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Abstrakt  

 Bakalářská práce řeší novostavbu bytového domu s lékárnou a je zpracována jako 
projektová dokumentace. Objekt je umístěn na Rybnickém předměstí v Jindřichově 
Hradci, v ulici Landfrasova, na parcele číslo 3526/61. 
Objekt má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepený. V 1NP se nachází lékárna typu A, 
dále pak technické zázemí budovy a sklepy bytů. V dalších třech nadzemních podlažích 
se nachází celkem 6 bytových jednotek dvou typů a to 2 + kk a 3 + kk. Poslední čtvrté 
podlaží je řešeno jako podkroví. Budova je navržena v podélném stěnovém nosném 
systému, komplexní systém POROTHERM. Stropní konstrukce také. Střecha je 
navržena jako valbová z betonových tašek s dřevěným nosným systémem ve dvou 
úrovních. 

Klí čová slova 

 Bytový dům s lékárnou, projektová dokumentace, nepodsklepený objekt, bytová 
jednotka, valbová střecha, podélný stěnový systém 

Abstract 

 The bachelor thesis deals with new residential building with a pharmacy and is 
processed as project documentation. The building is located on the Rybnické suburbs in 
Jindřichův Hradec town, street Landfrasova, the plot number 3526/61.  
The building has 4 floors and no basement. On the 1st floor there is a pharmacy type A, 
then building technical facilities and storage flats. In the other three floors with a total 
of 6 residential units of two types namely 2 + kk and 3 + kk. The last fourth floor is 
designed as a loft. The building is designed in the longitudinal wall support system, a 
complex system POROTHERM. Ceiling designs as well. The roof is designed as a 
hipped concrete tiles with wooden support system at two levels. 

Keywords 

 Residential building with a pharmacy, project documentation, no basement 
building, dwelling unit, hipped roof, longitudinal wall system 
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1. ÚVOD 

 Bakalářská práce je řešena jako projektová dokumentace stavební části k provedení 
novostavby bytového domu s lékárnou, který se nachází na okraji města Jindřichův 
Hradec. Cílem práce bylo vyřešit dispozici pro daný účel, návrh vhodné konstrukční 
soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části 
a příloh dle pokynů vedoucího. Zpracovány jsou tři technické zprávy dle vyhlášky č. 62 
/ 2013 Sb., O dokumentaci staveb, jako vlastní text bakalářské práce. Dále obsahuje 
práce veškeré výkresy spojené s projektovou dokumentací stavby jako výkresovou část 
bakalářské práce. Součástí bakalářské práce je také zpracování požárně bezpečnostního 
řešení stavby a stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí se závěrem 
energetického štítku obálky budovy. Textová i výkresová část byla zpracována za 
použití výpočetní techniky. Práce byla vybrána na základě již stojící budovy, která mě 
oslovila svým vzhledem, proto jsou některé prvky použity i u řešeného objektu 
bakalářské práce. Budova má ovšem mnoho odlišných prvků. Tvar, použité materiály, 
barevné řešení, provedení střechy, provedení oken a dveří, usazení do terénu jsou 
všechno důležité odlišné prvky, které budovy spolu nemají společné. 
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2.  VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1  Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 Název stavby Bytový dům s lékárnou 

 Místo stavby Landfrasova č. p. 176, Jindřichův Hradec, 

  k. ú. Jindřichův Hradec,  

  parc. č. stávajícího pozemku 3526/6 

  parc. č. stavby nové 3526/61 

 Předmět dokumentace Výstavba bytového domu s lékárnou,  

  projektová dokumentace pro stavební povolení  

A.1.2 Údaje o žadateli 

 Objednatel PD město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II,  

  377 01 J.Hradec, 

  odbor výstavby a územního plánování 

 Zastupující osoba Ing. Krejčí Bohumil (vedoucí odboru výstavby) 

  tel.: +420 384 351 240, email.: krejci@jh.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 Zpracovatel PD Jakub Lacina, VUT Brno 

  K Vilkám 832/III, Jindřichův Hradec 

  377 01 J.Hradec, 

  tel.: +420 721 869 148, email.: s4ka@seznam.cz 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

• ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
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• ČSN 73 2410 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
• ČSN 73 2610 Provádění ocelových konstrukcí 
• ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce 
• ČSN 73 3130 Stavební práce – truhlářské stavební práce 
• ČSN 73 3440 Stavební práce – sklenářské stavební práce 
• ČSN 73 3445 Obklady keramické a skleněné 
• ČSN 73 3610 Klempířské stavební práce 
• ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 
• ČSN 74 4505 Podlahy 
• Zákon č. 183/2006 sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Zákon č. 100/2001 sb., O posuzování vlivů na životní prostředí 
• Zákon č. 93/2004 sb., Ministerstvo zemědělství 
• Zákon č. 114/1992 sb., O ochraně přírody a krajiny  
• Vyhláška č. 268/2009 sb., O technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 398/2009 sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
• Vyhláška č. 499/2006 sb., O dokumentaci staveb 
• Vyhláška č. 501/2006 sb., O obecných požadavcích na využívání území 
• Vyhláška č. 526/2006 sb., Ministerstvo pro místní rozvoj 
• Zákon 133/1998 sb., O požární ochraně 
• Vyhláška MVČR č. 23/2008 sb., O technických podmínkách požární ochrany 

staveb 
• Vyhláška MMRČR č. 499/2006 sb., O dokumentaci staveb 
• ČSN 730810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

• ČSN 730810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
• ČSN 730810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území  

 Novostavba se nachází na nezastavěném pozemku s parc.č. 3526/6 v J. Hradci o 
ploše 1235.786 m2. Pozemek leží na jihozápadním okraji města Jindřichův Hradec, 
v zástavbě tvořené převážně občanské a bytové výstavby. Provádění veškerých 
stavebních činností, se vzhledem k charakteru stavby, musí být v souladu s okolní 
zástavbou. 

b) Dosavadní využití pozemku 

 Pozemek není doposud nijak využíván, je zcela zatravněn a je majetkem města 
Jindřichův Hradec.  

c) Údaje o ochraně území  
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 Pozemek podle jiných právních předpisů neleží v žádné z památkových rezervací 
nebo zóně, zvláště chráněném území ani v záplavovém území. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Pozemek se přirozeně svažuje k ulici Landfrasova. Veškeré odtoky budou řešeny 
pomocí přípojek a stávajících inženýrských sítí. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 V územním plánu města Jindřichův Hradec je řešená plocha vyznačena jako 
plocha pro bytovou výstavbu. Navrhovaná novostavba není v rozporu a respektuje 
územní plán města J. Hradec a regulativa platná pro tuto oblast – typ objektu, počet 
podlaží a výška objektu. Rovněž respektuje maximální zastavěnost parcel a nezasahuje 
do přilehlých parcel. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stavba je plně v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., O technických 
požadavcích na stavby a vyhl. č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb., O 
obecných požadavcích na využívání území. Touto stavbou nejsou nijak dotčeny obecné 
požadavky na využití území ani ochrana veřejných zájmů, zejména pak ochrana 
přírodního a kulturního dědictví a ochrana architektonických a urbanistických hodnot. 
Projektová dokumentace je zpracována dle ČSN a vyhlášek platných k datu návrhu 
projektového řešení.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování konzultována se zástupci 
dotčených správců sítí a ostatních orgánů státní správy. Požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace. V případě, že budou ze strany dotčených orgánů vzneseny 
nějaké další připomínky, budou následně zapracovány do dokumentace formou změn 
resp. dodatků.  

h) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Pozemek dotčený stavbou: parc. č.: 3526/6 

  výměra: 1235.786 m2 

  druh pozemku: neplodná půda 

  typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

  k. ú.: Jindřichův Hradec 

  číslo LV: 10001 
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  vlastnické právo: město Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135,                     
377 01 Jindřichův Hradec 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Druh stavby Novostavba 

b) Účel užívání stavby Stavba pro bydlení a provozovnu lékárny 

c) Účel trvání stavby Stavba trvalá 

d)  Údaje o ochraně stavby 

Chráněné zájmy památkové péče 

 Na tuto stavbu nejsou kladeny žádné požadavky státní památkové péče. Stavba se 
nenachází v památkově chráněném území. 

Chráněné zájmy péče o zdravé životní podmínky 

 Stavba nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., a to ani zjišťovacímu zřízení. 

