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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního 
domu. Objekt je navržen na parcele na ulic Sportovců a Waldhauserova, v Kutné Hoře. Návrh 
domu respektuje územní plán obce a zároveň dotváří stávající zástavbu. Objekt má jedno 

podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V objektu jsou sklepy, kotelna, dva obchody a čtrnáct 
bytových jednotek. Objekt je navržen z konstrukčního systému Vapis.  

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, obchody, bytové jednotky 

Abstract 

The master´s thesis is focused on the preparation and design of project documentation of the 
multi-functional building. The building is designed on the corner of Sportovců and 
Waldhauserova streets in Kutná Hora. The concept of the building respects the territorial plan 

of the city and complements the existing buildings. The building has one underground and 

four floors. There is basement, two shops and fourteen flats. The building is designed from 

construction system Vapis.  

Keywords 

Multi – functional building, shops, flats 
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ÚVOD 

 

Diplomová práce je zpracovávána jako projektová dokumentace novostavby polyfunkčního 

domu v Kutné Ho e. Toto téma bylo vybráno po konzultaci s vedoucím ing. Karlem 

Šuhajdou, Ph.D. Výb r typu objektu byl ovlivn n umíst ním stavební parcely a typu 

okolní zástavby.  
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A – PR VODNÍ ZPRÁVů 

 

Stavba:                         Novostavba polyfunkčního domu v Kutné Ho e 

 

Místo stavby:                Pozemek p.č. 1ř5Ř/1, 1ř5Ř/Ň 

                                     Katastrální území Kutná Hora 

                                     Katastrální ú ad Kutná Hora  

 

Obecní ú ad:                 Kutná Hora, Havlíčkovo nám stí 55Ň/1,  

                                      ŇŘ4 01 Kutná Hora - Vnit ní M sto 

 

Stavební ú ad:              Kutná Hora, Havlíčkovo nám stí 55Ň/1, 

                                      ŇŘ4 01 Kutná Hora - Vnit ní M sto 

 

Okres:                           Kutná Hora 

 

Kraj:                              St edočeský 

 

Stavebník:        M sto Kutná Hora, Havlíčkovo nám stí 55Ň/1,  

                                      ŇŘ4 01 Kutná Hora-Vnit ní M sto 

 

Stupe  PD:                  Projektová dokumentace v rozsahu dle p ílohy č.1.  

                                      Vyhlášky č.4řř/Ň006Sb. Dokumentace stavby  

                                      v rozsahu pot ebném pro ohlášení stavby  

                                      a stavební povolení  

 

Hlavní inženýr PD:         Ing. Tomáš Máslo 

 

Vypracoval:                    Bc. Ji í Vrba 
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a) identifikace stavby 

 

    Jedná s o stavbu pro bydlení se dv ma obchody. Polyfunkční d m je navržen tém  ve 

st edové části m sta Kutná Hora poblíž autobusového nádraží. P ístup na pozemek bude 

vybudován z jeho východní strany a napojen na místní ve ejnou komunikaci. (ulice 

Sportovc ě. Objekt je částečn  podsklepen a má čty i nadzemní podlaží, které spojuje jak 

schodišt , tak i výtah. V  objektu se nachází čtrnáct byt  ve 2NP - 4NP a dva obchody 

v 1NP. Budova bude dopln na o p íslušné p ípojky inženýrských sítí spolu se zpevn nými 

plochami pro parkování, zásobování, pohyb chodc , p ístupovou komunikaci a místo pro 

odpad. 

 

Identifikační údaje investora: 
Investor:                                                        m sto Kutná Hora,  

                                                                      Havlíčkovo nám stí 55Ň/1, 

                                                                      ŇŘ4 01 Kutná Hora-Vnit ní M sto 

                                                                      

Identifikační údaje projektanta: 
Projektant:                                                     ing. Tomáš Máslo 

                                                                       Benešova 5ř  

                                                                       ŇŘ4 01 Kutná Hora 

Kontakt:                                                         +420728135136 

Číslo autorizace:                                            ČKůIT 060Ňň0Ř 

 

Identifikační údaje stavitele: 
Stavitel:                                                         m sto Kutná Hora,  

                                                                      Havlíčkovo nám stí 55Ň/1, 

                                                                      ŇŘ4 01 Kutná Hora-Vnit ní M sto 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a o    
     majetkoprávních vztazích 
 

Zájmová novostavba polyfunkčního domu bude realizována na mírn  svažitém pozemku 

stoupajícím k východní stran . Pozemek se nachází na rohu ulic Waldhauserova a 

Sportovc  na parcelách č. 1ř5Ř/1 a  1ř5Ř/Ň. 
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 Jedná se o stavební pozemek, který se nachází v urbanizovaném území, zón  bytové 

výstavby v zastavitelných plochách dle územního plánování. Pozemek není v současné 

dob  využíván a je ve vlastnictví investora.  

 

c) údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou  
    infrastrukturu 

 

Na pozemku investora byl proveden polohopis a výškopis, m ení radonu a jeho dce iných 

produkt  z podloží. P ed zahájením stavby se provedou ostatní m ení Ěgeologický atd.). 

Hloubka základ  bude v p ípad  špatného podloží upravena po projednání s 

projektantem. Stavební pozemek, který si investor vybral pro stavbu polyfunkčního domu a 

jeho p íslušenství je dob e dostupný z místní komunikace. Inženýrské sít  jsou v blízkosti 

pozemku investora. Objekt bude napojen na rozvodovou sí  NN, plynovod, ve ejný 

vodovodní ad, splaškovou a deš ovou kanalizaci. Napojení na dopravní infrastrukturu 

bude pomocí dvou p íjezdových cest a sjezd  na místní komunikaci parc. č. ňŘ4ř v ulici 

Sportovc . Tato komunikace je ve vlastnictví m sta Kutná Hora. 

 

d) informace o spln ní požadavk  dotčených orgán  

 

Hasičský sbor – požární zp sobilost objektu je podrobn  ešena v Technické zpráv  

požární ochrany ĚPožárn  bezpečnostní ešení stavbyě. Objekt byl shledán zp sobilým 

z hlediska požární ochrany Hasičským záchranným sborem St edočeského kraje. 

Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy jako 

zp sobilou. 

Životní prost edí – veškeré práce spojené s výstavbou a pozd ji s užíváním stavby nejsou 

v rozporu s ochranou životního prost edí. Všechny odpady a skládky za ízení staveništ  

budou ádn  zlikvidovány zp sobilou firmou. 

Vodohospodá ská správa – stavba se nenachází v blízkosti vodních tok , které by mohla 

ohrožovat. 

M stský ú ad shledal stavbu jako zp sobilou. 

Energetika – objekt bude využívat centrálního vytáp ní 

Vodovody a kanalizace – bude z ízena vodovodní a kanalizační p ípojka. 

Hygiena – budova spl uje všechna hygienická hlediska pro bytové domy. 

Památková péče – Stavba se nenachází v pámátkov  chrán né oblasti. Odborem 

památkové péče byla shledána jako zp sobilou. 
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e) informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu – dle platných ČSN a 

stavebního zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. Navržené projektové ešení spl uje podmínky 

vyhlášky č.Ň6Ř/Ň00ř o technických požadavcích na stavby, o obecných technických 

požadavcích na výstavbu ve zn ní vyhlášky č.4ř1/Ň006Sb., vyhlášky č.501/Ň006 Sb. a 

vyhlášky 50Ň/Ň006 Sb.  

 

f) údaje o spln ní podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad   
   územn  plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

Regulační podmínky, obsažené v územn  plánovací dokumentaci m sta Kutná Hora 

včetn  závazných vyhlášek, jsou v PD dodrženy. Polyfunkční d m není jednoduchou 

stavbou ĚStavební zákon č. 1Řň/Ň006 Sb. § 104ě, je umíst n v zastav ném území se 

známými podmínkami a vztahy. 

Stavební objekty budou povolovány ve stavebním ízení – stavební povolení. Navržené 

ešení je v souladu s územn  plánovací dokumentací m sta Kutná Hora, obecnými 

požadavky na výstavbu a stavebním zákonem. 

 

g) v cné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opat ení  
    v dotčeném území. 
 

Žádné v cné a časové vazby u této stavby nejsou evidovány. 

P ed zahájením stavebních prací se musí nechat vytyčit veškeré inženýrské sít , které se 

nacházejí na parc. č. 1958/1, 1958/2a v její blízkosti. Tyto sít  se následn  porovnají s PD. 

Odchylky od PD budou evidovány.  

 

hě p edpokládaná lh ta výstavby včetn  postupu výstavby 

 

P epokládané zahájení výstavby              :        b ezen Ň014 

P edpokládané ukončení výstavby             : listopad 2014 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 
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i) statistické údaje o orientační hodnot  stavby bytové, nebytové, na ochranu  
   životního prost edí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy  
   bytové či nebytové v m2, a o počtu byt  v budovách bytových a nebytových. 
 

Plocha stavebního pozemku:                    2484 m2 

Zastav ná plocha:                                   1898 m2 

Zpevn né plochy:                                   1170 m2 

Zastav ná plocha stavebními objekty:       728 m2 

Zelené plochy:                                    586 m2 

Výška domu od terénu:                    14,1 ~ 15,5 m 

Počet podlaží:                                                   5 

Počet byt :                                                      14 

Obchody:                                                          2 

 

Dotčené parcely: 4600/1, 1953/4, 1954/1; 3849; 3854 

 

Náklady na stavbu budou známy v rámci precizace ešení v následujícím stupni p ípravy 

stavby, na základ  jednoduché kalkulace je možné uvažovat s částkou na realizaci objektu 

ve výši 47 47ň000Kč včetn  DPH. 
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B – SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 
 

aě Zhodnocení staveništ , u zm ny dokončené stavby též vyhodnocení současného  
    stavu konstrukcí; stavebn  historický pr zkum u stavby, která je kulturní    
    památkou. Je v památkové rezervaci nebo v památkové zón  

    

Projektová dokumentace eší novostavbu polyfunkčního domu na parcelách.č. 1ř5Ř/1, 

1ř5Ř/Ň na rohu ulic Sportovní a Waldhauserova, v k.ú. Kutná Hora. Plocha stavebního 

pozemku je 2484 m2. Pozemek není v poddolovaném ani zátopovém území. Umíst ní na 

stavebním pozemku respektuje stavební zákon a vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj 

č.1ň7/1řřŘ Sb. o obecn  technických požadavcích na výstavbu – územn  technické 

požadavky na stavby a jejich umis ování Ěvyhl. č. 1ň7/1řřŘ Sb. §Řě – minimální vzdálenost 

dom  mezi sebou a od hranice pozemk . Na daných parcelách č. 1ř5Ř/1, 1ř5Ř/Ň je 

navržen objekt polyfunkčního domu včetn  dopl kových objekt  a p ípojek inženýrských 

sítí. Urbanistické ešení vychází ze schválené územn  plánovací dokumentace a umíst ní 

stávajících objekt  v území. Stavební pozemek se nachází ve stávající zástavb  bytových 

dom , rodinných dom  a administrativních budov. Pozemek má nepravidelný 

lichob žníkový tvar. Pozemek bude napojen na stávající místní  komunikaci na ulici 

Sportovní p.č. 3849. Pozemek má rovinatý charakter, lehce se svažitý k východní straně 

parcely. Památková ochrana se na pozemku nevyskytuje. 

 

0,000 m objektu SO – 01 Polyfunkční dům je +236,380 m n.m. 

 

b) urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípad  pozemk  s ní  
     souvisejících 

 

Urbanistické ešení: 
Umíst ní objektu na p edm tné parcele respektuje urbanistický koncept zástavby daného 

území. Stavba se nenachází v památkov  chrán né lokalit . Objekt má 4 nadzemní a 

jedno podzemní podlaží. Situován je na jihozápadní stran  pozemku. 

