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Abstrakt 

Diplomová práce zpracovává projekt čtyřpodlažní, nepodsklepené konstrukce s plochou 

jednoplášťovou střechou. Pro zdivo je použit zdící systém HELUZ. Pro stropní konstrukce je 

použit systém SPIROLL. Část dispozice bytových jednotek je tvořena mobilními posuvnými 

příčkami LIKO-S pro snadnou a rychlou úpravu dispozice. V bytovém domě je devět 

bytových jednotek.  

  

Klíčová slova 

bytový dům, čtyřpodlažní, nepodsklepený, plochá střecha, mobilní příčky  

  

  

  

Abstract 

The master&apos;s thesis containing four-storey project, basementless apartment house with 

single skin flat roof. Walling system HELUZ is used for walls. System SPIROLL is used for 

ceiling construction. Part of the disposition of residential units is formed by mobile sliding 

partitions Liko-S for easy and quick adjustment of the layout. The apartment house contains 

nine apartments.  

  

Keywords 

apartment house, four-storey, basementless, flat roof, mobile sliding walls  
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Úvod 
 Cílem řešení diplomové práce je návrh bytového domu pro účely bydlení v 

rozsahu stanovené zadáním. Vyřešení dispozic pro daný účel, volba vhodného nosného 

systému a vypracování výkresové dokumentace, včetně textové části v souladu s 

vyhláškou č. 62/2013 Sb., zahrnující i stavebně fyzikální posouzení, výpočty a 

specifikace. Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Dobříš (okres Příbram). 

Jedná se o mírně svažitý pozemek, svažující se k jihu.Architektonické řešení vychází z 

daného funkčního využití, místních podmínek, prostorových regulativ a ze snahy o 

citlivé členění objektu na pozemek i s ohledem na sousední objekty. 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Stavba 

Název stavby: Bytový dům 

Místo stavby: katastrální území: Dobříš 

 parc.č. 1400/68 a 1400/69 

Charakter stavby: novostavba 

Účel stavby: bydlení 

 

 Obsahem prováděcí projektové dokumentace je výstavba bytového 

nepodsklepeného domu o čtyřech podlažích na pozemku p.č. 1400/68 a 1400/69, 

katastrální území Dobříš. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník: Stavox, a.s. 

 Rybníky 105, 263 01 Rybníky 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Projektant: Bc. Roman Skalický 

 Rybníky 62, 263 01 Rybníky 

 

A.2 Údaje o území 

 

A.2.1 Rozsah řešeného území 

 Stavba bude umístěna na pozemku p. č. 1400/68 a 1400/69, katastrální území 

Dobříš ve vlastnictví stavebníka. Z ulice Březová je přístup na staveniště. Území je 

vybaveno inženýrskými sítěmi a komunikacemi. Na daný pozemek navazuje výstavba 

bytových domů z jihu a západu. Inženýrské sítě jsou napojeny z ulice Březová. Ornice v 

místě dostavby bude odhrnuta stranou a odvezena ze staveniště. 

 

A.2.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Na pozemku nejsou známa žádná ochranná pásma. Na území nejsou kladeny v 

tomto pohledu žádné podmínky ani omezení. 

 

A.2.3 Údaje o odtokových poměrech 

 Staveniště leží v mírném svahu, dešťová voda stéká k jižnímu okraji pozemku a 

vsakuje v něm. Stavba nezmění odtokové poměry. Dešťová voda ze střechy domu bude 
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svedena do kanalizace v souladu s vyjádřením příslušných správců a majitelů sítí. 

Parkoviště a zpevnění plochy budou odvodněny do veřejné kanalizace. 

 

A.2.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací města Dobříš 

včetně závazných vyhlášek. Stavba vyžaduje stavební povolení. 

 

A.2.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. Regulační podmínky 

obsažené v územně plánovací dokumentaci města Dobříš jsou v projektové 

dokumentaci dodrženy. 

 

A.2.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů. Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území. 

 

A.2.7  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Návrh splňuje požadavky a vyjádření všech dotčených orgánů. 

 

A.2.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou žádné výjimky a úlevová řešení pro řešené území. 

 

A.2.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Vybudování pěší a silniční komunikace na pozemku ke stávající komunikaci. 

Vybudování přípojek elektro, kanalizace a vodovodu. 

 

A.2.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Tab. 1: Pozemky stavby 

obec k.ú. p.č. vlastnické právo druh pozemku výměra 

[m
2
] 

Dobříš 

(540111) 

Dobříš 

(627968) 

1400/16 Vlasatá Marie, Husova 

1492, 26301 Dobříš  
 

orná půda 18052 

Dobříš 

(540111) 

Dobříš 

(627968) 

1400/60 Beldíková Jaroslava, 

Březová 834, 26301 

Dobříš 
 

 

orná půda 108 

Dobříš 

(540111) 

Dobříš 

(627968) 

1400/67 Beldíková Jaroslava, 

Březová 834, 26301 

Dobříš 
 

 

orná půda 848 

Dobříš 

(540111) 

Dobříš 

(627968) 

1430/24 Neoralová Simona, Lesní 

211, 25203 Řitka 

ostatní plocha 664 
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A.3 Údaje o stavbě 

 

A.3.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu nepodsklepeného bytového domu o čtyřech nadzemních 

podlažích. 

