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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu s provozovnami na 

ulici Riegrova ve Svitavách. Bytový dům je umístěn na rovinatém pozemku v zastavěné 

části blízko centra města. Objekt je nepodsklepený o čtyřech nadzemních podlažích. 

V prvním nadzemním podlaží je umístěn kosmetický a masážní salon, trafika, prodejna 

obuvi, mateřské centrum, vstupy do obytných částí a skladovací prostory patřící 

k bytovým jednotkám. Ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky 

různých kategorií. Parkovací a odstavná stání jsou umístěna vně objektu. Stavba je 

zděná z konstrukčního systému Porotherm, střecha objektu je plochá. Obvodové stěny 

jsou navrženy s kontaktním zateplovacím systémem. Výkresy jsou zpracovány 

v programu ArchiCAD 14.  

  

Klíčová slova 
Bytový dům, provozovny, kosmetický a masážní salon, trafika, prodejna obuvi, 

mateřské centrum, parkovací a odstavná stání, plochá střecha, kontaktní zateplovací 

systém.  

  

  

  

Abstract 
The subject of this diploma thesis is the new apartment house with business premises 

in the Riegrova street in Svitavy. The apartment house is located on flat land 

in the built-up area near the town centre. The building does not have a basement and has 

four floors. On the first floor there are a beauty and massage salon, a newsagent, a shoe 

shop, a maternal centre, entrances to the residential part and storage spaces belonging 

to the housing units. On the second, the third and the fourth floors there are housing 

units of different categories. The car park is situated outside the building. The building 

is made from constructional system Porotherm, the roof of the building is flat. 

The facade is designed with an external thermal insulation composite system. Drawings 

are processed in ArchiCAD 14.  

  

Keywords 
Apartment house, business premises, beauty and massage salon, newsagent, shoe shop, 

maternal centre, car park, flat roof, external thermal insulation composite system.  
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1 Úvod 

Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu ve Svitavách. 

Projekt je zpracován na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Samostatně stojící 

objekt je umístěn v zastavěné části města v katastrálním území Svitavy-předměstí na 

části stavebních parcel č. 1941, 1942, 1943, 451/17, 3288, 3365, 3366 a 3367. Jedná se 

o nepodsklepenou čtyřpodlažní budovu zastřešenou plochou střechou. Přízemí slouží 

provozním účelům, nachází se zde kosmetický a masážní salon, mateřské centrum a dvě 

prodejny – trafika a prodejna obuvi. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny 

bytové jednotky. Vstupy do obytné části jsou řešeny ze severní a západní části 

pozemku. V této části jsou umístěny odstavná stání sloužící pro potřeby obyvatel domu. 

Vstupy do provozoven jsou navrženy ze strany přiléhající k místní komunikaci. 

Parkovací stání pro účely provozoven navazující na komunikaci jsou od pěšího vstupu 

do provozoven odděleny pruhem zeleně. Cílem práce byl návrh dispozičního řešení, 

konstrukčního a nosného systému a vypracování výkresové dokumentace.  
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2 Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: BYTOVÝ DŮM  

Místo stavby: Svitavy, ul. Riegrova, katastrální území Svitavy-předměstí, část 

stavebních parcel č. 1941, 1942, 1943, 451/17, 3288, 3365, 3366 a 3367 

Předmětem projektové dokumentace je provedení novostavby bytového domu ve 

Svitavách. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno, příjmení: Bc. Tereza Dostálová 

Místo trvalého pobytu: ul. Gorkého, Svitavy 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno, příjmení: Bc. Tereza Dostálová 

Místo trvalého pobytu: ul. Gorkého, Svitavy 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Dispoziční a architektonická studie 

Katastrální mapa 

Inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu s provozovnami na 

pozemcích p.č. 1941, 1942, 1943, 451/17, 3288, 3365, 3366 a 3367 v obci Svitavy, části 

Předměstí, katastrálním území Svitavy-předměstí. Pozemky o celkové výměře 

15 008,25 m
2
 jsou v majetku investora a nachází se v zastavěném území obce. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešené území se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Nejedná 

se o záplavové území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Dešťová voda je svedena do retenční 

nádrže u hranice pozemku a bude použita na zalévání okolních ploch. Retenční nádrž je 

napojena na dešťovou kanalizaci v ulici Riegrova. Realizací stavby nebudou odtokové 

poměry v oblasti zhoršeny. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Bylo vydáno územní rozhodnutí. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a s povolením stavby 

Podmínky územního plánu a stavebního povolení jsou dodrženy. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při realizaci musí být dodrženy všechny podmínky obsažené ve vyjádřeních 

dotčených orgánů. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Podmiňující stavební činností, předcházející výstavbě, je možnost napojení 

stavby na inženýrské sítě – vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, silové vedení NN, 

plynovod a sdělovací vedení. Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě na ulici 

Riegrova. Dočasný zábor části komunikace při realizaci přípojek bude projednán se 

správci sítí. Příjezd k pozemku je zajištěn po místní komunikaci v ulici Riegrova.  
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Stavba p.č. st. 547, ul. Riegrova, č.p. 600 – Základní škola Svitavy, Riegrova 600/4  

Pozemek p.č. 1350 – Základní škola Svitavy, Riegrova 600/4 

Stavba p.č. st. 451/2, ul. Riegrova č.p. 2246 – Bytový dům, Riegrova 2246/2a, Svitavy 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu s provozovnami. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je určena pro bydlení. V 1. nadzemním podlaží se nachází provozovny – 

kosmetický a masážní salon, trafika, mateřské centrum a prodejna obuvi. Ve 2., 3. a 4. 

nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako stavba trvalá.  

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou. Ke stavbě se nevztahují žádné údaje o ochraně 

stavby. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb jsou dodrženy. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Všechny podmínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů jsou 

dodrženy. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 



14 

 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 750,47 m
2 

Obestavěný prostor: 9613,52 m
3
 

Užitná plocha: 2366,46 m
2
 

 

Počet bytů: celkem 19 bytových jednotek 

 3 x byt 1+kk: plocha 36,54 m
2
, počet uživatelů: 2 

6 x byt 2+kk: plocha 71,07 m
2
,
 
počet uživatelů: 2

 

2 x byt 2+kk: plocha 97,06 m
2
,
 
počet uživatelů: 2

 

2 x byt 3+kk: plocha 76,72 m
2
,
 
počet uživatelů: 4 

3 x byt 4+kk: plocha 103,17 m
2
, počet uživatelů: 4 

2 x dvoupodlažní byt 4+kk: plocha 163,27 m
2
, počet uživatelů: 4

 

1 x upravitelný byt 3+kk: plocha 97,95 m
2
, počet uživatelů: 4

 

 

Provozovny: 

Kosmetický salon – plocha: 28,40 m
2
, počet pracovníků: 1 

  Zázemí pro zaměstnance – plocha: 18,5 m
2
 

Masážní salon – plocha: 37,64 m
2
, počet pracovníků: 1 

Zázemí pro zaměstnance – plocha: 6,89 m
2
 

Trafika – plocha: 38,37 m
2
, počet pracovníků: 1 

Zázemí pro zaměstnance – plocha: 17,21 m
2
 

Mateřské centrum – plocha: 60,14 m
2
, počet uživatelů: 6 

Prodejna obuvi – plocha: 45,51 m
2
, počet pracovníků: 1 

Zázemí pro zaměstnance – plocha: 32,57 m
2
 

    

Počet odstavných a parkovacích stání: 

