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ABSTRAKT 
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby bytového domu situovaného v obci Letohrad. Navržený bytový dům 

je třípodlažní, se suterénem. Nadzemní podlaží jsou obytná, v suterénu je 

umístěna hromadná garáž, sklepy a společné prostory obyvatel bytového 

domu. V každém z nadzemních podlaží je pět bytových jednotek. Svislé 

nosné konstrukce suterénu jsou navrženy monolitické železobetonové v 

nadzemních podlažích pak zděné z keramických tvárnic Porotherm. Fasáda 

je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou montované ze železobetonových předpjatých stropních 

panelů Spiroll. Střecha je plochá jednoplášťová. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
bytový dům, byt, nadzemní podlaží, suterén, zdivo, montovaná stropní 

konstrukce  

ABSTRACT 
The bachelor thesis elaborates the project documentation for the 

construction of a residential building situated in the village of Letohrad. The 

proposed apartment building is three-storey, with a basement. Above-

ground floors are residential, in the basement there is a garage, cellars and 

common areas of the residential building. There are five residential units in 

each of the above floors. Vertical supporting structures of the basement are 

designed monolithic reinforced concrete in the above-ground floors, then 

bricked from Porotherm ceramic blocks. The facade is insulated with a 

contact insulation system. Horizontal supporting structures are 

prefabricated from reinforced concrete pre-stressed Spiroll ceiling panels. 

The roof is flat single-skinned. 

KEYWORDS 
apartment house, apartment, above ground floor, basement, masonry, 

mounted ceiling structure  
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Úvod 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby bytového domu, tomuto stupni dokumentace předcházely studie a prvotní 
návrhy. Zpracovaná dokumentace je v souladu s platnými normami a vyhláškami. 
Celkové řešení stavby zohledňuje tyto předpisy a dbá na aktuální požadavky pro bytové 
domy. 

Objekt je situovaný v obci Letohrad, která se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v 
Pardubickém kraji. Navržený objekt sestává ze tří nadzemních podlaží, která jsou 
navržena jako obytná a suterénu, ve kterém je umístěna hromadná garáž o 8 
parkovacích stáních, kotelna,  sklepní boxy a společné prostory obyvatel bytového 
domu. V domě je navrženo celkem patnáct bytových jednotek, na každém podlaží pak 
připadá pět bytů.  

Objekt bude umístěn na pozemkové parcele č. 456/12, v katastrálním území 
Letohrad, situované v části obce zastavěné obytnou zástavbou. Umístění stavby na 
pozemku je dle navrhovaného účelu stavby plně v souladu s platným územním plánem 
města Letohrad. Pozemek je mírně svažitý směrem k severu. Bezprostředně při stavbě 
bytového domu je navržena zpevněná asfaltová plocha čítající kapacitu 8 parkovacích 
stání včetně 1 stání pro osoby invalidní. Připojení na místní komunikaci, ulici Mírová, 
je navrženo asfaltovou komunikací a chodníkem pro pěší. 

Vstup do bytového domu, a tím i přístup do 1. nadzemního podlaží, je řešen 
bezbariérově bez schodů. Z hlediska kategorie bytových jednotek jsou navrženy byty 
1+kk, 2+kk a 3+kk. Všechny byty, kromě přízemních, jsou navrženy s balkónem.  

Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží objektu jsou navržena jako zděná z 
keramický bloků typu therm, v suterénu jako monolitické železobetonové. Stropní 
konstrukce a schodiště jsou navrženy prefabrikované železobetonové. Splnění 
tepelnětechnických požadavků obvodového pláště je zajištěno navrženým kontaktním 
zateplovacím systémem. Jako střešní konstrukce je zvolena plochá jednoplášťová 
střecha. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

BYTOVÝ DŮM  V LETOHRADĚ 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Místo stavby:   Letohrad (580538) 
Parcelní číslo:   456/12 
Katastrální území: Letohrad (680664) 
Charakter stavby:novostavba 
Účel stavby:   bydlení 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Stavebník je právnická osoba. 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

Stavebník je právnická osoba. 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 

osoba) 

BYTEX, s. r. o. 

Komenského 1336, 564 01 Žamberk 

IČ: 23658742 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), 

identifikační číslo osoby, adresa sídla 

Daniel Hübner (r.č.: 941201/3974) 

FAST VUT v Brně 

Studijní skupina B4S8 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Bohuslav Brukner, autorizovaný inženýr oboru pozemní stavby, ČKAIT 1002647 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Architektonické a stavebně technické řešení: 

Daniel Hübner, r. č.: 941201/3974 

FAST VUT v Brně 

Studijní skupina B4S8 

Stavebně konstrukční část: 

Daniel Hübner, r. č.: 941201/3974 

FAST VUT v Brně 

Studijní skupina B4S8 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Daniel Hübner, r. č.: 941201/3974 

FAST VUT v Brně 

Studijní skupina B4S8 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO01 - Bytový dům 

SO02 - Parkoviště a připojení na MK  

SO03 - Přípojka elektrické energie NN 

SO04 - Přípojka vodovodu s pitnou vodou 

SO05 - Přípojka splaškové kanalizace 

SO06 - Přípojka plynovodní NTL 

SO07 - Systém vsakování dešťové vody 

SO08 - Terénní úprav 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

Stavební povolení vydal MěÚ Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, 
oddělení stavební úřad, 13.1. 2018, č. j.: 1758/2018/MULET/2100/143. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Bytový dům v Letohradě, dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR a 
dokumentace pro stavební povolení DSP , říjen 2017  

Zpracovatel DÚR a DSP: 

Daniel Hübner, r. č.: 941201/3974 
FAST VUT v Brně 
Studijní skupina B4S8 

c) další podklady 

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu lokality – květen 2018 

Polohopis kanalizační sítě – VaK Letohrad, s.r.o. 

Polohopis vodovodní sítě – VaK Letohrad, s.r.o. 

Polohopis plynárenských zařízení – První plynárenská, a. s. 

Polohopis sítě elektronických komunikací – Telefon, a.s. 

Polohopis el. podzemní sítě NN – ELKO, a.s. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Projektem řešená pozemková parcela č.  456/12 v k.ú. Letohrad se nachází při ulici 
Mírová v oblasti zastavěné obytnou zástavbou. Okolní zástavbu tvoří na západní straně 
řada rodinných domů a na východní straně samostatně stojící rezidenční stavba 
rodinného domu. Projektem řešený bytový dům je svým architektonickým řešením v 
souladu s charakterem území. Přístup na pozemek je přímo z přilehlé pozemní 
komunikace (ulice Mírová). 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projektem řešená stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Nedochází ke změně účelu užívání. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Pro projektem řešenou stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z 
obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky jsou zohledněny v návrhu jednotlivých částí projektu. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Polohové a výškové zaměření objektu   

bylo na pozemku provedeno firmou GEOS s. r. o. Zaměření bylo provedeno v říjnu 
2017. Byly provedeny tři vrtané sondy do hloubky 6 m. Byly odebrány vzorky zemin z 
profilu vrtů. Průzkumem nebyla naražena hladina podzemní vody. 

Inženýrsko-geologický průzkum   

byl na pozemku proveden firmou GEOS s. r. o. Průzkum byl proveden v říjnu 
2017. Byly provedeny tři vrtané sondy do hloubky 6 m. Byly odebrány vzorky zemin z 
profilu vrtů. Průzkumem nebyla naražena hladina podzemní vody. 
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Radonový průzkum   

byl na pozemku proveden firmou GEOS s. r. o. Lanškroun. Průzkum byl proveden 
v říjnu 2017. Průzkumem byl zjištěn nízký radonový index. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
1
) 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešený objekt neleží v záplavovém nebo poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Realizací ani 
provozem nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Odtokové poměry v řešeném 
území nebudou ovlivněny zamýšlenou stavbou.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na řešeném pozemku se nenachází žádné stávající objekty pro demolici ani žádné 
dřeviny ke kácení. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebudou provedeny dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Přístup ke stavbě bytového domu a přístup na přilehlé parkoviště bude po 
zpevněných komunikačních plochách připojených na ulici Mírová. Přístup ke stavbě je 
řešen bezbariérově. Tzn. výškové úrovně jsou překonávány bez schodů, dle vyhlášky 
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nedotýká se řešeného objektu. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba je prováděna na pozemku parcelní č. 456/12, v k.ú. Letohrad. 