 

A.3.2 Účel užívání stavby 

 Stavba bude sloužit k bydlení. V objektu bude 9 bytových jednotek a příslušné 

domovní vybavení. 

 

A.3.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalého charakteru. 

 

A.3.4 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Navrhovaný objekt respektuje technické požadavky na stavby a obecné 

technické požadavky na stavby pro bytovou výstavbu. Bytové jednotky nejsou navrženy 

jako bezbariérové. 

 

A.3.5 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba nevyvolává potřebu splnění žádných speciálních požadavků a není 

památkově, ani jinak chráněná podle jiných právních předpisů. 

 

A.3.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z 

jiných právních předpisů 

  Projektová dokumentace splňuje vyjádření a požadavky všech dotčených 

orgánů. 

 

A.3.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

A.3.8 Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha,obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

 Zastavěná plocha: 365,32 m
2
 

 Celková podlahová plocha: 1129,89 m
2
 

 Celková užitná plocha: 842,79 m
2
 

 Plocha parkoviště a komunikace: 476,43 m
2
 

 Plocha chodníků a dalších zpevněných ploch: 88,17 m
2
 

 Plocha zeleně: 745,21 m
2
 

 Obestavěný prostor: 5050,17 m
3
 

 Počet bytů: 9 

 Užitné plochy bytů: 100,26 m
2
 

  59,43 m
2 
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 Výška atiky nad UT: 13,81 m 

 Předpokládaný maximální počet obyvatel 32 osob 

 

A.3.9 Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou  vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

 Stavba bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci, plynovod NTL, silové 

vedení NN, pitnou vodu a vedení veřejného osvětlení. 

 Dešťová voda bude zasakována na pozemku stavebníka p. č. 1400/69, katastrální 

území Dobříš. Bezpečnostní přepad vsakovacích bloků bude napojen na splaškovou 

kanalizaci, která je dále napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci. 

 

Dešťová voda 

 Odvodňovací plochy: 350,55 m
2 

(plochá střecha) 

   700,55 m
2 

(kominukace) 

 Vsakovací plocha 700,55 m
2 
 

 

Splašková odpadní voda 

 Denní produkce splaškových odpadních vod: 100 l/den/obyv.  

 Předpokládaný maximální počet obyvatel: 32 osob 

 Denní produkce splaškových odpadních vod: 3200 l/den 

 

Voda 

 Roční spotřeba vody na obyvatele: 35 m
3
/rok/obyv. 

 Předpokládaný maximální počet obyvatel: 32 osob 

 Roční spotřeba vody: 11200 m
3
/rok 

 

Teplá voda 

 Roční spotřeba teplé vody: 350,4 m
3
/rok 

 

Zemní plyn 

 Roční spotřeba zemního plynu: 130,38 MWh/rok  

   = cca 12 365,51 m
3
/rok 

Energetická náročnost budovy 

 Třída energetické náročnosti budovy: C (úsporná) 

 

Odpad 

 Předpokládaná produkce komunál. odpadu: 5 l/den/obyv. 

 Předpokládaný maximální počet obyvatel: 32 osob 

 Denní produkce komunálního odpadu: 160 l/den 

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Stavební řízení a povolení stavby: 04/2015 

 Předpokládané zahájení stavby: 07/2015 

 Předpokládané dokončení stavby: 10/2016 
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Orientační náklady výstavby 

 Orientační cena na m
3
 obestavěného prostoru: 5020,00 Kč/m

3
 

 Obestavěný prostor: 5050,17 m
3
 

 Orientační náklady výstavby: 25 351 000,00 Kč 

 

A.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

 SO01 Bytový dům 

 SO02 Připojení na místní komunikaci a parkoviště 

 SO03 Vodovodní přípojka 

 SO04 Dešťová přípojka 

 SO05 Přípojka splaškové kanalizace 

 SO06 Přípojka nízkého napětí 

 SO07 Přípojka plynovodu 

 SO08 Zpevněné plochy na pozemku 

 SO09 Plochy pro komunální odpad 

 SO10 Veřejné osvětlení 

 SO11 Vsakovací bloky 
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B.1 Popis území stavby 

 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

 Řešený objekt bytového domu bude umístěn na pozemku p. č. 1400/68 a 

1400/69, katastrálního území Dobříš ve vlastnictví stavebníka. Objekt bude situován 

doprostřed pozemku, podél ulice Březová, na severním okraji města Dobříš. 

 Celkové výměry parcel jsou 870 a 834 m
2
. Jsou svažité na jih, nezastavěné. V 

blízkém okolí se nachází bytová výstavba. 

 

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum), 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Geologický průzkum nebyl proveden, bude řešen při realizaci stavby v rámci 

zemních prací. Předpokládaná únosnost zeminy vycházející z již provedených 

průzkumů okolních pozemku je uvažována Rdt = 0,275MPa pro zeminu F3 hlína písčitá 

MS, konzistence pevná. 

 Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, bude řešen při realizaci stavby v 

rámci zemních prací. V rámci hydrogeologického průzkumu je nutné posoudit možnost 

vsakování dešťových vod na řešeném pozemku. 

 Na základě provedeného stanovení radonového indexu byl řešený pozemek 

zařazen do nízkého radonového indexu. Kontaktní konstrukce budou opatřeny celistvou 

hydroizolací s vodotěsně provedenými spoji a prostupy. Dispoziční řešení bude 

provedeno tak, aby se v kontaktních podlažích nezvyšoval podtlak.  

 Proveden vizuální průzkum dotčeného pozemku z hlediska zjištění 

neočekávaných skutečností a vlivů, které by mohli negativně ovlivnit průběh návrhu a 

realizace stavby. Na pozemku se nevyskytují žádné neočekávané vlivy a skutečnosti, 

které by negativně ovlivnili návrh a realizaci stavby. 

 

B1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Řešený pozemek není předmětem jakékoliv ochrany nemovitostí. 

 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové 

poměry v území 

 Stavba ani její provoz nenaruší stávající životní prostředí a nebude mít negativní 

vliv na zdraví osob. Stavba nebude stínit sousedním objektům. Vzhledem k typu využití 

objektu se neuvažuje o provádění zvláštních protihlukových opatření, konstrukční 

systém objektu má dostatečnou neprůzvučnost. Při běžném provozu objektu se 

nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. Běžný komunální odpad bude 

likvidován popelnicemi na tříděný odpad popř. kontejnerem na smíšený odpad na 

pozemku investora. Stavební odpad v průběhu výstavby bude likvidován podle svého 

druhu a uložen na registrované  úložiště stavebního odpadu v souladu se zákonem o 

odpadech a jeho provádějícími vyhláškami v plném znění. 

4



B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nenachází žádná stavba a ani žádné zákonem chráněné dřeviny. 

V souvislosti s řešenou stavbou nevznikají žádné požadavky na asanace a demolice. 

Náletové dřeviny, které se nacházejí v minimálním množství na pozemku budou před 

zahájením realizace odstraněny. 

 

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 V souvislosti s řešenou stavbou nejsou požadavky na zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Pozemek není chráněn 

zemědělským půdním fondem. 

 

B.1.8 Územně technické podmínky 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je z ulice Březová. Napojení bytového 

domu na inženýrské sítě bude taktéž z ulice Březová.  

 

B.1.9 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba bytového domu není časově ani věcně vázána na předchozí výstavbu. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek. 

 Nově vybudovaný objekt bude sloužit jko bytový dům. V bytovém domě je 

navrženo 9 bytů. Byty lze rozdělit na dva dispoziční typy, které lze pomocí mobilních 

posuvných příček měnit. Typ 1 je v základním stavu byt 4+1 a lze jej přeformovat až na 

byt 1+kk. Typ 1 se v bytovém domě nachází 6 krát. Typ 2 je v základním stavu byt 2+1 

a lze jej přeformovat až na byt 1+kk. Typ 2 se v bytovém domě nachází 3 krát. Dále je 

navrženo garážové parkovací stání pro 6 osobních automobilů, každé samostatně. Další 

parkovací stání pro 5 osobních automobilů včetně jednoho pro invalidy a tělesně 

postižené je navrženo u ulice Březová na pozemku investora. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Urbanistické řešení vychází z místní situace a platné Územně plánovací 

dokumentace. Objem stavby navazuje na okolní výstavbu. Dodržuje koncepci 

zastavěnosti území vyjádřenou územním plánem města Dobříš. 

 

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Řešení vychází z účelu užívání stavby, místních podmínek a prostorových 

regulativ. Stavba je vzhledově koncipována v jednoduchém geometrickém samostatně 

stojícím tvaru kvádru s plochou střechou v bílé barvě a s lodžiemi na jižní straně v 

barvě červené. 
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 Stěnové konstrukce jsou zděny z keramických broušených tvárnic HELUZ. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Okna i dveře 

jsou plastová bílé barvy. Fasáda je řešena jako dvoubarevná v kombinaci barev bílé a 

červené se škrábanou strukturou povrchu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V 1.NP se nachází kotelna, sušárna, kočárkárna a místnost pro úschovu jízdních 

kol, prostory pro skladování a garáže. 

 V 2.NP, 3.NP, 4.NP se nachází obytné buňky, v každém podlaží tři. Dále je v 

každém podlaží součástí chodby úklidová komora. 

 Jednotlivá podlaží jsou spojena vnitřním tříramenným železobetonovým 

schodištěm a výtahem bez strojovny o nosnosti 675 kg pro maximálně 9 osob. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 

389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.dále je 

dodržena norma ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem 

a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. Jedná se 

zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění (změna 301/2009 Sb.). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

B.2.6.1 Stavební řešení 

 Objekt bytového domu je nepodsklepený, samostatně stojící o čtyřech 

nadzemních podlažích. Stěnové konstrukce jsou zděny z keramických broušených 

tvárnic HELUZ. Stropní konstrukce jsou tvořeny z předpjatých stropních panelů 

SPIROLL. Objekt je založen na betonových základových pasech a nadezdívce z 

dutinových tvarovek BEST o šířce 500 mm. Izolace obvodových stěn je tvořena z 

granitových fasádních desek z šedého polystyrenu. Zastřešení objektu je plochou 

jednoplášťovou střechou o sklonu 3%. 