Odstavná stání: 22 stání + 2 vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností   

pohybu a orientace 

Parkovací stání: 9 stání + 1 vyhrazené stání pro osoby s omezenou schopností  

pohybu a orientace 
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i) Základní bilance stavby 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě v ulici Riegrova – vodovod, 

plynovod, silové vedení nízkého napětí a sdělovací vedení. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže umístěné u hranice pozemku, 

která bude napojena na dešťovou kanalizaci. Dešťová voda bude využívána na zalévání 

okolních ploch. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 

V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad a recyklovatelný 

odpad. Nebude zde žádná výroba, která by mohla produkovat odpad zvláštního 

charakteru. Recyklovatelný odpad bude tříděn na složky – papír, plast a sklo. Plocha pro 

umístění kontejnerů na tuhý komunální odpad a recyklovatelný odpad bude situována u 

přilehlé komunikace. Odvoz odpadů vzniklých provozem objektu bude zajištěn smluvně 

s TS Svitavy. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby: 07/2015 

Předpokládané ukončení výstavby: 11/2016 

 

Popis postupu výstavby, členění na etapy: 

- Příprava území – zařízení staveniště 

- Provedení výkopů 

- Provedení základů 

- Provedení hrubé stavby 

- Instalace a rozvody 

- Provedení dokončovacích prácí 

- Provedení terénních úprav 
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k) Orientační náklady stavby 

Orientační hodnota stavby: 42 205 760 Kč 

- SO1 – bytový dům: 36 281 360 Kč 

- SO2 – kanalizační přípojka: 216 000 Kč 

- SO3 – vodovodní přípojka: 72 000 Kč 

- SO4 – plynovodní přípojka: 58 400 Kč 

- SO5 – přípojka silového vedení nízkého napětí: 33 200 Kč 

- SO6 – přípojka sdělovacího vedení: 57 200 Kč 

- SO7 – zpevněné plochy: 5 487 600 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavba se člení na jednotlivé objekty: 

- SO1 – bytový dům 

- SO2 – kanalizační přípojka 

- SO3 – vodovodní přípojka 

- SO4 – plynovodní přípojka 

- SO5 – přípojka silového vedení nízkého napětí 

- SO6 – přípojka sdělovacího vedení 

- SO7 – zpevněné plochy 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o rovinatý stavební pozemek v zastavěné části obce Svitavy. Stavební 

parcely o celkové výměře 15 008,25 m
2
 se nachází v katastrálním území Svitavy-

předměstí. Vjezd na pozemek je řešen z ulice Riegrova. Pozemek je porostlý travinami, 

které budou před započetím stavby odstraněny společně se sejmutím ornice. Část 

stávajících stromů bude vykácena, zbytek bude na pozemku ponechán. Stavba se 

nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na daném pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový 

průzkum. Základová půda je tvořena písčitou hlínou pevné konzistence. Provedený 

radonový průzkum stanovuje pro pozemek nízký radonový index. Hladina podzemní 

vody nebyla zjištěna. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná pásma zahrnují ochranná pásma kolem inženýrský sítí. 

V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné provádět výkopy ručně a dle požadavků 

správců jednotlivých sítí. Na pozemku se nenachází žádná bezpečnostní pásma. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Stavba nebude po realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin. 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí. Stavba nebude zhoršovat odtokové poměry v území. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je porostlý travinami, které budou před započetím stavby odstraněny 

společně se sejmutím ornice. Část stávajících stromů bude vykácena, zbytek bude na 

pozemku ponechán. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

Výstavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. 

 

h) Územně technické podmínky  

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Příjezd k pozemku je 

zajištěn po stávající místní komunikaci v ulici Riegrova. Objekt bude napojen na 

stávající inženýrské sítě na ulici Riegrova – vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, 

silové vedení NN, plynovod a sdělovací vedení. Dešťové vody budou svedeny do 

retenční nádrže s odtokem do dešťové kanalizace. 

 

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

Podmiňující stavební činností, předcházející výstavbě, je možnost napojení 

stavby na inženýrské sítě – vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, silové vedení NN, 

plynovod a sdělovací vedení. Dočasný zábor části komunikace při realizaci přípojek 

bude projednán se správci sítí. Stavbou poškozené přilehlé komunikace, plochy a 

povrchy budou obnoveny. V rámci výstavby musí být řešeno odvodnění střechy a 

zpevněných ploch. Dešťová voda ze staveniště bude odvodněna gravitačně vsakováním 

a případné větší množství odčerpáno do dešťové kanalizace. Veškeré stavební práce 

budou prováděny tak, aby stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a 

provozy v sousedství. Dočasné skládky budou realizovány na stavebním pozemku. 

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a musí dodržovat všechna pravidla 

bezpečnosti práce. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je určena pro bydlení, 1. nadzemní podlaží je vyhrazeno 

pro provozovny – kosmetický a masážní salon, trafika, prodejna obuvi a mateřské 

centrum. Ve 2. až 4. nadzemním podlaží se nachází celkem 19 bytových jednotek. 

 

Počet bytů: celkem 19 bytových jednotek 

 3 x byt 1+kk: plocha 36,54 m
2
, počet uživatelů: 2 

6 x byt 2+kk: plocha 71,07 m
2
,
 
počet uživatelů: 2

 

2 x byt 2+kk: plocha 97,06 m
2
,
 
počet uživatelů: 2

 

2 x byt 3+kk: plocha 76,72 m
2
,
 
počet uživatelů: 4 

3 x byt 4+kk: plocha 103,17 m
2
, počet uživatelů: 4 

2 x dvoupodlažní byt 4+kk: plocha 163,27 m
2
, počet uživatelů: 4

 

1 x upravitelný byt 3+kk: plocha 97,95 m
2
, počet uživatelů: 4

 

 

Provozovny: 

Kosmetický salon – plocha: 28,40 m
2
, počet pracovníků: 1 

  Zázemí pro zaměstnance – plocha: 18,5 m
2
 

Masážní salon – plocha: 37,64 m
2
, počet pracovníků: 1 

Zázemí pro zaměstnance – plocha: 6,89 m
2
 

Trafika – plocha: 38,37 m
2
, počet pracovníků: 1 

Zázemí pro zaměstnance – plocha: 17,21 m
2
 

Mateřské centrum – plocha: 60,14 m
2
, počet uživatelů: 6 

Prodejna obuvi – plocha: 45,51 m
2
, počet pracovníků: 1 

Zázemí pro zaměstnance – plocha: 32,57 m
2
 

    

Počet odstavných a parkovacích stání: 

Odstavná stání: 22 stání + 2 vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností   

pohybu a orientace 

Parkovací stání: 9 stání + 1 vyhrazené stání pro osoby s omezenou schopností  

pohybu a orientace 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je umístěn v zastavěném území, od hranice pozemku na ulici Riegrova je 

vzdálen asi 15,5 m. Poloha objektu je zřejmá z výkresu situace a je dána uliční čárou. 

Podélná osa delší části objektu je rovnoběžná s osou komunikace. Přístup na pozemek a 

k objektu je zajištěn z místní komunikace na ulici Riegrova, ze které vede zpevněná 

komunikace k odstavným stáním určeným pro potřeby obytné části a chodníky ke 

vchodům do provozovny a do obytné části. Parkovací stání pro potřeby provozoven jsou 

navržena u místní komunikace před vstupy do provozoven. Pěší vstup do provozoven je 

od parkovacích stání oddělen pruhem zeleně. Objekt splňuje podmínky územního plánu. 