Chráněné zájmy péče o přírodu a krajinu 

 V území stavby se podle známých podkladů nenachází žádný ze skladebných 
prvků územního systému ekologické stability. Prvek žádné úrovně (nadregionální, 
regionální, lokální) není v zájmovém území vymezen ani navržen. V území, dotčeném 
výstavbou, není lokalizován žádný významný krajinný prvek, chráněný zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Požadavky na likvidaci zeleně 

 Nejsou kladeny žádné požadavky na likvidaci zeleně, nedojde k záboru 
zemědělského půdního fondu ani lesního fondu. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Projektová dokumentace je zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., O 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jsou splněny obecné technické 
požadavky stanovené prováděcími právními předpisy a technické požadavky 
zabezpečující užívání stavby ve znění komplexní novely zákona č. 350/2012 Sb.
 Projektová dokumentace je zpracována ve smyslu vyhl. č. 501/2006 Sb., O 
obecných požadavcích na využívání území (vymezení pozemku a umístění stavby), 
včetně změny ve znění vyhl. č. 431/2012 Sb.          
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 Projektová dokumentace je zpracována podle vyhl. č. 268/2009 Sb., O 
technických požadavcích na stavby. Navržená stavba splňuje technické požadavky na 
její bezpečnost, vlastnosti stavby, na stavební konstrukce staveb a splňuje požadavky na 
technická zařízení stavby a její novelizaci vyhl. č. 20/2012 Sb.   
 Dokumentace splňuje vyhl. č. 398/2009 Sb., O obecně technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb a technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství (příloha č.2 vyhl.) 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

 Projektová dokumentace pro stavební povolení je v souladu s platnými normami a 
vyhláškami a z požadavky dotčených orgánů státní správy a případných účastníků 
řízení. 

g) Navrhované kapacity stavby 

 Zastavěná plocha 230.625 m2 

 Obestavěný prostor 3298 m3 

 Počet podlaží 4 podlaží 

 Počet bytových jednotek 6 bytů 

 Počet parkovacích míst 6 míst 

 Užitná plocha 1NP: 181.54 m2 

  2NP: 199.67 m2 

  3NP: 199.67 m2 

  4NP: 185.41 m2 

h) Základní předpoklady výstavby 

Časové údaje stavby 

 Zahájení výstavby (předpokládaný termín) 7/2014 

 Dokončení výstavby (předpokládaný termín) 7/2015 

Způsob realizace stavby 

 Investor bude stavbu realizovat dodavatelsky. Realizační firma bude vybrána na 
základě výběrového řízení. Stavba musí být prováděna firmou s odbornou způsobilostí 
k této stavební činnosti, prokázaní způsobilosti bude vyžadováno v rámci výběru 
zhotovitele stavby. 

Podmínky pro provedení stavby 
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 Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby 

 Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze pro kontrolní prohlídky 
stavby (§6 odst. 2 vyhl. 526/2006 Sb.) : 

 a)    Převzetí staveniště před zahájením realizace stavby 

 b) Instalace nového zařízení před provedením zkoušek v souladu 
s projektovou dokumentací 

i) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou stanoveny na základě položkových rozpočtů 

Orientační náklady stavby  16,800,000 ,- Kč (bez DPH) 

 

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

SO 01 – Bytový dům s lékárnou 
SO 02 – Kanalizační přípojka 
SO 03 – Vodovodní přípojka 
SO 04 – Plynová přípojka 
SO 04 – Přípojka NN 
SO 05 – Plocha pro komunální odpad 
SO 06 – Parkoviště 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Jindřichově Hradci:  květen 2014 

Vypracoval:  Jakub Lacina  

 

 

 



  

19 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

  

  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

 

 

BYTOVÝ DŮM S LÉKÁRNOU 
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JAKUB LACINA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BOHUSLAV BRUKNER 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   
 



  

20 

 

 Obsah 

Obsah 20  
B Souhrnná technická zpráva 22 
 B.1 Popis území stavby 22 
   a) Charakteristika stavebního pozemku  22 
   b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 22 
   c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 22 
   d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 22 
   e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 22 
   f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 22 
   g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 22 
   h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 23 
   i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související  
    investice 23 
 B.2 Celkový popis stavby 23 
  B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  23 
  B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  23 
   a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 23 
   b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a 

barevného řešení 23 
  B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 24 
  B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 24 
  B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 24 
  B.2.6 Základní charakteristika objektů 24 
   a) Stavební řešení 24 
   b) Konstrukční a materiálové řešení 25 
   c) Mechanická odolnost a stabilita 25 
  B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 25 
   a)  Plynoinstalace 25 
   b)  Vytápění 26 
   c)  Ohřev teplé vody 26 
   d)  Odvětrání 27 
   e)  Zdravotechnika 27 
   f)  Elektroinstalace 27 
  B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 27 
  B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 27 
   a)  Kritéria tepelně technického hospodaření 27 
   f)  Posouzení využití alternativních zdrojů energie 27 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na   

   okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)  27 
  B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 28 
   a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 28 



  

21 

 

   b)  Ochrana před bludnými proudy 28 
   c)  Ochrana před technickou seizmicitou 28 
   d)  Ochrana před hlukem 28 
   e)  Protipovodňová opatření 28 
   f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 28 
 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 28 
   a)  Napojovací místa technické infrastruktury 28 
   b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 29 
 B.4 Dopravní řešení 29 
   a)  Popis dopravního řešení 29 
   b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 29 
   c)  Doprava v klidu 30 
   d)  Pěší a cyklistické stezky 30 
 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 30 
   a)  Terénní úpravy 30 
   b)  Použité vegetační prvky 30 
   c)  Biotechnická opatření 30 
 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 30 
   a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 30 
 b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a  
    vazeb v krajině 31 
 c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 31 
 d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo  
    stanoviska EIA 31 
 e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a  
    podmínky ochrany, podle jiných právních předpisů 31 
 B.7  Ochrana obyvatelstva 31 
 B.8  Zásady organizace výstavby 31 
  a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 31 
  b)  Odvodnění staveniště 31 
  c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 32 
  d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 32 
  e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
     kácení dřevin 32 
  f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 32 
  g)   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
     jejich likvidace 32 
  h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 32 
  i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 33 
 j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle  
   jiných právních předpisů 33 
 k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 34 
 l)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 34 
 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění  
  stavby, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 34 
 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 34 



  

22 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

a)  Charakteristika stavebního pozemku 

 Projektem řešený pozemek p. č. 3526/6 (nově vzniklé st. p. č. 3526/61) v k.ú. 
Jindřichův Hradec se nachází na Rybnickém předměstí na jihozápadním okraji města 
Jindřichův Hradec. Pozemek je mírně svažitý směrem na východ a je zcela zatravněn. Je 
přístupný ze dvou místních komunikací (Landfrasova a Havlíčkova). Okolní zástavbu 
tvoří bytové a občanské stavby. 

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Stavebně 
historický průzkum není potřeba provádět. Bylo provedeno výškové a polohopisné 
zaměření geodetickou firmou. Radonový průzkum byl na pozemku proveden. 
K závěrům geologického a hydrogeologického průzkumu bylo přihlédnuto. 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma byla stanovena příslušnými správci sítí a 
dotčenými orgány. Pozemek podle jiných právních předpisů neleží v žádné 
z památkových rezervací nebo zóně ani v zvláště chráněném území. 

d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

 Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

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

 Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku nejsou žádné stávající budovy ani stromy ani jiné škodliviny. 
Požadavky tedy nebudou žádné. 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 



  

23 

 

 Nejsou kladeny žádné požadavky na likvidaci zeleně. Pozemek má označení (dle 
katastru nemovitostí) neplodná půda. Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu 
ani lesního fondu. 

h)  Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

 Lokalita je obslužná po místní stávající asfaltové komunikaci v k.ú. Jindřichův 
Hradec, ulice Landfrasova. Technická infrastruktura je zajištěna pomocí přípojek 
inženýrských sítí připojením na tyto stávající inženýrské sítě: elektrické vedení NN 
(ČEZ Distribuce, a.s.), telekomunikační sítě (Telefónica Czech Republic, a.s.), STL 
plynovod (RWE Distribuční služby, s.r.o.), kanalizace a vodovod (Vodovody a 
kanalizace Jižní Čechy, a.s.).  

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

 V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 
Předpokládané zahájení stavby je 07/2014, předpokládaná lhůta výstavby je 07/2014 – 
07/2015. 

 

B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s lékárnou, který má celkem 6 bytových 
jednotek. Dům není podsklepen. V 1.NP se nachází lékárna a technické zázemí domu a 
bytů. Předpokládaný počet nájemníků bytů je 18 osob. Počet pracovníků v lékárně je 5 
osob. Plocha užívána pro bydlení je 530,75 m2, plocha lékárny je 124,16 m2. 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanistické řešení – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Navržený objekt vychází z umístění již stávajících staveb na okolních pozemkách, 
stávajících urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka.  
Hlavní vstup do budovy (vstup do lékárny) je z ulice Landfrasova, vedlejší vstup (vstup 
do jednotlivých bytů) je z ulice Havlíčkova. V ulici Havlíčkova se nachází 6 
parkovacích stání, pro každý z bytů jedno. 