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU 

Č. pozemkové parcely Druh pozemku Výměra [m2] Vlastník 

456/12 orná půda 2254 BYTEX, s. r. o. 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Novostavba. 

b) účel užívání stavby 

Bytový dům. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jsou zohledněny v návrhu jednotlivých částí projektu. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
1
) 

Stavba není chráněná podle jiného právního předpisu. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

− podlažnost: 3NP, 1S 

− zastavěná plocha:  386 m2 

− Obestavěný prostor:  4512 m3 

− počet obytných buněk: 15 bytů (1+kk až 3+kk) 

− užitná plocha obytných buněk: přibližně 30 až 85 m2 

− parkovací a odstavná stání: 8 stání v 1. S, hromadná garáž, 8 stání před objektem
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h) 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. 

 

Bilance potřeby vody z vodovodu 

Projektem předpokládaní počet osob v BD (n):   30 osob 

Jmenovitá spotřeba vody (qn):    150 l/den  

Průměrná spotřeba vody: 

Qp = qn . n = 150 . 30 = 4500 l/den = 4,5 m3/den 

Maximální denní nerovnoměrnost (kd):   1,5 

Maximální denní spotřeba vody: 

Qm = Qp . kd = 4,5 . 1,5 = 6,75 m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kh):   1,8    

Doba čerpání vody (z):     24 h  

Maximální hodinová spotřeba vody: 

Qh = Qm . kh /z = 6,75 . 1,8 / 24 = 0,51 m3/h = 0,14 l/s 

 

Bilance množství splaškových vod 

Zařizovací předmět Počet ks Odtok (l/s) Odtok celkem (l/s) 
WC 15 2,0 30,0 
Vana 9 0,8 7,2 
Sprchový kout 6 0,6 3,6 
Umyvadlo 15 0,5 7,5 
Pračka 15 0,8 12,0 
Dřez na nádobí 15 0,8 12,0 
Myčka nádobí 15 0,8 12,0 
  ∑DU 84,3 
 
Součet výpočtových odtoků (∑DU):   84,3 l/s 

Součinitel odtoku K:     0,5 

Celkový výpočtový průtok splaškových vod: 

�� = � . �∑	
 = �,  . √��, � = �, � �/�  

Navržená dimenze splaškové kanalizační přípojky DN 150                                          
( Qmax = 18,2 l/s pro DN 150), minimální sklon potrubí 2 %. 
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Bilance potřeby teplé vody (TV) 

 

Projektem předpokládaní počet osob v BD:   30 osob 

Denní spotřeba TV:     65 l/os/den   

Denní potřeba TV pro BD:    1950 l/den 

  

Bilance dešťových vod 

 

Plochá střecha BD 

Plocha (A):      386 m2 

Intenzita deště (i):      0,03 l/s.m2 

Součinitel odtoku (C):     1,0 

Výpočtový průtok dešťových vod ze střechy: 

Qd,s = i . A . C =  0,03 . 386 . 1,0 = 11,58 l /s     

Navržená dimenze odpadního dešťového potrubí do vsaků je DN 150                       
( Qmax = 18,2 l/s pro DN 150), minimální sklon potrubí 2 %. 

 

Zpevněné plochy  

Plocha (A):      461 m2 

Intenzita deště (i):      0,03 l/s.m2 

Součinitel odtoku (C):     0,8 

Výpočtový průtok dešťových vod ze zpevněných ploch: 

Qd,zp = i . A . C =  0,03 . 461 . 0,7 = 11,06 l /s  

Navržená dimenze odpadního dešťového potrubí do vsaků je DN 150                         
( Qmax = 18,2 l/s pro DN 150), minimální sklon potrubí 2 %. 
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Bilance spotřeby elektrické energie 

Projektem předpokládaná elektrická zařízení: 

Zařízení Příkon na 
jednotku 

(kW) 

Počet bytových 
jednotek 

Příkon celkem 
(kW) 

Osvětlení 2,0 

15 

30,0 
Malé spotřebiče do zásuvek 5,0 75,0 
Pračka 0,8 4,0 
Myčka 2,1 31,5 
El. varná deska a trouba 5,0 75,0 
Chladnička 0,15 2,25 
Topné žebříky 0,6 9,0 
 ∑P 226,75 
 
Instalovaný příkon pro BD celkem: 

PBD = 227 kW 

Činitel soudobosti (β):    0,45 

Výpočtový soudobí příkon: 

Ps = β . PBD  = 0,45. 227 = 102,15 kW  

Sdružené napětí (Us):      400 V 

Účiník (φ):      0,95 

Výpočtový proud: 

� =  ��

√� .
�  .  ����
=  �����

√�  .  ��� .��� �,�
= ��� �  

Navržen hlavní jistič 3x 160 A  

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

Zahájení stavby 6/2018 

Dokončení stavby 7/2020 

Lhůta stavby 25 měsíců 

 

j) orientační náklady stavby 

Viz rozpočet stavby. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaná novostavba objektu je v souladu s platným územním plánem města 
Letohrad vydaným v roce 2014. Stavba bude umístěna v urbanizovaném území, na 
pozemku spadajícím dle územního plánu do ploch s účelem využití - PLOCHY 
BYDLENÍ - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ (BI).   

Podmínka prostorového uspořádání stavebního pozemku je z hlediska maximální 
intenzity využití pozemku splněna. Dle platného územního plánu města Letohrad nejsou 
ke stavbou dotčenému pozemku stanoveny žádné další doplňující podmínky využití této 
zastavitelné plochy. 

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

Navrhovaný bytový dům je řešen jako zděný, třípodlažní, s jedním podzemním 
podlažím a plochou střechou. Půdorysné řešení objektu je tvaru písmene L. Největší 
půdorysné rozměry objektu jsou 23,65 x 19,50 m. Výška atiky nad nejnižším bodem UT 
je 10,8 m.  

Z hlediska architektonického se jedná o jednoduchou stavbu, která svým 
charakterem nenarušuje stávající okolní zástavbu a je v souladu s platným územním 
plánem města Letohrad a jeho regulativy. Fasáda objektu je řešena jako kontaktní 
zateplovací systém ETICS s fasádní omítkou bílé barvy, soklové části jsou navrženy s 
omítkou v tmavě šedém odstínu. Rámy Výplní otvorů a prvky oplechování jsou 
navrženy v šedé barvě. Specifikace barevných odstínů RAL viz výkres pohledů. 
Materiálové řešení viz výpis skladeb konstrukcí. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je bytový, není v něm umístěno žádné výrobní zařízení. Objekt má 3 
nadzemní podlaží a suterén. Vstup do objektu je řešen bezbariérově z přilehlé ulice i z 
plochy parkoviště. Vstup je chráněn markýzou. V pevné část vstupních dveří jsou 
umístěny dopisní schránky a domovní zvonky. Na vstup navazuje zádveří, z kterého je 
přístupná společná chodba a schodiště, v objektu je navržen výtah. Ve všech 
nadzemních podlažích jsou navrženy bytové jednotky o velikostech 1+kk až 3+kk. V 
objektu je navrženo celkem 15 bytů. Všechny byty, kromě bytů přízemních, mají řešeny 
předsazené balkony.  

V suterénu jsou řešeny společné prostory, kotelna a hromadná garáž o počtu 8 
parkovacích míst. Další odstavná a parkovací stání, o počtu 8 míst, jsou navržena jako 
zpevněné asfaltové plochy před objektem.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Je navržen bezbariérový přístup do objektu, společných prostor a domovního 
vybavení bytového domu pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Dále jsou navržena parkovací stání pro invalidní osoby dle požadavku vyhlášky 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavbu, jednotlivé konstrukce a zařízení je nutno pravidelně kontrolovat a revidovat 
dle příslušných ČSN, EN a provádět průběžnou údržbu tak, aby byla zachována jejich 

bezpečnost, funkčnost a zaručená životnost. 

Stavba je navržena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, které zajišťují 
ochranu uživatelů při provozu. Před uvedením budovy do provozu budou zpracovány 
příslušné provozní řády pro užívání budovy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Základové konstrukce objektu jsou monolitické. Objekt je založen na základových 
pasech. Konstrukční systém objektu je podélný s vloženými příčnými schodišťovými 
stěnami. Suterénní nosné stěny jsou řešeny jako monolitické železobetonové. Nosné 
podélné obvodové stěny v nadzemních podlažích jsou navrženy zděné z keramických 
bloků typu therm. Obvodové plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS. Vnitřní nosné mezibytové stěny jsou navrženy z keramických zdicích bloků  s 
požadovanými akustickými parametry. Všechny stropní konstrukce a nosná konstrukce 
střešního pláště ploché střechy jsou řešeny železobetonové montované z předpjatých 
stropních panelů. Balkony jsou navrženy jako montované, připojené ke stropní 
konstrukci ISO - nosníky. Konstrukční výška všech podlaží v objektu je navržena      
3,00 m. Světlá výška obytných místností je 2,65 m, v hygienických zařízeních je světlá 
výška 2,40 m. Konstrukce schodišť jsou montované železobetonové. Výplně otvorů v 
obvodovém plášti jsou hliníkové s izolačním trojsklem. Střecha je řešena jako plochá 
jednoplášťová s vnitřním odvodnění střešními vtoky, nosnou konstrukci střechy tvoří 
železobetonové montované předpjaté stropní panely.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Zahájení zemních prací bude provedeno po základním půdorysném a výškovém 
vytyčení objektu. Bude sejmuta ornice mocnosti přibližně 250 mm. Ornice bude 
deponována a využita pro terénní úpravy na pozemku. Stavební jáma bude provedena se 
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svahováním, největší hloubka stavební jámy od úrovně pracovní plochy je 1,90 m. 
Následně budou hloubeny rýhy pro základové pasy a plocha pro podkladní beton. Část 
výkopku bude odvezena a část použita pro zásypy. 