 

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

řešení 

Bytový dům má půdorys ve tvaru písmene L. Budova je nepodsklepená, má 4 

nadzemní podlaží. V přízemí se nachází provozovny – kosmetický a masážní salon, 

trafika, prodejna obuvi a mateřské centrum. V přízemí jsou dále navrženy sklepní boxy, 

prostor pro ukládání jízdních kol a dětských kočárků a kotelna. Součástí provozu 

mateřského centra je venkovní terasa. Ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaží se nachází 

bytové jednotky. V rámci 3. a 4. nadzemního podlaží jsou navrženy dva dvoupodlažní 

byty. Objekt je zastřešen plochou střechou. Vstupy do provozoven jsou navrženy ze 

strany přilehlé k místní komunikaci. Vstupy do obytné části jsou ze strany odvrácené od 

komunikace. Zpevněné plochy před objektem jsou navrženy z betonové dlažby. Fasáda 

ze strukturované omítky bílé barvy je doplněna svislými a vodorovnými pruhy ze šedé 

strukturované omítky. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Obytná část budovy je rozdělena do tří částí se samostatnými vstupy, které jsou 

orientovány ze severní části objektu. Vstup do první části je řešen bezbariérovou 

rampou z důvodu umístění jednoho upravitelného bytu ve 2. nadzemním podlaží této 

části. V zádveří, které navazuje na vstup, jsou umístěny domovní schránky, které jsou 

pro vkládání zásilek přístupné z venkovního prostoru. Ze zádveří je vstup do kolárny, 

která slouží pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy. Dále 

jsou z prostoru zádveří přístupné sklepní boxy. Byty umístěné ve 2. až 4. podlaží jsou 
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přístupné ze schodišťového prostoru s výtahem umístěným v prostoru zrcadla. Výtah 

slouží jako bezbariérový přístup k upravitelnému bytu. Na každém podlaží se nachází 

dvě bytové jednotky – 3+kk a 2+kk. Provozní řešení 1. podlaží je u všech vstupů do 

obytných částí řešeno stejným způsobem. Ve druhé části se nachází vždy 3 byty na 

jednom podlaží – 1+kk, 2+kk a 4+kk. Ve třetí obytné části jsou navrženy dvě bytové 

jednotky na každém podlaží. Ve druhém podlaží jsou umístěny dva byty 3+kk. Ve 

třetím nadzemním podlaží jsou vstupy do dvou dvoupodlažních bytů 4+kk. 

 

Vstupy do provozoven jsou řešeny ze strany přilehlé k místní komunikaci. 

Všechny provozovny jsou přístupné bezbariérovou rampou. Kosmetický salon a 

masážní salon mají společný vstup. Z prostoru provozoven je dále přístupné zázemí pro 

zaměstnance. Vstup do trafiky je navržen z jižní části. Vstup do prodejny obuvi je řešen 

z východní strany. Mateřské centrum se vstupem orientovaným na východ zahrnuje 

šatnu, hernu pro děti a hygienické zázemí.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérový vstup do budovy je řešen v rámci provozoven a je zajištěn 

rampami o sklonu 1:16 navazujícími na přilehlý chodník. Vstup do obytné části, ve 

které je navržen jeden upravitelný byt, je řešen rovněž bezbariérovou rampou o sklonu 

1:16. Bezbariérové užívání uvnitř budovy je zajištěno výtahem s výtahovou kabinou o 

rozměrech 1100 x 1400 mm. Na parkovišti určeném pro provozovny je jedno místo 

vyhrazeno a provedeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Odstavná 

stání pro účely obytné části mají vyhrazena dvě stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 

k úrazům. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o zděnou, samostatně stojící budovu. Objekt je čtyřpodlažní, 

nepodsklepený, zastřešený plochou jednoplášťovou střechou.  
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Budova je zděná, svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků 

Porotherm. Svislé nenosné konstrukce jsou zděné ze systému Porotherm. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako monolitická železobetonová stropní deska. Střecha je 

plochá jednoplášťová, zateplená tepelněizolačními stabilizovanými deskami 

z expandovaného polystyrenu. Schodiště jsou železobetonová monolitická 

s keramickým obkladem stupňů. Schodiště uvnitř dvoupodlažního bytu je řešeno jako 

schodnicové z ocelových schodnic s dřevěnými stupni. Zateplení objektu je provedeno 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS z fasádních desek z polystyrenu. Vnější 

zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby, okapové chodníky jsou 

z betonové dlažby o rozměrech 600 x 600 mm. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

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

nemělo za následek 

1. zřícení stavby nebo její části 

- nepředpokládá se 

2. větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- nepředpokládá se 

3. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

- nepředpokládá se 

4. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

- nepředpokládá se 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Vodovod 

Vnitřní vodovod  

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. Vodoměr a 

hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn v plastové polypropylenové 

vodoměrové šachtě o rozměrech 900 x 1200 x 1500 mm na pozemku investora. Hlavní 
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uzávěr objektu bude umístěn na přívodním potrubí v místnosti č. 176. Každá bytová 

jednotka a provozovna bude vybavena vlastním bytovým vodoměrem. 

Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 

1,5 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V domě 

bude ležaté potrubí vedeno v instalačním kanálu pod domem. Stoupací potrubí povedou 

v instalační šachtě společně s odpadními potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a 

připojovací potrubí budou vedena v instalačních předstěnách a pod omítkou.  

Teplá voda pro bytové jednotky a provozovny bude připravována v 

zásobníkovém ohřívači THERM OKC 750 NTRR o objemu 750 l ohřívaném topnou 

vodou z ústředního vytápění.  

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR. Potrubí vně domu vedené pod 

terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Pro napojení výtokových armatur budou 

použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou 

armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené 

potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s 

gumovou vložkou.  

Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou 

použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.  Jako tepelná izolace budou 

použity termoizolační trubice z pěnového polyetylenu Mirelon Pro tloušťky 9 mm.  

 

Kanalizace 

Vnitřní kanalizace 

Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 

přípojku vedenou do stoky v ulici Riegrova. Svodná potrubí povedou v zemi pod 

podlahou 1. NP a pod terénem vně domu. V místě napojení hlavního svodného potrubí 

na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s 

poklopem Ø 600 mm. Dešťová odpadní potrubí budou napojena na plastovou retenční 

nádrž, která bude napojena na dešťovou kanalizaci. 

Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 

prostředím a povedou v instalační šachtě. Opatření proti šíření požáru bude řešeno 

použitím speciálních manžet. Čistící tvarovky se na odpadním potrubí umístí na 

přístupném místě 1 m nad podlahou v 1. nadzemním podlaží a v blízkosti zalomení. 

Připojovací potrubí budou vedena v instalačních předstěnách a pod omítkou. Pro 
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napojení praček budou osazeny zápachové uzávěrky. Dešťová odpadní potrubí budou 

vnitřní vedená volně podél stěn ve schodišťovém prostoru. V úrovni střechy bude 

střešní vtok opatřen ochranným košem. Vnitřní kanalizace je navržena podle ČSN 75 

6760. 

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na 

pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. 

Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou 

upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. Dešťová odpadní 

potrubí budou provedena z polypropylenu HT. 

 

Plynovod 

Domovní plynovod 

Plynové spotřebiče: 

Nástěnný plynový kotel: 18 - 45 kW; 3 ks 

 

Nástěnné plynové kotle THERM DUO 50 T.A budou umístěny v místnosti č. 

176 (Kotelna). Sání vzduchu pro spalování bude řešeno z místnosti, přívod vzduchu je 

řešen prostupem fasádou s protidešťovou žaluzií. Odkouření bude provedeno přes 

jednoprůduchový komín Schiedel Absolut Ø 200 mm s víceúčelovou šachtou.  

Hlavní uzávěr a plynoměr bude umístěn v nice ve sloupku před fasádou objektu. 

Ležaté potrubí bude vedeno pod terénem vně domu. Plynovodní potrubí uvnitř domu 

bude vedeno volně (viditelně) podél stěn a pod stropem. Prostupy volně vedeného 

potrubí zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek.  

Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí 

spojované svařováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 

SDR 11. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím 

upevňováno ocelovými objímkami. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém 

loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako 

uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Před uvedením 

plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti a těsnosti a výchozí revize 

odběrného plynového zařízení. Po provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí 

natřeno žlutým lakem. 
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Ústřední vytápění 

Zdrojem tepla jsou nástěnné plynové kotle THERM DUO 50 T.A s výkonem 

18 – 45 kW zapojené do kaskádové kotelny. Výkon kaskády je 135 kW. Nástěnné 

plynové kotle jsou umístěny v místnosti č. 176 (Kotelna), řešené jako plynová kotelna 

III. kategorie. Plynové kotle mají vestavěnou ekvitermní regulaci podle venkovní 

teploty. Sání vzduchu pro spalování bude řešeno z místnosti, přívod vzduchu je řešen 

prostupem fasádou s protidešťovou žaluzií. Odkouření bude provedeno přes 

jednoprůduchový komín Schiedel Absolut Ø 200 mm s víceúčelovou šachtou využitou 

pro odvětrání kotelny. 

Denní potřeba teplé vody pro obytnou část je 4,51 m
3
, pro provozovny je 0,53 

m
3
. Celková denní potřeba teplé vody je 5,04 m

3
. Teplá voda pro bytové jednotky a 

provozovny bude připravována v zásobníkovém ohřívači THERM OKC 750 NTRR o 

objemu 750 l ohřívaném topnou vodou z ústředního vytápění. Externí zásobník je 

napojen pomocí trojcestného ventilu. Jako zabezpečovací zařízení jsou navrženy 

pojistné ventily a expanzní nádoba. 

V letním období bude v provozu jeden kotel o maximálním výkonu 45 kW pro 

ohřev teplé vody. V zimním období budou v provozu všechny tři kotle o celkovém 

maximálním výkonu 135 kW pro vytápění a ohřev teplé vody. 

Materiálem potrubí ústředního vytápění je měděné potrubí vedené volně podél 

zdí. Vytápění bude řešeno deskovými otopnými tělesy opatřenými termostatickou 

hlavicí. V koupelnách budou umístěna trubková otopná tělesa. Na otopných tělesech 

budou osazeny indikátory topných nákladů. 

 

Vzduchotechnika  

 V kuchyních jsou navrženy digestoře s odtahem vzduchu ventilační šachtou do 

venkovního prostředí. Sklon odtahového potrubí bude 2°. V koupelnách a na WC jsou 

navrženy axiální ventilátory. V hygienickém zařízení mateřského centra je navržen 

zapuštěný radiální ventilátor s fotobuňkou pro automatické zapnutí a vypnutí 

v závislosti na osvětlení místnosti. Odtah vzduchu bude řešen ventilační šachtou do 

venkovního prostředí. 

 

Elektroinstalace 

 Pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč s jednofázovým elektroměrem a 

hlavním jističem 25A budou umístěny v nice ve sloupku před fasádou objektu. Bytové 
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rozvodnice budou umístěny na přístupném místě ve společných prostorách domu, a to 

ve schodišťovém prostoru před vstupem do bytových jednotek. Pro nouzové osvětlení 

v chráněné únikové cestě je navržen náhradní zdroj energie. Vnitřní rozvody 

elektroinstalace budou tvořeny měděnými kabely a budou vedeny pod omítkou. Plochá 

střecha bude opatřena bleskosvodem. Uzemnění bude tvořeno zemnícími FeZn pásky 

30 x 4 mm položenými v základech. 

 

Slaboproudé rozvody 

 Do objektu bude zavedena strukturovaná kabeláž pro přenos dat. V každé bytové 

jednotce je navržen domácí telefon. Každá bytová jednotka bude napojena na společnou 

televizní anténu.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou částí projektové 

dokumentace - viz Technická zpráva požární ochrany. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

Viz Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Alternativní zdroje energie nejsou navrženy. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 

Hygienické vybavení – zařizovací předměty 

U umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie. Umyvadlo pro tělesně 

postižené bude opatřeno nástěnnou jednopákovou směšovací baterií a podomítkovou 

zápachovou uzávěrkou. Sprchové baterie a vanové baterie budou nástěnné. U výlevky 

bude vysoko položený nádržkový splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným 

výtokem. Záchodové mísy budou závěsné. Záchodová mísa pro tělesně postižené bude 

mít horní okraj ve výšce 500 mm nad podlahou a budou u ní osazena předepsaná madla. 
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Automatická pračka bude k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojena přes 

podmítkovou zápachovou uzávěrku.             

 

Větrání v různých částech budovy (výměny, dávky vzduchu) s vlivem na kvalitu 

vzduchu  

Větrání bytových jednotek i provozoven je navrženo jako přirozené. V obytných 

místnostech je doporučena výměna vzduchu 0,5 h
-1

. V provozovnách je ve výpočtech 

uvažována výměna vzduchu 1,0 h
-1

. Kotelna je větrána prostupem ve fasádě. Větrání 

sklepních boxů bude zajištěno příčkami vyzděnými pouze do výšky 2,3 m. 

V hygienickém zařízení je navrženo odvětrání pomocí ventilátorů s odtahem vzduchu 

ventilační šachtou do venkovního prostředí.  

 

Vlhkost vzduchu 

V interiéru uvažována vlhkost vzduchu 50 %. Zařízení na úpravu vlhkosti nejsou 

navržena. 

 

Koncentrace škodlivin – zdroje, dodržování limitů technickými prostředky 

Stavba nebude po realizaci zdrojem škodlivin. 

 

Vytápění – teploty 

Vytápění obytné části: 

- Obytné místnosti a kuchyně: 20 °C 

- Koupelny: 24 °C 

- Vytápěná schodiště: 10 °C 

- Sklepní prostory: nevytápěné 

Vytápění provozoven: 

- Provozovna – Péče o tělo: 24 °C 

- Prodejna – trafika: 20 °C 

- Mateřské centrum: 22 °C 

- Prodejna obuvi: 20 °C 
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Potřeba chlazení, letní teploty, ochrana před oslněním 

Nejsou navržena zařízení na chlazení budovy. Obytné místnosti splňují 

požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období 27 °C. Ochrana před 

oslněním je řešena pomocí vnějších žaluzií a markýz. 

 

Likvidace komunálního odpadu 

Odpady vzniklé provozem objektu budou tříděny a skladovány v kontejnerech 

na určeném místě u hranice pozemku, odvoz bude zajištěn smluvně s TS Svitavy. 

 

Denní – umělé osvětlení; proslunění 

Obytné místnosti splňují požadavky na denní osvětlení. Proslunění bytových 

jednotek vyhovuje požadavkům normy ČSN 73 4301. Dne 1. března je součet 

podlahových ploch prosluněných obytných místností bytu roven nejméně jedné třetině 

součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu. Doba proslunění je dne 1. 

března nejméně 90 minut. 

 

Zdroje hluku – zdroje chladu, VZT jednotky, nástřešní ventilátory 

Nástěnná zařízení v kotelně budou zavěšena pomocí pružných závěsů, aby 

nedocházelo k šíření hluku a vibrací konstrukcemi budovy. Stacionární zařízení budou 

pružně uložena na podlahu pomocí pružných podložek. Výtahová šachta bude oddělena 

od navazujících konstrukcí antivibračním separačním materiálem Sylomer. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Provedený radonový průzkum stanovuje pro pozemek nízký radonový index. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nejsou vyžadována žádna opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ohrožena technickou seizmicitou. 

 

 



29 

 

d) ochrana před hlukem 

Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na 

takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s 

pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedních pozemcích a stavbách. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází na území ohroženém povodněmi. 