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

 Objekt je obdélníkového tvaru s výstupky s maximálními rozměry 20,0m x 
12,3m. Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený a zastřešený valbovou střechou. Střecha 
je doplněna vikýři a střešními okny. Výška hřebenů je 15,18m a 14,03m. V 1.NP se 
nachází lékárna a technické zázemí domu a bytů. V dalších patrech se nacházejí 
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jednotlivé byty. Poslední čtvrté patro je řešeno jako podkroví. Objekt je navržen ze 
zděného systému Porotherm a to jak veškeré zdivo, tak i stropy s balkóny. Střecha je od 
firmy Bramac z betonových tašek. Objekt je zateplen pomocí polystyrenových desek 
Isover Greywall. Budova má šedou fasádu. Pásy v oblasti oken jsou kolem celé budovy 
opatřeny lícovými pásky Terca barvy blue velvet (nádech červené barvy). Barva střechy 
je břidlicově černá. Okna jsou dřevěná, barevný odstín kaštanu tmavého. Vstupní dveře 
do lékárny jsou automatické posuvné. Dveře vedlejšího vstupu jsou dřevěné, odstín 
kaštanu. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Přístup a příjezd k objektu je zajištěn ze dvou stávajících asfaltových komunikací. 
Jedna z ulice Landfrasova a druhá z ulice Havlíčkova. Vstupy do objektu jsou celkově 
čtyři. Jeden do bytových jednotek z ulice Havlíčkova. Další tři slouží pro vstup do 
lékárny. Jsou to hlavní vstup, vstup pro zaměstnance a vstup pro příjem zboží. Tyto 
vstupy jsou přístupné z ulice Landfrasova. Provozní řešení lékárny je dle typu A (příjem 
léčiv, příprava a vstupní kontrola léků, sklad léků, výdej léků). 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérové požadavky pro lékárnu jsou dodrženy a plní funkci pro užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Samotný vstup do bytů a 
jednotlivé byty nejsou řešeny bezbariérově. Objekt lékárny je bezbariérově přístupný. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 
uklouznutím, páde, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 
legislativní předpisy. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a)  Stavební řešení 

 Objekt je rozdělen na část bytových jednotek se zázemím a část lékárny typu A 
také s potřebným zázemím. Obě části jsou navzájem propojeny a zároveň mají 
samostatné vstupy. Vstupy do objektu jsou z nově navržených zpevněných ploch z ulic 
Landfrasova a Havlíčkova. Vstupní prostory tvoří kryté závětří a markýza. U lékárny ze 
závětří hlavního vstupu vstupujeme přímo do výdejny léčiv. U vstupu pro příjem léčiv 
navazuje kancelář a dále pak chodba vedoucí do výdejny léčiv. U vstupu pro 
zaměstnance navazuje šatna a denní místnost. Na tu pak úklidová komora, koupelna 
s WC a chodba. Chodba vede, buď do výdejny léčiv, nebo do další chodby, na kterou 
navazuje sklad léčiv, příprava a vstupní kontrola, umývárny a schodišťový prostor. Před 
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vstupem do jednotlivých bytů (vstup z ulice Havlíčkova) je schodiště vyrovnávací 
terénní rozdíly. Na vstup navazuje vertikální komunikace (schodiště) do 1.NP a 2.NP. 
V 1.NP se nachází chodba, na kterou navazují jednotlivé sklepy bytů, kotelna a kolárna. 
 Na dalších nadzemních podlažích se nacházejí jednotlivé byty, řešeny obdobným 
způsobem. Na každém podlaží se nachází dva typy bytů. První je 3 + kk a druhý je 2 + 
kk. U prvního typy se vchází ze schodišťového prostoru do předsíně, dále pak 
obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňským koutem. Dále navazuje chodba, z které se 
vchází do koupelny s WC, dětského pokoje se šatnou a ložnice rodičů se šatnou. Na 
ložnici rodičů navazuje ve 2.NP zimní zahrada, ve 3.NP balkón. Na dětský pokoj 
navazuje balkón jak ve 2.NP, tak i ve 3.NP. Ve 4.NP veškeré balkóny odpadávají, 
jelikož je patro řešeno jako podkroví. U druhého typu bytu se vchází ze schodišťového 
prostoru do předsíně, dále pak obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňským koutem. Dále 
navazuje koupelna s WC a ložnice, z které vcházíme na balkón. Umístění a poloha 
jednotlivých bytů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavek na denní proslunění 
obytných prostor. 

b)  Konstrukční a materiálové řešení 

 Založení stavby je řešeno na železobetonových základových pasech a 
železobetonové základové desce. Svislé konstrukce jsou vyzděny z keramických 
tvarovek Porotherm. Strop je řešen jako Porotherm strop tl. 250mm, trámečkový 
s vložkami Miako. Nosná konstrukce krovu je z dřevěných profilů, tvar střechy je 
valbový, krytina Bramac betonové tašky. Výplně otvorů jsou dřevěnými okny 
s izolačním trojsklem. Vnější zpevněné plochy budou vyskládány z betonových dlaždic. 
Zpevněné plochy budou doplněny plochami zatravněnými.     
 Stavba bude napojena pomocí přípojek dle norem na všechny potřebné inženýrské 
sítě. Objekt bude splňovat požadavky dle platných norem. 

c)  Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení, kterým bude stavba vystavena během 
výstavby a užívání, nemohly způsobit zřícení eventuelně nepřístupné přetvoření. 
Statický výpočet bude proveden odpovědným statikem a není součástí projektové 
dokumentace. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  Plynoinstalace 

 V místě plánované stavby je proveden stávající STL plynovod. Nově bude zřízena 
pouze přípojka a to do ulice Havlíčkova. Dimenze přípojky je DN 32, která je 
dostatečná pro navrhovanou budovu. Přípojka bude ukončena na hranici pozemku, kde 
bude osazena zděná skříň pro HUP, regulaci tlaku plynu a fakturační plynoměr. Od 
skříně regulace a měření bude veden zemní plynovod PE potrubím, k objektu 
k místnosti kotelny. V objektu budou napojeny pouze plynové spotřebiče pro vytápění a 
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přípravu teplé vody. Vnitřní rozvod plynu bude proveden z ocelového potrubí, které 
bude po provedení tlakové zkoušce opatřeno ochranným nátěrem. Rozvod plynu 
proveden dle ČSN EN 1775 a příslušných doporučení TPG. 

 Plynové spotřebiče:       
 plynový kotel do 50 kW, 1ks 5,5 m3 / hod      
 předpokládaná roční spotřeba 10 000 m3 / rok      
 spotřeba plynu bude měřena fakturačním membránovým plynoměrem G6. 

b)  Vytápění 

 Vytápění objektu je uvažováno teplovodní, s centrálním zdrojem tepla. Zdroj tepla 
– kondenzační plynový kotel, umístěný v místnosti kotelny v 1.NP. Tepelná bilance 
vytápění cca 30 kW a příprava teplé vody TV cca 20 kW. Přípojný tepelný výkon dle 
ČSN 060310 cca 45 kW. Uvedená spotřeba tepla bude pokryta jedním plynovým 
kondenzačním kotlem o výkonu do 50 kW (malý zdroj znečištění dle zákona o ochraně 
ovzduší č. 86 / 2002 sb.). Kotel bude v provedení s nuceným odtahem spalin a přívodem 
vzduchu pro hoření, přes střechu objektu do venkovního prostředí pomocí komínu. 
Kotel není tedy závislí na vzduchu v prostoru místnosti, kde je umístěn. Kotel bude 
současně zajišťovat přípravu teplé vody v nepřímo ohřívaných zásobnících.  
 Topná soustava bude dvoutrubková o tepelném spádu 70 / 55 °C. Bude proveden 
páteřní rozvod, na který budou napojeny skříňky pro měření spotřeby tepla 
v jednotlivých bytech a lékárně. Tyto skříňky jsou umístěny ve schodišťovém prostoru 
každého patra, dispozičně tak, aby přívody nebyly příliš dlouhé. Ve skříňkách budou 
pro jednotlivé byty umístěny uzávěry a měřič spotřeby tepla. Otopná tělesa budou 
deskové ocelové radiátory, v koupelnách budou osazeny žebříky vybavené elektrickými 
přímotopnými tělesy s termostatem. Potrubní rozvody budou převážně vedeny 
v podlahových a svislých konstrukcích a budou provedeny z hliníkoplastových trubek. 
V místnosti kotelny budou volně vedené potrubí provedena z trubek měděných. 
Regulace topné soustavy a přípravy teplé vody bude zajištěna automatikou s ohledem 
na venkovní teplotu. Pro deregulaci v jednotlivých místnostech, budou otopná tělesa 
osazena termostatickými hlavicemi. Topná soustava bude řešena dle ČSN 060310. 

c)  Ohřev teplé vody 

 Příprava teplé užitkové vody bude řešena centrálně pro celý objekt. V místnosti 
kotelny bude umístěn nepřímo ohřívaný zásobníkový ohřívač vody, který bude natápěn 
plynovým kotlem, jež bude současně sloužit pro vytápění objektu. Ohřev zásobníku 
bude probíhat přednostně – bude zajištěno automatikou. Teplá voda bude rozvedena 
centrálním rozvodem k jednotlivým odběrním místům. V každé samostatné bytové 
jednotce a lékárně bude spotřeba teplé vody měřena vodoměrem. Vnitřní rozvody teplé 
vody budou provedeny z platového potrubí PPR, izolovány potrubní izolací. Příprava 
teplé vody v objektu bude řešena dle ČSN 060320. 
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d)  Odvětrání  

 Veškeré obytné i neobytné prostory jsou větrány přirozeně okny. Prostory dvou 
sklepů v 1.NP nelze ovětrat okny, řešeno pomocí vložených plastových mřížek do dveří. 

e)  Zdravotechnika 

 Budova bude napojena na veřejný vodovod PVC 110. Splaškové vody budou 
svedeny do veřejné splaškové kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do veřejné 
dešťové kanalizace. Vnitřní kanalizace a její zkoušky těsnosti budou provedeny dle 
ČSN 756760. 

f)  Elektroinstalace 

 Objekt bude napojen pomocí přípojky na stávající rozvod NN. Vnitřní rozvody 
budou provedeny dle ČSN. Napájeno bude osvětlení a zásuvkové okruhy. Podrobnější 
řešení elektroinstalací není předmětem dokumentace. Bleskovod bude proveden 
mřížovou soustavou doplněnou a tyčové jímače a uzemněn příslušným počtem svodů na 
páskový zemnič v základovém pasu objektu. 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz samostatná část dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a)  Kritéria tepelně technického hodnocení  

 Viz samostatná část dokumentace Stavební fyzika – energetický štítek obálky 
budovy.  

b)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 
apod.) 