Základové konstrukce 

Monolitické základové pasy jsou z prostého betonu třídy C16/20. Šířka 
základových pasů pod obvodovými nosnými stěnami je navržena 600 mm, pod 
vnitřními nosnými stěnami je šířka pasů 800 mm. Podkladní beton je navržen z betonu 
třídy C16/20 vyztuženého svařovanou KARI sítí s oky 150 x 150 mm. Tloušťka 
podkladního betonu je 150 mm. Výška všech základových pasů je včetně podkladního 
betonu 500 mm.  

Izolace spodní stavby 

Hydroizolace je navržena jako povlakové souvrství z asfaltových pásů. Spodní 
podkladní pás je navržen SBS modifikovaný pás s polyesterovou vložkou Elastek 40 
Special Mineral tl. 4 mm. Horní pás je navržen SBS modifikovaný pás se skelnou 
vložkou Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. Ochranná vrstva hydroizolace je řešena z 
desek extrudovaného polystyrenu Synthos XPS Prime S tl. 140 mm, sloužící zároveň 
jako tepelná izolace suterénních stěn. 

Svislé nosné konstrukce 

Konstrukční systém objektu je podélný s vloženými příčnými schodišťovými 
stěnami. Suterénní nosné stěny jsou řešeny jako monolitické železobetonové tl. 300 mm 
z betonu třídy C25/30, ocel B500B. Nosné podélné obvodové stěny v nadzemních 
podlažích jsou navrženy zděné z keramických zdicích bloků Porotherm 30 Profi P15 tl. 
300 mm na tenkovrstvou cementovou maltu M10. Vnitřní nosné mezibytové stěny jsou 
navrženy z keramických zdicích bloků Porotherm 30 Aku Z tl. 300 mm na obyčejnou 
cementovou maltu M10. Překlady nad otvory v suterénu jsou navrženy monolitické. V 
nadzemních podlažích jsou navrženy sestavy keramobetonových překladů řady 7 
systému Porotherm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce a nosná konstrukce střešního pláště ploché střechy jsou řešeny 
železobetonové montované z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 250 mm. Stropní 
konstrukce jsou navrženy s monolitickými železobetonovými ztužujícími věnci z betonu 
C25/30. V suterénu v hromadné garáži je stropní konstrukce uložena na monolitické 
železobetonové průvlaky vetknuté do suterénních stěn. Průvlaky jsou z betonu C25/30, 
ocel B500B. Vyložené konstrukce balkonů jsou řešeny prefabrikovanými 
železobetonovými balkonovými deskami připojenými ke stropní konstrukci pomocí   
ISO - nosníků. 
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Schodište 

Konstrukce schodišť jsou navržena montovaná železobetonová tj. schodišťová 
ramena, mezipodesty i podlažní podesty. 

Výtahová šachta 

Výtahové šachty jsou monolitické železobetonové tl. 150 mm. Šachta je 
oddilatována z důvodu akustiky od ostatních konstrukcí. 

Nenosné svislé konstrukce 

Stěny mezi byty jsou zděné z keramických bloků Porotherm 25 Aku Z tl. 250 mm 
na obyčejnou cementovou maltu M10. Příčky v suterénu a uvnitř dispozice bytů jsou 
zděné z keramických příčkovek Protherm 11,5 Aku Profi tl. 115 mm na tenkovrstvou 
cementovou maltu M10. Překlady v nenosných stěnách jsou použity keramobetonové 
ploché překlady Porotherm KP. 

Okna 

Větrání v objektu je přirozené okny. Okna jsou navržena z hliníkových profilů 
zasklená izolačním trojsklem. Jednokřídlá okna jsou navržena otevíravá a sklápěcí. 
Dvoukřídlová okna jsou navržena jako bez sloupková. U dvoukřídlových oken je jedno 
křídlo otevíravé a druhé otevíravé a sklápěcí. Součinitel prostupu tepla oken                 
Uw = 0,85 W/m2. K. 

Vstupní dveře 

Jsou navrženy z hliníkových profilů zasklené izolačním trojsklem. Boční pevná část 
vstupních dveří je osazena neprůhlednou výplní pro montáž domovních zvonků a 
dopisních schránek. Dveře jsou osazeny samozavíračem a panikovou klikou. Součinitel 
prostupu tepla vstupních dveří Uw = 1,05 W/m2. K. 

 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvořen kontaktním zateplovacím systémem ETICS v celkové 
tloušťce 150 mm. Jako tepelná izolace jsou použity tuhé fasádní desky Isover TF Profi 
tl. 140 mm. TI je k podkladu přilepena na 40 % plochy cemetovým lepidlem Cemix 
Basic a je mechanicky kotvena talířovými kotvami. Výztužná vrstva je z cementového 
lepidla Cemix Basic s vloženou sklotextilní armovací síťovnou. Finální úprava je 
fasádní silikonová omítka. Součinitel prostupu tepla obvod. pláště U = 0,18 W/m2. K. 

Střešní plášť 

Jednoplášťová plochá střecha mechanicky kotvená systémovými střěšními kotvami. 
Sklon střechy je 3 %. Parozábrana z asfaltového SBS modifikovaného pásu Glastek 40 
Special Mineral osazená na asfaltovým nátěrem penetrovanou nosnou podkladní 
konstrukci. Spádová vrstva je ze spádových klínů Styrotrade EPS 100S. Tepelná izolace 
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je z desek pěnového polystyrenu Styrotrade EPS 100S. Separační vrstva je tvořena 
netkanou geotextilií. Hydroizolační vrstva je z měkčené mPVC fólie. 

Instalační šachty a předstěny 

Instalační šachty bytů pro vedení rozvodů zdravotně technických instalací jsou 
zděné z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi tl. 115 mm. Instalační předstěny jsou 
zděné keramických tvárnic Porotherm 8 Profi tl. 80 mm. 

Komín 

Pro kondenzační plynový kotel je navržen plastový komínový systém odvodu 
spalin Almeva Staar PPH o průměru DN 200. Přívod spalovacího vzduchu je zajištěn 
komínovou šachtou. Komínový systém je osazen do zděné komínové šachty z 
keramického zdiva Poroherm 11,5 Profi na cementovou tenkovrstvou maltu M10. 
Vnitřní rozměry šachty jsou 300 x 300 mm. 

Podhledy 

V koupelnách a wc jsou navrženy sádrokartonové zavěšené podhledy, prostor mezi 
stropní konstrukcí a podhledem bude využit pro vedení instalací. Světlá výška v 
hygienických zařízeních je 2,40 m. 

Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky stěn a stropů jsou strojně prováděné jednovrstvé z vápenocementové 
omítkové směsi Porotherm Universal.  

Obklady 

Obklady stěn jsou keramické glazované, s plastovými rohovými lištami. 
Obkladačky kladeny na střih, barva spárovací hmoty dle barvy obkladu. V hygienických 
zařízeních je obklad proveden do výšky 2,20 m nad čistou podlahou. V kuchyních je 
proveden obklad v pásu výšky 0,6 m, dolní hrana obkladu přibližně 0,8 m nad čistou 
podlahou. V suterénu je proveden obklad stropu z pohledových tepelněizolačních desek 
Ytong Multipor tl. 80 mm. 

Podlahy 

Podlahy jsou  navrženy jako těžké plovoucí s betonovou roznášecí vrstvou v 
tloušťce skladby 100 mm. Na chodbách, v koupelnách a wc je nášlapná vrstva 
keramická dlažba. V koupelnách a wc je podklad pod dlažbou navržen s asfaltovou 
hydroizolační stěrkou, nanešenou též na stěny min. 150 mm nad úroveň čisté podlahy. 
V obývacích pokojích a kuchyních je nášlapná vrstva laminátová podlaha. Podlahy v 
suterénu jsou drátkobetonové s epoxidovou stěrkou s protiskluzovou úpravou.  