 

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

 

Základové konstrukce 

 Objekt je založen na betonových základových pasech z třídy betonu C16/20. 

Základové pasy jsou od úrovně -0,840 m a níže betonovány přímo do základových rýh a 

od úrovně -0,840 výše jsou betonovány do dutinových tvarovek BEST, pod které musí 

být nejdříve provedena vyrovnávací betonová vrstva tloušťky 50 mm. 
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Svislé konstrukce 

 Obvodové nosné stěny jsou tvořeny keramickými broušenými tvárnicemi 

HELUZ P15 30. Vnitřní nosné zdivo z tvarovek HELUZ P15 25, HELUZ AKU 30, 

HELUZ P15 20. Nenosné příčky jsou HELUZ AKU 11,5 a obloukové a oblouku 

navazující příčky z tvárnic YTONG tloušťky 100 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou z přepjatých železobetonových panelů SPIROLL 

tloušťky 200 mm, uložené na železobetonový věnec. Spáry mezi stropními dílci jsou 

zality s vloženou konstrukční výztuží. Pro zálivku se použije beton o největší velikosti 

zrn 8 mm, pevnosti C16/20. 

 

Schodiště 

 V objektu se nachází centrální železobetonové tříramenné schodiště okolo 

výtahové šachty. Rozměr stupňů je 165 x 310 mm. Schodišťové rameno je široké 1500 

mm. 

 

Střešní konstrukce 

 Zastřešení objektu jednoplášťovou plochou střechou. Vrchní konstrukci tvoří 

povlaková hydroizolace ze souvrství asfaltových pásů, spodní samolepící pás 

GLASTEK 30 STICKER PLUS z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3,0 mm, nosná 

vložka skleněná tkanina. Horní pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 5,2 mm s nosnou vožkou z polyesterové rohože a s 

břidličným posypem. 

 

Výplně otvorů 

 Okna v obvodových konstrukcích budou plastová stejně jako vchodové dveře. 

Dveře domovního vybavení budou kovová, dveře domovních jednotek budou dřevěná. 

 

Hydroizolace 

 Hydroizolace stavby proti zemní vlhkosti je tvořena pásem GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm s jemným separačním 

posypem, nosná vložka skleněná tkanina. 

 

B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

B.2.7.1 Technické řešení 

 Vytápění je zajištěno ústředním topením v 1.NP v kombinaci s podlahovým 

vytápěním v 2.NP, 3.NP a 4.NP. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV jsou 

uvažovány dva kondenzační plynové kotle o výkonu jednoho kotle 65 kW. Pitnou 

vodou bude stavba zásobena z veřejného vodovodu. Větrání místnosti bude provedeno 

okny přirozeným větráním. Splaškové odpadní potrubí ústí do kanalizační šachty na 

pozemku investora. Odtud je pak vedena přípojka do jednotné kanalizace. Rozvody jsou 

vedeny v instalačních šachtách. Silové vedení nízkého napětí bude do objektu přivedeno 

přípojkou na distribuční síť. Likvidace dešťových vod je řešena zasakováním na 

pozemku stavebníka. Objekt bude opatřen bleskosvodem. 

 

B.2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 

 Kanalizace dešťová, kanalizace splašková, příprava TV, vytápění, plynové 

kondenzační kotle, silové vedení nízkého napětí, bleskosvod. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požární bezpečnost řešena viz. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. Stavba je 

navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

 a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

    - požární odolnost konstrukcí je navržena dle PBŘ 

 b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

    - požární konstrukce a uzávěry zabraňují šíření ohně a kouře ve stavbě 

 c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

    - sousední stavby jsou mimo požárně nebezpečný prostor  

 d) umožnění evakuace osob a zvířat 

    - ze stavby je umožněna bezpečná evakuace osob 

 e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

    - stavba z hlediska příjezdu a přístupu umožňuje zásah HZS 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Kritéria tepelně technických hodnocení 

 Konstrukce bytového domu bude posouzena na součinitele prostupu tepla tak, by 

odpovídaly příslušné normy ČSN 73 0540. Pro výplně otvorů bude použit izolační 

dvojsklo s plastovým rámem. Dále je nutné dodržet zákon č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií a související předpisy. 

 

Posouzení využití alternativních zdrojů energie. 

 Nejsou využívány alternativní zdroje energií. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem 

a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se 

zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění (změna 301/2009 Sb.). 

 Větrání objektu je přirozené okny. Odvětrávání prostor kuchyní, wc, koupelen 

bude nucené. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenými plochami výplní 

otvorů. Umělé osvětlení je zajištěno svítidly. Komunální odpad bude skladován na 

vyhrazeném místě na pozemku v kontejnerech. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Na základě mapy radonového rizika se předpokládá na pozemku nízké 

radonové riziko. Navržená hydroizolace splňuje požadavky na ochranu proti pronikání 

radonu z podloží. 