 Provoz 1.NP domu, kde je umístěna lékárna a technické zázemí domů, které jsou 
vzájemně propojeny, negativní působení hlukem provozem se nepředpokládá. 
Zásobování pitnou vodou je zajištěno pomocí připojením na městský vodovod. 
Splaškové odpadní a dešťové odpadní vody budou svedeny do veřejné splaškové a 
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dešťové kanalizace. Vytápění bude ústřední, teplovodní. Byty budou větrány přirozeně 
okny, stejně tak provozovna lékárny. Stavby nebude mít na okolí negativní vliv. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Bylo provedeno radonové měření a nebyl zjištěn radonový index. Stavba nemá 
žádné požadavky na navržení ochrany staveb proti radonu z podloží. 

b)  Ochrana před bludnými proudy 

 Území se nenachází v oblasti s bludnými proudy. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou 

 Území se nenachází v seizmické oblasti. 

d)  Ochrana před hlukem 

 Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. 
Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi byly na takové úrovni, které 
neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné prostředí. Obvodová 
konstrukce objektu je navržena, aby hodnota vážené stavební neprůzvučnosti R´w > 
30,0 dB. Mezibytové stěny jsou navrženy jako akustické s hodnotou vážené stavební 
neprůzvučnosti R´w = 54 dB. Při stavbě bude zajištěna ochrana staveb proti vnějšímu 
hluku, zejména od dopravy. 

e)  Protipovodňová opatření 

 Území se nenachází v záplavové oblasti, nejsou požadavky na protipovodňová 
opatření. 

f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.) 

 Ostatní účinky na stavbu nepůsobí. 

 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Napojovací místa technické infrastruktury 

  Dopravní napojení 

 Novostavba bytového domu s lékárnou bude přístupná ze stávajících asfaltových 
komunikací v ulicích Landfrasova a Havlíčkova. Po obou stranách komunikace v ulici 
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Havlíčkova jsou dlážděné chodníky, v ulici Landfrasova jen na straně přilehlé 
k novostavbě. 

  Kanalizace 

 Splašková kanalizace bude napojena kanalizační přípojkou DN 200 na stávající 
splaškový kanalizační řád v ulici Landfrasova. Dešťové vody ze střechy budou svedeny 
do kanalizační přípojky DN 200, která bude napojena na stávající řád dešťové 
kanalizace v ulici Landfrasova. 

  Vodovod 

  Vodovodní přípojka DN 50 bude napojena na městský vodovodní řád v ulici 
Havlíčkova. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem Hawle. Hlavní uzávěr vody 
pro budovy a vodoměrná sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě. 

  Plynovod 

 V místě plánované stavby je proveden stávající STL plynovod. Nově bude zřízena 
pouze přípojka a to do ulice Havlíčkova. Dimenze přípojky je DN 32, která je 
dostatečná pro navrhovanou budovu. Přípojka bude ukončena na hranici pozemku, kde 
bude osazena zděná skříň pro HUP, regulaci tlaku plynu a fakturační plynoměr. 

  Elektřina 

 Napojení bude přípojkou z distribuční soustavy NN jako samostatná akce 
zajišťovaná ČEZ Distribuce, a.s.  

  Slaboproud 

 Telekomunikační připojení bude realizováno novou telefonní kabelovou 
přípojkou ze stávajícího úsekového rozvaděče (Telefonica  Czech Republic, a.s.). 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Popsáno viz jednotlivé samostatné části stavebních objektů dokumentace. 

 

B.4   Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení 

 Návrh je proveden na základě požadavků ČSN 736110 – Projektování místních 
komunikací 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
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 Stavba bude napojena na stávající asfaltové komunikace v ulicích Landfrasova a 
Havlíčkova. 

c)  Doprava v klidu 

  Odstavná stání pro bydlení 

 Počet navržených bytových jednotek je 6, navrženo i 6 parkovacích míst v ulici 
Havlíčkova. 

  Odstavná stání pro lékárnu 

 Veškeré stání pro zaměstnance i zákazníky lékárny jsou řešeny pomocí již 
stávajících parkovacích míst a to jak v ulici Landfrasova, tak i v ulici Havlíčkova. 

Celkem bude nově vybudováno 6 parkovacích míst. Místa pro lékárnu viz odstavec 
výše, obsahují i místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

d)  Pěší a cyklistické cesty 

 Budou vytvořeny nové chodníky kolem budovy, s přístupy ke vstupům. Všechny 
chodníky budou ze zámkové betonové dlažby. 

 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy 

 Po realizaci stavebních prací budou provedeny terénní a sadové úpravy. Budou 
dosypány a upraveny plochy kolem objektu a zpevněných ploch. Následně bude 
provedeno vyrovnání a zatravnění s případnou výsadbou keřů a stromů. 

b)  Požité vegetační prvky 

 Popsáno viz jednotlivé samostatné části stavebních objektů dokumentace. 

c)  Biotechnická opatření 

 Nejsou řešena žádné opatření. 

 

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

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, odpady a půda 

 Řešená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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b)   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

 Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k negativním vlivům na ochranu přírody, 
krajiny a vodních zdrojů. 

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Není řešeno. 

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

 Není řešeno. 

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany, podle jiných právních předpisů   

 Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7   Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje požadavky na 
situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 
380/2000 sb. 

 

B.8   Zásady organizace výstavby 

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

 Rozsah staveniště je patrný z celkové situace stavby. Zařízení staveniště bude 
oploceno neprůhledným oplocením výšky 2,0 m na přenosných ocelových sloupcích. 
Skrývka ornice se nepředpokládá. Jako vjezd pro dopravu související s výstavbou bude 
využíván sjezd z ulice Landfrasova. V rámci stavby budou dále vybudovány tyto 
dočasné objekty zařízení staveniště: stavební výtahy a vrátky, mobilní jeřáb, kontejner 
na suť, uzamykatelný sklad, centrum pro míchání malt, sociální zařízení pro 
pracovníky, kancelář stavbyvedoucího, šatna pro pracovníky, skládky sypkého a 
kusového materiálu. Tyto dočasné objekty budou realizovány dle podrobného plánu, 
který si zpracuje generální dodavatel stavby na základě zvolených technologií a 
požadavků na realizaci 

b)  Odvodnění staveniště 
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 Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno 
tak, aby bylo zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala 
se odtoková zařízení komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo 
jejich podmáčení. 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  Staveniště bude napojeno na zdroj elektřiny z veřejné sítě do staveništního 
rozvaděče. Voda do doby vybudování přípojky a vodoměrné šachty bude dovážena 
v kontejnerech. Jako vjezd pro dopravu související s výstavbou bude využíván sjezd 
z ulice Landfrasova. 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na 
přilehlých komunikacích a stavby byla realizována pouze na pozemku investora nebo na 
pozemcích, na kterých bude mít investor právo realizovat stavbu. Veškeré práce 
vyžadující ohlášení nebo projednání na dotčených orgánech státní správy se provede 
v dostatečném předstihu. 

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

 Na pozemku nejsou žádné stávající budovy ani stromy ani jiné škodliviny. 
Požadavky tedy nebudou žádné. 

f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Staveniště bude pouze na pozemku investora, zábory se nepředpokládají. 

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

 Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních 
prací zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a normami. Běžný 
domovní odpad bude ukládán do popelnic a vyvážen. Při manipulaci s odpadem bude 
dodržován zákon č . 185/2001 Sb. „O odpadech“ a navazující předpisy, zejména 
vyhláška č . 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“. Generální 
dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se 
jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel musí zajistit kontrolu 
práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do 
zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné 
nádoby (kontejnerů).  

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



  

33 

 

 Deponie zeminy bude na pozemku investora a zemina bude následně použita na 
terénní úpravy.  

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Stavba bude probíhat na pozemku investora při minimalizaci zásahů do životního 
prostředí. Veškerý odpad bude likvidován dle návrhu na nakládání s odpady. Výstavba 
a provozování stavby je řešeno takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv 
svým konečným dopadem na životní prostředí v okolí realizované stavby. Komunální 
odpady z objektu budou ukládány do odpadních nádob na pozemku stavebníka a budou 
pravidelně odváženy (likvidovány).  