 

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

Stavba se nachází na území, kde nehrozí nebezpečí sesuvů půdy, území není 

poddolované a není ohroženo seizmickou činností. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě v ulici Riegrova (vodovodní 

řad, jednotná kanalizace, plynovod, kabelový rozvod NN, sdělovací vedení). 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou z jižní strany a jsou zřejmá z výkresu 

situace. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 

provedená z HDPE 100 SDR 11. Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný 

vodovodní litinový řad v ulici Riegrova. Vodoměrová souprava s vodoměrem a hlavním 

uzávěrem vody bude umístěna v plastové polypropylenové vodoměrové šachtě o 

rozměrech 900 x 1200 x 1500 mm na pozemku investora. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 

signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  

 

Kanalizační přípojka 

            Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 300 v ulici Riegrova. 

Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová 
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kanalizační přípojka. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní 

vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm je umístěna na 

soukromém pozemku před domem. Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích a 

obetonováno.  

 

Plynovodní přípojka 

            Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z 

potrubí HDPE 100 SDR 11. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE 

distribuční plynovod. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 4 budou umístěny v nice o 

rozměrech 600 x 600 x 250 mm ve sloupku před fasádou objektu. Nika bude opatřena 

ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na 

trojhranný klíč. Mezi sloupkem s hlavním uzávěrem a budovou povede potrubí vnějšího 

plynovodu pod terénem. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 

signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

K objektu je možný příjezd ze dvou stran. Na místní asfaltovou komunikaci jsou 

napojeny dva vjezdy na pozemek z betonové dlažby. Jeden vjezd spojuje místní 

komunikaci s odstavnými stáními pro účely obytné části. Druhý vjezd slouží pro 

zásobování prodejny obuvi. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Příjezd vozidel k pozemku 

a stavbě je zajištěn po stávající místní komunikaci na ulici Riegrova. 

 

c) doprava v klidu 

Parkovací stání pro účely provozovny jsou navržena ze strany přilehlé k místní 

komunikaci před vstupy do provozoven. Odstavná stání pro účely obytné části jsou 

navržena na západní straně pozemku, příjezd je zajištěn po zpevněné ploše navazující 

na místní komunikaci.  
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d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší přístup do obytné části i do provozoven je řešen chodníky z betonové 

dlažby. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Okolo stavby je navržen okapový chodník z betonové dlažby o rozměrech 600 x 

600 mm. Zpevněné plochy pro pěší i mobilní přístup a navazující terasa pro účely 

mateřského centra jsou navrženy ze zámkové dlažby do štěrkopískového lože.  Zbytek 

pozemku bude zatravněn. 

 

b) použité vegetační prvky 

Na pozemku bude ponechána část stávajících dřevin. Po dokončení výstavby 

budou zbývající terénní plochy zrekultivovány a zatravněny. 

 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou vyžadována. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou zlikvidovány odvozem na 

řízenou skládku, případně předány organizaci zabývající se převozem, tříděním a 

likvidací odpadu. Odpady vzniklé provozem objektu budou tříděny a skladovány 

v kontejnerech na určeném místě u hranice pozemku, odvoz bude zajištěn smluvně s TS 

Svitavy. Provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude po 

realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Před zahájením zemních prací bude provedena ochrana ponechaných stromů. 

V dané lokalitě se nevyskytují chráněné rostliny a živočichové. Po realizaci stavby 

budou okolní plochy upraveny zatravněním pro obnovu původní vegetace.  

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

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

Na základě výsledků posouzení z hlediska EIA je možné projekt zrealizovat, 

žádné podmínky nebyly stanoveny. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Na pozemku nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska plnění 

úkolů ochrany obyvatelstva byly splněny. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude napojeno na zdroj vody a elektřiny – pro tuto potřebu budou 

zřízeny dočasné přípojky 

 

b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude odvodněna gravitačně vsakováním a případné 

větší množství odčerpáno do dešťové kanalizace. Nezpevněné části staveniště budou 

odvodněny gravitačně vsakováním do podloží.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající místní komunikaci v ulici Riegrova. 

Příjezd ke staveništi je zajištěn po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní vjezd 

i výjezd ze stavby bude do ulice Riegrova. Navazující ulice k ní umožňují 

bezproblémový příjezd. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat 

v čistotě. Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla v případě potřeby 

očištěna. Případné znečištění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě 

odstraněno na náklady stavby. 

Staveniště bude napojeno na zdroj vody a elektřiny – pro tuto potřebu budou zřízeny 

dočasné přípojky. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce 

budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost 

neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. Obnoveny budou rovněž 

stavbou poškozené přilehlé komunikace, plochy a povrchy.  

 

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

dřevin 

Staveniště bude oploceno a u všech vstupů na staveniště budou umístěny 

informační a výstražné tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob. Pohyb třetích 

osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele nebo 

investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými 

pomůckami dle platných předpisů. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno 

udržovat v čistotě dle silničního zákona. Všechny plochy dotčené prováděním stavby 

budou každodenně uklízeny. Stavební jáma bude zajištěna a bude řádně ohrazena. 

Rovněž výkopy rýh pro přípojky budou řádně paženy a ohrazeny, aby nedošlo k sesuvu 

stěn výkopů a nedošlo k pádu osob do výkopu. Veškeré výkopy mimo trvalé oplocení 

staveniště budou řádně ohrazeny a označeny. Pozemek je porostlý travinami, které 

budou před započetím stavby odstraněny společně se sejmutím ornice. Část stávajících 

stromů bude vykácena, zbytek bude na pozemku ponechán. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

V průběhu výstavby dojde k dočasným záborům veřejných ploch z důvodu 

realizace přípojek.  

 

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

likvidace 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou zlikvidovány odvozem na 

řízenou skládku, případně předány organizaci zabývající se převozem, tříděním a 

likvidací odpadu. 

 

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

Ornice sejmutá v tloušťce 0,2 m bude uložena na stavebním pozemku a po 

dokončení stavby bude použita pro terénní úpravy na pozemku. Zemina z výkopů rýh 

bude uložena na stavebním pozemku a bude použita na zásypy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební práce budou realizovány tak, aby se eventuelní negativní vlivy na 

životní prostředí minimalizovaly. Předpokládaná produkce odpadů a manipulace s nimi 

v prostoru zařízení staveniště nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a 

okolní životní prostředí. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány odvozem na 

legální skládky a úložiště. Po dobu provádění stavby nesmí být okolí zatěžováno 

nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Použité mechanismy musí 

mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. 

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin.  

Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a seznámeni s předpisy 

bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, 

budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Pracovníci musí dodržovat 

všechna pravidla bezpečnosti práce. Při práci jsou pracovníci povinni používat 

předepsané osobní ochranné pomůcky. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba nebude omezovat bezbariérové užívání dotčených staveb. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při realizaci přípojek bude nutné uzavřít místní komunikaci na ulici Riegrova. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Při nepříznivé povětrnostní situaci musí být práce přerušeny. Za nepříznivou 

povětrnostní situaci se považuje bouře, déšť, sněžení, tvoření námrazy, čerstvý vítr o 

rychlosti 8 m/s, teplota prostředí menší než  –10 °C. V průběhu výstavby je nutné 

chránit konstrukce před účinky povětrnostních vlivů.  

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 07/2015 

Předpokládané ukončení výstavby: 11/2016 

 

Postup výstavby: 

- Příprava území – zařízení staveniště 

- Provedení výkopů 

- Provedení základů 

- Provedení hrubé stavby 

- Instalace a rozvody 

- Provedení dokončovacích prácí 

- Provedení terénních úprav 
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D.1.1.a Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Bytový dům bude sloužit k bydlení. Celkem je navrženo 19 bytových jednotek 

různých kategorií. První podlaží je vymezeno pro provozovny – kosmetický a masážní 

salon, trafika, prodejna obuvi a mateřské centrum. 