Dveře vnitřní 

Vstupní dveře do bytů jsou plné hladké, CPL laminované, v obložkové zárubní. 
Dveře i  zárubeň s příslušnou požární odolností. Dveře uvnitř bytů CPL laminované, 
plné nebo částečně prosklené, v obložkové zárubni. Dveře v zádveří jsou hliníkové 
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prosklené, v hliníkové zárubni. Dveře v suterénu plné, CPL laminované, v ocelové 
zárubni. Suterénní dveře u schodiště s příslušnou požární odolností. 

 Zámečnické konstrukce 

Zábradlí na schodišti svařované z nerezových trubek kruhového průřezu. Se svislou 
tyčovou výplní. Zábradlí balkonů nerezové z kruhový trubek. Výplň balkonového 
zábradlí je plná skleněná bodově kotvená ke sloupkům zábradlí. 

 

Klempířské konstrukce 

Oplechování venkovních parapetů oken navrženo hliníkovým taženým plechem 
plechem v barevné povrchové úpravě v šedém odstínu RAL 9006. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Nosné konstrukce stavby jsou navrženy na základě statického výpočtu a specifikace 
jednotlivých prvků. Dimenze jsou dostatečné pro daný druh stavby, provoz a zatížení. 
Všechny staticky namáhané díly konstrukce jsou podrobně posouzeny dle platných 
norem ČSN a jsou navrženy tak, že nehrozí zřícení objektu nebo jeho části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození v důsledku, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. Veškeré konstrukce a použité materiály jsou v souladu s platnými českými 
normami, právními předpisy a hygienickými předpisy a nařízeními.  

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Objekt bude napojen na veřejné sítě splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu a 
elektrické energie nově vybudovanými přípojkami.  

Splašková kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je navržena z plastového potrubí Wavin Osma PVC 
KG dimenze DN 150. Napojení na veřejný řád je přes vstupní šachtu DN 400.  

Vnitřní připojovací a odpadní potrubí bude provedeno ze systému Osma HT Plus 
příslušné dimenze. Svodné potrubí bude provedeno z plastového systému Osma PVC 
KG příslušné dimenze. Spád svodného potrubí bude minimálně 2 %. Svodné potrubí 
vedoucí od jednotlivých odpadních potrubí bude vedeno v suterénu pod stropem. 
Odpadní potrubí budou opatřena větracím potrubím. 
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Dešťová kanalizace 

Dešťové vody z ploché střechy budou vedeny vnitřními dešťovými svody DN 110 
navrženými ze systému Osma HT Plus a přes lapače střešních naplavenin bude 
napojeno na svodné potrubí provedené ze systému Osma PVC KG. Na pozemku je 
navrženo podzemní vsakovací těleso z tunelových vsakovacích bloků Asio AS-Krecht. 
Vsakovací bloky jsou uspořádány ve 4 řadách a je navrženo paralelní připojení nátoku 
do vsakovacího tělesa. Půdorysné rozměry vsakovacího těles jsou 5,0 x 10, 0 m. 

Větrání 

Větrání v objektu je navrženo přirozené okny. Provozní větrání plynové kotelny je 
zajištěno přirozeně, větracím otvorem v obvodové stěně a větrací komínovou šachtou. 

Vytápění 

Bytové jednotky budou vytápěny systémem ústředního vytápění za použití 
deskových otopných těles. Jako centrální zdroj tepla pro vytápění je použita sestava 
plynových kondenzačních kotlů umístěných v kotelně, v suterénu objektu.  

Vodovod 

Přípojka vodovodu je navržena dimenze DN 80. Připojení na veřejný vodovod bude 
provedeno navrtávkou. Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou. 

Vnitřní rozvody vodovodního potrubí je provedeno plastové PPR Ekoplastik. 
Všechny rozvody budou izolovány návlekovou pěnovou izolací Tubex. 

Zásobování teplou vodou 

Příprava teplé vody bude zajištěna pro celý BD centrálně zásobníkovým ohřívačem 
TV umístěným v kotelně, připojeným na plynový kotel. 

Rozvody elektrické energie 

Elektrická přípojka bude ukončena na fasádě objektu přípojkovou skříní. Kabely 
přípojky budou v celé trase umístěny do PVC chráničky. Pokládka kabelu musí 
respektovat ČSN 73 6005. 

Hlavní domovní vedení je ukončeno v elektroměrovém rozvaděči. Rozvaděč je 
umístěn ve skříni vně objektu na fasádě objektu. V rozvaděči budou osazeny jednotlivé 
bytové elektroměry. Bytové rozvodnice jako typizované skříňky jističů budou umístěny 
nad vstupní dveře do bytů. Rozvodnice jsou napojeny z elektroměrového rozvaděče. 

Plyn  

Plynovodní přípojka STL je navržena z HDPE DN 32. Přípojka bude ukončena 
přípojkovou skříní s hlavním uzávěrem plynu (HUP) na fasádě objektu. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Vytápění 

Vytápění je navrženo centrální se sestavou 2 plynových kondenzačních kotlů 
umístěných v kotelně, v suterénu objektu. Systém vytápění objektu je navržen jako 
ústřední s deskovými otopnými tělesy. 

Výtah 

V objektu bude instalován výtah. Výtah neslouží jako evakuační. Navržený výtah je 
hydraulický s pístem za kabinou. Technická zařízení pro provoz výtahu jsou umístěna 
pod úrovní podlahy suterénu, na dně výtahové šachty. 

Vsakování dešťových vod 

Na pozemku je navrženo podzemní vsakovací těleso ze vsakovacích tunelových 
bloků Asio AS-Krecht pro vsakovaní dešťových vod. Půdorysná plocha vsakovacího 
tělesa je 5,0 x 10,0 m. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz část D.1.3 projektové dokumentace. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Viz část Stavební fyzika. 

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

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a vyhláškou  č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dále 
je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o  
obecných požadavcích na využívání území. Negativní vlivy na okolí, jako prašnost, 
hluk, či vibrace se při provozování stavby nepředpokládají. 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 

apod. 

Oslunění a denní osvětlení 

Vzdálenosti navrženého BD od sousedních objektů je taková, aby nedošlo ke 
zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění navrhovaného objektu i stávajících 
objektů. Obytné místnosti splňují podmínku o proslunění dle ČSN 73 4301 Obytné 
budovy.  
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Větrání 

Místnosti v objektu budou odvětrány přirozeným způsobem okny. Odtah par v 
kuchyních bude zajištěn odtahovými digestoři zaústěnými potrubím plochého průřezu 
do větracího potrubí osazeného v instalačních šachtách. Hygienické zařízení budou 
větrána axiálními odtahovými ventilátory zaústěnými přívodním potrubím do větracího 
potrubí osazeného v instalačních šachtách. Nad střechou bude větrací potrubí osazeno 
ventilační hlavicí. 

Vytápění 

Vytápění je navrženo centrální se sestavou 2 plynových kondenzačních kotlů 
umístěných v kotelně, v suterénu objektu. Systém vytápění objektu je navržen jako 
ústřední s deskovými otopnými tělesy. 

Nakládání s odpady 

Nádoba na komunální odpad bude umístěna pod přístřeškem na pozemku investora.  

 

Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad 

Projektem předpokládaní počet osob v BD:   30 osob 

Doporučený objem:     4 l/osoba/den 

Interval vyprazdňování nádoby:   1 týden 

Celkem:      4 x 30 = 120 l/ den 

Návrh:      1 x plastový kontajner 1100 l 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonovým průzkumem byl zjištěn nízký index radonového rizika. Dle ČSN 73 0601 
Ochrana staveb proti radonu z podloží, tedy není u navrhovaného objektu vyžadováno 
žádné zvláštní stavební protiradonové opatření. Dostatečnou ochranu objektu vytváří 
navržené hydroizolační souvrství. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Monitoring bludných proudů ani korozní průzkum nebyly provedeny. V lokalitě se 
nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není navržena v lokalitě s technickou seizmicitou. 
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d) ochrana před hlukem 

V okolí objektu se nenachází žádné významné zdroje hluku. Zabránění šíření hluku 
z venkovního prostředí do objektu je vlivem útlumu navržených konstrukcí obvodového 
pláště a otvorových výplní. 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou navržena. Stavba není umístěna v záplavovém území.  

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

Nejsou. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na veřejnou technickou infrastrukturu prostřednictvím nově 
vybudovaných přípojek k těmto sítím. Budou napojovány tyto sítě:  splašková 
kanalizace, vodovod pitné vody, elektrická energie, plyn a telekomunikační síť.  