 

 



8 

 

ůrchitektonické ešení: 
Z architektonického hlediska je stavba polyfunkčního domu čty podlažní s částečným 

podsklepením. Stavba má p dorys tvaru nepravidelného písmene L. Zast ešení objektu 

tvo í ploché st echy. Objekt je rozd len do dvou částí. První je část bytová, která je 

tvo ena 14 bytovými jednotkami a každá má sv j sklepní prostor. Dále je tvo ena 

nebytovými prostory pro společné užívání, jako je kolárna, kočárkárna, ví ivka, sušárna 

atd. Druhou čas tvo í dva obchody se zázemím. D m má dva samostatné vchody do 

obchod  a odd lený vstup do bytové části z jižní strany.  Na vchody navazuje zpevn ný 

p ístupový chodník vedoucí až na okraj pozemku v ulici Waldhauserova. Další vstup do 

bytové části, dva vchody určené pro zásobování obchod  a odd lený vstup do sklepní 

časti kde je umíst na kotelna, je ze severní strany, kde je p ístup na zpevn nou plochu 

parkovišt  se 14 parkovacími místy. Vjezd na pozemek je z místní komunikace z ulice 

Sportovc . Další zpevn ná plocha pro parkování určená pro obchody je umíst na 

v jihozápadním rohu pozemku. Nachází se zde Ř parkovacích míst, z toho dv  pro 

handicapované. Vjezd je op t z ulice Sportovc . Fasády a okna objektu jsou v odstínu 

šedých barev. 

Dispozice celého objevuje podrobn  patrná z p dorys  a situace ve výkresové části a je 

taktéž popsána v technické zpráv . 

 

cě Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení    
    vn jších ploch 

 

1) Pozemní stavební objekty 

 

SO – 01 Polyfunkční d m 

Základy budou provedeny jako monolitické základové pasy a patky z prostého betonu 

C16/20-XC1. Podkladní deska tl.150mm, beton C16/Ň0, je vyztužena kari sítí 5-

100x100mm. Obvodové a vnit ní nosné zdivo v podsklepené části tvo í tvarovky ze 

ztraceného bedn ní PRESBETON tl.ň00mm, s p eklady GůRPET GGP tl.70mm. 

Obvodové zdivo v 1NP bude vyzd no z vápenopískových blok  VůPIS QUůDRO 

tl.ň00mm na tenkovrstvou zdící maltu VůPIS. Vnit ní nosné zdivo bude provedeno z blok  

VůPIS QUůDRO tl.Ň40mm a ň00mm zd né na tenkovrstvou maltu VůPIS. Ostatní podlaží 

budou vyzd na z blok  VůPIS tl.Ň40mm, jak obvodové, tak vnit ní nosné zdivo. Nad 

otvory v nosném zdivu budou použity nosné p eklady SENDWIX tl.240mm a 300mm.  
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P eklady tl.ň00mm nad výlohami v 1NP budou ze železobetonu navrženy dle statika. 

Železobetonové sloupy t ídy betonu Cň0/ň7 v 1NP a 1S budou navrženy dle statika. 

Veškeré obvodové konstrukce budou spl ovat požadavky ČSN 7ň 0540-Ň na min. tepelný 

odpor. P i provád ní zdiva je nutno dodržet ČSN 7ň Ňň10 Provád ní zd ných konstrukcí a 

technologická pravidla provád ní systému VůPIS. Obvodové konstrukce jsou zatepleny 

pomocí minerální izolace ROCKWOOL FůSTROCK tl.Ň00mm lepené lepidlem CEMIX pro 

kontaktní zateplení. U soklu a pod úrovní terénu bude zdivo zatepleno izolací z XPS 

ISOVER STYRODUR ŇŘ00C tl.ŇxŘ0 a 100mm lepené lepidlem pro kontaktní zateplení. 

P íčky budou vyzd ny z p esných tvarovek YTONG PŇ-500 tl.100 a 150mm na 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG s p eklady YTONG  P4,4-600 NEP100 a 150. Výpis 

p eklad  viz. jednotlivé výkresy podlaží. Stropy jsou tvo eny monolitickými 

železobetonovými deskami tl. Ň00mm z betonu C30/37, oceli B500 – 10 505(R) a jsou 

navrženy dle statika. Stejn  budou ešeny i veškeré balkonové konstrukce, kde je využito 

tepeln  izolačních nosník  pro p erušení tep. mostu SCHÖCK ISOKORB, skladba podlahy 

balkonu a výpis jednotlivých nosníku viz. projektová dokumentace. Skladby st ech a terasy 

jsou podrobn  popsány ve výkresu st echy a jejich detailech. V celém objektu budou 

provedeny omítky firmy CEMIX Ěspojovací m stek, jádrová omítka, vnit ní tuk jemnýě, 

nebo keramické obklady lepené lepidlem CEMIX STůNDůRT a budou opat eny 

okrajovými a rohovými lištami. Na vn jší líc tepelné izolace se nanese lepidlo + výztužná 

sí ka, penetrace Ěakrylát-silikoně, tenkovrstvá zatíraná omítka a fasádní nát r, vše od firmy 

CEMIX. Na výšku 1NP bude po celém obvod  objektu prov trávaná fasáda z keramického 

obkladu TRIůNGEL LONGHTON zav šená na hliníkovém roštu. Vn jší keramické obklady 

jsou lepeny flexibilním mrazuvzdorným lepidlem CEMIX FLEX. Podhledy v 1NP jsou 

z minerálních desek RIGIPS OWů na záv sných prvcích a hliníkovém roštu. Bude zde 

postupováno dle montážních p íruček firmy RIGIPS. V objektu je použito komínového 

t lesa SCHIEDEL ůBSOLUT 1ŘL1Ř. Dilatace komína od nosné st ny bude z tuhé 

minerální rohože tl.ň0mm. Vytáp ní objektu bude ešeno peletovými kotli. 

Okna - v 2NP - 4NP jsou navržena plastová od firmy SCHÜCO, typ CORONů SI 82 

s trojsklem a izolační vložkou vypln nou argonem Uf  = 0,ř W/Ěm²·Kě, Ug = 0,5 W/Ěm²·Kě. 

Balkonové dve e jsou posuvné SCHÜCO THERMOSLIDE, také s izolačním trojsklem Uf = 

0,ř W/Ěm²·Kě, Ug = 0,5 W/Ěm²·Kě. Barva oken je z exteriéru šedá, z interiéru bílá. V 1NP 

budou použita okna hliníková. Výkladní okna s bezpečnostním dvojsklem OKNOPLůST 

Uw = 1,0 W/Ěm²·Kě a hliníková okna SCHÜCO ůWS ř0 SI Uw = 0,Ř W/Ěm²·Kě, Ug = 0,6 

W/Ěm²·Kě s izolačním trojsklem vypln ným argonem. Dve e – jako hlavní vstupní dve e 

PKS hliníkové dve e Ř6 Ěs p erušeným tepelným mostemě, Uw = 1,0 W/Ěm²·Kě 
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Ug = 1,0 W/Ěm²·Kě v odstínu šedé. Jako vrata pro zásobování jsou navržena TRIDO EVO 

klasik, U = 1,5 W/Ěm²·Kě. Vnit ní dve e jsou p evážn  SůPELI s obložkovou nebo kovovou 

zárubní. Podrobn jší popis oken a dve í je uveden ve výpisu oken v PD.Veškeré skladby 

konstrukcí jsou uvedeny v PD. 

 

Ňě Inženýrské stavební objekty 

 

SO – 02 - P íst ešek pro komunální odpad 

P íst ešek bude založen na monolitických základových patkách z prostého betonu t ídy 

C12/15. Podkladní deska tl.150mm, beton C16/Ň0, je vyztužena kari sítí 5-100x100mm. 

Nosnou konstrukci tvo í d ev né sloupky 160x160mm. Pláš  bude tvo en prkny. St echa 

bude pultová tvo ená nosnou konstrukcí z trám  opat ená plechovou krytinou BORGů 

hn dé barvy. Celá konstrukce bude opat ena hn dým nát rem a nát rem proti 

d evokaznému hmyzu a houbám. 

 

SO – 03 – Komunikace a zpevn né plochy 

Chodníky jsou dlážd ny zámkovou dlažbou PRESBETON. Souvrství pod dlažbu je 

podrobn  uvedeny v projektové dokumentaci. Odvodn ní je pomocí vyspádování ĚŇ%ě od 

objektu sm rem k zatravn ným a zpevn ným plochám. 

Parkovací plochy a komunikace Jsou taktéž vydlážd ny zámkovou dlažbou PRESBETON. 

Souvrství pod dlažbu je podrobn  uvedeny v projektové dokumentaci. Odvodn ní ploch je 

pomocí odvod ovacích kanálk  do retenční nádrže, odkud je voda vedena do deš ové 

kanalizace. 

 

SO – 04 – Oplocení pozemku pletivem 

Oplocení je pomocí ocelových sloupk  zabetonovaných do zem  a pletiva 

 

SO – 05 – Oplocení pozemku tvárnicemi ze ztraceného bedn ní 
Zeď je založena na monolitických základech z prostého betonu C1Ň/15 do nezámrzné 

hloubky. Betonové plotové tvárnice PRESBETON SIMPLE BLOCK (400×200×150mmě 
jsou kladeny na sucho. Do výšky 600mm je zdivo vypln no betonem. Zbytek zdiva se lepí 

flexibilním lepidlem. Zdivo je opat eno svislou Ěvložena již do základuě, tak i svislou výztuží 

dle výrobce. Provád ní zdiva se bude d lat dle manuálu výrobce. 
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SO – 06 – Oplocení pozemku GůBIONY 

Provád ní oplocení provede firma ůLGON a.s. Ěvýška 0,5m a ší ka 0,5m  st ny, rozm ry 

ok čtvercové Znůl sít  je 100x100mm  a pr m r drátu d =4mmě. 

 

SO – 07 – Pilí  zd ný pro elektrom r 
Pilí  zd ný pro p ívod elekt iny Ěje opat en hlavním jističem + elektrom remě od firmy 

MACH typ S60. Jedná se o armovanou betonovou stavebnici s vn jším rozm rem 

rozvodné sk ín  100x60x40cm opat eno kovovým rámem a dví ky. Pilí  se staví na ň 

základové pilí e ze ztraceného bedn ní vylité betonem do nezámrzné hloubky. Jednotlivé 

dílce se pak lepí montážní p nou. Pilí  bude následn  obložen kamenným obkladem, 

lepen mrazuvzdorným flexibilním lepidlem. 

 

SO – 08 – ůutomatická závora na dálkové ovládání 
Závora NICE WIL6KCE o délce 6m pr jezdu obsahuj t lo závory WIL6 s ídící jednotkou, 

kotevní desku, hliníkové rameno WůŇ1, ochranou červenou gumovou lištu Wů6, reflexní 

nálepky na rameno závory, zásuvný p ijímač dálkového ovládání SMSi a pár fotočlánk  

MOF. Instalaci závory provede specializovaná firma. 

 

SO – 09 – P ípojka nízkého nap tí 
Zásobování el. energií 

V dané lokalit  je rozvod realizován kabelovým vedením. P edpokládá se p ípojka NN 

220/380 V. Tímto vedením je napojena sk í  na hranici pozemku v ulici Waldhauserova. 

Z p ípojkové sk ín  bude kabelem napojen hlavní elektrom rný rozvad č, který bude 

umíst n v technické místnosti v 1PP. Elektrická energie pot ebná pro výstavbu, bude 

odebírána ze staveništního rozvad če. 

Osv tlení 

Bude provedeno dle požadavk  investora. 

Hromosvod 

Na st eše objektu bude realizována jímací soustava. Jímací vedení bude tvo eno drátem d 

= Řmm na podp rách. K jímací soustav  budou p ipojeny všechny kovové části vyčnívající 

nad st echu. Na jímacím vedení a ba svodech bude využito typových materiál . Společná 

uzem ovací soustava bude tvo ena FeZn ň0/4mm uloženým ve výkopu. 
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SO – 10 – Vodovodní p ípojka 

P ípojka s hlavním uzáv rem a vodom rem umíst ným v šacht  na hranici pozemku bude 

vedena do technické místnosti v 1.PP. P ípojka bude ešena z PE – DN50. P ípojka je 

napojena na trasu vodovodu – Litina DN 200 na ulici Waldhauserova. V objektu jsou 

navrženy vnit ní rozvody z plastového materiálu PP-R izolované trubicemi z p nového 

polyetylénu. Vnit ní požární zabezpečení hydranty dle požární zprávy. 

Teplá voda bude p ipravována v zásobníkových oh ívačích TUV umíst ných v 1.PP. 

Rozvod vody je navržen z polypropylenového materiálu PN 16. Potrubí bude opat eno 

tepelnou izolací. Po provedení montážních prací bude potrubí prohlédnuto a tlakov  

odzkoušeno. P ed zahájením provozu se potrubí ňx propláchne a desinfikuje. 
 