 

Obestavěný prostor: 9613,52 m
3
 

Zastavěná plocha: 750,47 m
2 

Užitná plocha: 2366,46 m
2
 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a 

dispoziční řešení 

Půdorys objektu má tvar písmene L. Budova je samostatně stojící, čtyřpodlažní, 

nepodsklepená s plochou střechou. Objekt je zděný, z konstrukčního systému 

Porotherm. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovny a zázemí bytových 

jednotek – kolárna, úklidová místnost a sklepní boxy. Ve 2., 3. a 4. NP se nachází 

bytové jednotky. Obytnou část tvoří 19 bytových jednotek různých kategorií (1+kk, 

2+kk, 3+kk, 4+kk a dva dvoupodlažní byty 4+kk). Vstupy do obytné části jsou řešeny 

ze severní části, vstupy do provozoven jsou ze strany přilehlé ke komunikaci. Na 

prostor mateřského centra v přízemí navazuje venkovní terasa.  

 

D.1.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby 

Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 

řešen v rámci provozoven bezbariérovými rampami o sklonu 1:16 navazujícími na 

přilehlý chodník. Vstup do obytné části, ve které je navržen jeden upravitelný byt, je 

řešen rovněž bezbariérovou rampou o sklonu 1:16. Bezbariérové užívání uvnitř budovy 

je zajištěno výtahem s výtahovou kabinou o rozměrech 1100 x 1400 mm. Na parkovišti 

určeném pro provozovny je jedno místo vyhrazeno a provedeno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Odstavná stání pro účely obytné části mají vyhrazena 

dvě stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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D.1.1.a.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Obytná část budovy je rozdělena do tří částí se samostatnými vstupy, které jsou 

orientovány ze severní části objektu. Vstup do první části je řešen bezbariérovou 

rampou z důvodu umístění jednoho upravitelného bytu ve 2. nadzemním podlaží této 

části. V zádveří, které navazuje na vstup, jsou umístěny domovní schránky, které jsou 

pro vkládání zásilek přístupné z venkovního prostoru. Ze zádveří je vstup do kolárny, 

která slouží pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy. Dále 

jsou z prostoru zádveří přístupné sklepní boxy. Byty umístěné ve 2. až 4. podlaží jsou 

přístupné ze schodišťového prostoru s výtahem umístěným v prostoru zrcadla. Výtah 

slouží jako bezbariérový přístup k upravitelnému bytu. Na každém podlaží se nachází 

dvě bytové jednotky – 3+kk a 2+kk. Provozní řešení 1. podlaží je u všech vstupů do 

obytných částí řešeno stejným způsobem. Ve druhé části se nachází vždy 3 byty na 

jednom podlaží – 1+kk, 2+kk a 4+kk. Ve třetí obytné části jsou navrženy dvě bytové 

jednotky na každém podlaží. Ve druhém podlaží jsou umístěny dva byty 3+kk. Ve 

třetím nadzemním podlaží jsou vstupy do dvou dvoupodlažních bytů 4+kk. 

 

Vstupy do provozoven jsou řešeny ze strany přilehlé k místní komunikaci. 

Všechny provozovny jsou přístupné bezbariérovou rampou. Kosmetický salon a 

masážní salon mají společný vstup. Z prostoru provozoven je dále přístupné zázemí pro 

zaměstnance. Vstup do trafiky je navržen z jižní části. Vstup do prodejny obuvi je řešen 

z východní strany. Mateřské centrum se vstupem orientovaným na východ zahrnuje 

šatnu, hernu pro děti a hygienické zázemí.  

 

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby 

 

Příprava území a zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude provedena ochrana stromů ponechaných na 

stavebním pozemku – bude provedeno dočasné oplocení. Bude sejmuta ornice 

v tloušťce 0,2 m, která bude uložena na stavebním pozemku a po dokončení stavby 

bude použita pro terénní úpravy na pozemku. Výkopy rýh jsou svislé nepažené do 

hloubky 1,0 m. Zemina bude uložena na stavebním pozemku a bude použita na zásypy. 
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Základy a podkladní betony 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. Pod 

obvodové nosné zdi jsou navrženy základové pasy šířky 680 mm a hloubky 500 mm. 

Hloubka základové spáry je 1,220 m od upraveného terénu. Prostor nad základovým 

pasem je doplněn tvarovkami ztraceného bednění, aby obvodová stěna byla uložena na 

základ centricky. Pod vnitřními nosnými zdmi jsou navrženy základové pasy šířky 1 

060 mm a hloubky 570 mm. Podkladní betony tloušťky 150 mm budou provedeny 

z betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm. Pod příčkami tl. 

125 mm bude podkladní beton vyztužen pásem svařované sítě o šířce 400 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou zděné, navržené z konstrukčního systému 

Porotherm. Obvodové stěny jsou z broušených cihelných bloků Porotherm 30 Profi na 

maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Vazba rohů a koutů bude řešena pomocí 

doplňkových cihel: poloviční (Porotherm 30 ½ Profi) a rohové (Porotherm 30 R Profi). 

Ostění okenních a dveřních otvorů bude vytvořeno z polovičních tvarovek Porotherm 

30 ½  Profi. Vnitřní nosné stěny jsou z akustických cihelných bloků Porotherm AKU 

SYM na VC maltu s pevností 10 MPa. První řada cihelných bloků Protoherm 30 Profi a 

Porotherm AKU SYM bude založena na vápenocementovou maltu s pevností 10 MPa. 

Nad okenními a dveřními otvory budou použity překlady Porotherm KP 7, u otvoru 

šířky 3,75 m bude použit překlad Porotherm KP XL. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny křížem vyztuženou monolitickou 

železobetonovou stropní deskou. Tloušťka stropu je 220 mm. V úrovni stropních 

konstrukcí je navržen železobetonový monolitický věnec výšky 220 mm. Nad prvním 

nadzemní podlaží je železobetonový věnec zvýšen o 50 mm z důvodu dosažení 

potřebné světlé výšky. Přístřešky nad vstupy a balkonové desky budou řešeny jako 

železobetonové monolitické konzoly, vybetonované ve sklonu 3%. Tepelný most bude 

přerušen pomocí nosníku Isokorb KXT60-CV35-V8 výšky 180 mm. 

 

Schodiště 

Dvouramenná schodiště v hlavním schodišťovém prostoru jsou provedena jako 

železobetonové monolitické desky s nadbetonovanými schodišťovými stupni (beton 
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C 25/30). Uložení schodišťových podest bude řešeno pomocí podestových izobloků 

Bronze z důvodu omezení přenosu vibrací a kročejového hluku. Prostor mezi konstrukcí 

schodiště a navazujícími konsrukcemi bude ve všech místech vyplněn extrudovanými 

PE deskami Ethafoam tloušťky 10 mm. Schodišťová ramena jsou uložena na 

schodišťové podesty v místě podestového izobloku. Železobetonové monolitické 

podesty mají tl. 160 mm. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickým obkladem, 

zábradlí je nerezové s dřevěným madlem. 

Jednoramenné schodiště uvnitř dvoupodlažních bytů bude provedeno jako schodnicové 

s kovovými schodnicemi tl. 10 mm a dřevěnými deskovými stupni. Zábradlí je nerezové 

s dřevěným madlem. 

 

Střecha 

Jednoplášťová plochá střecha je odvodněna pomocí vnitřních střešních vtoků 

Topwet TW, DN 125. Celkem jsou navrženy 3 střešní vtoky. Tepelně izolační vrstva je 

tvořena stabilizovanými tepelně izolačními deskami z pěnového polystyrenu. Podkladní 

vrstva je tvořena tepelnou izolací Isover EPS 100 S s pevností v tlaku 100 kPa tl. 100 

mm, horní vrstva je tvořena tepelnou izolací Isover EPS 150 S s pevností v tlaku 150 

kPa tl. 100 mm. Spádová vrstva je tvořena spádovými deskami Isover EPS 150 

S minimální tloušťky 20 mm. Minimální sklon je 3 %. Hydroizolační vrstva je tvořena 

střešní fólií na bázi PVC-P  Dekplan 76 tl. 1,5 mm. Tepelná a hydroizolační vrstva je 

mechanicky kotveny. V místě zastřešené lodžie je použita fólie Dekplan 77 tl. 1,5 mm 

zatížená betonovou dlažbou na podložkách. Plochá střecha bude přístupná výlezy na 

střechu Roto 1400x700 mm umístěnými ve schodišťovém prostoru ve 4.NP.  

