
 

 
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

 
 
 

BYTOVÝ DŮM V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 
APARTMENT HOUSE IN HAVLÍČKŮV BROD 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 

Filip Jonáš 

 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2018

Ing. Markéta Sedláková, Ph.D.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAKT 

Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu 
v Havlíčkově Brodě v ulici Rozkošská na parcelách č. 659/41, 659/72 a 
659/73. Pozemky jsou svažité a jejich celková výměra je 2 424 m2. Budova 
má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou 
navrženy v podzemním podlaží z betonových tvárnic a v nadzemních 
podlažích ze systému Porotherm. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny 
zateplovacím systémem s provětrávanou mezerou. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je 
navržena jednoplášťová plochá. V bytovém domě je 8 bytových jednotek. 
V suterénu jsou navrženy skladovací prostory, místnost pro vytápění 
objektu a garáže. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu 
ArchCAD 18. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, bytová jednotka, garáž, stavba, podlaží, konstrukce, schodiště, 
výtah, plochá střecha, železobetonový strop, základy 
 

ABSTRACT 

The subject of my bachelor thesis is a project of a new apartment house in 
Havlíčkův Brod Rozkošská street on plot no. 659/41,659/72 and 659/73. The 
land is sloping and its area in 2 424 square meters. The building has three 
overground floors and one underground floor. Vertical constructions are 
designed from the concrete blocks in the underground floor and Porotherm 
system in the overground floors. The vertical peripheral structures are 
provided with an insulation system with ventilated space. The horizontal 
bearing structures are designed as a monolithic reinforced concrete slabs. 
The roof is designed single-layer flat. There are eight housing unit in the 
apartment building. In the basement there are storage spaces, boiler room 
and garages. The drawings were processed in a computer program 
ArchiCAD 18. 
 
KEYWORDS 

Apartman building, housing unit, garage, building, floors, construction, 
staircase, elevator, flat roof, reinforced concrete ceiling, foundations
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce řeší vypracování projektové dokumentace novostavby 
bytového domu v okrajové část města Havlíčkův Brod. Stavební parcela je mírně 
svažitá po směru místní komunikace, ze které je pozemek přístupný. Parcelní 
čísla pozemku jsou 659/41, 659/72 a 659/73. Parcelní číslo místní komunikace je 
659/60. Pozemky se nachází v nadmořské výšce 430 – 435 m n. m. Pozemky 
nejsou zastavěné a součet jejich rozměrů je 58,6 m x 36,3 m. Objekt má tři 
nadzemní podlaží a jedno podzemní. Celková kapacita objektu je 23 osob.  

Bytový dům je navržený jako zděný stěnový systém. Obvodové zdivo 
v podzemním podlaží je z betonových tvarovek BEST 40 a v nadzemních 
podlažích z tvárnic Porotherm 40 EKO+ PROFI v tloušťce 400 mm. Vnitřní nosné i 
nenosné zdivo ve všech podlažích je navrženo z keramických tvárnic systému 
Porotherm. Objekt je založen na betonových základových pásech. Stropy jsou 
řešeny jako monolitické železobetonové desky. Z důvodu nedostatečných 
tepelně-technických vlastností je objekt opatřen zateplovacím systémem s 
provětrávanou mezerou. Střecha je plochá jednoplášťová. Schodiště je deskové 
monolitické ze železobetonu. 

Součástí bakalářské práce je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, 
výkresy projektové dokumentace, přípravné návrhy základů, schodiště, stropní 
desky a dispoziční a architektonické studie. Práce také obsahuje posouzení z 
hlediska tepelné techniky, akustiky apod., jež je obsaženo v části stavební fyzika. 
Součástí práce je také požárně bezpečnostní řešení včetně výkresů. Poslední část 
tvoří výpisy prvků a skladeb konstrukcí. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
   Bytový dům v Havlíčkově Brodě 

b) Místo stavby  
 Rozkošská 2315, 580 01 Havlíčkův Brod. Katastrální území Havlíčkův 
Brod. Parcelní čísla 659/41, 659/72 a 659/73. 

