umístěna v objektu jsou z nerezové leštěné oceli s výplní z 
bezpečnostního skla s vloženou fólií. Bližší specifikace je uvedena ve výpisu zámečnických 
výrobku. Všechny ocelové výrobky je před zabudování do konstrukce nutno opatřit 
ochranným nátěrem, větrací mřížky střešního pláště a žlabové háky je nutné ošetřit žárovým 
zinkováním. Bližší specifikace s rozměry je uvedena ve výpisu zámečnických výrobku. 

 
Úprava povrch ů - vnější:  

Venkovní omítky budou provedeny z organické omítky se škrábanou strukturou STO-
STOLIT K ve dvou odstínech. Červená barva bude tvořit pruhy kolem oken a dveří, zbytek 
budov budou bílé barvy. Dřevěné prvky v exteriéru budou opatřeny 3x nátěrem z 
lazurovacího laku.   

  
Úprava povrch ů - vnit řní:  

Vnitřní omítky v budově A v 1NP jsou navrženy klasické skladby – cementový postřik, 
vápenocementová jádrová omítka a vnitřní vápenný štuk nebo keramický obklad na lepící 
tmel. U montovaných příček ve formě vrstvy lepící stěrky s armovací vrstvou a vápenným 
štukem nebo přímo keramický obklad na lepící tmel. Ve vlhkých prostorách bude pod 
obklady a vrstvu lepící stěrky provedena hydroizolační stěrka tak aby se zabránilo průniku 
vody do dělících a obvodových konstrukcí. 

Vnitřní omítky v budovách B a C jsou součástí skladby stěnového panelu WOLF 
SYSTEM tvořené sádrokartonovými deskami. Jako povrchová úprava je penetrační nátěr + 
výmalba bílá nebo flexibilní lepící tmel + keramický obklad. V místnostech s vyšší vlhkostí 
budou použity sádrokartonové podhledy do vlhkých prostor. 
 
Výpln ě otvor ů:  

Transparentní části výplně otvoru jsou zaskleny izolačním trosklem. Rámy okenních 
otvorů a venkovních dveří jsou z čtyřvrstvého lepeného hranolu se vzduchovými kapsami 
s hliníkovou nástavbou – rámová okapnice s kompletním zakrytím rámu, třívrstvá povrchová 
úprava nanášená před sestavením rámu s jedenácti bodovým bezpečnostním kováním. 
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Vchodové dveře budou doplněny o úpravu pro osoby se sníženou schopností pohybu 
nerezovým madlem.  

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Okna a francouzská okna: Ug=0,5W/m2K, Uw=0,76W/m2K 
Vstupní dveře:  Uw=1,10W/m2K 

 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu: 

V dané lokalitě byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Zemina v okolí prokazuje 
dostatečnou únosnost (Rdt = 225kPa). Hladina podzemní vody se nachází 2,0m pod 
základovou spárou. Jedná se o jednoduché zakládací podmínky. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků: 

Stavba nízkopodlažního bytového komplexu nebude mít negativní dopad na životní 
prostředí. Při likvidaci odpadu bude postupováno přesně dle zákona 185/2001 Sb. - Zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dále je nutné odpady likvidovat pouze v 
zařízeních k tomu určených dle daného zákona. Každá zúčastněná osoba je povinna zjistit, 
zda osoba, která odpady přebere je k jejich převzetí dle zákona oprávněna. 

h) Dopravní řešení: 

Vjezd na pozemek je ze severní a východní komunikace. Jedná se o klasickou 
komunikaci místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 
komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi budovou A a místní obslužnou komunikací ze 
severní strany navrženo parkovací stání, mezi budovou B, C a místní obslužnou komunikací 
z východní strany navrženo parkovací stání z betonové pojezdové dlažby. U každého domu 
je řešeno místo pro odkládání domovního odpadu. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 

V dané lokalitě bylo provedeno měření radonu, lokalita splňuje podmínky pro výstavbu 
s nízkým radonovým rizikem a není potřeba využívat zvláštního opatření proti radonu. 
Radonový index na pozemku byl stanoven jako 2 - přechodný. Izolace proti radonu byla 
navržena jako modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL ve dvou 
vrstvách. 

Ostatní negativní vlivy vnějšího prostředí se nevyskytují. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Projektová dokumentace splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
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k) Uvádí výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů: 

Doplňující průzkumy nebyly provedeny. 

l) Zdůvodňuje případné změny technického, konstrukčního a dispozičního řešení, 
vyplívajících ze schvalovaného řízení předchozího stupně: 

Není předmětem řešení. 

m) Stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a 
materiálových variant dodavatelské dokumentace: 

viz bod d) 

n) Obsahuje podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových 
úprav: 

Vstup do budovy A v 1NP je řešen šikmou rampou se sklonem 1:16 (6,25%) a délkou 
4,62m. Po obou stranách je rampa opatřena zábradlím s výškou madla 900mm. Přechod 
mezi vstupní podestou a čistou podlahou v budově A v 1NP je 20mm. 