 

Komín 

Vytápění objektu je navrženo plynovým kotlem umístěným v kotelně (místnost 

č.176). Odkouření bude provedeno přes jednoprůduchový komín Schiedel Absolut Ø 

200 mm s víceúčelovou šachtou využitou pro odvětrání kotelny. 

 

Příčky 

Příčky jsou navrženy jako zděné z keramických příčkovek Porotherm 11,5 P+D 

na cementovou maltu s pevností 10 MPa. V místě osazení posuvných dveří do 

stavebního pouzdra budou příčky sádrokartonové s dvouvrstvým opláštěním deskami 

Knauf White a s izolací ze skelné vlny Knauf Insulation TP 115. 
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Překlady 

Nad okenními a dveřními otvory v obvodových a vnitřních nosných stěnách 

budou použity překlady Porotherm KP 7, nad otvory v příčkách budou použity 

keramické ploché překlady Porotherm KP 11,5. Nad otvorem šířky 3,75 m je navržen 

překlad Porotherm KP XL. Viz specifikace překladů.  

 

Podlahy 

Nášlapné povrchy podlah, podlahové lišty a soklové pásky jsou uvedeny 

v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). V přízemí je navržena tepelná izolace Isover 

EPS 100Z tl. 100 mm, v 2., 3. a 4. NP je navržena kročejová izolace Isover N tl. 40 mm. 

Po obvodu stěn je nutné u všech podlah použít izolační pásek Isover N/PP tl. 15 mm.  

Viz výpis skladeb 

 

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

a) Izolace proti zemní vlhkosti 

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 4 mm - Glastek 40 Special 

Mineral, bodově natavený k podkladu, k ochraně hydroizolační vrstvy je použita 

netkaná geotextilie Filtek 500 g/m
2
. V místě výtahové šachty jsou navrženy dva 

hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 4 mm - Glastek 40 Special 

Mineral a Elastek 40 Special Mineral. 

 

b) Hydroizolace podlah 

V koupelnách, WC a v úklidových místnostech bude provedena hydroizolační 

stěrka pod dlažbou: RAKO SE 6, tl. 3 mm 

Separační vrstva: polyetylenová fólie, tl. 0,2 mm. 

 

c) Plochá střecha 

Hydroizolace – PVC-P fólie Dekplan 76 s PES výztužnou vložkou, tl. 1,5 mm, 

v místě pochozích chodníků sloužících ke kontrole a údržbě střechy – PVC-P fólie 

Dekplan X76 s pochozí úpravou na povrchu (tl. 1,2 mm, fólie nenahrazuje 

hydroizolační vrstvu), pochozí terasa – PVC-P fólie Dekplan 77 se skleněnou 

výztužnou vložkou (tl. 1,5 mm) pod dlažbou na podložkách, pro opracování detailů 

bude použita PVC-P fólie Dekplan 70 bez výztužné vložky. 
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Parotěsná vrstva – pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 

z hliníkové fólie Glastek Al 40 Mineral, tl. 4 mm. 

 

Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlaha v přízemí: tepelná izolace Isover EPS 100Z, tl. 100 mm 

Podlahy v dalších podlažích: kročejová izolace Isover N, tl. 40 mm, izolační pásek 

Isover N/PP tl. 15 mm po obvodu stěn 

Zateplení ploché střechy: podkladní vrstva ze stabilizovaných tepelně izolačních 

desek z pěnového polystyrenu Isover EPS 100 S, tl. 100 mm, následující vrstvy ze 

stabilizovaných tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu Isover EPS 150 S, 

tl. 100 mm, spádová vrstva ze stabilizovaných tepelně izolačních desek z pěnového 

polystyrenu Isover EPS 150 S, tl. minimálně 20 mm  

Zateplení provozní ploché střechy: stabilizované tepelně izolační desky z pěnového 

polystyrenu Isover EPS 200 S,  tl. minimálně 200 mm 

Zateplovací systém: systém Baumit Pro – tepelná izolace: fasádní desky z polystyrenu 

Baumit EPS-F, tl. 140 mm 

Izolace základů: extrudovaný polystyren Austrotherm XPS TOP P GK, tl. 100 mm 

 

Omítky 

Vnitřní: Zdivo a stropy: jednovrstvá vápenocementová omítka Porotherm Universal, 

vápenná štuková omítka Baumit 

Vnější: Minerální tenkovrstvá probarvená omítka Baumit NanoporTop a mozaiková  

omítka Baumit MozaikTop v místě soklu (systémové součásti ETICS Baumit PRO) 

 

Obklady 

Vnitřní: V místnostech hygienického zařízení, v kuchyních a v úklidových místnostech 

jsou navrženy keramické obklady. V koupelnách do výšky 2,1 m, na WC a 

v úklidových místnostech do výšky 1,5 m. V kuchyních je navržen obklad za 

kuchyňskou linkou ve výšce 0,9 m, vysoký 0,6 m. 
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Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem, plastové vnitřní parapety. Dřevěné 

deskové stupně schodiště s ocelovou schodnicí. Nerezové schodišťové zábradlí výšky 

1000 mm, nerezové zábradlí s výplní z plexiskla k oknům a na balkonech výšky 

1000 mm. 

Viz specifikace výrobků 

 

Klempířské výrobky 

Vnější hliníkové parapety s povrchovou úpravou proti korozi. 

Oplechování atiky – prvky z poplastovaného plechu pro montáž hydroizolační fólie 

Viz specifikace výrobků 

 

Malby a nátěry 

Vnitřní: malby stěn a stropů: Primalex Bonux 

Vnější: Minerální tenkovrstvá probarvená omítka Baumit NanoporTop a mozaiková 

omítka Baumit MozaikTop (systémové součásti ETICS Baumit PRO) 

 

Větrání místností 

Navrženo přirozené větrání místností - okny (součástí plastových oken je 

ventilační štěrbina). Kotelna je větrána prostupem ve fasádě. Větrání sklepních boxů 

bude zajištěno příčkami vyzděnými pouze do výšky 2,3 m. V hygienickém zařízení je 

navrženo odvětrání pomocí ventilátorů s odtahem vzduchu ventilační šachtou do 

venkovního prostředí. V hygienickém zařízení mateřského centra je navržen ventilátor 

s fotobuňkou pro automatické zapnutí a vypnutí v závislosti na osvětlení místnosti. 

 

Venkovní úpravy 

Po obvodu objektu je navržen okapový chodník z betonové dlažby o rozměrech 

600 x 600 mm. Zpevněné plochy - chodník před vstupem do obytné části a do 

provozoven a terasa jsou navrženy z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm do 

štěrkopískového lože tl. 180 mm. Okapový chodník a zpevněné plochy budou 

ohraničeny betonovým obrubníkem. Příjezdové komunikace a parkoviště jsou navržena 

s betonovou dlažbou tl. 80 mm. 
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D.1.1.a.6 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana 

zdraví a pracovního prostředí 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 

k úrazům. Pracovní prostředí musí být větráno, výměna vzduchu bude zajištěna 

přirozeným větráním. K osvětlení pracovišť bude využito denní a umělé osvětlení. Musí 

být zajištěn dostatečná světlá výška prostoru, postačující je 2,6 m. 