Splašková kanalizace 

Napojení bude provedeno přípojkou z veřejné kanalizace z ulice Mírová. 
Kanalizační přípojka bude navazovat na již zřízenou napojovací revizní šachtu. Materiál 
přípojky je PVC KG. Dimenze přípojky je DN 150. Přípojka bude ukončena revizní 
šachtou před objektem. 

Vodovod pitné vody 

Bude provedeno napojení přípojkou na veřejní řád vodovodu. Napojení bude 
provedeno navrtávkou. Materiál přípojky je HDPE. Dimenze přípojky je DN 80. 
Přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou před objektem. 

Elektrická energie  

Bude provedeno napojení kabelovou přípojkou NN na veřejnou síť elektrické 
energie. Přípojka bude ukončena přípojkovou skříní na fasádě objektu. 

Plyn  

Bude provedeno napojení plynovou přípojkou STL na veřejný plynovod. Přípojka 
bude ukončena přípojkovou skříní s hlavním uzávěrem plynu (HUP) na fasádě objektu. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Bilance potřeby vody z vodovodu 

Projektem předpokládaní počet osob v BD (n):   30 osob 

Jmenovitá spotřeba vody (qn):    150 l/den  

Průměrná spotřeba vody: 

Qp = qn . n = 150 . 30 = 4500 l/den = 4,5 m3/den 

Maximální denní nerovnoměrnost (kd):   1,5 

Maximální denní spotřeba vody: 

Qm = Qp . kd = 4,5 . 1,5 = 6,75 m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kh):   1,8    

Doba čerpání vody (z):     24 h  

Maximální hodinová spotřeba vody: 

Qh = Qm . kh /z = 6,75 . 1,8 / 24 = 0,51 m3/h = 0,14 l/s 

 

Bilance množství splaškových vod 

Zařizovací předmět Počet ks Odtok (l/s) Odtok celkem (l/s) 
WC 15 2,0 30,0 
Vana 9 0,8 7,2 
Sprchový kout 6 0,6 3,6 
Umyvadlo 15 0,5 7,5 
Pračka 15 0,8 12,0 
Dřez na nádobí 15 0,8 12,0 
Myčka nádobí 15 0,8 12,0 
  ∑DU 84,3 
 
Součet výpočtových odtoků (∑DU):   84,3 l/s 

Součinitel odtoku K:     0,5 

Celkový výpočtový průtok splaškových vod: 

�� = � . �∑	
 = �,  . √��, � = �, � �/�  

Navržená dimenze splaškové kanalizační přípojky DN 150                                          
( Qmax = 18,2 l/s pro DN 150), minimální sklon potrubí 2 %. 
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Bilance dešťových vod 

Plochá střecha BD 

Plocha (A):      386 m2 

Intenzita deště (i):      0,03 l/s.m2 

Součinitel odtoku (C):     1,0 

Výpočtový průtok dešťových vod ze střechy: 

Qd,s = i . A . C =  0,03 . 386 . 1,0 = 11,58 l /s     

Navržená dimenze odpadního dešťového potrubí do vsaků je DN 150                       
( Qmax = 18,2 l/s pro DN 150), minimální sklon potrubí 2 %. 

Zpevněné plochy  

Plocha (A):      461 m2 

Intenzita deště (i):      0,03 l/s.m2 

Součinitel odtoku (C):     0,8 

Výpočtový průtok dešťových vod ze zpevněných ploch: 

Qd,zp = i . A . C =  0,03 . 461 . 0,7 = 11,06 l /s  

Navržená dimenze odpadního dešťového potrubí do vsaků je DN 150                         
( Qmax = 18,2 l/s pro DN 150), minimální sklon potrubí 2 %. 

 

Parametry vsakovacího tělesa 

Stanovení vsaku: 

Koeficient vsaku zeminy (kv):              5. 10-6 m/s 

Vsakovací plocha: (Avsak):    66,47 m2 

Vsakový odtok (Qvsak):    0,166 l/s 

Retenční objem (VRT):    38,1 m3 

Doba prázdnění nádrže (T):    64 hodin 

 

Navrženo vsakovací těleso z  tunelových bloků Asio AS-Krecht uspořádaných ve 
třech řadách , Půdorysná plocha navrženého tělesa je 5,00 x 10,00 m, výška 1,00 m. 
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Bilance spotřeby elektrické energie 

Projektem předpokládaná elektrická zařízení: 

Zařízení Příkon na 
jednotku 

(kW) 

Počet byt. 
jednotek 

Příkon celkem 
(kW) 

Osvětlení 2,0 

15 

30,0 
Malé spotřebiče do zásuvek 5,0 75,0 
Pračka 0,8 4,0 
Myčka 2,1 31,5 
El. varná deska a trouba 5,0 75,0 
Chladnička 0,15 2,25 
Topné žebříky 0,6 9,0 
 ∑P 226,75 
 
Instalovaný příkon pro BD celkem: 

PBD = 227 kW 

Činitel soudobosti (β):    0,45 

Výpočtový soudobí příkon: 

Ps = β . PBD  = 0,45. 227 = 102,15 kW  

Sdružené napětí (Us):      400 V 

Účiník (φ):      0,95 

Výpočtový proud: 

� =  ��

√� .
�  .  ����
=  �����

√�  .  ��� .��� �,�
= ��� �  

Navržen hlavní jistič 3x 160 A  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Součástí navrhovaného objetu bytového domu je výstavba zpevněné asfaltové 
účelové komunikace sloužící jako připojení vjezdu do hromadné garáže v suterénu 
objektu a výstavba zpevněné asfaltové plochy s 8 parkovacími místy u objektu. V 
objektu i na parkovacích plochách vně je navrženo stání pro invalidní osoby. 

Součástí objektu je dále podélný přístupový chodník navazující z jihozápadu na 
stávající chodník. Chodník je řešen z betonové dlažby. Navržené řešení je v souladu s 
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
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bezbariérové užívání staveb. Základní parametry směrového a šířkového řešení a 
zakomponování komunikací a parkovacích míst do území jsou zřejmé z výkresu situace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bytového domu je napojen na místní komunikaci, Mírovou ulici, novým 
vjezdem v jihozápadní části pozemku. Pěší napojení, vybudováním nového 
přístupového chodníku, navazuje na stávající chodníky v Mírové ulici. 

c) doprava v klidu 

Bytový dům disponuje celkem 16 parkovacími a odstavnými stáními, z nichž 8 míst 
je umístěno na zpevněné ploše před objektem a dalších 8 míst je umístěno v suterénu 
objektu. V celkovém počtu stání jsou navržena 2 stání pro vozidlo převážející osoby 
tělesně postižené. Jedno z těchto míst je umístěno před objektem a druhé uvnitř objektu.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Na vstup do objektu navazuje podél domu chodník navržený z betonové 
velkoformátové dlažby. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Pozemek je rovinatý, s minimálními výškovými rozdíly, s mírným sklonem 
svažujícím se k severu. Výškový rozdíl činí přibližně 1,00 m na vzdálenosti 30 m. V 
rozsahu půdorysu stavby a navrhovaných zpevněných ploch bude z pozemku sejmuta 
ornice v mocnosti asi 0,25 m, ornice bude deponována na staveništi pro zpětné využití 
na terénní a sadové úpravy ve kolem objektu. 

b) použité vegetační prvky 

Listnaté stromy budou vysázeny s balem do jam objemu 1 m3 opatřeny flexibilní 
závlahovou hadicí a stabilizovány třemi kůly. Hloubka jámy pro výsadbu stromů se 
předpokládá min. 1 m. Předpokládá se nasazení zapěstované koruny v podchodné výšce 
2,50 m . Na volných plochách bude založen trávník parkovým výsevem v množství       
25 g semene m2 plochy. Před výsevem budou plochy 2× frézovány, 2× vláčeny a 1× 
uhrabány, po výsevu uváleny. Termín pro výsev trávníku je nejvhodnější od května do 
září, vzhledem k optimálním teplotám. Travní semeno je nutné vysévat rovnoměrně, 
mělce je zapravit (ne hlouběji, než 1 cm) a přitlačit. Během vysévání se doporučuje 
promíchání osiva, aby nedošlo k rozdělení směsi na jednotlivé složky.  

c) biotechnická opatření 

Terénní urovnávky budou napojeny na původní terén. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Stavba bytového domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Není potřeba 

speciálních opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků. 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a životní podmínky 
uživatelů, a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních 
předpisech zejména následkem: 

− uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat 

− přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší 

− uvolňování emisí nebezpečných záření 

− znečištění vzduchu a půdy 

− hluku z provozu stavby 

− nedostatečného zneškodňování odpadních vod 

− výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích 

 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno napojením na veřejný vodovod. Dešťové 
vody budou zasakovány ve vsakovacím tělese navrženém na pozemku investora. 
Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace. Vodní zdroje a léčebné 
prameny se v dotčené lokalitě nenachází. 