c) Předmět dokumentace 
 Předmětem dokumentace je podsklepený bytový dům s osmi 
bytovými jednotkami. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi 

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo námšstí 57, 58001 Havlíčkův Brod. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Filip Jonáš, Lučice 194, 582 35 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

 Studie bytového domu 

 Situace 

 Katastrální mapa 

 Požadavky a přání investora 

 Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu. 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 
 Plocha pozemku:  2424 m2 
 Zastavěná plocha:  344,5 m2 

 Nezastavěná plocha: 2079,5 m2 

  

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
  Pozemek byl dosud využíván jako orná půda. Pozemek je 
nezastavěný a podle územního plánu je v oblasti označené jako BH – plocha 
pro bydlení – bydlení v bytových domech. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
  Tento pozemek se nenachází v památkové zóně, památkové 
rezervaci, záplavovém území a v jinak podobně chráněném území ani 
s žádným takovým nesousedí. 

d) Údaje o odtokových poměrech 
  Odvod odpadních vod bude řešen přípojkou na veřejnou oddílnou 
kanalizační síť. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 
  Zamýšlený investiční záměr splňuje cíle a úkoly územního plánování 
a je v souladu s územním plánem, který určil oblast jako BH – plocha pro 
bydlení – bydlení v bytových domech. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
  Zamýšlenou stavbou nebudou porušeny obecné požadavky na 
využití území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. Stavba je v souladu 
s územním plánem a nijak nenarušuje okolí. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
  Požadavky dotčených orgánů budou zohledněny při zpracování 
projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
  Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
  Nejsou žádné související a podmiňující investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
 

Číslo parcely Výměra 

[m2] 

Vlastník 

659/59 161 Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 
Havlíčkův Brod 

659/60  
14952 

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 
Havlíčkův Brod 

677/2 3556 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 
2322, Havlíčkův Brod 

659/72 60 Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 
Havlíčkův Brod 

659/74 60 Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 
Havlíčkův Brod 

659/75 1046 Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 

Havlíčkův Brod 

659/39 

 

1572 Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 

Havlíčkův Brod 

659/79 1216 Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 

Havlíčkův Brod 

 

A.4 Údaje  o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
  Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 
  Bytový dům. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
  Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
  Stavba není nijak chráněna. Nejedná se o kulturní památku. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických  požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
  Jsou splněny veškeré technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 
298/2009  

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních přepisů 
  Veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývajících z 
jiných právních předpisů byly dodrženy. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
  Nejsou dány žádné výjimky ani úlevová řešení 

h) Navrhované kapacity stavby 
  Počet obyvatel bytového domu domu:  23 obyvatel 
 
  Počet obyvatel jednotlivých bytů: 
     1.NP  –  3+kk    – 4 osoby 
        3+kk     – 3 osoby 
     2.NP  –  1+0        – 1 osoba 
        3+kk     – 4 osoby 
        3+kk        – 3 osoby 
     3.NP  –  1+0          – 1 osoba 
        3+kk        – 4 osoby 
        3+kk         – 3 osoby 
 
 Zastavěná plocha:     344,5 m2 

 

 Užitná plocha bytových jednotek:   
   1.NP - BYT Č. 1 - 3+kk  100,48 m2 

    BYT Č. 2 - 3+kk 100,48 m2 

   2.NP - BYT Č. 3 - 3+kk  100,48 m2 

    BYT Č. 4 - 3+kk 100,48 m2 

    BYT Č. 5 - 1+0 42,83 m2 

   3.NP - BYT Č. 6 - 3+kk  100,48 m2 

    BYT Č. 7 - 3+kk 100,48 m2 

    BYT Č. 8 - 1+0 42,83 m2 

 

 Obestavěný prostor:   3713,25 m3  
  

 Počet obytných místností: 
Byty 3+kk mají 3 obytné místnosti, byt 1+0 má jednu obytnou 
místnost.  
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Počet parkovacích stání pro byty: 4 garážová stání, na pozemku 
vedle objektu je 6 venkovních parkovacích míst. 
 