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

 Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novela 
192/2005Sb.)  
Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění 
(novela 253/2005 Sb.)  
Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba koordinátora 
BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.  
Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby musí respektovat 
ustanovení BOZP.  
V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být 
průběžně doplňována novou náplní. Při svařování plamenem nebo el. obloukem v 
objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být zajištěn požární dozor po dobu 
svařování a nejméně 8 hodin po skončení svařování. Zhotovitel neodpovídá za úrazy 
vzniklé svévolným vstupem pracovníků zadavatele nebo osob, které se s jeho 
souhlasem zdržují v areálu staveniště dodavatele.  
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k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Veškeré dočasně budované komunikační propojení pro pohyb chodců v blízkosti 
staveniště musí být řešeny bezbariérově. 

l)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Vzhledem k rozsahu staveniště ovšem dojde částečně k omezení provozu na 
okolních komunikacích. Na tyto části zpracuje generální dodavatel podrobný 
harmonogram s etapizací výstavby. Tam, kde bude docházet ke kolizi stavby s okolním 
provozem, zajistí generální zhotovitel prostředky pro zajištění bezpečnosti (dočasné 
dopravní značení, vymezené komunikace pro pěší, přechody pro chodce apod.). 
Veškeré práce vyžadující ohlášení nebo projednání na dotčených orgánech státní správy 
provede v dostatečném předstihu.  

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Není řešeno. 

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Dodávku stavby bude zajišťovat vyšší zhotovitel, který bude vybrán na základě 
veřejné soutěže vypsané zástupcem investora. Ostatní zhotovitelé budou vybráni vyšším 
dodavatelem stavby v součinnosti s investorem. Stavba je posuzována jako novostavba.  
Předpokládaný termín zahájení výstavby je 07/2014, předpokládaná dobra realizace je 
07/2014 – 07/2015. Předání staveniště je 1 týden před zahájením stavby. Likvidace 
zařízení staveniště je do 14 dnů po předání hotového díla. Před započetím stavebních 
prací, musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které jsou na celkové situaci stavby 
zakresleny podle podkladů jejich správců bez dalšího prostorového upřesnění. Dále 
musí zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, předání výškových a směrových 
bodů, odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce 
započnou ohraničením staveniště oplocením. 

 

 

  

 

V Jindřichově Hradci:  květen 2014 

Vypracoval: Jakub Lacina 
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D.1.1.a) Technická zpráva 

 

D.1.1.a.1  Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

 Jedná se o novostavbu bytového domu s lékárnou v městě Jindřichův Hradec. 
Účel stavby je bytový a občanské vybavenosti.     
 Navržený objekt vychází z umístění již stávajících staveb na okolních pozemkách, 
stávajících urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka.  
Hlavní vstup do budovy (vstup do lékárny) je z ulice Landfrasova, vedlejší vstup (vstup 
do jednotlivých bytů) je z ulice Havlíčkova. V ulici Havlíčkova se nachází 6 
parkovacích stání, pro každý z bytů jedno. Objekt je obdélníkového tvaru s výstupky 
s maximálními rozměry 20,0 m x 12,3 m. Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený a 
zastřešený valbovou střechou. Střecha je doplněna vikýři a střešními okny. Výška 
hřebenů je 15,18 m a 14,03 m. V 1.NP se nachází lékárna a technické zázemí domu a 
bytů. V dalších patrech se nacházejí jednotlivé byty. Poslední čtvrté patro je řešeno jako 
podkroví.         
 Objekt je rozdělen na část bytových jednotek se zázemím a část lékárny typu A 
také s potřebným zázemím. Obě části jsou navzájem propojeny a zároveň mají 
samostatné vstupy. Vstupy do objektu jsou z nově navržených zpevněných ploch z ulic 
Landfrasova a Havlíčkova. Vstupní prostory tvoří kryté závětří a markýza. U lékárny ze 
závětří hlavního vstupu vstupujeme přímo do výdejny léčiv. U vstupu pro příjem léčiv 
navazuje kancelář a dále pak chodba vedoucí do výdejny léčiv. U vstupu pro 
zaměstnance navazuje šatna a denní místnost. Na tu pak úklidová komora, koupelna 
s WC a chodba. Chodba vede, buď do výdejny léčiv, nebo do další chodby, na kterou 
navazuje sklad léčiv, příprava a vstupní kontrola, umývárny a schodišťový prostor. Před 
vstupem do jednotlivých bytů (vstup z ulice Havlíčkova) je schodiště vyrovnávací 
terénní rozdíly. Na vstup navazuje vertikální komunikace (schodiště) do 1.NP a 2.NP. 
V 1.NP se nachází chodba, na kterou navazují jednotlivé sklepy bytů, kotelna a kolárna. 
 Na dalších nadzemních podlažích se nacházejí jednotlivé byty, řešeny obdobným 
způsobem. Na každém podlaží se nachází dva typy bytů. První je 3 + kk a druhý je 2 + 
kk. U prvního typy se vchází ze schodišťového prostoru do předsíně, dále pak 
obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňským koutem. Dále navazuje chodba, z které se 
vchází do koupelny s WC, dětského pokoje se šatnou a ložnice rodičů se šatnou. Na 
ložnici rodičů navazuje ve 2.NP zimní zahrada, ve 3.NP balkón. Na dětský pokoj 
navazuje balkón jak ve 2.NP, tak i ve 3.NP. Ve 4.NP veškeré balkóny odpadávají, 
jelikož je patro řešeno jako podkroví. U druhého typu bytu se vchází ze schodišťového 
prostoru do předsíně, dále pak obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňským koutem. Dále 
navazuje koupelna s WC a ložnice, z které vcházíme na balkón. Umístění a poloha 
jednotlivých bytů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavek na denní proslunění 
obytných prostor. 



  

38 

 

D.1.1.a.2  Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérové požadavky pro lékárnu jsou dodrženy a plní funkci pro užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Samotný vstup do bytů a 
jednotlivé byty nejsou řešeny bezbariérově. Objekt lékárny je bezbariérově přístupný. 

 

D.1.1.a.3  Kapacita objektu, užitkové plochy, osvětlení a oslunění 

 Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s lékárnou, který má celkem 6 bytových 
jednotek. Dům není podsklepen. V 1.NP se nachází lékárna a technické zázemí domu a 
bytů. Předpokládaný počet nájemníků bytů je 18 osob. Počet pracovníků v lékárně je 5 
osob. Plocha užívána pro bydlení je 530,75 m2, plocha lékárny je 124,16 m2. 
Navrhovaná stavba má zastavěnou plochu 230,625 m2. Obestavěný prostor činí 3298 
m3. Výška hřebenů od úrovně podlahy v 1.NP je 15,180 m a 14,030 m. Podlaha 1.NP je 
od upraveného terénu 0,200 m výše. Realizací stavby nedojde k zastínění stávajících 
oken stávajících staveb v okolí ani k zastínění sousedních pozemků. Všechny pobytové 
místnosti v navrhované budově jsou osvětleny a odvětrány otvory oken a dveří. 

 

D.1.1.a.4  Konstrukční a stavebně technické řešení 

 Objekt je navržen ze zděného systému Porotherm a to jak veškeré zdivo, tak i 
stropy s balkóny. Střecha je od firmy Bramac z betonových tašek. Objekt je zateplen 
pomocí polystyrenových desek Isover Greywall. Budova má šedou fasádu. Pásy 
v oblasti oken jsou kolem celé budovy opatřeny lícovými pásky Terca barvy blue velvet 
(nádech červené barvy). Barva střechy je břidlicově černá. Okna jsou dřevěná, barevný 
odstín kaštanu tmavého. Vstupní dveře do lékárny jsou automatické posuvné. Dveře 
vedlejšího vstupu jsou dřevěné, odstín kaštanu. 

 1. Bourací práce 

 Na pozemku se nenachází žádné stávající stavby, ani stromy ani jiné objekty. 
Bourací práce tedy nebudou probíhat. 

 2. Zemní práce 

 Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako neplodná půda, nebude proto nutno 
sejmou ornici. Výkopové práce budou prováděny dle výkresu základů – D.1.2, práce 
budou prováděny pomocí těžké techniky dodavatelem určenou firmou. Drobné dodělky 
budou probíhat za pomoci ručního nářadí. Další zemní práce souvisejí s vytvořením 
přípojek inženýrských sítí. Veškerá vytěžená zemina bude uložena na pozemku 
investora a poté bude použita na terénní úpravy. 



  

39 

 

 3. Základové konstrukce 

 Základové pasy budou provedeny jako jednostupňové s drážkou po obvodu pro 
uložení izolace soklu a okapového chodníku. Drážka je 150 mm široká a ve výšce -
0,570 m vůči podlaze 1.NP. Pasy budou ze železobetonu, beton C 25/30 a ocel B 500 B. 
Šířka základového pasu je 800 mm a hloubka založení je -1,270 m k podlaze 1.NP. 
Hloubka založení splňuje podmínku nezamrzne hloubky. Pod základy bude pro 
vyrovnání výkopu proveden podkladní beton v tloušťce 100 mm. Základová deska bude 
provedena ze železobetonu, beton C 25/30 a ocel B 500 B. Výztuž desky bude v podobě 
KARI sítě 8/150. Tloušťka desky je 150 mm a po celém obvodě bude bedněna od 
začátku drážky v pasu až po vrchol základové desky. Bednění bude po dosažení 
požadované hodnoty betonu odstraněno. Před provedením betonáže se musí provést 
osazení chrániček pro prostupy odpadů ležaté kanalizace, přívod pro přípojky vody, 
plynu a elektrické energie. Po obvodu základů se před betonáží musí uložit zemnící 
pásek pro upevnění budoucího bleskovodu. Přejímku základové spáry musí stvrdit 
zápisem oprávněná osoba autorizovaného statika. 