 

Ochrana před bludnými proudy 

 Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebyla ochrana před bludnými 

proudy řešena. 

 

Ochrana před technickou seizmicitou 

 V budově nejsou navržena zařízení způsobující technickou seizmicitu. 

 

Ochrana před hlukem 

 Stavba je navržena z běžně používaných materiálů se standardními způsoby 

provádění. Konstrukce splňuje požadavky na vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. 

V blízkosti budovy nejsou žádné výrazné zdroje hluku, před kterými by bylo nutné 

stavbu chránit. 

 

Protipovodňová opatření 

 Stavba je nenachází v povodňové oblasti. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

B.3.1 Napojení na technické infrastruktury 

 Vodovodní přípojka, splašková kanalizace a plynovod bude napojen na stávající 

sítě v ulici Březová. Dešťová kanalizace bude svedena do vsakovacích bloků. Silové 

vedení nízkého napětí bude řešeno přípojkou z elektrické stanice.  
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B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Pro splaškovou kanalizaci se předběžně uvažuje s potrubím PP DN250. Celková 

délka trasy bude 42,60 m.  

 Dešťová kanalizace bude svedena do svou souborů vsakovacích bloků. Každý 

soubor bude čítat 160 ks polypropylenových vsakovacích bloků o celkové vsakovací 

ploše 120,00 m
2
. Předběžně je navrhnuto potrubí PP DN 200. Celková délka dešťového 

potrubí bude 62,50 m.  

 Vodovodní přípojka je navržena z potrubí HDPE DN80 o celkové délce přípojky 

16,80 m. Součástí je vodoměrná šachta před objektem a napojení nadzemního hydrantu. 

 Plynovodní přípojka NTL je navržena z potrubí PE32 a vedena do skříňky 

hlavního uzávěru plynu na západní stěně objektu. Délka potrubí bude 9,40 m. 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

Popis dopravního řešení 

 Pro bytový dům bude zřízena příjezdová komunikace, parkovací plochy pro 

vlastníky bytu a komunikace pro pěší. Při návrhu bylo postupováno dle ČSN 73 6056 a 

ČSN 73 6110. 

 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na stávající komunikaci bude řešeno samostatným sjezdem 

vybudovaným jako součást řešeného objektu. 

 

Doprava v klidu 

 V 1.NP je 6 řadových garážových samostatných stání určených pro majitele 

bytu. Vedle objektu je parkoviště pro dalších šest míst včetně jednoho pro imobilní. 

 

Doprava pro pěší 

 V rámci výstavby příjezdové komunikace budou vybudovány chodníky pro pěší 

komunikaci, sloužící pro přístup do objektu a komunikaci kolem objektu.  

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Terénní úpravy  

 Stavba vyžaduje terénní úpravy terénu. Před započetím stavby bude provedena 

skrývka ornice. Zemina z výkopu bude odvezena na příslušnou skládku. Na stavbě 

zůstane pouze množství nutné pro hrubé terénní úpravy. Zpevnění svahů bude 

provedeno pomocí opěrných gabionových stěn. 
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Použité vegetační prvky 

 Návrh zahrnuje doplnění vegetačních prvků především listnatých stromů. 

Vysázení bude provedeno dle situace. Specifikace dřevin provede dendrolog. 

 

Biotechnická opatření 

 Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 

.  

 

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

 

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

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebude produkovat 

emise, ani hluk, aby bylo nutno navrhnout speciální technická opatření. Vliv 

zasakované dešťové vody na znečištění půdy, případně podzemní vody bude 

zanedbatelný. 

 

Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb přírody 

 Na stavbě, ani v okolí stavby se nevyskytují zákonem chráněné dřeviny a 

živočichové. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a nedojde k narušení 

ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

 

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba je mimo chráněná území Natura 2000 a žádná taková území neovlivní. 

 

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

 

Návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

 Stavba nevyvolává potřebu zřídit nová ochranná a ni bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

  Stavba bytového domu splňuje podmínky regulačního plánu města Dobříš a 

dalších všeobecných základních požadavků z hlediska plnění úkolů a ochrany 

obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Staveniště bude na jednotlivé inženýrské sítě napojeno stavebními přípojkami. 

Jedná se především o napojení na vodovodní síť. K napojení na síť nízkého napětí bude 

sloužit elektroměrná a pojistková skříň umístěná na staveništi. Ta bude napojena na síť 

nízkého napětí v ulici Březová. Na staveništi budou umístěny mobilní toaletní buňky. 

 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

 Během výstavby bude staveniště odvodněno přirozeným odvodněním, vsakem. 

 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení bude ze stávající komunikace. Po celou dobu provádění stavebních 

prací musí být zajištěna bezpečnost chodců. Dopravní řešení bude předem projednáno a 

odsouhlaseno městským úřadem Dobříš. 

 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Provádění stavby nebude mít zásadní negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

V rámci výstavby bude zvýšena prašnost a hlučnost vyplívající z technologie provádění. 

 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 Staveniště bude oploceno, okolí bude chráněno běžnými opatřeními. Stavební 

technika bude před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Asanace, 

demolice a kácení dřevin není nutné. 