V rámci realizace stavby budou minimalizovány dopady negativních účinků 
provádění staveb. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební a provozní činností 
bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných 
k jeho provedení. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Navrhovanou stavbou nedojde k dotčení ve smyslu ochrany přírody a krajiny. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. tato stavba není zařazena do soustavy chráněných 
území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Pro danou stavbu není nutno posuzovat vliv stavby na životní prostředí dle zákona 
č.100/2001 Sb. 
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 e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není dotčeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Pro pozemky není specifikováno žádné zvláštní ochranné pásmo. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba neplní úkoly ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Energie a média potřebné ke zhotovení stavby budou odebírána z míst nově 
vybudovaných přípojek na pozemku investora a spotřeba bude měřena a fakturována dle 
dohody. 

b) odvodnění staveniště 

Pláň v místě stavby není nutno odvodňovat do kanalizace, případné dešťové vody 
se zasáknou do rostlého terénu, tvořeného dobře propustnou zeminou. Hladina 
podzemní vody nebude zastižena. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na staveniště je v místě nově navrhovaného vjezdu z Mírové ulice. 

Splašková kanalizace 

Napojení zařízení staveniště na veřejnou splaškovou kanalizaci bude zajištěno přes 
nově vybudovanou kanalizační přípojku. Přípojka bude mít parametry definitivní 
přípojky. Staveništní přípojka bude po ukončení stavebních prací sloužit jako trvalá 
přípojka navrženého objektu BD. 

Vodovod 

Napojení zařízení staveniště na vodovod bude zajištěno přípojkou na veřejný 
vodovod. Tato staveništní přípojka bude mít parametry definitivní přípojky po ukončení 
stavebních prací bude sloužit jako trvalá přípojka navrženého objektu BD. 
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Elektrická energie 

Elektrická energii pro výstavbu bude zajištěna přípojkou na veřejnou elektrickou 
síť. Tato staveništní přípojka bude mít parametry definitivní přípojky po ukončení 
stavebních prací bude sloužit jako trvalá přípojka navrženého objektu BD. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby se nelze zcela vyvarovnat ovlivnění sousedních pozemků a 
staveb. 

Realizací přeložek a přípojek inženýrských sítí bude dotčena část ulice Mírová v těsné 
blízkosti staveniště. 

Emise hluku a prachu ze stavebních prací musí být účinně minimalizována, musí 
být dodrženy všechny předpisy, zejména Nařízení vlády č. 272/2011Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Před výjezdem vozidel stavby ze 
staveniště na veřejné komunikace bude docházet k čištění vozidel tak, aby nedocházelo 
ke znečištění těchto komunikací. Čištění vozidel bude probíhat u výjezdové brány 
staveniště.  

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

dřevin 

Trvalý zábor staveniště bude oplocen neprůhledným 2 m vysokým mobilním 
plotem. Krátkodobé zábory pro realizaci přípojek a přeložek sítí mimo trvalý zábor 
budou ohrazeny mobilními zábranami.  

Realizací stavby nevznikají žádné požadavky na asanaci území nebo demolice 
stávajících objektů. 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny určené ke kácení. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Hranice trvalého záboru staveniště kopíruje hranici stavebního pozemku. 
Krátkodobé zábory pro realizaci přeložek stávajících sítí a přípojek jsou navrženy v 
minimálním rozsahu v návaznosti na jednotlivé trasy. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou kladeny žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

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

likvidace 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010Sb., 
o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 

stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 
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Předpokládané druhy odpadů vzniklých při výstavbě, zatříděné dle  vyhl.č. 93/2016 Sb, 
katalog odpadů: 

Kód odpadu Název Druh odpadu 

12 01 13 papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 plastové obaly O 

15 01 04 kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly  

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 04 05 Železo/ocel O 

17 04 07 Směs kovů O 

17 05 01 Zemina/kameny O 

17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O - obyčejný odpad 

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

Skrytá ornice bude deponována na staveništi a použita pro terénní úpravy. Objem 
vytěžené zeminy ze stavební jámy byl stanoven přibližně 1100 m3 zeminy. Pro 
provedení zásypů  kolem objektu BD a násypů na vybudování zemního tělesa pod 
parkovací plochy bude třeba přibližně 600 m3 zeminy, ta bude deponována na 
investorem zajištěné skládce. Zbytek výkopku bude uložen na skládce stanovené 
stavebním úřadem města Letohrad. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku vůči stávající obytné 
zástavbě v denní době. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního 
prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 
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Ochrana před hlukem 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 
chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po 
dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou 
nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební 
činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb 
přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 
7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o 
dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajištujících 
bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Jedná se především o zákon 

88/2016 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb.. Rovněž je nutno jak v objektech 
zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a 
staveniště vybavit protipožární technikou.  

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 
bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno 
v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Na staveništi se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Bezbariérové úpravy staveniště dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. nejsou řešeny. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrské opatření pro dočasné zábory Mírové ulice pro realizaci 
přípojek a přeložek inženýrských sítí projedná v dostatečném předstihu zhotovitel 
stavby s příslušnými úřady. Nedojde k zásadnímu omezení dopravy v lokalitě.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavy za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba nebude prováděna za provozu, žádné speciální podmínky pro provádění stavby 
nejsou stanoveny. Realizace stavby nevyžaduje žádná zvláštní opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Chronologický postup výstavby: 

− Přípojky sítí (elektrická energie NN, vodovod, splašková kanalizace, plynovodní 
 připojka), osazení vsakovacího tělesa pro vsakování dešťových vod 

− Spodní stavba bytového domu 

− Horní stavba bytového domu 

− Zpevněné plochy 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Objekt bytového domu je napojen na veřejný vodovod. Splaškové vody budou 
odváděny do veřejné splaškové kanalizace. Dešťové vody ze střechy bytového domu a z 
ploch venkovních parkovacích stání budou svedeny do zemního vsakovacího tělesa 
navrženého na pozemku investora. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 

výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové 

provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, 

vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; 

popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek 

Navrhovaný bytový dům je řešen jako zděný, třípodlažní, s jedním podzemním 
podlažím a plochou střechou. Půdorysné řešení objektu je tvaru písmene L. Největší 
půdorysné rozměry objektu jsou 23,65 x 19,50 m. Výška atiky nad nejnižším bodem UT 
je 10,8 m.  

Hlavní vstup do objektu je řešen bezbariérově z přilehlé ulice i z plochy 
parkoviště a je zastřešen markýzou. Na vstup navazuje schodiště, v objektu je navržen 
výtah. V objektu je navrženo celkem 15 bytů. Všechna nadzemní podlaží (1.NP, 2.NP, 
3.NP) obsahují byty v následujícím počtu a kategorie: 1x 1+kk, 3x 2+kk a 1x 3+kk. 
Celkové obsazení objektu je projektem předpokládáno 30 osob. 

V suterénu jsou řešeny společné prostory, kotelna a hromadná garáž o počtu 8 
parkovacích míst. Další odstavná a parkovací stání, o počtu 8 míst, jsou navržena jako 
zpevněné plochy před objektem.  

Z hlediska architektonického se jedná o jednoduchou stavbu, která svým 
charakterem nenarušuje stávající okolní zástavbu a je v souladu s platným územním 
plánem města Letohrad a jeho regulativy. Fasáda objektu je řešena jako kontaktní 
zateplovací systém ETICS s fasádní omítkou bílé barvy, soklové části jsou navrženy s 
omítkou v tmavě šedém odstínu. Rámy Výplní otvorů a prvky oplechování jsou 
navrženy v šedé barvě.  

Základové konstrukce objektu jsou monolitické. Objekt je založen na základových 
pasech výšky 500 mm z prostého betonu třídy C16/20, podkladní beton je tl. 150 z 
betonu C16/20 vyztuženého KARI sítí s oky 150 x 150 mm. Konstrukční systém 
objektu je podélný s vloženými příčnými schodišťovými stěnami. Suterénní nosné stěny 
jsou řešeny jako monolitické železobetonové tl. 300 mm v pohledové úpravě. Nosné 
podélné obvodové stěny v nadzemních podlažích jsou navrženy zděné z keramických 
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bloků Porotherm 30 Profi P15 tl. 300 mm na tenkovrstvou cementovou maltu M10. 
Obvodové plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS tl. 150 mm, s 
tepelnou izolací z tuhých fasádních desek z minerální vlny Isover TF Profi v tl. 140. 
Finální povrchová úprava je fasádní silikonovou omítkou Weber. Výplně otvorů v 
obvodovém plášti jsou navrženy s hliníkovými rámy a izolačním trojsklem.  