 4. Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

 Na vyzrálou železobetonovou základovou desku se provede nátěr penetrací a na ni 
po vyschnutí pokládka vlastní hydroizolace s přeložením minimálně 0,25 m. Použije se 
hydroizolační asfaltový pás typu S. Hydroizolační vrstva musí být provedena jako 
spojitá vrstva, celistvě a voděodolně. Rovina vodorovné spáry izolace proti zemní 
vlhkosti a vodě musí být provedena minimálně v úrovni 0,25 m nad úrovní okolního 
upraveného terénu, eventuelně s vytažením a přehnutím izolačních pásů tak, aby 
nemohlo dojít k průniku vlhkosti a vody z okolí. 

 5. Svislé konstrukce 

 Obvodové svislé konstrukce jsou zhotovené z keramických bloků Porotherm 50 
EKO + Profi, zděné pomocí malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo 
je z keramických bloků Porotherm 30 AKU P + D, zděné pomocí malty pro tenké spáry 
Porotherm Profi. Vnitřní příčkové zdivo je z keramických bloků Porotherm 8 Profi, 
zděné pomocí malty pro tenké spáry Porotherm Profi. U konstrukčního systému 
Porotherm je nutné postupovat v souladu s pokyny pro montáž. (viz například Podklad 
pro provádění systému Porothrem, dodavatel Wienerberger). Zdivo musí být založeno 
nad hydroizolačním pásem, musí být provedeno na vodorovné ploše. Pokud bude nutno 
řezat keramické bloky, provede se dělení pomocí pily. Všechny zděné konstrukce budou 
dodávány od jediného výrobce, aby se zachovala komptabilita svislých konstrukcí jako 
celku. Kotvení příček k obvodovým a vnitřním nosným stěnám bude provedeno 
v souladu s pokyny pro montáž pomocí kotvících trnů zaražených do předvrtaných 
otvorů, eventuelně přes kotvící plechové příložky. 

 6. Vodorovné nosné konstrukce a konstrukce schodišť 
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 Vodorovné konstrukce stropů v navrhované stavbě jsou řešeny jako Porotherm 
stropy. Stropy se skládají z trámků Porotherm a vložek Miako, zabetonované 
s výztužnými prvky. Trámky jsou osazeny na nosné stěny s minimálním přesahem 125 
mm. V úrovni stropu se po obvodu objektu provede železobetonový věnec s tepelnou 
izolací tl. 100 mm a věncovkou Porotherm. Provedení stropů bude v souladu s montáží 
předepsanou dodavatelem. Tloušťka stropu bez podlahy bude 250 mm. Veškeré detaily 
řešeny dle výrobce. Podrobnější specifikace viz výkresy skladby stropů.   
 Překlady nad otvory jsou typovými výrobky konstrukčního systému Porotherm. 
Použity jsou také monolitické překlady u větších otvorů, kde nepostačí překlady 
Porotherm. Překlady budou osazeny na roznášecí vrstvu malty s přesahem na nosnou 
konstrukci zdivo 125 mm na obě strany otvoru, který se má překlenout (do délky 
překladu 175 mm), 200mm (u překladu délky 2000 – 2250) a 250 mm (u překladu délky 
více než 2500 mm). Překlady v obvodovém zdivu budou opatřeny tepelnou izolací tl. 
130 mm.       
 Vnitřní dvouramenné schodiště bude provedeno jako železobetonové. Jedná se o 
monolitickou konstrukci prováděnou přímo na stavbě do bednění. Provádění musí být 
udělané specializovanou firmou s potřebnou certifikací. Po dosažení požadované 
pevnosti betonu se bednění odmontuje. Nosný prvek podesty je také průvlak, který má 
rozměry 300 x 240 mm. Zábradlí schodiště bude kotveno pomocí svorníkové kotvy do 
schodiště ze shora. Výška zábradlí je 900 mm. 

 7. Komín 

 Komín bude proveden z komínových vložek Schiedel UNI*** Plus. Bude 
dvouprůduhový na plynné palivo. Průduchy průměrů 160 mm, rozměry tvárnice jsou 
320 x 590 mm. Komín bude vyveden nad konstrukci střešního pláště do výšky +15,760 
m od úrovně podlahy 1.NP a opatřen prefabrikovaným komínovým pláštěm. 

 8. Krov 

 Krov je navržen ze smrkového dřeva. Nosnou konstrukci tvoří sloupy rozměru 
200 x 200 mm, vaznice uložené na zdivu rozměrů 180 x 200 mm a pozednice uložené 
na pozedním věnci rozměrů 160 x 120 mm a kotveny pomocí chemických kotev do 
věnce. Krokve, kleštiny, pásky, vzpěry a ztužující trámy jsou dodávány dle výkresu 
krovu. 

 9. Střešní plášť 

 Střecha je navržena jako valbová s dvěma úrovněmi hřebenů. Střešní plášť bude 
tvořen betonovými taškami Bramac Max břidlicově černé barvy, které se pokládají na 
laťování a uchycují pomocí hřebíků. Laťování je přibito na kontralatě a ty jsou 
uchyceny do krokví pomocí šroubů. Mezi kontralatěmi a krokvemi je vložena pojistná 
difůzní hydroizolace. Pod krokvemi je v části podkroví uložena tepelná izolace Isover 
Unirol Profi, tl. 200 mm. Pohledová část podkroví je tvořena sádrokartonem. 
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 10. Sádrokartonářské konstrukce 

 Podhled podkroví bude řešen pomocí sádrokartonových desek sytému Rigips. 
Montáž závěsného systému se řídí podle postupů výrobce. Nosný závěsný systém se 
upevňuje pomocí CD závěsů do krokví, na ty se dále připevňují profily R – CD a na ně 
se pomocí rychlošroubů Rigips 2 12 TN připevní sádrokartonová deska Rigips 1 x RF 
(DF), tl. 15 mm. Sádrokartonové desky budou také použity v bytech typu 3 + kk, jako 
oddělení šaten od místností. Zde bude použita sádrokartonová příčka Rigips 1 x RB (A), 
tl. 12 mm. Příčka bude osazena do hliníkových profilů. Veškeré postupy dle výrobce. 
Materiál dodáván od jednoho výrobce. 

 11. Zámečnické výrobky 

 Jedná se o zábradlí použité na schodištích, balkónech a u francouzského okna ve 
4.NP. Veškeré zábradlí je dodáváno firmou B & T spol., s.r.o. Jednotlivé typy se 
odvíjejí od značení dodavatele. Schodišťové zábradlí je nerezové typu SK s bukovým 
madlem, horní kotvení sloupků pomocí svorníkových kotev. Madlo u strany schodiště 
se stěnou je dřevěné – bukové, profilované, rozměry 50 x 60 mm, kotveno pomocí 
nerezové konzoly AISI a šroubů do zdiva. Balkónové zábradlí je nerezové zábradlí typu 
KL, horní kotvení sloupků pomocí svorníkových kotev. 

 12. Podlahy 

 Jednotlivé typy podlah jsou popsány, viz příloha Druhy skladeb. V budově se 
nachází deset druhů skladeb + dvě venkovní skladby. Veškeré povrchy před započetím 
montáže podlaha musí být vlhké a zbaveny nečistot. U některý druhů skladeb nutno 
penetrovat podklad. Keramická dlažba dodávaná od RAKO, s.r.o. Koberce a PVC 
dodávány od firmy Breno a dřevěné podlahy dodávány od firmy Centrum dřevěných 
podlah – Praha. 

 13. Omítky vnitřní 

 Veškeré zděné konstrukce vnitřních zdí a příček a konstrukce stropů budou 
dokončeny vrstvami omítek. Budou použity dva typy omítek. První typ bude použit 
v celém prvním nadzemním podlaží, kromě výdejny léčiv a jedná se o 
vápenocementovou, jednovrstvou, lehčenou omítku Baumit MPI 25 L. Omítka bude 
nanášena strojně. Druhý typ bude použit v bytech a ve výdejně léčiv. Jedná se o 
sádrovou, jednovrstvou, lehčenou omítku s hlazeným povrchem Baumit Ratio Glatt L. 
Omítka bude také nanášena strojně. Na zdivo se před zhotovením omítek provede 
cementový špric pro lepší soudržnost omítkových povrchů. Do rohů u oken, nadpraží 
oken a venkovních rohů místností se provede zabudování typových výztužných profilů 
omítkovatelných, kovových. 