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ P ÍPOJKY 

Stanovení výpočtového pr toku pitné vody v l/s 

 
QD=       ∑ĚQA² · ně 
 

QA - je jmenovitý výtok jednotlivými druhy armatur a za ízení Ěl/sě podle tab. 1Ň.1 

n - je počet výtokových armatur stejného druhu 

ZůŘIZOVůCÍ PŘEDM T 
JMENOVITÉ 

VÝTOKY QA (l/s) 
POČET ARMATUR (ks) 

 

- sm šovací baterie u 
umývátka a umyvadla 

0,2 24 
 

- sm šovací baterie u 
výlevky a d ezu 

0,2 22 
 

- sm šovací baterie 
sprchová 

0,2 11 
 

- sm šovací baterie 
 vanová 

0,3 14 
 

- nádržkový splachovač 0,15 19 
 

- automatická pračka 0,2 14 
 

- myčka nádobí 0,15 14 
 

    
QD = 2,20 l/s 

 
NÁVR DN50 

  

 
 

SO – 11 – P ípojka dešťové kanalizace 

Deš ová kanalizace bude tvo ena z PVC ĚKGě DN 150 do retenční nádrže od firmy BEST 

Ěnavrženo dle ČSN ř010ě a z ní do hlavní p ípojky, která je tvo ena z betonu DN 300 

pomocí betonové kanalizace DN 150. 
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SO – 12 – P ípojka splaškové kanalizace 

Kanalizační p ípojka bude tvo ena z PVC ĚKGě DN 150 do revizní šachty a z ní do hlavní 

p ípojky která je z betonu DN 400 pomocí betonové kanalizace s DN 150. 

 
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ VNIT NÍ KůNůLIZůCE DLE ČSN EN 12056-2 a 3 a ČSN 75 6760 
 

Pr tok splaškových vod Qww v l/s 
 
Qww = K·      ∑DU 
 

K - je součinitel odtoku Ěbytové domy K = 0,5, nárazový odb r K = 1,0ě 
DU – je výpočtový odtok v  l/s 

ZůŘIZOVůCÍ PŘEDM T 
VÝPOČTOVÝ 

ODTOK DU (l/s) 
JMENOVITÁ 

SV TLOST DN (mm) 

POČET 
ZůŘIZOVůCÍCH 
PŘEDM T  Ěksě 

UMÝVÁTKO 0,3 40 5 

UMYVADLO 0,5 40 19 

SPRCHOVÁ MÍSů BEZ 
ZÁTKY 

0,6 50 11 

KOUPůCÍ VůNů 0,8 50 14 

KUCHY SKÝ DŘEZ 0,8 50 16 

MYČKů 0,8 50 14 

PRůČKů 0,8 50 14 

VÝLEVKů 2,5 100 6 

ZÁCHODOVÁ MÍSů 2 100 19 

  
Qww = 7,57 l/s 

  

  
Celkový pr tok splaškových vod Qww v l/s 

Qtot = Qww + Qc + Qp 

 Qc - trvalý pr tok, v l/s Ětrvajícídéle než 5mině, jinak se započte jako DU do Qww 

Qp - čerpaný pr tok,  v l/s Ětrvajícídéle než 5mině, jinak se započte jako DU do Qww 

  
Qtot = 7,57 l/s    NÁVRH DN150   

 
 

dě napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Objekt bude komunikačn  napojen na místní asfaltovou komunikaci dv ma p íjezdovými 

cestami z ulice Sportovc . Objekt má dv  odd lená parkovišt . Další p ístup na pozemek 

bude chodník pro chodce z ulice Waldhauserova. Veškeré komunikace a zpevn né plochy 

jsou navrženy ze zámkové dlažby PRESBETON.  Splaškové vody budou odvedeny do 

splaškové kanalizace a deš ové vody ze st ech a zpevn ných ploch do retenční nádrže a 
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následn  do kanalizačního adu. Dále budou provedeny p ípojky vody na m stský 

vodovod a p ípojka NN. Veškeré p ípojky, krom deš ové, budou napojeny z ulice 

Waldhauserova. Deš ová kanalizace bude vedena z ulice Sportovc . 

 

e) ešení technické a dopravní infrastruktury včetn  ešení dopravy v klidu, dodržení  
    podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném  
    území 
 

P íjezd k objektu je zajišt n z místní komunikace. Veškeré zpevn né plochy jsou navrženy 

ze zámkové dlažby PRESBETON a odvodn ny do deš ové kanalizace. Stavba není 

umíst na v poddolovaném ani sesuvném území. V polyfunkčním prostoru budou 

realizovány prostory viz. technická zpráva. Výpočet počtu parkovacích míst byl proveden 

dle normy ČSN 7ň 6110. Byly zde navrženy dv  odd lené parkovací plochy. Plocha pro 

parkování obyvatel byt  a zásobování obchod  byla rozd lena na 14 parkovacích stání 

pro 14 byt . Vjezd na toto parkovišt  je opat en závorou na dálkové ovládání. Plocha pro 

parkování návšt vník  a zam stnance byla rozd lena na ř parkovacích míst, z toho 2 

místa jsou určena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

fě vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

 

Vzhledem k charakteru stavby – nejedná se o výrobní ani zem d lský objekt – se 

nep edpokládá produkce škodlivin pr myslového charakteru zdraví a životu 

nebezpečných. Stavba nebude negativn  p sobit na životní prost edí. P i výstavb  budou 

použity ekologicky nezávadné materiály.  

Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují dobrou hodnotou tepelného odporu. Toto 

ešení p ispívá ke snižování spot eby tepla. Veškeré odpady vzniklé výstavbou budou 

ádn  ekologicky zlikvidovány pov enou firmou. Proti radioaktivnímu radonu bude objekt 

chránit hydroizolační pás DEHTOCHEMů SKLOELůST EXTRů v kombinaci s pásem 

POLYELůST, p i výskytu podzemní vody. Hlučné činnosti se nebudou provád t v čase 

klidu. Zvýšená frekvence dopravy se b hem užívání stavby nep edpokládá. Po skončení 

stavebních prací bude provedena výsadba nové zelen .  

 

 

 

 



15 

 

 

gě ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch a  
    komunikací 
 

Jelikož se jedná o objekt ve ejn  p ístupný, je nutno postupovat v ešení bezbariérovosti 

stavby polyfunkčního domu v souladu s ustanovením vyhlášky č.ňřŘ/Ň00ř Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy do objektu 

jsou ešeny bezbariérovou rampou délky Ň,5m a sklonem 6%. V bytové části objektu je 

navržen výtah dle zmín né vyhlášky. Všechny vstupní prostory jsou z velkoformátové 

dlažby s protiskluzovou úpravou. Vstupní dve e jsou ší ky ř00mm. Na parkovací ploše 

jsou dv  místa vyhrazená pro osoby s omezenou možností pohybu. 

 

hě pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a začlen ní jejich výsledk  od projektové  
    dokumentace 

 

Na pozemku investora bylo provedeno m ení radonu s výsledkem nízkého radonového 

rizika. P ed zahájením stavby se provedou ostatní m ení Ěgeologický pr zkum atd.ě. 

P edpokládají se standardní hydrogeologické podmínky. Hloubka základ  bude v p ípad  

špatného podloží upravena po projednání s projektantem. 

 

 

iě údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a  
   výškový systém 

 

P ed zahájením projekčních prací bylo provedeno výškopisné a polohopisné zam ení 

pozemku. Zam ení bylo provedeno v JTSK a v sys. BPV. Vytyčovací údaje jsou součástí 

situace stavby. 

 

0,000 m objektu SO – 01 Polyfunkční dům je +236,380 m n.m. 

 

jě člen ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  
   provozní soubory 

 

- SO - 01 – POLYFUNKČNÍ D M 

- SO - 02 – PŘÍSTŘEŠEK PRO KOMUNÁLNÍ ODPůD 
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- SO - 03 – KOMUNIKůCE, ZPEVN NÉ PLOCHY ů PůRKOVIŠT   

- SO - 04 – OPLOCENÍ POZEMKU PLOTEM Z PLETIVů DO VÝŠKY 1,Řm 

- SO - 05 – OPLOCENÍ POZEMKU ZE ZTRůCENÉHO BEDN NÍ DO VÝŠKY Ňm 

- SO - 06 – OPLOCENÍPOZEMKU GůBIONY 0,5x0,5m 

- SO - 07 – PILÍŘ SDRUŽENÝ PROPŘÍVOD PLYNU ĚHUP + PLYNOM Rě ů 

                         ELEKTŘINY NN ĚHLůVNÍ JISTIČ + ELEKTROM Rě 
- SO - 08 – ůUTOMůTICKÁZÁVORů Nů DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

- SO - 09 – PŘÍPOJKů VEDENÍ NN 

- SO - 10 – PŘÍPOJKůVODOVODU 

- SO - 11 – PŘÍPOJKů DEŠ OVÉ KůNůLIZůCE 

- SO - 12 – PŘÍPOJKů SPLůŠKOVÉ KůNůLIZůCE 

 

kě vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními  
    účinky provád ní stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

V rámci realizace vlastní stavby nedojde k zásahu do sousedních pozemk  ani staveb 

jiných vlastník . Veškerá stavební činnost bude provád na na vlastním pozemku. 

V pr b hu výstavby m že dojít ke krátkodobému zvýšení hluku či prašnosti v či okolí, ale 

toto mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby. P i provád ní veškerých prací 

bude dbáno na to, aby se minimalizovaly negativní účinky spojené s touto výstavbou. 

 

Zabezpečení stavebních prací 

Generální dodavatel stavby zajistí bezpečné oplocení areálu staveništ  a provede taková 

opat ení, aby chodci nemohli být ohrožení stavební činností. Materiál pro výstavbu bude 

skladován na stavebním pozemku. 

 

lě zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpečnosti pracovník  

 

Základní požadavky na BOZP určuje Na ízení vlády č.5ř1/Ň006 Sb.: O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništi. Na ízení 

vlády č.101/Ň005 Sb.: O podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí. 

Zákon č.ň0ř/Ň006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i 

práci v pracovn  právních vztazích a vyhláška č.ň6Ň/Ň005 Sb.: Požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví p i práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby pat í: 

aě vybavení všech pracovník  základními osobními ochrannými pom ckami – ochranné 

pracovní brýle, rukavice, obuv, atd. 

bě evidence všech pracovník , kte í na stavb  vyskytují – čas p íchodu a odchodu 

Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 

které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 

odborné a zdravotní zp sobilosti pracovník .  

Pracovníci jsou povinni dodržovat základní pravidla BOZP, stanovené pracovní a 

technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni p i 

školení.  

Celé staveništ  bude oploceno 1,Řm vysokým plotem a zajišt no proti neoprávn nému 

vniknutí cizích osob. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v pr b hu stavby a užívání nem lo za 

následek: 

aě z ícení stavby nebo jejich částí 

bě v tší stupe  nep ípustného p etvo ení 

cě poškození jiných částí stavby, technických za ízení nebo vybavení v d sledku v tšího 

p etvo ení  

    nosné konstrukce 

dě poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p íčin  

 

3. Požární bezpečnost 
 

aě Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

  - Navržené stavební konstrukce budou spl ovat §5 vyhlášky č.Ňň/Ň00Ř Sb.  

    O technických podmínkách požární ochrany staveb. 

bě Omezení rozvoje ší ení ohn  a kou e ve stavb . 

  - Objekt bude dle §ň vyhlášky č.Ňň/Ň00Ř Sb. O technických podmínkách požární ochrany   

    staveb rozd len na požární úseky. 

cě Omezení ší ení požáru n sousední výstavbu. 
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  - Umíst ní stavby je v souladu s §Ň vyhlášky č.Ňň/Ň00Ř Sb. O technických podmínkách  

    požární ochrany staveb 

dě Umožn ní evakuace osob a zví at 

 - Evakuační plán budovy je zhotoven podle §10 vyhlášky č.Ňň/Ň00Ř Sb. 

   O technických podmínkách požární ochrany staveb. 

eě Umožn ní bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

  - K budov  je zajišt n bezpečný p ístup pro umožn ní bezpečného zásahu požárních  

    jednotek. 