Vnitřní nosné mezibytové stěny jsou navrženy z keramických zdicích bloků  
Porotherm 30 Aku Z na obyčejnou cementovou maltu M10 s požadovanými 
akustickými parametry.  

Všechny stropní konstrukce a nosná konstrukce střešního pláště ploché střechy jsou 
řešeny železobetonové montované z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 250 mm. 
Balkony jsou navrženy jako montované z železobetonových balkonových desek, 
připojené ke stropní konstrukci ISO - nosníky.  

Konstrukční výška všech podlaží v objektu je navržena 3,00 m. Světlá výška 
podlaží 2,65 m.  

Schodiště včetně podest jsou navržena jako montovaná železobetonová. Podlahy v 
nadzemních podlažích jsou řešeny jako těžké plovoucí s betonovou roznášecí vrstvou. 
Je nutné dodržet oddilatování vrstev podlahy od všech svislých konstrukcí vloženým 
páskem minerální vlny. Nášlapná vrstva na chodbách a hygienických zařízeních je 
keramická dlažba, v obytných místnostech laminátová podlaha. 

Nenosné mezibytové příčky jsou navrženy z keramických zdicích bloků  Porotherm 
25 Aku Z na obyčejnou cementovou maltu M10 s požadovanými akustickými 
parametry. Ostatní nenosné svislé dělící konstrukce jsou navrženy zděné z tvárnic 
Porotherm 11, Aku Profi na tenkovrstvou cementovou maltu M10. 

Úpravy všech vnitřních povrchů stěn a stropů jsou navrženy jednovrstvou 
vápenocementovou omítkou Porotherm Universal. Omítky budou strojně prováděny. 

Střecha je jednoplášťóvá plochá se sklonem 3 %. Tepelná izolace je z desek 
pěnového polystyrenu Styrotrade EPS 100S. Hydroizolační vrstva je z měkčené mPVC 
fólie. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s 

rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; 

definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na 

výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - 

stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.; údaje o 

požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických 

postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 

zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 



 

 

45 

 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě 

změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický 

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

konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na 

hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární 

ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 

výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných 

konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy. 

 

Zemní práce 

Zahájení zemních prací bude provedeno po základním půdorysném a výškovém 
vytyčení objektu. Bude sejmuta ornice mocnosti přibližně 250 mm. Ornice bude 
deponována a využita pro terénní úpravy na pozemku. Stavební jáma bude provedena se 
svahováním, největší hloubka stavební jámy od úrovně pracovní plochy je 1,90 m. 
Následně budou hloubeny rýhy pro základové pasy a plocha pro podkladní beton. Část 
výkopku bude odvezena a část použita pro zásypy. 

Základové konstrukce 

Rozměry základových pasů jsou navrženy pro tabulkovou výpočtovou únosnost 
základové půdy Rdt = 350 MPa, viz výpočet základů. Hladina spodní vody neovlivňuje 
založení objektu. Monolitické základové pasy jsou z prostého betonu třídy C16/20. 
Šířka základových pasů pod obvodovými nosnými stěnami je navržena 600 mm, pod 
vnitřními nosnými stěnami je šířka pasů 800 mm. Podkladní beton je navržen z betonu 
třídy C16/20 vyztuženého svařovanou KARI sítí z oceli B500B s oky 150 x 150 mm. 
Tloušťka podkladního betonu je 150 mm. Výška všech základových pasů je včetně 
podkladního betonu  500 mm. Před zahájením betonáže základů budou do základových 
rýh vloženy FeZn zemnící pásky pro napojení hromosvodné soustavy. 

Izolace spodní stavby 

V místě stavby byl stanoven radonovým průzkumem nízký index radonového 
rizika. Není tedy nutné řešit stavební protiradonová opatření. Hydroizolace je navržena 
jako povlakové souvrství z asfaltových pásů. Podkladová konstrukce bude před 
natavováním asf. pásů penetrována asf. penetrační emulzí. Spodní podkladní pás je 
navržen SBS modifikovaný pás s polyesterovou vložkou Elastek 40 Special Mineral tl. 
4 mm. Horní pás je navržen SBS modifikovaný pás se skelnou vložkou Glastek 40 
Special Mineral tl. 4 mm. Pásy jsou k podkladu celoplošne nataveny. Ochranná vrstva 
hydroizolace je řešena z desek extrudovaného polystyrenu Synthos XPS Prime S tl. 140 
mm, sloužící zároveň jako tepelná izolace suterénních stěn. 

Svislé nosné konstrukce 
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Konstrukční systém objektu je podélný s vloženými příčnými schodišťovými 
stěnami. Suterénní nosné stěny jsou řešeny jako monolitické železobetonové tl. 300 mm 
z betonu třídy C25/30, ocel B500B. Beton je ze strany interiéru navržen jako 
pohledový. Nosné podélné obvodové stěny v nadzemních podlažích jsou navrženy 
zděné z keramických zdicích bloků Porotherm 30 Profi P15 tl. 300 mm na tenkovrstvou 
cementovou maltu M10. Vnitřní nosné mezibytové stěny jsou navrženy z keramických 
zdicích bloků Porotherm 30 Aku Z tl. 300 mm na obyčejnou cementovou maltu M10 s 
váženou stavební vzduchovou neprůzvučností omítaného zdiva (Rw' = 55 dB). Překlady 
nad otvory v suterénu jsou navrženy monolitické. V nadzemních podlažích jsou 
navrženy sestavy keramobetonových překladů řady 7 systému Porotherm ve skladebné 
šířce 300 mm. Překlady nad rohovými okny jsou navrženy monolitické železobetonové, 
spřažené se stropním stužujícím věncem. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce a nosná konstrukce střešního pláště ploché střechy jsou řešeny 
železobetonové montované z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 250 mm. Před 
pokládkou panelů bude provedena kontrola z výroby osazených zátek v dutinách 
panelů. Stropní panely jsou pokládány do vyrovnávací vrstvy cementové malty 
pevnostní třídy M10. Do podélných styčných spár mezi panely bude vložena stykovací 
výztuž z oceli B500B a bude provedena zálivka cementovou maltou M10. Stropní 
konstrukce jsou navrženy s monolitickými železobetonovými ztužujícími věnci z betonu 
C25/30. V suterénu v hromadné garáži je stropní konstrukce uložena na monolitické 
železobetonové průvlaky vetknuté do suterénních stěn. Průvlaky jsou z betonu C25/30, 
ocel B500B. Vyložené konstrukce balkonů jsou řešeny prefabrikovanými 
železobetonovými balkonovými deskami připojenými ke stropní konstrukci pomocí   
ISO - nosníků. Výztuž ISO nosníků bude usazena do na stavbě proříznutých drážek v 
místě dutin stropních panelů a zalita betonovou směsí.  

Schodište 

Konstrukce schodišť jsou navržena montovaná železobetonová tj. schodišťová 
ramena, mezipodesty i podlažní podesty. Schodišťová ramena jsou ukládána na ozuby 
podest osazené podkladními neoprénovými pásy. Plochy stupnic a podstupnic 
schodišťových stupňů budou obloženy keramickým obkladem. Podhledové a boční 
plochy schodišťových ramen budou omítnuty omítkou Porotherm Universal tl. 15 mm. 

Výtahová šachta 

Stěny výtahové šachty jsou monolitické železobetonové tl. 150 mm z betonu 
C25/30, oceli B500B. Šachta je oddilatována z důvodu akustiky od ostatních 
konstrukcí. Dno výtahové šachty leží 1200 mm pod úrovní čisté podlahy suterénu. 

Nenosné svislé konstrukce 

Stěny mezi byty jsou zděné z keramických bloků Porotherm 25 Aku Z tl. 250 mm 
na obyčejnou cementovou maltu M10 s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností 
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omítaného zdiva (Rw' = 54 dB). Příčky v suterénu a uvnitř dispozice bytů jsou zděné z 
keramických příčkovek Protherm 11,5 Aku Profi tl. 115 mm na tenkovrstvou 
cementovou maltu M10 s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností omítaného 
zdiva (Rw' = 44 dB). Překlady v nenosných stěnách jsou použity keramobetonové 
ploché překlady Porotherm KP. 