 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Staveniště je přímo přístupné z ulice Březová. Není nutný zábor dalšího 

pozemku. 

 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 Při stavbě bude produkováno minimální množství emisí. 

 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Zemina vytěžená při zemních pracích bude použita na pozemku investora, 

přebytky budou odvezeny na skládku. 

 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie 

budou všechny nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
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B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s 

platnými zákony,  nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanovením i ČSN, které 

se týkají bezpečnosti a  ochrany zdraví, zejména však následujícími: 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

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

zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

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.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.  

 

 Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisy a zajistí, aby 

všechny osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. 

Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou 

konzultovány s projektantem a zapsány do stavebního deníku. 

 

B.8.11 Úprava pro bezbariérovou výstavbu dotčených staveb 

 Realizací stavby nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 

Nevznikají požadavky na úpravy staveniště a okolí pro bezbariérové užívání. Stavební 

pozemek je nezastavěný, nevyskytují se na něm žádné bezbariérově užívané stavby. 

 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Dle potřeb realizace bude omezena doprava na ulici Březová po dobu trvání 

výstavby. 

 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Při stavbě musí být brán ohled na stávající zástavbu. 

 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Stavební řízení a povolení stavby: 04/2015 

 Předpokládané zahájení stavby: 07/2015 

 Předpokládané dokončení stavby: 10/2016 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

D.1.1.1 Technická zpráva 

 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Navrhovaný objekt bytového domu bude stavbou pro bydlení. V objektu bude 

9 bytových jednotek a příslušné domovní vybavení. 

 Zastavěná plocha: 365,32 m
2
 

 Celková podlahová plocha: 1129,89 m
2
 

 Celková užitná plocha: 842,79 m
2
 

 Obestavěný prostor: 5050,17 m
3
 

 Počet bytů: 9 

 Užitné plochy bytů: 100,26 m
2
 

  59,43 m
2 

 Výška atiky nad UT: 13,81 m 

 Předpokládaný maximální počet obyvatel 32 osob 

 

Architektonické, výtvarné materiálové řešení 

 Objekt je samostatně stojící, nepodsklepený, čtyřpodlažní, obdélníkového 

půdorysu o vnějších rozměrech 22,60x16,20 m. Hlavní vstup do objektu je v 1.NP z 

přilehlého terénu ze severní strany. Garážové vjezdy jsou v 1.NP z přilehlého terénu z 

jižní strany. Garáže nejsou zateplené, takže zateplená část 1.NP tvoří jen plocha 

9,60x22,60 m. Následující podlaží jsou již zatepleny v celé své ploše. Objekt je 

zastřešen jednoplášťovou plochou střechou o sklonu 3%. Každý z bytů má na jižní 

straně lodžii přes celou šířku bytu. Byty lze rozdělit na dva dispoziční typy, které lze 

pomocí mobilních posuvných příček měnit. Typ 1 je v základním stavu byt 4+1 a lze jej 

přeformovat až na byt 1+kk. Typ 1 se v bytovém domě nachází 6 krát. Typ 2 je v 

základním stavu byt 2+1 a lze jej přeformovat až na byt 1+kk. Typ 2 se v bytovém 

domě nachází 3 krát. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 Z hlediska zabezpečení bezbariérové užívání stavby bylo při vypracování 

projektové dokumentace postupováno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavba 

splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Bytové 

jednotky nejsou navrženy jako bezbariérové. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V 1. NP se nachází kotelna, prostory pro skladování různých potřeb pro 

domácnost, kočárkárna a místnost pro úschovu jízdních kol a sušárna. V 2. NP, 3. NP, 

4. NP se nacházejí obytné buňky, v každém podlaží jsou tři obytné buňky. Celkem je v 

objektu 9  obytných buněk. Dále je v každém podlaží součástí úklidová komora. 
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Jednotlivá podlaží jsou spojena vnitřními tříramennými přímými železobetonovými 

monolitickými schodišti. Jednotlivá podlaží jsou také spojena výtahem bez strojovny o 

nosnosti 675 kg pro maximálně 9 osob. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Objekt je samostatně stojící, nepodsklepený, čtyřpodlažní.   

 Objekt je založen na betonových základových pasech z třídy betonu C16/20. 

Základové pasy jsou od úrovně -0,840 m a níže betonovány přímo do základových rýh a 

od úrovně -0,840 výše jsou betonovány do dutinových tvarovek BEST, pod které musí 

být nejdříve provedena vyrovnávací betonová vrstva tloušťky 50 mm. 

 Obvodové nosné stěny jsou tvořeny keramickými broušenými tvárnicemi 

HELUZ P15 30. Vnitřní nosné zdivo z tvarovek HELUZ P15 25, HELUZ AKU 30, 

HELUZ P15 20. Nenosné příčky jsou HELUZ AKU 11,5 a obloukové a oblouku 

navazující příčky z tvárnic YTONG tloušťky 100 mm. 

 Stropní konstrukce jsou z přepjatých železobetonových panelů SPIROLL 

tloušťky 200 mm, uložené na železobetonový věnec. Spáry mezi stropními dílci jsou 

zality s vloženou konstrukční výztuží. Pro zálivku se použije beton o největší velikosti 

zrn 8 mm, pevnosti C16/20. 