 

Samotné požárn  bezpečnostní ešení je p edm tem samostatné dokumentaci, která je 

součástí této projektové dokumentace, viz p íloha Požárn  bezpečnostní ešení. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 
 

Vzhledem k charakteru stavby – nejedná se o výrobní ani zem d lský objekt – se 

nep edpokládá produkce škodlivin pr myslového charakteru zdraví a životu 

nebezpečných. Stavba nebude negativn  p sobit na životní prost edí. P i výstavb  budou 

použity ekologicky nezávadné materiály.  

Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují dobrou hodnotou tepelného odporu. Toto 

ešení p ispívá ke snižování spot eby tepla. Veškeré odpady vzniklé výstavbou budou 

ádn  ekologicky zlikvidovány pov enou firmou. Proti radioaktivnímu radonu bude objekt 

chránit hydroizolační pás DEHTOCHEMů SKLOELůST EXTRů v kombinaci s pásem 

POLYELůST, p i výskytu podzemní vody. Hlučné činnosti se nebudou provád t v čase 

klidu. Zvýšená frekvence dopravy se b hem užívání stavby nep edpokládá. Po skončení 

stavebních prací bude provedena výsadba nové zelen . B hem výstavby budou 

dodržovány požadavky na bezpečnost práce stanovené vyhláškou č.5ř1/Ň006 Sb. a 

č.ň6Ň/Ň005 Sb. Ochrana životního prost edí. 

 

5. Bezpečnost p i užívání 
 

Stavba spl uje podmínky pro bezpečnost užívání. Veškerá za ízení musí být po montáži 

vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí být ádn  seznámen s funkcí, provozem a 

údržbou za ízení.  
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6. Ochrana proti hluku 

 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak aby splnily požadavky na ČSN 7ň 05ňŇ – Ochrana 

proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk . Vnit ní 

prost edí je p ed negativním vlivem hluku chrán no konstrukcí plášt  budovy.  Obvodový 

pláš  je zhotoven z vápenopískových blok  VůPIS QUůDRO tl.Ň40mm + kontaktní 

zateplení ROCKWOOL FůSTROCK tl.Ň00mm. Mezibytové st ny jsou rovn ž vyzd ny 

z blok  VůPIS QUůDRO tl.Ň40mm z obou stran opat eny 15mm jádrové omítky CEMIX se 

štukovou povrchovou úpravou Ěvážená stavební nepr zvučnost Rw´=54dBě. T žké 

plovoucí podlahy mezi bytovými podlažími jsou odizolovány minerální izolací ROCKWOOL 

STEPROCK HD tl.60mm. Výtahová šachta je odizolována pomocí minerální izolace 

ISOVER ORSTECH 110 tl.50mm a vibroizolace SYLOMER 2x25mm viz. projektová 

dokumentace. Schodišt  je chrán no proti kročejovému hluku pomocí prvk  firmy 

SCHÖCK, viz. projektová dokumentace. Není užito protihlukové ochrany. Hlučné činnosti 

nebudou provád ny v dob  klidu. V objektu nebudou p ístroje, které produkují nadm rný 

hluk. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

aě spln ní požadavk  na energetickou náročnost budov a spln ní porovnávacích  
    ukazatel  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

Objekt polyfunkčního domu je projektován v souladu s platnou ČSN 7ň 0540. Tepelné 

vlastnosti skladeb stavebních konstrukcí se pohybují v oblasti doporučených hodnot, viz 

tepeln  technický posudek. 

 

bě stanovení celkové energetické spot eby stavby 

 

. Viz samostatná část projektové dokumentace. 
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8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností  
    pohybu a orientace 

 

Jelikož se jedná o objekt ve ejn  p ístupný, je nutno postupovat v ešení bezbariérovosti 

stavby polyfunkčního domu v souladu s ustanovením vyhlášky č.ňřŘ/Ň00ř Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy do objektu 

jsou ešeny bezbariérovou rampou délky Ň,5m a sklonem 6%. V bytové části objektu je 

navržen výtah dle zmín né vyhlášky. Všechny vstupní prostory jsou s protiskluzovou 

úpravou. Vstupní dve e jsou ší ky ř00mm. Na parkovací ploše jsou dv  místa vyhrazená 

pro osoby s omezenou možností pohybu. Samotné byty nejsou koncipované jako 

bezbariérové. 

 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 
 

Žádné limity využití území, ochranná pásma vztahující se k životnímu prost edí nejsou 

známy. 

- Stavba se nenachází v záplavovém území 

- Sesuvy p dy v blízkém okolí nebyly zjišt ny 

- Poddolování parcely nebylo zjišt no 

- Seismicita není zjišt na 

- P edpokládá se nízký radonový index 

Objekt je navržen tak, aby odolával b žným a zvýšeným nárok m na ochranu p ed 

škodlivými vlivy vn jšího prost edí, jako jsou nap .: klimatické vlivy Ědéš , sluneční zá ení, 

mrázě, vlivy podzemní vody, radonu, hluku atd. 

Proti zemní vlhkosti bude použito asfaltového modifikovaného pásu DEHTOCHEMů 

SKLOELAST EXTRA v kombinaci s pásem DEHTOCHEMů POLYELůST v p ípad  

výskytu zvýšené hladiny spodní vody. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Základní požadavky na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

jsou spln ny. 
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11. Inženýrské stavby Ěobjektyě 
 

aě odvodn ní území včetn  zneškodňování odpadních vod 

 

Odvodn ní zpevn ných ploch pro chodce je ešeno jejich spádováním min. Ň%  od budovy 

sm rem k zeleným a parkovacím plochám. Parkovací plochy jsou odvodn ny společn  

s vodou ze st ech pomocí deš ové kanalizace do retenční nádrže na pozemku, odkud 

voda p jde do m stské deš ové kanalizace. 

Splašková kanalizace bude napojena na ve ejnou splaškovou kanalizaci. Více viz SO-11 a 

SO-12  

 

bě zásobování vodou 

 

P ípojka vody bude svedena do technické místnosti polyfunkčního domu. Odtud budou 

napojeny všechny domovní za ízení a vnit ní rozvody. Vodom r bude umíst n ve 

vodom rné šachtici na pozemku stavebníka. Více viz SO-10 

 

cě zásobování energiemi 
 

Nová p ípojka NN je vedena do nového pilí e na hranici pozemku. Více viz SO-09 

 

dě ešení dopravy  

 

Na parc.č. 1ř5Ř/1, 1ř5Ř/Ň budou vybudovány dva nové sjezdy z místní asfaltové 

komunikace parc. č. 3849 v ulici Sportovců. Sjezd bude proveden bezprašnou povrchovou 

úpravou ze zámkové dlažby. Spád sjezdu bude od stavby ke komunikaci. Sjezd z obecní 

komunikace musí být upraven v souladu se zákonem č. 1ň/1řř7 Sb. o pozemních 

komunikacích v platném zn ní. Zárove  dle §1Ň odst. ňě provád cí vyhl. č. 104/1řř7 Sb. 

musí být stavební uspo ádání takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na 

komunikaci a jejímu znečišt ní. Podélný sklon sjezdu bude Ň%. Pracovní spáry budou 

ošet eny dle platných ČSN. Vlastní stavbou nebude poškozeno t leso komunikace a 

za ízení v n m vybudovaných a také nebudou zhoršeny odtokové pom ry komunikace. 

V rozhledovém poli nebudou umíst ny žádné p edm ty, které by mohly zhoršovat 

rozhledové pom ry. Vozovka komunikace bude udržována v čistém stavu, p ípadné 
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nánosy nečistot ze stavby budou okamžit  odstran ny. Vlastník sjezdu musí také 

zajiš ovat údržbu sjezdu Ň m p ed a Ň m za sjezdem na vlastní náklady. 

 

eě povrchové úpravy okolí stavby, včetn  vegetačních úprav 

 

P ed zahájením stavebních prací se odstraní stávající vegetační porosty a stávající 

povrhy.  

Zpevn né plochy budou vydlážd ny betonovou zámkovou dlažbou PRESBETON 

Po dokončení stavebních prací se okolí stavby následn  zatravní vč. zahumusování a dle 

požadavk  investora dojde k dalším vegetačním úpravám, jako výsadba strom  atd. 

 

fě elektronické komunikace 

 

Polyfunkční d m bude dle pot eb uživatel  napojen na internetovou sí  a satelitní televizní 

p íjem.  

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb 

 

a) účel, funkce, kapacita, hlavní technické parametry technologického za ízení 

- v objektu se nevyskytují žádné technologické za ízení krom  TZB 

b) popis technologie výroby 

- v objektu se nevyskytují žádné technologické za ízení 

c) údaje o počtu pracovník  

- v objektu se nevyskytují žádní pracovníci 

d) údaje o spot eb  energií 

- viz Energetický pr kaz 

e) bilance surovin, materiál  a odpad  

- vzniká pouze b žný komunální odpad 

f) vodní hospodá ství 
- nevyskytuje se 

g) ešení technologické dopravy 

- nevyskytují se 

h) ochrana životního a pracovního prost edí 
- stavba polyfunkčního domu nemá negativná vliv na životní prost edí, stavba 

nevyžaduje kácení vzrostlé zelen  
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Technologický provozní soubor PS 01 – výtah v bytové části: 

V bytové části polyfunkčního domu je navržen trakční OTIS GENŇ COMFORT bez 

strojovny. Tento výtah spojuje 1PP až 4NP domu. Rozm r kabiny je 1,1x1,4m  a sv tlá 

výška je Ň,1m. Nosnost tohoto výtahu je 1000kg, rychlost vtahu je 1m/s. T ída jízdy, 

pohotovostního režim a účinnosti je ů. Kategorie použití Ň. Jako pohon je využíván pohon 

ReGen. Osv tlení kabiny nediodové. Za ízení není škodlivé a je v souladu s p edpisy.  

Za ízení výtahu budou provád t školení technici firmy Otis.   
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F1. – TECHNICKÁ ZPRÁVů 

 

1.1 ůRCHITEKTONICKÉ ů STůVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ 
 

a) Účel objektu: 
    Novostavba polyfunkčního domu je navržena v zastav né části m sta Kutná Hora, na 

rohu ulic Sportovc  a Waldhauserova, mimo památkov  chrán né území. Objekt je 

navržen jako p tipodlažní Ějedno podlaží je podzemní a čty i nadzemníě. Je zde navrženo 

čtrnáct bytových jednotek, dále dva obchody. Mimo objekt se nachází zpevn né 

komunikace, plocha pro parkování a ukládání odpadu. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného ešení a ešení    
     vegetačních úprav okolí objektu, včetn  ešení p ístupu a užívání objektu  
     osobami s omezenou schopností pohybu  

 

ůrchitektonické ešení: 
    Objekt obsahuje čty i nadzemní a jedno podzemní podlaží a je zast ešen plochými 

st echami s atikou. P dorys polyfunkčního domu má tvar nepravidelného písmene L. 

Vlastní dispoziční ešení se odvíjí od požadavku investora. ůrchitektonické ešení je 

v souladu s estetickými nároky kladenými na současnou m stskou architekturu i 

regulačními podmínkami dle územn  plánovací dokumentace. 

 

Funkční ešení:  
    V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy dva obchody, s bezbariérovým p ístupem a 

se zázemím pro zam stnance. Jednotlivé místnosti a provozy jsou seskupeny tak, že na 

sebe adekvátn  navazují.  V ostatních nadzemních podlažích se nacházejí jednotlivé 

bytové jednotky, jejichž místnosti jsou navrženy, tak že na sebe adekvátn  navazují a 

vytvá ejí pohodlné a zdravotn  nezávadné bydlení obyvatel m jednotlivých byt . 

V suterénu a 1NP se nachází zázemí pro obyvatele bytového domu a technické zázemí 

polyfunkčního domu. Jednotlivé podlaží jsou propojena schodišt m a výtahem. 
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Dispoziční ešení: 
    1.PP 

    Jedná se o částečné podsklepení východního k ídla objektu. P podzemní podlaží je 

rozd leno na dv  části.  Jedna část slouží obyvatel m čtrnácti byt . Druhá část tvo í 

kotelnu a technické zázemí domu. 

    Technická část suterénu: - tato část se nachází ve východní části suterénu. Do 

podsklepené části se dostaneme ze severní strany 1NP, z parkovišt  pro obyvatele 

objektu, vlastním vchodem a následn  po širokém jednoramenném schodišti s mezi 

podestou. Po sestoupení se nacházíme v centrální chodb , kde se naproti schodišti 

nachází sklad údržby. Z chodby je p ístup do samotné kotelny nacházející se 

v jihovýchodní části, na kterou navazuje sklad pelet.  