Okna 

Větrání v objektu je přirozené okny. Okna jsou navržena z hliníkových profilů 
Aluprof MB 86 zasklená izolačním trojsklem. Jednokřídlá okna jsou navržena otevíravá 
a sklápěcí. Dvoukřídlová okna jsou navržena jako bez sloupková. U dvoukřídlových 
oken je jedno křídlo otevíravé a druhé otevíravé a sklápěcí. Součinitel prostupu tepla 
oken Uw = 0,85 W/m2. K. Venkovní hrana rámu oken bude lícována s venkovním lícem 
nezatepleného obvodového zdiva . Okna jsou kotvena turbošrouby. Připojovací spára 
oken bude vyplněna montážní polyuretanovou pěnou. 

Vstupní dveře 

Jsou navrženy z hliníkových profilů Aluprof MB 86 zasklené izolačním trojsklem. 
Boční pevná část vstupních dveří je osazena neprůhlednou výplní pro montáž 
domovních zvonků a dopisních schránek. Dveře jsou osazeny samozavíračem pro 
zabránění neoprávněného vstupu a panikovou klikou. Součinitel prostupu tepla 
vstupních dveří Uw = 1,05 W/m2. K. Venkovní hrana rámu dveří bude lícována s 
venkovním lícem obvodového zdiva. Okna jsou kotvena turbošrouby. Připojovací spára 
oken bude vyplněna montážní polyuretanovou pěnou. 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvořen kontaktním zateplovacím systémem ETICS v celkové 
tloušťce 150 mm. Jako tepelná izolace jsou použity tuhé fasádní desky Isover TF Profi 
tl. 140 mm. TI je k podkladu přilepena na 40 % plochy cemetovým lepidlem Cemix 
Basic v tl. 4 mm a je mechanicky kotvena talířovými kotvami. Výztužná vrstva tl. 4 mm 
je z cementového lepidla Cemix Basic s vloženou sklotextilní armovací síťovnou. 
Finální úprava je fasádní silikonová omítka Weber v tl. 2 mm. Součinitel prostupu tepla 
obvodového pláště U = 0,18 W/m2. K. 

Střešní plášť 

Jednoplášťová plochá střecha mechanicky kotvená systémovými střěšními kotvami. 
Sklon střechy je 3 %. Parozábrana z asfaltového SBS modifikovaného pásu Glastek 40 
Special Mineral osazená na asfaltovým nátěrem penetrovanou nosnou podkladní 
konstrukci. Spádová vrstva je ze spádových klínů Styrotrade EPS 100S. Tepelná izolace 
je z desek pěnového polystyrenu Styrotrade EPS 100S. Separační vrstva je tvořena 
netkanou geotextilií. Hydroizolační vrstva je z měkčené mPVC fólie. 
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Instalační šachty a předstěny 

Instalační šachty bytů pro vedení rozvodů zdravotně technických instalací jsou 
zděné z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi tl. 115 mm. Instalační předstěny v 
hygienických zařízeních jsou zděné z keramických tvárnic Porotherm 8 Profi tl. 80 mm. 
V úrovni stropních konstrukcí budou prostupy instalací utěsněny protipožárními 
ucpávkami. 

Komín 

Pro kondenzační plynový kotel je navržen plastový komínový systém odvodu 
spalin Almeva Staar PPH o průměru DN 200. Plastové potrubí odkouření bude v 
komínové šachtě upevněno pomocí distančních ocelových objímek. Přívod spalovacího 
vzduchu je zajištěn komínovou šachtou. Komínový systém je osazen do zděné 
komínové šachty z keramického zdiva Poroherm 11,5 Profi na cementovou 
tenkovrstvou maltu M10. Vnitřní rozměry šachty jsou 300 x 300 mm. 

Podhledy 

V koupelnách a wc jsou navrženy sádrokartonové zavěšené podhledy systému 
Rigips, prostor mezi stropní konstrukcí a podhledem bude využit pro vedení instalací. 
Světlá výška v hygienických zařízeních je 2,40 m. 

Úpravy povrchů 

Před vlastním omítáním bude proveden přednástřik podkladu přednástřikovou 
směsí Baumit. Vnitřní omítky stěn a stropů jsou strojně prováděné jednovrstvé z 
vápenocementové omítkové směsi Porotherm Universal. tloušťka omítek je 15 mm. 
Rohy stěn a ostění otvorů budou osazovány ocelovými pozinkovanými omítacími 
profily s pletivem. 

Obklady 

Obklady stěn jsou keramické glazované, s plastovými rohovými lištami. 
Obkladačky kladeny na střih, barva spárovací hmoty dle barvy obkladu. Obklady budou 
lepeny k podkladu cementovým lepícím tmelem Cemix Basic. V hygienických 
zařízeních je obklad proveden do výšky 2,20 m nad čistou podlahou. V kuchyních je 
proveden obklad v pásu výšky 0,6 m, dolní hrana obkladu přibližně 0,8 m nad čistou 
podlahou. V suterénu je proveden obklad stropu z pohledových tepelněizolačních desek 
Ytong Multipor tl. 80 mm. Desky budou lepeny k podkladu cementovým lepícím 
tmelem Cemix Basic a mechanicky kotveny systémovými kotvami. 

Podlahy 

Podlahy jsou  navrženy jako těžké plovoucí s betonovou roznášecí vrstvou v 
celkové tloušťce skladby 100 mm. Na stropní konstrukci bude osazena kročejová 
izolace z minerálních desek tl. 30 mm Isover N. Poté bude pokládána separační vrstva z 
HDPE fólie. Betonová roznášecí mazanina je tl. 60 mm z betonu C20/25. Je nutné 
dodržet oddilatování vrstev podlahy od všech svislých konstrukcí vloženým páskem 
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minerální vlny. Na chodbách, v koupelnách a wc je nášlapná vrstva keramická dlažba. 
Dlažba bude lepena k podkladu centovým lepícím tmelem Cemix Basic. V koupelnách 
a wc je podklad pod dlažbou navržen s asfaltovou hydroizolační stěrkou, nanešenou též 
na stěny min. 150 mm nad úroveň čisté podlahy. V obývacích pokojích a kuchyních je 
nášlapná vrstva laminátová podlaha. Pokládaná na vyrovnávací podložku Mirelon. 
Podlahy v suterénu jsou drátkobetonové s epoxidovou stěrkou s protiskluzovou 
úpravou. Plochy stupnic a podstupnic schodišťových stupňů budou obloženy 
keramickým obkladem. 

Dveře vnitřní 

Vstupní dveře do bytů jsou plné hladké, CPL laminované, v obložkové zárubni s 
příslušnou požární odolností. Dveře i  zárubeň s příslušnou požární odolností. Dveře 
uvnitř bytů CPL laminované, plné nebo částečně prosklené, v obložkové zárubni. Dveře 
v zádveří jsou hliníkové prosklené, v hliníkové zárubni. Dveře v suterénu plné, CPL 
laminované, v ocelové zárubni. Suterénní dveře u schodiště s příslušnou požární 
odolností. 

 Zámečnické konstrukce 

Zábradlí na schodišti svařované z nerezových trubek kruhového průřezu. Se svislou 
tyčovou výplní. Sloupky zábradlí na schodišti budou kotveny do plochy stupnic 
schodišťových stupňů. Zábradlí balkonů z čelní strany zděné opatřené madlem z 
nerezové kruhové trubky. Čela balkonového zábradlí se skleněnou výplní do 
nerezových rámů. Krycí rošty suterénních větracích šachet jsou navrženy ocelové 
pozinkované 

Klempířské konstrukce 

Prvky oplechování ploché střechy a balkonů jako závětrné lišty, okapnice, rohové a 
koutové úhelníky pro napojení střešní hydroizolační fólie a lemování prostupů jsou z 
ocelového pozinkovaného poplastovaného plechu. Oplechování venkovních parapetů 
oken navrženo ocelovým pozinkovaným plechem v barevné povrchové úpravě v šedém 
odstínu. 
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Závěr 
Výsledkem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro bytový dům o 

třech nadzemních podlažích, která slouží jako podlaží obytná. V každém nadzemním 
podlaží je navrženo 5 bytových jednotek. Objekt je celopodsklepený, s plochou 
střechou. V suterénu byla navržena hromadná garáž, sklepní boxy a společné prostory 
obyvatel bytového domu. Objekt je situovaný v katastrálním území obce Letohrad. 

Projektová dokumentace odpovídá rozsahu zadání bakalářské práce. Zpravováno je 
architektonické, stavební a konstrukční řešení. Dále požárně bezpečnostní řešení a 
posouzení z hlediska stavební fyziky.  
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Rdt návrhová únosnost zeminy 
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