 V objektu se nachází centrální železobetonové tříramenné schodiště okolo 

výtahové šachty. Rozměr stupňů je 165 x 310 mm. Schodiště je široké 1500 mm. 

 Zastřešení objektu jednoplášťovou plochou střechou. Vrchní konstrukci tvoří 

povlaková hydroizolace ze souvrství asfaltových pásů, spodní samolepící pás 

GLASTEK 30 STICKER PLUS z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3,0 mm, nosná 

vložka skleněná tkanina. Horní pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 5,2 mm s nosnou vožkou z polyesterové rohože a s 

břidličným posypem. 

 Okna v obvodových konstrukcích budou plastová stejně jako vchodové dveře. 

Dveře domovního vybavení budou kovová, dveře domovních jednotek budou dřevěná. 

 Hydroizolace stavby proti zemní vlhkosti je tvořena pásem GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm s jemným separačním 

posypem, nosná vložka skleněná tkanina. 

 

Bezpečnost při učívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla ze všech hledisek bezpečná a 

při jejím užívání nevznikalo nebezpečí nehod, poškození, úrazů apod., např. uklouznutí, 

pádem, zásahem elektrickým proudem a vloupání. Veškeré použité materiály, 

technologie a zařízení musí splňovat příslušné normy a právní předpisy a musí být 

použity dle platných technických postupů. 

 

Stavební fyzika 

 Stavební fyzikální posouzení jsou uvedeny v samostatné části projektové 

dokumentace ve složce E - Stavební fyzika. 
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Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou uvedeny v samostatné části 

projektové dokumentace ve složce D - Požárně bezpečnostní řešení. 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

 Jakost navržených materiálů musí být doložena platnými atesty a certifikáty ve 

smyslu příslušných paragrafů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

 Požadovaná jakost provedení bude řešena v průběhu realizace v rámci vstupních,  

mezioperačních, výstupních kontrol a dále vždy při předání jednotlivých stavebních 

etap a to odpovědnou osobou k tomuto účelu předem určenou. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

 Nejsou známy žádné netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na 

provádění a  jakost navržených konstrukcí. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Zhotovitel zajistí dílenskou dokumentaci vybraných plastových, klempířských, 

truhlářských a zámečnických prvků. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Budou provedeny veškeré povinné kontroly, měření a zkoušky stanovené 

technologickými předpisy a normami, ze kterých budou vyhotoveny protokoly případně 

záznamy oprávněnou osobou. 

 Případné kontroly, měření a zkoušky nad rámec povinných budouprováděny na 

základě požadavkutechnického dozoru stavebníka. 

 

Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 2010. 

ČSN 01 3495. Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb. 1997. 

ČSN 73 0532.  Akustika  -  Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky. 2010. 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie. 2005. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. 2011. 

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005. 

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody. 2005. 

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky. 2007. 

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 2007. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty. 2009. 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb  - Společná ustanovení. 2009. 

ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb  - Osazení objektů osobami. 1997. 

5



ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. 2010. 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 2003 

ČSN 73 1901. Navrhování střech - Základní ustanovení. 2011. 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. 2004. 

 

D.1.1.2 Výkresová část 

 Výkresová část je přílohou ve složce C - Výkresová část. 

 

D.1.1.3 Dokumenty podrobností 

 Dokumenty podrobností jsou přílohou ve složce B - Textové části a výpočty. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.1 Technická zpráva 

 

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

 Jedná se o samostatně stojící čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt prostých tvarů. 

 Objekt je založen na betonových základových pasech z třídy betonu C16/20. 

Základové pasy jsou od úrovně -0,840 m a níže betonovány přímo do základových rýh a 

od úrovně -0,840 výše jsou betonovány do dutinových tvarovek BEST, pod které musí 

být nejdříve provedena vyrovnávací betonová vrstva tloušťky 50 mm. 

 Obvodové nosné stěny jsou tvořeny keramickými broušenými tvárnicemi 

HELUZ P15 30. Vnitřní nosné zdivo z tvarovek HELUZ P15 25, HELUZ AKU 30, 

HELUZ P15 20. Nenosné příčky jsou HELUZ AKU 11,5 a obloukové a oblouku 

navazující příčky z tvárnic YTONG tloušťky 100 mm. 

 Stropní konstrukce jsou z přepjatých železobetonových panelů SPIROLL 

tloušťky 200 mm, uložené na železobetonový věnec. Spáry mezi stropními dílci jsou 

zality s vloženou konstrukční výztuží. Pro zálivku se použije beton o největší velikosti 

zrn 8 mm, pevnosti C16/20. 

 V objektu se nachází centrální železobetonové tříramenné schodiště okolo 

výtahové šachty. Rozměr stupňů je 165 x 310 mm. Schodiště je široké 1500 mm. 

 Zastřešení objektu jednoplášťovou plochou střechou. Vrchní konstrukci tvoří 

povlaková hydroizolace ze souvrství asfaltových pásů, spodní samolepící pás 

GLASTEK 30 STICKER PLUS z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3,0 mm, nosná 

vložka skleněná tkanina. Horní pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 5,2 mm s nosnou vožkou z polyesterové rohože a s 

břidličným posypem. 