 14. Obklady 
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 Podrobné specifikace viz příloha Druhy skladeb. V úklidové místnosti, na WC, 
v koupelnách a umývárnách jsou obklady vyvedeny až ke stropu. U kuchyňských koutů 
jsou obklady v úrovni nad kuchyňskou linkou. Podrobnější popis viz výkresy půdorysů. 
Veškeré keramické obklady dodávány firmou RAKO, s.r.o. Obklady se budou lepit na 
povrch stěn opatřený hrubými omítkami. Pod keramické obklady, tam kde je to nutné, 
se provede nátěr voděodolné hmoty, zabraňující poškození zdiva vlivem vlhkosti. 
Keramické obklady se lepí flexibilními lepidly.  

 15. Klempířské konstrukce 

 Veškeré klempířské prvky – svody, okapy, oplechování komínu probíhající skrz 
střešní krytinu, okeničky a podobně jsou řešené z běžného měděného plechu 
v podobném odstínu, jakou bude mít klempířské prvky okenních parapetů. Plech bude 
mít tloušťku minimálně 0,7 mm. 

 16. Tepelné izolace, kročejové izolace 

 V podlahách na zemině jsou vloženy tepelně izolační desky Isover EPS 70, 
v tloušťce 60 mm. V podlahách na stropech je vložena kročejová izolace, izolační deska 
z minerálních vláken Isover N 4,0, tl. 40 mm. Podrobnější specifikace viz příloha Druhy 
skladeb. Stěny obvodového zdiva se zateplí izolačními deskami Isover Greywall, tl. 100 
mm. Sokl stavby a základový pas obvodového zdiva směrem k terénu bude až do 
hloubky -0,570 m od úrovně podlahy v 1.NP dokončen zateplovacími deskami Isover 
EPS Sokl 3000, tl. 80 mm. Výplně oken a dveří se provedou jako tepelně izolační 
trojsklo. Izolace podkroví je provedena pomocí izolačních desek z minerální vaty Isover 
Unirol Profi, celkové tl. 200 mm.       
 U tepelné izolace fasády je pro zaručení funkčnosti a dlouhé životnosti nutné 
podklad zbavit nečistot, prachu a mastnot. Očištění podkladu se provede buď tlakovou 
vodou, nebo mechanicky kartáči a metlami. Je nutné zkontrolovat rovinnost podkladu. 
Pokud je nerovnost větší než 5 mm, je nutné před vlastním nalepením izolačních desek 
vyrovnání podkladu ruční omítkou. Teplota vnějšího vzduchu, zpracovávaného 
materiálu a podkladu nesmí v žádném případě klesnout pod + 5 °C.   
 Penetrace podkladu, zejména pokud bude podklad nerovný, a bude před realizací 
vlastního zateplovacího sytému vyrovnán, bude provedena penetračním nátěrem pod 
šlechtěné omítky. Nátěr zpevní povrch, sjednotí savost vrstev, zlepší přolnavost a 
soudržnost celého podkladu.       
 Před pokládkou a nalepením první, spodní řady tepelně izolačních desek se 
provede upevnění soklové lišty. Soklová lišta slouží k ochraně spodní hrany izolačních 
desek před mechanickým poškozením a zajistí vodorovnou rovinnost první vrstvy 
desek. Lišta se kotví do podkladu plastovými hmoždinkami v minimálním počtu 3 kusy 
hmoždinek na 1 metr lišty. Nerovnosti podkladu se vyrovnají vložením plastových 
podložek v místě ukotvení lišty. Spára mezi stěnou a soklovou lištou se vymaže 
lepidlem. Lišty se navzájem spojují sponkami, na nárožích se sestřihnou do úkosu do 
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příslušného úhlu. Soklová lišta má okapový nos.      
 Lepení tepelně izolačních desek musí být na sraz, těsně vedle sebe, směr kladení 
je zespoda nahoru. Na desky se nanese lepící tmel, rozetře se a důkladně přitlačí 
k podkladu a usadí se do roviny. Napojení na další desky se provádí natupo, co 
nejtěsněji tak, aby nevznikaly žádné nerovnosti vůči deskám navzájem. Technologická 
přestávka před nalepením výztužné vrstvy je minimálně 3 dny. Pokud mezi tepelně 
izolačními deskami vzniknou mezery, vyplní se proužky izolantu, nebo se vypění 
polyuretanovou pěnou. Nikdy se nesmí vyplnit lepidlem!      
 Kotvení plastovými hmoždinkami se provede po technologické přestávce po 
lepení, což jsou dva dny. Provede se kovovými talířovými hmoždinkami. Drobné 
nerovnosti se odstraní přebroušením brusným papírem. Následně se skrz tepelně 
izolační desky provede navrtání otvorů až do nosného podkladu pomocí vrtáku 
s prodlouženým dříkem. Na 1 m2 desky fasádního polystyrenu se provede minimálně 6 
kusů hmoždinek, jelikož se jedná o budovu, kde výška navrhovaného horního nároží 
zateplené stěny nepřesahuje 20 m. V místě kde budou na fasádě provedeny lícové pásky 
Terca, se počet hmoždinek zvětší, pro dostatečnou únosnost izolačních desek.  
 Armovací vrstva se provede na desky z tepelně izolačního polystyrenu pomocí 
lepidla s vloženou sklovláknitou armovací tkaninou. Vrstva slouží ke zpevnění povrchu 
tepelně izolačních desek, přenášení pnutí ve vrstvách vznikajících tepelnými výkyvy a 
vytváří rovinný podklad pro nanesené finální povrchové vrstvy. Vrstva je minimálně 2 
mm silná. Přesah sklovláknitých armovacích tkanin je minimálně 100 mm. Po zavadnutí 
podkladní vrstvy se nanese druhá, vyrovnávací vrstva tmelu v tloušťce cca. 2 mm, která 
tkaninu v celé ploše důkladně a rovnoměrně překryje. Čerstvě vytvořenou vrstvu je 
třeba chránit až do jejího vytvrdnutí před povětrnostními vlivy, jako je přímé sluneční 
záření, vítr, déšť a mráz.       
 Penetrace pod finální vrstvou omítky se provádí, aby se docílilo sjednocení 
savosti podkladu armovací vrstvy a aby byla následná finální vrstva omítky rovnoměrně 
vysychala a mohla bez problémů strukturovat. Penetrace se provádí penetračním 
nátěrem nebo kontaktním nátěrem pod omítky. Penetrace se nanáší až na vyschlou 
armovací vrstvu.      

 17. Finální venkovní omítka 

 Provedena na penetrovaný podklad.  Jedná se o fasádní nátěr na bázi silikonové 
disperze – weber.ton silikon, silikonový podkladní nátěr G500. Odstín nátěru je šedé 
barvy weber.color line SE1B. Před nanesením finálního nátěru musí být podklad suchy 
a dostatečně vyzrálý, zbaven prachu a nečistot. Doba vyzrání je minimálně 5 dnů po 
penetraci. Finální nátěr se nesmí zpracovávat za teplotách pod + 5 °C a nad + 25 °C. 
Nesmí se pracovat při přímém slunečním záření a silném větru. Po dobu vysychání 
vody je nutné, aby nedošlo k poškození mrazem zejména dešťovou vodou. 

 18. Výplně otvorů 
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 Venkovní okna jsou opatřena okenními křídly osazenými v dřevěných rámech 
s tepelně izolačním trojsklem. Jedná se o dřevěné eurookna Vekra Natura 78, který 
představují systém vhodný pro nízkoenergetické domy. Ovládací prvky oken budou 
provedeny z kovu. Barva rámu je kaštan tmavý. Ovládací kování okna bude umožňovat 
otevírání všech křídel, minimálně jedno křídlo bude umožněno otevřít i formou 
ventilačního vyklopení. Okna budou dodávána s vnitřními žaluziemi s manuálním 
ovládáním. Dezén žaluzií hnědá. Podrobnější specifikace oken viz příloha Druhy oken. 
 Venkovní dveře budou dřevěné od dodavatele Tredo. Budou osazeny do 
dřevených zárubní. Výplň bude tvořena izolačním trojsklem. Ovládací prvky dveří 
budou provedeny z kovu. Barevný odstín bude kaštan. Vstupní dveře do lékárny budou 
automatické dvoukřídlové posuvné, dodané firmou G – Mont na zakázku. Barevný 
odstín hnědý. Nutné bezbariérové řešení. Podrobnější specifikace viz příloha Druhy 
dveří.          
 Vnitřní dveře budou dřevěné, dodávány firmou Solodoor. Budou osazeny do 
dřevěných zárubní. Ovládací prvky dveří budou z kovu. Podrobnější specifikace viz 
příloha Druhy dveří. 

 19. Nátěry 

 Veškeré dřevěné konstrukce krovu jsou dokončené ochrannými nátěry proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Všechny kovové prvky jsou dokončeny 
základním a vrchním nátěrem. 

 20. Konstrukce venkovních zpevněných ploch 

 Všechny zpevněné venkovní plochy budou provedeny z betonových dlaždic Best, 
jako zámková dlažba. Jako podkladní vrstva bude provedeno lože zhotovené z drceného 
kameniva a štěrkodrtě. Spodní pláň bude před provedením vrstvení kameniva nutno 
prověřit penetrační zkouškou, aby se ověřila únosnost podkladu. Pokud podkladní 
vrstva neumožní realizovat potřebnou kvalitu zemní pláně přímo, bude nutné vrstvy 
podloží upravit např. provápněním. Vrstvení ložných vrstev kameniva je možné 
realizovat až po dosažení požadované hodnoty pevnosti a únosnosti podkladní zeminy. 
Nové zpevněné plochy budou lemovány betonovými obrubníky Best.  