Vstup do budovy B v 1NP je řešen šikmou rampou se sklonem 1:16 (6,25%) a délkou 
4,75m. Po obou stranách je rampa opatřena zábradlím s výškou madla 900mm. Přechod 
mezi vstupní podestou a čistou podlahou v budově B v 1NP je 20mm. Dispozice bytu je 
přesně přizpůsobena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace viz. výkres 
Budova B - 1NP. Veškeré dveře budou opatřeny kovovým madlem ve výši 800mm. 
Umyvadla - výtoková baterie s pákovým ovládáním, vedle umyvadla vodorovné madlo 
umožňující opření, naklopení zrcadla nad umyvadlem 10°, výška hor ního povrchu 800 až 
850 mm, podjezd 650 až 700 mm, přední hrana 600 až 660 mm od zdi. Sprchový box: 
minimální  půdorys 1 400 x 1 400 mm (navrženo 2 300 x 4 100mm včetně pračky a sušičky, 
sklopné sedátko ve výši 500 mm umožňující boční nebo čelní přístup, na stěně kolmé ke 
stěně se sedátkem a v dosahu ze sedátka ruční sprcha s pákovým ovládáním, opěrné 
madlo, mýdelník, výškový rozdíl podlahy a sprchového koutu max. 20 mm.  Povrch 
pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí 
součinitel smykového tření nejméně 0,5. Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, 
musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti 
nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky nebo 
slotem poštovní schránky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 
%). Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500mm x 1500mm. Otvíravé dveřní 
křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, 
umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. 
Dveře smí být zaskleny od výšky 400mm nebo musí být chráněny proti mechanickému 
poškození vozíkem. Okna s parapetem nižším než 500mm musí mít spodní části do výšky 
400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. 

Byt je navržený dle v č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a splňuje tak požadavky na bezbariérové 
užívání stavby. 

Budova C není řešena jako bezbariérová. 
Přechod z chodníku před budovou B na plochu parkoviště bude zajištěn snížením 

obrubníku s výškovým rozdílem od úrovně parkoviště max. 20 mm. 
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o) Řešení způsob likvidace přebytečných zemin nebo odpadů: 

Ornice bude uložena na dotčeném pozemku, která se poté opět použije. Přebytečná 
vykopaná zemina se odveze a uloží na deponii (místo skládky si určí stavebník, uložení je 
nutno doložit dokladem). Množství vykopané zeminy, které se použije na terénní úpravy 
okolo objektu, se uloží na dotčeném pozemku. Po dokončení stavebních prací budou 
provedeny sadové a terénní úpravy. 

 

 

V Horoměřicích dne 5.1.2012               Vypracoval: Bc. Ivo Doležel 

 

   ……………………………….. 
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Závěr  
  

Při vypracování mé diplomové práce jsem vycházel ze všech platných norem, 
předpisů, vyhlášek, technologických postupů a předpisů všech výrobců a z vlastních 
zkušeností nabytých po celou dobu studia. Přílohou diplomové práce jsou veškeré výkresy, 
zprávy, detaily a výpočty pro možnou realizaci novostavby. 
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� Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 
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� ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů 
� ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
� ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
� ČSN 73 0532 – Akustika 
� ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 
� ČSN EN 1991-1 - Zatížení konstrukcí 
� ČSN EN 1992 - Zásady navrhování betonových konstrukcí 
� ČSN EN 1995 - Navrhování dřevěných konstrukcí 
� ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
� ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
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� Oficiální stránky systému VELOX 
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� Oficiální stránky systému WOLF SYSTEM  
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<http://www.kvkparabit.com/> 

� Tepelné izolace 
<http://www.isover.cz/> 

� Střešní PVC-P fólie 
<http://www.fatrafol.cz/> 

� Okna a dveře 
<http://bayerwald-fenster-tueren.de/hp1/Startseite.htm> 

� Stavební chemie 
<http://cze.sika.com/> 

� Fasádní systémy 
<http://www.sto.cz/1070_CZ-STO_Tschechien.htm> 

� Kotvící technika 
<http://www.spax.com/en/> 

� Stavební systémy KNAUF 
<http://www.knauf.cz/> 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
  
k.ú. …… Katastrální území 

k.n. … … Katastr nemovitostí 

ČSN … … Česká státní norma 

Sb. … … Sbírky 

1NP … … První nadzemní podaží 

2NP … … Druhé nadzemní podlaží 

TI … … Tepelná izolace 

HI … … Hydroizolace 

PT … … Původní terén 

ÚT … … Upravený terén 

P.Ú. … … Požární úsek 
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