    Bytová část suterénu: - do této části vede výtah a dvouramenné schodišt  spojující 

jednotlivá podlaží domu a nacházející se na severní stran  objektu. Z t chto 

komunikačních prostor se dostaneme do chodby, ve které se nacházejí vstupy do 

technické místností  výtahu, která se nachází vedle výtahové šachty a do čty  sklep  

naproti schodišti. Jižní chodbou se dostaneme k sušárn  prádla. Chodba dále pokračuje 

na východ, odkud je p ístup do dalších šesti sklepních prostor a technické místnosti domu. 

V severní části vedle schodišt  se nachází ješt  jedna chodba sm ující k východu, 

rovnob žn  jdoucí s již zmín nou, kde je p ístup do dalších čty  sklep . Celkem se 

v suterénu nachází čtrnáct sklep , pro každý byt jeden. 

    1.NP 

    Toto nadzemní podlaží je rozd leno do t í částí. Jedná se o dva obchody, jeden se 

nachází v západní a druhý ve východní části objektu, s hlavními vstupy z jižní a východní 

strany, kde je umíst no parkovišt  pro návšt vníky. Další částí jsou komunikační prostory, 

pro p ístup do bytové části objektu, se zázemím bytového domu Ěkolárna, kočárkárna 

atd.ě. Do této části jsou dva vchody, ze severu, kde je umíst no parkovišt  pro obyvatele a 

zásobování a z jihu. Každý obchod má samostatný zadní vchod pro zásobování na 

severní stran  objektu. V severní části se také nachází schodiš ový prostor pro p ístup do 

kotelny v 1PP. 

    Část s obchodem v západním k ídle budovy: - po vstupu do obchodu, který je ve 

východní části, se nacházíme v hlavní prodejn  obchodu orientované na jihozápad, která 

zabírá podstatnou část podlahové plochy obchodu. Odtud se dostaneme do zázemí 

obchodu se dv ma možnými vchody. Jeden je ve východní části, kde se p es relaxační 

místnost s kuchy kou dostaneme do kancelá e a na druhou stranu do šatny pro 
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zam stnance a dále k sociálním za ízením. Druhý vchod je v severní části prodejny, kde 

se dostaneme do servisu, dvou skladovacích prostor a do chodby spojující zmín né soc. 

za ízení s šatnou. Sociální za ízení obchodu se skládá ze samostatného WC, sprchy pro 

zam stnance a místností pro úklid. Ze servisu se dostaneme také do zádve í 

zásobovacího vchodu v severní části obchodu. Jedná se o obchod se sportovním zbožím, 

se zam ením na cyklistiku. Obchod je bezbariérový. 

    Část s obchodem ve východní části budovy: - hlavní vchod do obchodu se nachází ve 

st edu objektu na jeho jižní stran , hned vedle vchodu do bytové části. V prodejn  

obchodu orientované na jihovýchod, která zabírá podstatnou část podlahové plochy 

obchodu a má tvar nepravidelného L, nenachází t i vchody do zázemí obchodu. Naproti 

hlavnímu vchodu se nachází vchod do skladu, ze kterého se dostaneme do chodby v 

severní části obchodu, kde je zadní zásobovací vchod. Hned vedle skladu vede chodba, 

odkud jsou p ístupná sociální za ízení obchodu Ěsamostatné WC a sprcha pro 

zam stnanceě a úklidová místnost. Tato chodba navazuje na zmín nou chodbu v severní 

části, ze které se dále dostaneme do šatny pro zam stnance, relaxační místnosti s 

kuchy kou a kancelá e v severovýchodní části obchodu. Relaxační místnosti s kuchy kou 

je p ístupná t etím zmín ným vchodem do zázemí v severovýchodní části prodejny. 

Obchod je bezbariérový. 

    Část s hlavními vchody a zázemím bytové části -    

Od hlavního vchodu v jižní části vede chodba až ke vchodu k severní části. Z této chodby 

je p ístupná kolárna a kočárkárna. V severní části se nachází dvouramenné schodišt  a 

výtah spojující všechny podlaží. Naproti výtahové šacht  se nachází dve e do úklidové 

místnosti. 

    2.NP – 3NP 

    V tomto a následujícím podlaží se nachází pouze bytová část s p ti byty v každém 

podlaží. V západní části objektu se nachází dva byty ĚŇ+1 s obytnými místnostmi 

orientovanými na západ a 4+1 s obytnými místnostmi orientovaný na jih, západ i východě. 

Oba tyto byty jsou p ístupné z chodby vedoucí k výtahu a schodišti. Na konci chodby 

v západní části se nachází úklidová místnost s výlevkou. Ve st edové části naproti 

schodišti a výtahu se nachází byt 1+ kk s obytnou místností orientovanou na jihě. Ve 

východní části se nachází další dva byty ĚŇ+1 s obytnými místnostmi orientovanými na jih 

a 3+1 s obytnými místnostmi orientovanými na jih a západě, které jsou p ístupné z chodby 

v severní části objektu. 

     Západní byt Ň+1 – z chodby se dostaneme do zádve í s p ístupem do šatny. Dále se 

dostaneme do centrální chodby odkud je p ístupná komora, koupelna, samostatné WC, 
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ložnice a obývací pokoj s balkonem. Z obývacího se dostaneme do kuchyn , orientované 

na severní stranu, s p ístupem do spíže. 

    Byt 4+1 – z chodby se dostaneme do zádve í s p ístupem do šatny. Dále se dostaneme 

do centrální chodby odkud je p ístupná komora, koupelna s WC, samostatné WC, Ňx pokoj 

Ěorientované na západě, ložnice Ěorientovaná na jihozápadě s balkonem p ístupným i 

z obývacího pokoje a obývací pokoj Ěorientovaný na jih, východ i západě s dalším 

 balkonem. Z obývacího se dostaneme do kuchyn  s jídelnou orientované na východní 

stranu, s vestav nou sk íní určenou jako spíž. 

    Byt 1 + kuchy ský kout – Tento byt je situován naproti schodišti a výtahu. Po vstupu do 

bytu se dostaneme do chodby s vestav nou šatní sk íní, odkud je p ístupné samostatné 

WC a koupelna. Z chodby se dostaneme do obytné místnosti situované na jih s balkonem. 

V jedné části se nachází kuchy ský kout s prostorem pro stolování, dále část obývací 

s p ístupem do šatny.  

    Byt 2+1 – z chodby se dostaneme do zádve í s šatnou a samostatného WC. Dále se 

dostaneme do centrální chodby odkud je p ístupná koupelna, ložnice s šatnou a obývací 

pokoj s balkonem p ístupným i z ložnice Ěob  místnosti situované na jihě. Z obývacího se 

dostaneme do kuchyn  s p ístupem do spíže. 

    Byt 3+1 – z chodby se dostaneme do zádve í s vestav nou šatní sk íní. Dále se 

dostaneme do centrální chodby odkud je p ístupná koupelna, samostatné WC, pokoj 

s vlastní šatnou, ložnice Ěob  místnosti orientované na východě a obývací pokoj 

s balkonem Ěorientovaný na jihovýchodě. Z obývacího pokoje se dostaneme do jídelny 

s kuchy ským koutem a vestav nou sk íní sloužící jako spíž Ěorientace na jihě.  

    4.NP 

    Čtvrté nadzemní podlaží je totožné jako ŇNP a ňNP s tím že místo bytu Ň+1 ve 

východním k ídle je navržena terasa a místnost s ví ivkou.  Dále je zde uvažováno se 

vstupem na st echu ve stropní konstrukci, hned vedle výtahové šachty. Relaxační místnost 

s ví ivkou je p ístupná z chodby u schodišt  a je určena všem nájemník m byt . Jedná se 

o vysoce prosv tlenou místnost s velkými okny a dvouúrov ovou podlahou, situovanou na 

jih. Po vstupu do místnosti se dá jít rovnou na terasu nebo do šatny, která je opat ena 

šatními sk í kami. V místnosti se dále nachází sprchový kout a zmín ná ví ivka. 

 

Výtvarné ešení: 
    Na objektu jsou ve vyvážené kombinaci užity kvalitní a vhodné materiály. Vlastní 

obvodové st ny nadzemních podlaží jsou provedeny pomocí p esných blok  VůPIS 

QUůDRO zd né na tenkovrstvou maltu. VůPIS. První nadzemní podlaží je z exteriéru 
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obloženo fasádním keramickým obkladem firmy TRIůNGEL typ LONGHTON zav šeným 

na hliníkovém roštu. Obklad je odstínu Graphitgrau Ěgrafitový odstíně. Fasáda druhého až 

čtvrtého podlaží bude povrchov  upraveno zatíranou tenkovrstvou fasádní omítkou CEMIX 

a silikátovým nát rem CEMIX  odstínu sv tle a tmav  šedé. Všechny výpln  otvor  bytové 

části jsou navrženy jako plastové s venkovní úpravou RůL 70ň5 šedé barvy, V prvním 

nadzemním podlaží jsou navržena všechna okna, výlohy a vstupní dve e jako hliníkové se 

stejnou povrchovou úpravou. Na terase a balkonech bude použito zábradlí firmy JůP 

s nerezovou konstrukcí a d ev ným madlem v odstínu mahagonu s úpravou do exteriéru. 

 

ešení vegetačních úprav okolí objektu včetn  ešení p ístupu: 

    P ístup do objektu, bude bezbariérový pomocí ramp, které budou provedeny z dlažby 

s protiskluzovou úpravou. Chodníky, parkovací a ostatní zpevn né plochy budou 

vydlážd ny betonovou zámkovou dlažbou PRESBETON. Ostatní plochy jsou zatravn ny, 

osázeny stromy a okrasnými d evinami.  

 

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu: 
    Vstupy do objektu a část s obchody je ešena v souladu s vyhláškou č.ň0ř/Ň00ř Sb. pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

Orientace objektu: 

    Objekt je navržen v zastav ném území, ale vzhledem k velikosti pozemku jsou hlavní 

vstup, výlohy prodejny a obytné místnosti orientovány na jih a slunné sv tové strany. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, osv tlení a  
    oslun ní 
      

M rné údaje objektu: 
Plocha stavebního pozemku:                     Ň4Ř4 m2 

Zastav ná plocha:                                   1898 m2 

Zpevn né plochy:                                   1170 m2 

Zastav ná plocha stavebními objekty:        7ŇŘ m2 

Zelené plochy:                                     586 m2 

Podlahové plochy objektu: 

viz. projektová dokumentace jednotlivých podlaží.  
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Orientace objektu, osv tlení a oslun ní: 
    Novostavba polyfunkčního domu je hlavními vchody, obytnými místnostmi, výlohami 

obchod  orientovaná na jižní západní a východní sv tové strany. Všechny pobytové 

místnosti mají dostatečn  velké prosklené plochy Ěokna, dve eě, tak že jejich oslun ní je 

vyhovující. 

    Um lé osv tlení je ešeno p evážn  elektrickými zdroji, ve svítidlech r zných typ , 

podle účelu a pot eby osv tlovaných prostor. Intenzita um lého osv tlení jednotlivých 

prostor bude odpovídat hygienickým požadavk m – sv teln  technický návrh respektuje 

podmínky dle ČSN ň6 045Ň. 

 

d) Technické a konstrukční ešení objektu, jeho od vodn ní ve vazb  na užití    
     objektu a jeho požadovanou životnost 
 

    Polyfunkční d m je navržen jako stavba se čtrnácti byty pro trvalé bydlení ve t ech 

nadzemních podlažích ĚŇNP-4NP). V prvním nadzemním podlaží jsou plochy určené pro 

obchody a jejich zázemí. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí bytového 

domu a sklepní prostory k jednotlivým byt m. 

    Novostavba polyfunkčního domu je ešena jako částečn  podsklepená stavba, založena 

na základových patkách a pasech z prostého betonu C16/Ň0 XC1. Hlavní nosný systém je 

st nový, v suterénu a 1NP dopln n o železobetonové sloupy a pr vlaky z betonu t ídy 

Cň0/ň7. Suterénní zdivo je vyzd no ze ztraceného bedn ní PRESBETON a následn  

vylito betonem t ídy C16/Ň0. Obvodové a vnit ní nosné zdivo nadzemních podlaží je 

ešeno z vápenopískových blok  VůPIS. Vnit ní konstrukce výtahové šachty bude 

z prefabrikovaných železobetonových desek tl.Ň00mm a st n tl.150mm. Schodišt  je 

navrženo jako železobetonové dvouramenné s podestou spojující patra v bytové části. 