 

D.1.1.a.7 Stavební fyzika  

Posouzení z hlediska stavební fyzika je samostatnou součástí projektové 

dokumentace – viz základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

Všechny stavební konstrukce splňují požadavek na součinitele prostupu tepla, nejnižší 

vnitřní povrchovou teplotu konstrukce a kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. 

Podlahy splňují požadavky na pokles dotykové tepoty podlahy. Osvětlení obytných 

místností a herny mateřského centra splňuje normové požadavky. Proslunění bytových 

jednotek vyhovuje požadavkům normy ČSN 73 4301. Dne 1. března je součet 

podlahových ploch prosluněných obytných místností bytu roven nejméně jedné třetině 

součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu. Doba proslunění je dne 

1. března nejméně 90 minut. Zdrojem hluku a vibrací uvnitř budovy je výtah. Výtahová 

šachta bude oddělena od navazujících konstrukcí antivibračním separačním materiálem 

Sylomer. K zamezení přenosu vibrací a hluku ze schodišťového prostoru do okolních 

místností je schodiště uloženo pomocí podestových izobloků Bronze. Stavba musí 

zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která 

neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo 

zvířat, a to i na sousedních pozemcích a stavbách. 

 

D.1.1.a.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou stanoveny v samostatné části 

projektové dokumentace – viz požárně bezpečnostní řešení 
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D.1.1.a.9 Další požadavky 

a) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Navržené materiály musí splňovat jakost I. třídy. Při provádění stavby je nutné 

dodržet technologické postupy výrobců. 

 

b) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

V rámci výstavby objektu nebudou užity žádné netradiční technologické 

postupy. 

 

c) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby  

Vypracovaná dokumentace musí splňovat platnou legislativu. 

 

d) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných  

Nad rámec povinných požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek nejsou stanoveny žádné další požadavky. 

 

D.1.1.a.10 Výpis použitých norem 

ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky; 

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

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

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 

ČSN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení škol 
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ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost budov – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb– Základní ustanovení 

ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení 

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv 

ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
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3 Závěr 

Projekt bytového domu je zpracován v rozsahu odpovídajícímu zadání 

diplomové práce. Návrh budovy je řešen z hlediska dispozičního, konstrukčního i 

architektonického. Změny dispozičního a architektonického řešení oproti původní studii 

nejsou rozsáhlé. Součástí diplomové práce je základní posouzení objektu z hlediska 

stavební fyziky, požárně bezpečnostní řešení a dvě specializace – specializace 

z betonových konstrukcí a specializace z vytápění. Při zpracování jsou respektovány 

platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy i technické podklady od výrobců. Výkresová 

část je zpracována v programu ArchiCad. 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

NP  nadzemní podlaží 

Bpv  Baltský výškový systém - po vyrovnání 

S-JTSK systém – jednotná trigonometrická síť katastrální 

SO  stavební objekt 

PB  pevný bod 

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ   revizní šachta 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

TI  tepelná izolace 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PTH  Porotherm 

ŽB  železobeton 

MVC  malta vápenocementová 

MC  malta cementová 

SDK  sádrokarton 

tl.  tloušťka  

dl.  délka 

š.  šířka 

R.Š.  rozvinutá šířka 

Ø  průměr 

PÚ  požární úsek 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

PG  práškový hasicí přístroj 

 

i [°C]   návrhová vnitřní teplota  

e [°C]   návrhová venkovní teplota  

i [%]   návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu  
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e [%]   návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu 

fRsi [-]   teplotní faktor vnitřního povrchu  

U [W/(m
2
.K)]  součinitel prostupu tepla  

Uem [W/(m
2
.K)] průměrný součinitel prostupu tepla  

λ [W/(m.K)]  součinitel tepelné vodivosti  

ψ [W/(m.K)]  lineární činitel prostupu tepla  

χ [W/K]  bodový činitel prostupu tepla  

10 [°C]  pokles dotykové teploty podlahy  

Mc [kg/(m
2
.a)]  množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce  

Mev [kg/(m
2
.a)] množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce  

ai,max [°C]  nejvyšší teplota vzduchu v místnosti v letním období  

v(t) [°C]  pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období  

R´W [dB]  hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti konstrukce  

L´n,W [dB]  vážená stavební normalizovaná hladina akustického tlaku  

kročejového zvuku  
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6 Seznam příloh 

SLOŽKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 01 – PŮDORYS 1NP 

02 – PŮDORYS 2NP 

03 – PŮDORYS 3NP 

04 – PŮDORYS 4NP 

05 – POHLEDY 1 

06 – POHLEDY 2 

 VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 ORIENTAČNÍ VÝPOČET ZÁKLADOVÉ PLOCHY 

 

SLOŽKA Č.2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

 C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

 

SLOŽKA Č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 – PŮDORYS 1NP 

D.1.1.02 – PŮDORYS 2NP 

D.1.1.03 – PŮDORYS 3NP 

D.1.1.04 – PŮDORYS 4NP 

D.1.1.05 – ŘEZ A 

D.1.1.06 – ŘEZ B 

D.1.1.07 – ŘEZ C 

D.1.1.08 – PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY 

D.1.1.09 – POHLEDY 1 

D.1.1.10 – POHLEDY 2 

SKLADBY KONSTRUKCÍ 

VÝPISY PRVKŮ 

 

SLOŽKA Č.4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.2.01 PŮDORYS ZÁKLADŮ 

D.1.2.02 VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 1.NP 

D.1.2.03 VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 2.NP 
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D.1.2.04 VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 3.NP 

D.1.2.05 VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 4.NP 

D.1.2.06 DETAIL Č. 1: ZÁKLAD VÝTAHOVÉ ŠACHTY 

D.1.2.07 DETAIL Č. 2: VSTUP NA BALKON 

D.1.2.08 DETAIL Č. 3: DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ 

D.1.2.09 DETAIL Č. 4: ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÉ PODESTY 

D.1.2.10 DETAIL Č. 5: DETAIL SOKLU 

D.1.2.11 DETAIL Č. 6: DETAIL ATIKY 

D.1.2.12 DETAIL Č. 7: NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA SVISLOU STĚNU 

D.1.2.13 DETAIL Č. 8: STŘEŠNÍ VTOK 

 

SLOŽKA Č.5 – TECHNICKÉ ZPRÁVY  

 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

SLOŽKA Č.6 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 D.1.3.01 SITUACE 

D.1.3.02 PŮDORYS 1NP 

D.1.3.03 PŮDORYS 2NP 

D.1.3.04 PŮDORYS 3NP 

D.1.3.05 PŮDORYS 4NP 

 

SLOŽKA Č.7 – STAVEBNÍ FYZIKA 

 ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

 

SLOŽKA Č.8 – SPECIALIZACE – VYTÁPĚNÍ 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

PŘEDBĚŽNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBÁLKY BUDOVY 

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 

PLYNOVÁ KOTELNA III. KATEGORIE – DISPOZICE KOTELNY 

PLYNOVÁ KOTELNA III. KATEGORIE – SCHÉMA ZAPOJENÍ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 



54 

 

SLOŽKA Č.9 – SPECIALIZACE – BETONOVÉ KONSTRUKCE 

 NOSNÝ SYSTÉM – PŮDORYS 1NP 

NOSNÝ SYSTÉM – PŮDORYS 2NP 

NOSNÝ SYSTÉM – PŮDORYS 3NP 

NOSNÝ SYSTÉM – PŮDORYS 4NP 

STATICKÝ VÝPOČET – SLOUP S1 

STATICKÝ VÝPOČET – PATKA 

STATICKÝ VÝPOČET – PRŮVLAK P1 

VÝKRES VÝZTUŽE – SLOUP S1 

VÝKRES VÝZTUŽE – PRŮVLAK P1 
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