 21. Konstrukce okapového chodníku 

 Po celém obvodu budovy bude proveden okapový chodník z kačírku. Pod vrstvou 
kačírku bude lože z drceného kameniva a pod ním pískové lože, kde bude uložena 
drenáž. Okraj okapového chodníku bude opatřen betonovým obrubníkem. 

 

 Veškeré práce HSV i PSV jsou běžného charakteru. Realizace stavby se 
předpokládá oprávněnou firmou. Práce se mohou začít realizovat až po vydání 
stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem 
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D.1.1.a.5  Dodržení obecných podmínek na výstavbu 

 Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s obecnými a 
technickými podmínkami na výstavbu a s dalšími obecně závaznými předpisy týkajících 
se navrhování, užívání stavby a dalších opatření staveb pro bytovou výstavbu.    

 

   

 

 

 

 

   

 

 

V Jindřichově Hradci:  květen 2014 

Vypracoval:   Jakub Lacina
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3. ZÁVĚR 

 Práce byla zpracována na základě studie, která je přílohou bakalářské práce. Po 
dokončení studie byly zpracovány veškeré výkresy s dodatečnými přílohami a také 
vlastní text práce, který tvoří tři technické zprávy. Po zpracování výkresů a vyřešení 
veškerých detailů budovy, byla zpracována požárně bezpečnostní technická zpráva i 
s výpočty, dále pak stavebně fyzikální posouzení stavebních materiálů také s výpočty. 
Veškeré přílohy jsou součástí bakalářské práce, a dle norem vyhovuje veškeré 
posouzení na jednotlivé doporučené hodnoty. Změna oproti studii nebyla zásadní ve 
smyslu dispozice, ale byla provedena změna střechy, úpravy ve smyslu zateplení 
objektu a přizpůsobení konstrukcí vůči navrhovaným materiálům, podle postupu 
montáže výrobce. 
 Bakalářská práce byla zpracována v souladu se zadáním a v rozsahu určeném 
vedoucím práce. Splňuje tedy požadované cíle zadání a vyhovuje rozsahem zpracování 
projektové dokumentaci stavební části k provedení novostavby bytového domu 
s lékárnou v městě Jindřichův Hradec, dle vyhlášky č. 62 / 2013 Sb., O dokumentaci 
staveb. 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

Normy a zákony: 

• ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
• ČSN 73 2410 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
• ČSN 73 2610 Provádění ocelových konstrukcí 
• ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce 
• ČSN 73 3130 Stavební práce – truhlářské stavební práce 
• ČSN 73 3440 Stavební práce – sklenářské stavební práce 
• ČSN 73 3445 Obklady keramické a skleněné 
• ČSN 73 3610 Klempířské stavební práce 
• ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 
• ČSN 74 4505 Podlahy 
• Zákon č. 183/2006 sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Zákon č. 100/2001 sb., O posuzování vlivů na životní prostředí 
• Zákon č. 93/2004 sb., Ministerstvo zemědělství 
• Zákon č. 114/1992 sb., O ochraně přírody a krajiny  
• Vyhláška č. 268/2009 sb., O technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 398/2009 sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
• Vyhláška č. 499/2006 sb., O dokumentaci staveb 
• Vyhláška č. 501/2006 sb., O obecných požadavcích na využívání území 
• Vyhláška č. 526/2006 sb., Ministerstvo pro místní rozvoj 
• Zákon 133/1998 sb., O požární ochraně 
• Vyhláška MVČR č. 23/2008 sb., O technických podmínkách požární ochrany 

staveb 

• Vyhláška MMRČR č. 499/2006 sb., O dokumentaci staveb 
• ČSN 730810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
• ČSN 730810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

• ČSN 730810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 

Skripta a studijní opory: 

• Studijní opory – Požární bezpečnost staveb, Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební  

• Studijní opory – Teplená technika budov, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební 
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www stránky: 

• www.wienerberger.cz – veškeré montážní postupy pro navrhování z cihelných 
tvárnic POROTHERM 

• www.isover.cz – veškeré teplené a kročejové izolace, difůzní fólie, hydroizolace 
• www.bramac.cz – střešní krytina 

• www.baumit.cz – vnitřní omítky 
• www.weber-terranova.cz – fasádní nátěry, penetrace 

• www.rako.cz – keramická dlažba a obklady 
• www.koberce-breno.cz – koberce a PVC 

• www.cdp-praha.cz – plovoucí laminátové podlahy 
• www.rigips.cz – veškeré sádrokartonové výrobky 
• www.vekra.cz – okna a balkónové dveře 

• www.solodoor.cz – vnitřní dveře 
• www.tredo.cz – vstupní dveře 

• www.g-mont.cz – vstupní automatické dveře 
• www.evromat.cz – klempířské prvky 
• www.zabradli-schodiste-kovovyroba.cz – zábradlí 

• www.denbraven.cz – lepidla, tmely, chemické kotvy a montážní pěny 
• www.shiedel.cz - komíny 

• www.tzb-info.cz – odborné rady 
• www.wikipedie.cz  
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

NP nadzemní podlaží 
2 + kk velikost bytu: 2 místnosti + kuchyňský kout 
3 + kk velikost bytu: 3 místnosti + kuchyňský kout 
KCE konstrukce 
Sb. Sbírka 
k. ú. katastrální území 
parc. č. ( p.č. ) parcelní číslo 
st. parc. č. stavební parcelní číslo 
č. p.  číslo popisné 
ČSN česká technická norma 
LV list vlastnictví 
SO stavební objekt 
STL plynovod středotlaký plynovod 
NN vedení vedení nízkého napětí 
tl. [mm; m] tloušťka 
DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí; světlost potrubí 
HUP hlavní uzávěr plynu 
R´w [dB] vážená stavební neprůzvučnost 
HSV hlavní stavební výroba 
PSV pomocná stavební výroba 
DPS dokumentace pro provedení stavby 
ŽB železobeton 
h výška požárního objektu 
p [kg/m2] požární zatížení 
pn [kg/m2]  nahodilé požární zatížení 
ps [kg/m2]  stále požární zatížení 
pv [kg/m2]  výpočtové požární zatížení 
a [-] součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 
an [-] součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

pro nahodilé zatížení 
as [-] součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

pro stálé zatížení 
b [-]  součinitel rychlosti odhořívání z hlediska stavebních podmínek 
c [-] součinitel požárně bezpečnostního opatření 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
P. Ú.  požární úsek 
v [m/s] rychlost 
Q [l/s] odběr vody 
E [ks] počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 
K [ks] počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu CHÚC či NÚC 
S [m2] celková půdorysná plocha požárního úseku 
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So [m
2] celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P. Ú. 

hs [m] světlá výška požárního úseku 
ho [m] výška otvorů v v obvodových a střešních konstrukcích P. Ú. 
CHÚC chráněná úniková cesta 
NÚC nechráněná úniková cesta 
ÚP [m] únikový pruh 
Q [MJ/m2] množství tepla 
Sp [m

2] plocha požárního úseku 
Spo [m

2] plocha oken v požárním úseku 
po [%] požárně otevřená plocha úseku 
s [-]  součinitel vyjadřující podmínky evakuace 
U [W.m-2.K-1] součinitel prostupu tepla 
R [m2.K.W-1] tepelný odpor konstrukce 
Ry [m

2.K.W-1] tepelný odpor jednotlivých vrstev konstrukce 
dy [m] tloušťka i-té vrstvy konstrukce 
λy [W.m-1.K-1] součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy konstrukce 
Rsi [m

2.K.W-1]  tep. odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 
Rse [m

2.K.W-1] tep. odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  
RT [m

2.K.W-1] tepelný odpor při prostupu tepla 
UN,20[W.m-2.K-1] požadovaný součinitel prostupu tepla  
UEC,20[W.m-2.K-1]doporučený součinitel prostupu tepla 
Uem[W.m-2.K-1] průměrný součinitel tepla 
HT[W.K -1] měrná ztráta prostupem tepla 
A [m2] plocha obálky budovy, stanovená součtem ploch Aj 
A j [m

2] plocha dílčí konstrukce 
Uj [W.m-2.K-1] součinitel prostupu tepla dílčí konstrukce 
bj [-] činitel teplotní redukce 

∆Utbm[W.m-2.K-1] průměrný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi na 
systémové hranici budovy¨ 

ϴi,j [°C]    návrhová vnitřní teplota pro dílčí konstrukci 
ϴe [°C]  teplota venkovního prostředí 
ϴie [°C] rozdíl teplot vnitřního a venkovního prostředí 
ϴim [°C] převažující návrhová vnitřní teplota 
ϴgr [°C] teplota zeminy pod podlahou 
ϴep [°C] teploty nevytápěné půdy 
Uem,N,rq(rc) požadované (doporučené) hodnoty průměrného součinitele tepla 
CI [-] klasifikační ukazatel 
EPS pěnový (expandovaný) polystyren 
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