Dále se zde nachází výtah spojující všechna podlaží domu v jeho bytové části. Stropy jsou 

ešeny jako železobetonové monolitické desky z betonu t ídy Cň0/ň7, tl.Ň00mm. Takto je 

ešena i nosná konstrukce ploché st echy, která je odvodn na pomocí st ešních vpustí 

TOPWET. Spád st echy je zajišt n pomocí spárovacích klínu RIGIPS. Hydroizolace 

st echy je zajišt na pomocí asfaltových pás . St echa je ukončena zd nou atikou.  

Balkonové konstrukce je železobetonová a využívá vlastností nosník  pro p erušení 

tepelného mostu firmy SCHÖCK. P íčky jsou z p íčkovek YTONG. V 1NP jsou zhotoveny 

podhledy z minerálních desek firmy RIGIPS. Okna a balkonové dve e jsou krom 1NP 

plastová s izolačním trojsklem od firmy SCHÜCO. V 1NP je konstrukce oken, vchodových 

dve í a výloh hliníková.  
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    Životnost budovy se p edpokládá 50 – 100 let, p i opomenutí živelných či jiných 

katastrof. 

 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  

 

    Veškeré konstrukce obvodového plášt  budovy musejí spl ovat požadavky  

ČSN 73 0540-Ň na min. tepelný odpor. Více popsáno v části tepeln  technického 

posouzení objektu a jeho částí v samostatné dokumentaci, která je součástí projektu.  

   Výpln  otvor : 

   Okna - v 2NP - 4NP jsou navržena plastová od firmy SCHÜCO, typ CORONů SI Ř2 

s trojsklem a izolační vložkou vypln nou argonem Uf  = 0,ř W/Ěm²·Kě, Ug = 0,5 W/Ěm²·Kě. 

Balkonové dve e jsou posuvné SCHÜCO THERMOSLIDE, také s izolačním trojsklem Uf = 

0,ř W/Ěm²·Kě,  

Ug = 0,5 W/Ěm²·Kě. V 1NP budou použita okna hliníková. Výkladní okna s bezpečnostním 

dvojsklem OKNOPLAST Uw = 1,0 W/Ěm²·Kě a hliníková okna SCHÜCO ůWS ř0 SI Uw = 

0,Ř W/Ěm²·Kě, Ug = 0,6 W/Ěm²·Kě s izolačním trojsklem vypln ným argonem. Dve e – jako 

hlavní vstupní dve e PKS hliníkové dve e Ř6 Ěs p erušeným tepelným mostemě, U = 1,0 

W/Ěm²·Kě. Jako vrata pro zásobování jsou navržena TRIDO EVO klasik U = 1,5 W/Ěm²·Kě. 

Podrobn jší popis oken a dve í je uveden ve výpisu oken v PD. 

 

f) Zp soby založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a  
   hydrogeologického pr zkumu 

 

    Objekt bude založen na základových pasech a patkách z prostého betonu C16/Ň0 - 

XC1. Základové podmínky i založení objektu jsou standardní. Po provedení výkop  bude 

odebrán vzorek a ov ena únosnost zeminy, pop ípad  bude p epočítána a znovu 

navržena konstrukce základ . 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních      
    účink  

     

    Vzhledem k charakteru stavby – nejedná se o výrobní ani zem d lský objekt – se 

nep edpokládá produkce škodlivin pr myslového charakteru zdraví a životu 

nebezpečných. Stavba nebude negativn  p sobit na životní prost edí. P i výstavb  budou 

použity ekologicky nezávadné materiály. Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují 
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dobrou hodnotou tepelného odporu. Toto ešení p ispívá ke snižování spot eby tepla. 

Veškeré odpady vzniklé výstavbou budou ádn  ekologicky zlikvidovány pov enou 

firmou. Proti radioaktivnímu radonu bude objekt chránit hydroizolační pás DEHTOCHEMů 

SKLOELAST EXTRA v kombinaci s pásem POLYELůST, p i výskytu podzemní vody. 

Hlučné činnosti se nebudou provád t v čase klidu. Zvýšená frekvence dopravy se b hem 

užívání stavby nep edpokládá. Po skončení stavebních prací bude provedena výsadba 

nové zelen .  

 

h) Dopravní ešení 
 

    Na parc.č. 1ř5Ř/1, 1ř5Ř/Ň budou vybudovány dva nové sjezdy z místní asfaltové 

komunikace parc. č. 3849 v ulici Sportovc . Tato komunikace je ve vlastnictví m sta Kutná Hora. Sjezd bude 

proveden bezprašnou povrchovou úpravou ze zámkové dlažby PRESBETON. Spád 

sjezdu bude od stavby ke komunikaci. Sjezd z obecní komunikace musí být upraven 

v souladu se zákonem č. 1ň/1řř7 Sb. o pozemních komunikacích v platném zn ní. 

Zárove  dle §1Ň odst. ňě provád cí vyhl. č. 104/1řř7 Sb. musí být stavební uspo ádání 

takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečišt ní. 

Podélný sklon sjezdu bude Ň%. Pracovní spáry budou ošet eny dle platných ČSN. Vlastní 

stavbou nebude poškozeno t leso komunikace a za ízení v n m vybudovaných a také 

nebudou zhoršeny odtokové pom ry komunikace. V rozhledovém poli nebudou umíst ny 

žádné p edm ty, které by mohly zhoršovat rozhledové pom ry. Vozovka komunikace bude 

udržována v čistém stavu, p ípadné nánosy nečistot ze stavby budou okamžit  

odstran ny. Vlastník sjezdu musí také zajiš ovat údržbu sjezdu Ň m p ed a 2 m za 

sjezdem na vlastní náklady. 

    Objekt má dv  odd lená parkovišt . Další p ístup na pozemek bude chodník pro 

chodce z ulice Waldhauserova. Veškeré komunikace a zpevn né plochy jsou navrženy ze 

zámkové dlažby PRESBETON. 

 

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová opat ení 
 

Žádné limity využití území, ochranná pásma vztahující se k životnímu prost edí nejsou 

známy. 

- Stavba se nenachází v záplavovém území 

- Sesuvy p dy v blízkém okolí nebyly zjišt ny 

- Poddolování parcely nebylo zjišt no 
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- Seismicita není zjišt na 

- P edpokládá se nízký radonový index 

Objekt je navržen tak, aby odolával b žným a zvýšeným nárok m na ochranu p ed 

škodlivými vlivy vn jšího prost edí, jako jsou nap .: klimatické vlivy Ědéš , sluneční zá ení, 

mrázě, vlivy podzemní vody, radonu, hluku atd. 

Proti zemní vlhkosti bude použito asfaltového modifikovaného pásu DEHTOCHEMů 

SKLOELAST EXTRA v kombinaci s pásem DEHTOCHEMů POLYELůST v p ípad  

výskytu zvýšené hladiny spodní vody. Pásy jsou celoplošn  nataveny s p esahy danými 

výrobcem. Hydroizolační pásy budou vytaženy na vn jší svislé plochy obvodových st n 

výšku min. ň00mm. Tyto pásy slouží zárove  jako protiradonová ochrana. 

 

j) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 

Veškeré požadavky jsou dány vyhláškou č. Ň6Ř/Ň00ř Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu.  

Dále jsou respektovány požadavky: 

- Vyhláška č. 4řř/Ň006 Sb. o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. ňřŘ/Ň00ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- Vyhláška č. 501/Ň006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
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1.2 STůVEBN  – KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

a) Popis konstrukčního systému stavby: 
 

1. Zemní práce, hrubé terénní úpravy 

     

    P ed zahájením zemních prací pro vedení p ípojek, je nutno nechat vytýčit všechna 

stávající podzemní vedení sítí a respektovat podmínky správc  t chto sítí! Objekt se p ed 

započetím zemních prací vytyčí lavičkami, na nich se z eteln  vyznačí výškové body, od 

kterých se určují všechny p íslušné výšky. Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou 

p vodního terénu na celé ploše pozemku cca Ň00-ň00mm, který se odveze na tomu 

určenou skládku. Další zemní práce zahrnují vyrovnání úrovní terénu spodní stavby a 

následné zhutn ní, dle projektové dokumentace. Dále pak výkopy rýh a jam pro základové 

pasy a patky, p ípojky inženýrských sítí dle projektové dokumentace. Veškeré zemní práce 

budou provád ny dle p íslušných norem a p edpis . V p ípad , že se ukáží nevhodné 

základové pom ry, je pot ebné p ehodnotit zp sob zakládání objektu. 

 

2. Základy 

 

    Základové konstrukce tvo í základové patky a pasy které jsou provedeny z prostého 

betonu t ídy C16/Ň0-XC1. Základy musí být provedeny do nezámrzné hloubky min. 

Ř00mm. Propojení základ  mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí je možno 

odstup ováním základu pod úhlem 45° Ěvýška stupn  max.500-600mm). Zde je to 

provedeno pomocí železobetonových pilí , t ídy betonu CŇ0/Ň5 a výztuž B500-10505(R), 

navržených dle statika. Na základy pro obvodové zdivo, v nepodsklepené části, budou na 

sucho vyskládány t í ady ztraceného bedn ní PRESBETON Ěň00xŇ50x500mmě, které 

budou provázány vodorovnou výztuží se suterénním zdivem a svislou výztuží 

zabetonovanou v základu pod ní. Svislá a vodorovná výztuž bude navržena dle výrobce. 

Ztracené bedn ní bude vylito betonem t ídy C16/Ň0-XC1. V ploše p dorysu se mezi 

základy pro vnit ní st ny a st nou ze ztraceného bedn ní v nepodsklepené části 

rozprost e a zhutní podsyp ze št rkodrt  o tl.550mm. Na tuto vrstvu, plochu základu a 

bedn ní se vybetonuje základová deska tl.150mm, t ídy betonu C16/Ň0, která bude 

vyztužena kari sítí 5-100x100mm . Stejná deska bude provedena i v části podsklepené. 

P ed betonáží bude do základové spáry vložen zemnící pásek FeZn, který bude vyveden 

do el. rozvad če. Základové zdivo bude zatepleno extrudovaným polystyrenem ISOVER 
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STYRODUR ŇŘ00C tl.100mm, min. Ř00mm pod terén. Základy pod všechny svislé 

konstrukce je nutné zam it podle stavebního výkresu ZÁKLůDY. Nutno vynechat 

prostupy pro inženýrské sít  Ěležaté rozvody kanalizaceě. Veškeré prostupy základy a 

základovou deskou je nutné dob e ut snit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené 

pokyny výrobc . 

 

3. Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce 

    P ed započetím zdících prací musí být provedena penetrace asfaltovým nát rem a 

natavena hydroizolace Ědle projektové dokumentaceě v míst  budoucí st ny. Konce 

izolačních pás  musí p esahovat min. 100mm tlouš ku st ny z d vodu pozd jšího 

natavení izolace.  

    Suterénní nosné zdivo bude z bednících tvarovek PRESBETON Ěň00x250x500mm), 

které budou vyskládány na sucho, vyztuženy svislou a vodorovnou výztuží dle výrobce a 

následn  vylity betonem t ídy C16/Ň0-XC1.  Ochranná p izdívka hydroizolace bude také ze 

ztraceného bedn ní PRESBETON Ě150xŇ50x500mmě a vyzd na v místech dle projektové 

dokumentace. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací z XPS ISOVER 

STYRODUR 2800C tl.100mm. 

    První ada obvodového zdiva v1NP bude provedena z p noskla FOůMGLůS 

PERINSUL Ě115xň00x450mmě, λ = 0,050 [W/Ěm·Kě], která bude založena na cementové 

malt .   