 

Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na 

výkresovou dokumentaci 

 Definitivní rozměry, případně specifikace výztuže základových konstrukcí, 

sloupů, průvlaků, překladů a schodiště budou upřesněny zhotovitelem. Uvedené 
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konstrukce předběžných  rozměrů jsou zakresleny v rámci výkresové dokumentace, jenž 

je přílohou ve složce C - Výkresová část. 

 

Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od 

anténních souprav, mimořádná, apod. 

 Nosná konstrukce bytového domu je dimenzována na zatížení sněhem pro 

II.sněhovou oblast ( 1,0 kN/m
2
) a zatížení větrem pro III.větrovou oblast (0,45 kN/m

2
). 

 Provozní zatížení typového podlaží využívaného bytem činí  1,50 kN/m
2
. 

Zatížení užitné je převzato dle účelu daných prostor. 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

 Beton stěnových, stropních a základových konstrukcí je třídy C 16/20. Výztuž 

železobetonových konstrukcí je navržena z oceli R 10 505 a KARI sítí.  

 Jakost navržených materiálů musí být doložena platnými atesty a certifikáty ve 

smyslu příslušných paragrafů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Požadovaná jakost provedení bude 

řešena v průběhu realizace v rámci vstupních, mezioperačních, výstupních kontrol. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

 Nejsou známy žádné netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na 

provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

Zajištění stavební jámy 

 Vzhledem k hloubce stavební jámy není její zajištění řešeno. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Budou provedeny veškeré povinné kontroly, měření a zkoušky stanovené  

technologickými předpisy a normami, ze kterých budou vyhotoveny protokoly případně 

záznamy oprávněnou osobou. Případné kontroly, měření a zkoušky nad rámec 

povinných budou prováděny na základě požadavku technického dozoru stavebníka. 

 

V případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti 

vlastník konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů 

 Projektová dokumentace neřeší žádné změny stávající stavby. Řešený objekt je 

novostavbou 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 

rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

 Zhotovitel zajistí dokumentaci v rozsahu technické zprávy, podrobného 

statického výpočtu a výkresové dokumentace pro následující konstrukce: monolitické 
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betonové základové pasy a deska, monolitické železobetonové/betonové základové 

patky, monolitické železobetonové sloupy, monolitické železobetonové schodiště, 

monolitické železobetonové průvlaky a stropní výměny, monolitické železobetonové 

překlady okenních a dveřních otvorů, monolitická železobetonová stropní deska 

výtahové šachty. 

 Hodnoty minimální únosnosti vycházejí ze zatížení objektem samotným a 

zatížením na objekt působícím. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou uvedeny v samostatné části 

projektové dokumentace ve složce D - Požárně bezpečnostní řešení. 

 

Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod. 

ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 2004 

ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 3: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 

sněhem. 2005. 

 

Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné 

předpisy a normy 

 Pracovní činnosti mohou vykonávat pouze kvalifikovaní a oprávnění pracovníci, 

jejichž kvalifikace odpovídá daným činnostem. Pomocné práce může pracovník 

provádět za podmínky zaškolení pro konkrétní činnost odpovědnou osobou a po 

seznámení s předpisy bezpečnosti práce. 

 Veškerý pracovní personál musí při práci používat ochranné pomůcky BOZP a 

musí být seznámen s předpisy bezpečnosti práce.  

 Závazné dokumenty vztahující se k požadavkům bezpečnosti práce při 

provádění: 

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 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí -Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
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D.1.2.2 Podrobný statický výpočet 

 Podrobný statický výpočet není řešen. 

 

D.1.2.3 Výkresová část 

 Výkresová část je přílohou ve složce C - Výkresová část. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení je vyhotoveno jako samostatná část projektové 

dokumentace ve složce D - Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

  Technika prostředí staveb není řešena. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

 Dokumentace technický ch a technologických zařízení není řešena. 
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Závěr 
 Diplomová práce je vypracována v rozsahu zdání. Výsledkem je projektová 

dokumentace čtyřpodlažního, nepodsklepeného bytového domu s plochou střechou, 

nacházející se na mírně svažitém pozemku v katastrálním území Dobříš. Stavebně je 

objekt řešen z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o maximální 

ekonomii výstavby a ohledem na maximální pohodlí při každodenním užívání. 

Konstrukční systém byl navržen stěnový. Zastropení z předpjatých stropních panelů. 

Dispoziční variabilitu zajišťují mobilní posuvné stěny umožňující rychlo změnu bytu z 

typu až 4+1 jen na 1+kk s velkou otevřenou plochou bez překážek. V objektu je 

navrženo 9 bytových jednotek, 6 garáží a příslušné domovní vybavení. U objektu je 

dodržena funkční, typologická a normativní správnost. 
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B. p. v.  baltský po vyrovnání 

p. č.  parcelní číslo 

NP  nadzemní podlaží 

k. ú.  katastrální území 

k. n.  katastr nemovitostí 
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XPS  extrudovaný polystyren 

SO  stavební objekt 
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PT  původní terén 
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