Vnit ní a obvodové nosné zdivo 1NP bude vyzd no z vápenopískových blok  VůPIS 

QUůDRO Ě4řŘxŇ40x4řŘmmě a Ě4řŘxň00x4řŘmmě, dle PD a jejich dopl kových formát , 

zd ných na tenkovrstvou maltu VůPIS. První ada v jednotlivých podlažích se vyzdívá na 

zakládací maltu PROFIMIX ZM řŇ0. Do nosného zdiva se nesmí zasekávat žádné 

instalační rýhy. Veškeré rozvody jsou ešeny pomocí instalačních p edst n, nebo blok  

QUARO E, kde je instalace vedena v již p ipraveném kanálku. Nosné zdivo v 2NP-4NP 

bude také z blok  VůPIS QUůDRO Ě4řŘxŇ40x4řŘmmě. Obvodové zdivo bude zatepleno 

tepelnou izolací z z minerálních vláken ROCKWOOL FůSTROCK tl.Ň00mm. 

    Železobetonové nosné sloupy v 1PP a 1NP budou t ídy betonu Cň0/ň7 a výztuž B500-

10505ĚRě, navržených dle statika. 
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Svislé nenosné konstrukce 

    P íčky v celém objektu jsou vybudovány z p esných p íčkovek YTONG PŇ-500 tl.100 a 

150mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG.  

   ůtiky u terasy a ploché st echy budou vyzd ny ze stejného materiálu formátu 

(498x175x498mm). 

 

Komíny 

    V objektu je použito komínové t leso tvo ené systémem SCHIEDEL – ABSOLUT 18L18 

Ědvoupr duchovéě. Komín bude ukončený betonovou krycí deskou. Dilatace komína od 

nosné st ny je provedena tuhou minerální rohoží tl.ň0mm. Vzniklá dilatační spára mezi 

komínem a st nou bude p etažena perlinkou a následn  omítnuta. Vytáp ní je ešeno 

pomocí peletových kotl . 

 

P i provád ní zd ných konstrukcí je nutné dodržet ČSN 7ň Ňň10 – Provád ní zd ných 

konstrukcí a technologická pravidla jednotlivých výrobc  materiál . 

 

4. Vodorovné konstrukce 

 

Stropní a balkonové konstrukce 

    Stropní konstrukce jsou tvo eny monolitickými železobetonovými deskami tl.Ň00mm 

z betonu C30/37 a oceli B500 – 105ň0ĚRě. Jsou zde provedeny pr vlaky, p eklady, trámy a 

v nce. Výpis t chto prvk  je proveden v jednotlivých výkresech stropních konstrukcí. 

Veškeré železobetonové konstrukce jsou navrženy podle statika.        

    Balkonové a stínící konstrukce jsou také monolitické železobetonové desky, které jsou 

vyztuženy tepeln  izolačními nosníky SCHÖCK ISOKORB typu KXT pro p erušení 

tepelného mostu se 1Ň0mm izolantu. Jednotlivé nosníky budou navrženy statikem firmy. 

 

P eklady nad otvory 

    V suterénu jsou v nosném zdivu ze ztraceného bedn ní použity prefabrikované 

železobetonové p eklady GůRPET GGP tl.70mm. 

    V 1NP je použito nosných p eklad  SENDEWIX 8D a YTONG t ídy P4,4-600 typu NOP 

a UPů tl.ň00mm. P eklady UPů složí pouze jako ztracené bedn ní, které se vybetonuje a 

vyztuží. Dále jsou zde železobetonové p eklady nad výlohami. Tyto p eklady a výztuž 

p eklad  UPů navrhne statik. Beton je t ídy CŇ0/Ň5, ocel t ídy B500. 
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    Otvory v nosných st nách v ostatních nadzemních podlažích jsou osazeny p eklady 

SENDEWIX 8D.  

    Jako nenosné p eklady v p íčkách jsou použity p eklady YTONG P4,4-600 NEP100 a 

150 s min. uložením 1Ň0mm. 

Jednotlivá uložení, délky a umíst ní p eklad  jsou uvedeny na jednotlivých výkresech 

podlaží v projektové dokumentaci. 

 

Podhledy 

    Podhledy v 1NP jsou z minerálních desek RIGIPS OWů na záv sných prvcích a 

hliníkovém roštu. Bude zde postupováno dle montážních p íruček firmy RIGIPS. 

Další podhled se nachází v bytech 1+KK v obytné místnosti, kde snižují strop na výšku 

pr vlaku sm rem k šatn . Podhled je ze sádrokartonových desek KNůUF, zav šených na 

záv sných lanech a p ipevn ných do hliníkového roštu z CD profil . Bude zde 

postupováno dle montážních p íruček firmy KNůUF. 

 

5. Spojovací konstrukce 

 

Schodišt  

    Propojení mezi jednotlivými podlažími bytové části polyfunkčního domu je pomocí 

monolitických železobetonových dvouramenných schodiš , které tvo í deska tl.100mm 

s nadbetonovanými stupni. Podesty jsou tvo eny pomocí železobetonových desek 

tl.150mm. V míst  napojení na stropní desku budou ramena podep ena železobetonovým 

trámem. Celá konstrukce schodišt  bude navržena a posouzena statikem. Schodišt  je 

vetknuto do jednotlivých nosných st n pomocí prvk  pro p erušení kročejového hluku od 

firmy SCHÖCK v míst  podesty. Jedná se o SCHÖCK TRONSOLE typ ůZ. Dalším 

prvkem je mezi stropní deskou a schodiš ovým ramenem SCHÖCK TRONSOLE typ T. 

Schodišt  je dále po obvodu odd leno spárovou SCHÖCK deskou PL. Všechny prvky 

budou navrženy statikem výrobce.  

    Jednotlivé schody budou opat eny keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou, která 

bude lepena do lepidla CEMIX STANDARD. 

 

Výtah 

    V bytové části polyfunkčního domu je navržen trakční OTIS GENŇ COMFORT bez 

strojovny. Tento výtah spojuje 1PP až 4NP domu. Rozm r kabiny je 1,1x1,4m  a sv tlá 

výška je Ň,1m. Nosnost tohoto výtahu je 1000kg, rychlost vtahu je 1m/s. T ída jízdy, 
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pohotovostního režim a účinnosti je ů. Jako pohon je využíván pohon ReGen. Osv tlení 

kabiny nediodové. Za ízení není škodlivé a je v souladu s p edpisy. Za ízení výtahu a 

instalace nevýtahové šacht  budou provád t školení technici firmy OTIS.   

    Ve výtahové šacht  je instalován žeb ík a osv tlení šachty. Šachta je odv trána dv ma 

otvory u stropu šachty s DN150mm viz výkresová dokumentace. 

    Samotná konstrukce výtahové šachty je tvo ena z prefabrikovaných prefabrikovaných 

železobetonových st n tl.150mm a desek tl.Ň00mm. Tyto konstrukce jsou navrženy 

statikem výrobce výtahu. Šachta je oddilatována po celém svém obvodu od ostatních 

konstrukcí objektu. Od podlahové části šachty až po podlahu 1PP, dále ve styku st n 

šachty s v ncem železobetonové stropní desky v každém z podlaží, za pomoci 

vibroizolace SYLOMER ŇXŇ5mm. V ostatních místech dilataci tvo í minerální izolace 

ISOVER ORSTECH 110. Dilatační spára bude v podlaze p ekryta hliníkovými dilatačními 

profily SCHÜTER – DILEX-BTS  a ve st nách a stropech bude použit dilatační spoj 

BLAKE do mazaniny. 

    Na výrobce výtahu byl podán požadavek na návrh akustického generátoru a 

automatického spínače pro výtah, v p ípad  požáru, či vypnutí elektrického proudu, který 

bude umíst n v technické místnosti výtahu. 

 

6. Konstrukce st echy 

 

    St echy jsou ploché a nosná konstrukce st echy i terasy je tvo ena monolitickou 

železobetonovou deskou tl.Ň00mm stejn  jako jsou všechny stropní konstrukce. 

    Samotný st ešní pláš  je tvo en parot sným modifikovaným asfaltovým pásem 

DEHTOCHEMA GLASTEK SPECIůL MINERůL, který je nataven bodov  s p esahy min. 

100mm na penetrovanou ŽB. desku asfaltovým nát rem, na který se ve dvou vrstvách 

voln  pokládá tepelná izolace z EPS RIGIPS STůBIL 150, celkové tl.ň00mm, tak aby 

nevznikly svislé pr b žné spáry. Dále se provede spádová vrstva pomocí klín  z EPS 

RIGIPS 150 STůBIL o spádu Ň%. Minimální výška spádové desky u st ešní vpusti je 

Ň0mm. Jako hydroizolační souvrství je užito modifikovaných asfaltových pás  

DEHTOCHEMA GLASTEK ň0 STICKER ULTRů Ěsamolepícíě a ELASTODEK 50 

SPECIůL DEKOR, který je plnoplošn  nataven. P esahy napojení obou pás  jsou 

min.Ř0mm. U konstrukce plášt  terasy je vrchní pás hydroizolace asf. modif. pás VEDůG 

VEDůPROOF FĚtňě. Na terase je užito rektifikačních podložek BUZON s pochozí vrstvou 

z betonových dlaždic BEST PLůTEN VERDO Ě40x400x400mmě. St echa je opat ena 

bezpečnostními prvky TOPSůFE dle projektové dokumentace. Odvodn ní st echy je 
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pomocí vyh ívaných st ešních vpustí a je opat ena bezpečnostními p epady, vše od firmy 

TOPWET. Podrobné rozmíst ní a popis prvk  TOPWET je patrný v projektové 

dokumentaci. 

 

7. Úpravy povrch  – omítky, obklady, nát ry a malby 

 

Omítky 

    Povrchy vnit ních st n jsou opat eny omítkami CEMIX. Nejprve se na zdivo nanese 

polymercementový spojovací m stek, provede se jádrová omítka tl.15mm, dále vrchní 

omítka štuková tl.ňmm, penetrace silikátová Ěfinální vrstva pomocí silikátové interiérové 

barvy). 

    Vn jší omítky CEMIX  jsou provád ny na kontaktní zateplovací systém v 2NP-4NP. 

Nejprve se na tepelnou izolaci nanese lepidlo CEMIX BůSIC tl.4mm a do n j se 

zatlačí výztužná sklovláknitá tkanina. Následn  se provede penetrace povrchu ĚCEMIX 

ůKRYLÁT-SILIKONě a dále pak zatíraná tenkovrstvá jemná omítka tl.ňmm. Jako 

povrchová úprava je silikátová fasádní barva dle projektové dokumentace. 

 

Obklady 

    První nadzemní podlaží je z exteriéru obloženo fasádním keramickým obkladem firmy 

TRIůNGEL typ LONGHTON zav šeným na hliníkovém roštu. Obklad je odstínu 

Graphitgrau Ěgrafitový odstíně. Bude zde postupováno dle montážních p íruček firmy 

TRIANGEL. 

    Vnit ní obklady budou z keramické dlažby a lepeny na lepidlo CEMIX STůNDůRD. 

Budou opat eny okrajovými a rohovými lištami. P estup mezi podlahou a obkladem bude 

zatmelen silikonem. 

 

Nát ry a malby 

    Barevné odstíny jednotlivých nát ru budou určeny po konzultaci s investorem 

 

Ř. Podlahy a zpevn né plochy 

 

Podlahy 

    Podlahy jsou navrženy s pochozí vrstvou dle účelu místnosti. Podlahy jsou provedeny 

jako t žké plovoucí, odd lené od st n pomocí podlahových pás  ISOVER N/PP 

V nebytové části p evažují povrchy podlah z keramické dlažby lepené do lepidla CEMIX 
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ĚFLEX či STůNDůRT, dle umíst ní podlahyě a vyspárovány spárovací hmotou dle 

investora. V bytové části se vyskytují povrchy podlah jak z keramické dlažby, tak hlavn  

v obytných místnostech z laminátové plovoucí podlahy QUICKSTEP. Roznášecí vrstvy 

podlah jsou v tšinou z anhydritové, či z betonové mazaniny, vyztužené kari sítí dle účelu a 

zatížení na podlahu v dané místnosti. Kročejová a tepelná izolace je zde navržena op t 

dle druhu a využití dané podlahy. Veškeré skladby podlah jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. 

   V místnosti s ví ivkou je vyvýšená část podlahy uložena na rektifikačních podložkách 

BUZON. Podlaha je uložena na nosných hranolech opat ených ochranným nát rem 

BOCHEMIT. Vlastní podlaha je prkenná z exotické d eviny teak impregnovaná olejem 

CIRANOVA WOOD PROTECTOR. 

Zpevn né plochy 

    Chodníky pro chodce a zpevn né plochy budou z betonové zámkové dlažby tl.60mm 

PRESBETON kladené do kladecí vrstvy tl.40mm z kamenné drt  4-Řmm. Jako podkladní 

vrstva je kamenná dr  tl.Ň50mm 16-ňŇmm, která bude hutn na. 

    Parkovišt  a komunikace budou z betonové zámkové dlažby tl.Ř0mm PRESBETON 

kladené do kladecí vrstvy tl.40mm z kamenné drt  4-Řmm. Jako podkladní vrstva je 

kamenná dr  tl.250mm 16-ňŇmm, která bude hutn na. Pod touto vrstvou bude vrstva 

ochranná z betonového recyklátu frakce Ř-63mm tl.250mm. 

    Dále je zde použito betonových obrubník  PRESBETON ukládaných do betonu C1Ň/15.  

 

ř. Tepelné a zvukové izolace 

 

Tepelná izolace 

    K zateplení obvodového plášt  je použita minerální tepelná izolace ROCKWOOL 

FůSTROCK tl.Ň00mm lepená lepidlem CEMIX BůSIC. V soklové části zdiva je užito XPS 

polystyrenu ISOVER STYRODUR ŇŘ00C tl.ŇxŘ0mm lepené lepidlem CEMIX BůSIC. 

Stejná izolace je použita i na st nách a základech v kontaktu se zeminou o tl.100mm. 

K zateplení atiky je použito RIGIPS EPS 100F tl.100mm, lepené lepidlem CEMIX BůSIC. 

    K zateplení st ešního plášt  jsou použity desky z EPS RIGIPS STABIL 150 tl.2x150mm, 

které jsou voln  loženy tak, aby nevznikla svislá pr b žná spára. Dále je užito spádových 

klín  RIGIPS EPS STůBIL 150 o min. tl.Ň0mm, ve spádu Ň%. 

    Podlahová konstrukce v kontaktu se zeminou je zateplena pomocí tepeln  izolačních 

desek DEKPIR FLOOR 022 z PIR p ny tl.Ř0mm. Podlaha mezi nevytáp ným a vytáp ným 
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prostorem mezi 1PP a 1NP je zateplena pomocí EPS ISOVER PERIMETR, zatížení do 

ň600kg/m², tl.60mm. 

 

Zvuková izolace 

    V dilatační spá e mezi výtahovou šachtou a objektem je použita akustická izolace 

z minerální plsti ISOVER ORSTECH 110 tl.50mm a vibroizolace SYLOMER 2x25mm 

navržený dle výrobce. 

    Jako kročejová izolace podlah je užito minerální izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 

tl.60mm.  

 

10. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

 

    Jako izolace proti zemní vlhkosti a zárove  jako protiradonové opat ení u spodní stavby 

bude sloužit asfaltový modifikovaný pás DEHTOCHEMů SKLOELůST EXTRů 

v kombinaci s pásem DEHTOCHEMů POLYELůST v p ípad  výskytu zvýšené hladiny 

spodní vody. Pásy jsou celoplošn  nataveny s p esahy danými výrobcem. Hydroizolační 

pásy budou vytaženy na vn jší svislé plochy obvodových st n výšku min. ň00mm. P ed 

aplikací pás  musí být povrch suterénních st n zbaven výstupk  a ostrých hran, aby 

nedošlo k poškození hydroizolace. V p ípad  v tších nerovností se zdivo omítne 10mm 

cementové malty. Dále se povrchy p ed aplikací pás  opat í asfaltovým penetračním 

nát rem. 

    Hydroizolaci st ešního plášt  tvo í souvrství modifikovaných asfaltových pás  

DEHTOCHEMA GLASTEK ň0 STICKER ULTRů Ěsamolepícíě a ELůSTODEK 50 

SPECIůL DEKOR, který je plnoplošn  nataven. P esahy napojení obou pás  jsou 

min.Ř0mm. U konstrukce plášt  terasy je vrchní pás hydroizolace asf. modif. pás VEDůG 

VEDůPROOF FĚtňě. Jako parot sná zábrana je užit modifikovaný asfaltový pás 

DEHTOCHEMA GLASTEK SPECIůL MINERůL, který je nataven bodov  s p esahy min. 

100mm na penetrovanou ŽB. desku asfaltovým nát rem. 

    V místech zlom  izolace je použito ISOVER ůK – náb hový klín 50x50mm a fabion , 

aby nedošlo k jejímu poškození. 
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11. Výpln  otvor  – okna, dve e 

 

Okna 

   Okna v 2NP - 4NP a 1PP jsou navržena plastová od firmy SCHÜCO, typ CORONů SI 

82 s trojsklem a izolační vložkou vypln nou argonem Uf = 0,ř W/Ěm²·Kě, Ug = 0,5 W/Ěm²·Kě. 

Balkonové dve e jsou posuvné SCHÜCO THERMOSLIDE, také s izolačním trojsklem Uf = 

0,ř W/Ěm²·Kě, Ug = 0,5 W/Ěm²·Kě. V 1NP budou použita okna hliníková. Výkladní okna fixní 

a s automatickými dve mi s bezpečnostním dvojsklem OKNOPLůST Uw = 1,0 W/Ěm²·Kě a 

hliníková okna SCHÜCO ůWS ř0 SI Uw = 0,Ř W/Ěm²·Kě, Ug = 0,6 W/Ěm²·Kě s izolačním 

trojsklem vypln ným argonem.  

 

Dve e  

    Hlavní vstupní dve e objektu do bytové části jsou PKS hliníkové dve e Ř6 Ěs p erušeným 

tepelným mostemě, U = 1,0 W/Ěm²·Kě. Jako vrata pro zásobování jsou navržena TRIDO 

EVO klasik U = 1,5 W/Ěm²·Kě.  

    Dve e v bytové části jsou p evážn  s obložkovou zárubní a dve ním k ídlem dle výpisu 

dve í v projektové dokumentaci. Dále jsou zde dve e celosklen né VVSKLO, z kaleného 

bezpečnostního skla tl.10mm s dekorem. Jako vchodové dve e do byt  jsou použity 

mezibytové bezpečnostní dve e bez zasklení s kovovou zárubní SZ. 

Podrobn jší popis oken a dve í je uveden ve výpisu oken v projektové dokumentaci. 

 

12. Klempí ské výrobky 

     

    Veškeré oplechování atik, komína a ostatních konstrukcí bude provedeno z m d ného 

plechu tl.0,6mm. Podrobn jší popis jednotlivých prvk  je ve výpisu klempí ských prvk  

v projektové dokumentaci. Klempí ské prvky budou provedeny dle ČSN 7ň ň610 – 

Navrhování klempí ských konstrukcí. 

 

13. Zámečnické výrobky 

 

    Zábradlí na balkonech, terase a u schodiš  je nerezové od firmy JůP s d ev ným 

madlem z buku v odstínu mahagonu a s výplní z nerezových lanek, v exteriéru s úpravou 

do tohoto prost edí. Zábradlí u šikmých ramp je opat eno p ídavným madlem pro 

vozíčká e. Podrobn jší popis jednotlivých prvk  je ve výpisu klempí ských prvk  

v projektové dokumentaci. 
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14. Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu 

 

Jelikož se jedná o objekt ve ejn  p ístupný, je nutno postupovat v ešení bezbariérovosti 

stavby polyfunkčního domu v souladu s ustanovením vyhlášky č.ňřŘ/Ň00ř Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy do objektu 

jsou ešeny bezbariérovou rampou délky Ň,5m, sklonem 6% a opat eny zábradlím 

s madlem pro vozíčká e. Povrch je dlážd ný keramickou dlažbou s protiskluzovou 

úpravou. V bytové části objektu je navržen výtah dle zmín né vyhlášky. Všechny vstupní 

prostory jsou s protiskluzovou úpravou. Vstupní dve e jsou ší ky ř00mm. Na parkovací 

ploše jsou dv  místa vyhrazená pro osoby s omezenou možností pohybu. P ístup 

k objektu z parkovišt  je ešen sníženým obrubníkem. Samotné byty nejsou koncipované 

jako bezbariérové. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
 

Viz bod aě a projektová dokumentace. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce: 
 

Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení: 

 zatížení sn hem: II. sn hová oblast - 1,0 kN/m2 

 zatížení v trem: III. v trná oblast – 0,45 kN/m2 

Provozní zatížení typového podlaží činí 1,5 kN/m2. 

Užitné zatížení je p evzato dle účelu daných prostor. 

 

d) Neobvyklé konstrukce a detaily, technologické postupy: 

 

Jsou zpracovány ve výkresech detail . 

 

e) Postup prací ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo sousedních staveb: 
 

Nevyskytují se. 
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f) Zásady pro provád ní bouracích, podchycovacích a zpevňovacích prací: 
 

Nevyskytují se. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
 

P ed betonáží základ  bude provedena kontrola základových spár a jam. 

Další kontroly budou provedeny dle výrobc  jednotlivých materiál . 

 

h) Seznam použitých zdroj  ČSN, technologických p edpis , software, odborná   
    literatura: 

 

Vyhláška č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném zn ní 

Stavební zákon č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 

CSN 7ň 4ň01: Obytné budovy, červen Ň004 

ČSN 7ň 0540-1: Tepelná ochrana budov- terminologie, červen Ň005 

ČSN 7ň 0540-Ň: Tepelná ochrana budov- požadavky, duben Ň011 

ČSN 7ň 0540-ň: Tepelná ochrana budov- návrhové hodnoty veličin, listopad Ň005 

ČSN 7ň 0540-4: Tepelná ochrana budov- výpočtové metody, červen Ň005 

ČSN 7ň 05ňŇ: ůkustika v budovách, únor Ň010 

ČSN 7ň 05Ř0: Denní osv tlení budov – základní požadavky, červenec Ň007 

ČSN 01 ň4Ň0: Výkresy pozemních staveb, červenec Ň004 

ČSN 7ň 0Ř0Ň: Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, kv ten Ň00ř 

ČSN 7ň 0Ř1Ř: Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami, íjen Ň00Ň 

ČSN 7ň 0Řňň: Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování, 

              zá í Ň010 

ČSN 7ň 0Ř7ň: Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, červen Ň00ň 

Teplo 2012 

Energie 2012 

Nemetschek Allplan 2012 

 

iě Specifické požadavky na obsah dokumentace pro provád ní staby: 
 

Bez specifikace Ěstavba jednoducháě. 
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1.3 POŽÁRN  BEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ 
 

aě Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

  - Navržené stavební konstrukce budou spl ovat §5 vyhlášky č.Ňň/Ň00Ř Sb.  

    O technických podmínkách požární ochrany staveb. 

bě Omezení rozvoje ší ení ohn  a kou e ve stavb . 

  - Objekt bude dle §ň vyhlášky č.Ňň/Ň00Ř Sb. O technických podmínkách požární ochrany   

    staveb rozd len na požární úseky. 

cě Omezení ší ení požáru n sousední výstavbu. 

  - Umíst ní stavby je v souladu s §Ň vyhlášky č.Ňň/Ň00Ř Sb. O technických podmínkách  

    požární ochrany staveb 

dě Umožn ní evakuace osob a zví at 

 - Evakuační plán budovy je zhotoven podle §10 vyhlášky č.Ňň/Ň00Ř Sb. 

   O technických podmínkách požární ochrany staveb. 

eě Umožn ní bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

  - K budov  je zajišt n bezpečný p ístup pro umožn ní bezpečného zásahu požárních  

    jednotek. 

 

Samotné požárn  bezpečnostní ešení je p edm tem samostatné dokumentaci, která je 

součástí této projektové dokumentace, viz p íloha Požárn  bezpečnostní ešení. 
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ZÁV R 

    P i provád ní stavebních prací je nutno dodržet platné normy, technologické postupy 

prací a všechny p edpisy týkající se bezpečnosti práce a technických za ízení a dbát o 

ochranu zdraví a života osob na staveništi. Pokud p i provád ní dojde ke zm nám 

materiál  a p edevším konstrukcí, je t eba tyto zm ny p edem projednat s projektantem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brn                                                                                     vypracoval: Bc. Ji í Vrba 

 

Leden 2013                                                                                   podpis: ………………. 
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�SN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
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EPS – expandovaný polystyrén

XPS – extrudovaný polystyrén

KCE – konstrukce 

K. Ú. – katastrální ú�ad 

PT – p�vodní terén 

UT – upravený terén 
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