 Výška objektu nad úroveň 0,000:  + 10,215 m 

i)  Základní bilance stavby 
 Základní bilance stavby je zpracována v projektové dokumentaci. 

j)  Základní předpoklady výstavby 
 Výstavba by měla trvat 18 měsíců. 
Postup výstavby: 

1. Vytyčení stavby a zemní práce 
2. Provedení základových konstrukcí 
3. Hydroizolace 
4. Výstavba 1S a strop nad 1S 
5. Výstavba 1NP a strop nad 1NP 
6. Výstavba 2NP a strop nad 2NP 
7. Výstavba 3NP a strop nad 3N 
8. Provedení střešní konstrukce 
9. Výplně otvorů a provedení instalací 
10. Povrchové úpravy zdí 
11. Provedení podlah 
12. Dokončovací práce 

k) Orientační náklady stavby 
 Orientační náklady vzhledem k obest. prostoru: 25 mil. Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Terénní úpravy, zpevněné plochy (chodníky apod.) 
SO 03 – Oplocení 
IO 01 – Přípojka elektrické energie nízkého napětí 
IO 02 – Přípojka sdělovacích kabelů 
IO 03 – Kanalizační přípojka 
IO 06 – Plynovodní přípojka 
IO 07 – Vodovodní přípojka 
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B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v předměstí Havlíčkova Brodu. Stavební parcela 

je mírně svažitá po směru místní komunikace, ze které je pozemek 
přístupný. Parcelní čísla pozemku jsou 659/41, 659/72 a 659/73. Parcelní 
číslo místní komunikace je 659/60. Pozemky se nachází v nadmořské výšce 
430 – 435 m n. m. Pozemky nejsou zastavěné a součet jejich rozměrů je 58,6 
m x 36,3 m. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.), 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani radonový průzkum, 
vychází se ze zkušeností a poznatků získaných při provádění okolních staveb 
obdobného charakteru. Jako další zdroj informací byly použity geologické a 
radonové mapy. V oblasti se vyskytuje střední radonové riziko, jako ochrana 
proti radonu budou použity dva asfaltové pásy (Glastek 40 Special Mineral a 
Elastek 40 Special Mineral), které zároveň slouží jako hydroizolace. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Projektovaný objekt nenarušuje stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod., 

Stavební parcela se nenachází v záplavovém území a v dané lokalitě 
se nenacházejí poddolovaná území. 

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

na odtokové poměry v území, 

Stavba nebude nijak ovlivňovat okolní stavby, pozemky ani odtokové 
poměry v daném území. Okolní prostředí nebude narušováno hlukem ani 
vibracemi vzniklými při výstavbě a budou dodrženy podmínky 
dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Na staveništi bude udržován pořádek a odpady 
budou likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Ze zemědělského půdního fondu bude vyňata půda v rozsahu 
zastavěné plochy pozemku, zpevněných ploch a terénních úprav. Jedná se o 
trvalé vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Vynětí ze 
zemědělského půdního fondu bude provedeno dle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

Napojení stavebního pozemku na dopravní infrastrukturu bude 
řešeno napojením na místní komunikaci (parcelní číslo 659/60). Součástí 
projektovaného objektu je celkem 9 parkovací stání a 3 garážová stání 
v přízemí objektu. 

K objektu budou provedeny přípojky oddílné kanalizační sítě, 
elektrické energie nízkého napětí, sdělovacího vedení, nízkotlakého 
plynovodu a vodovodu. Veřejné sítě technické infrastruktury jsou vedeny 
pod místní komunikací.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice. 

Součástí stavby nejsou žádné podmiňující, vyvolané či jinak související 
investice vázané časově a věcně na stavbu. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Projektovaná novostavba bude využívána pro bytové. Navrhovaný objekt 

bude podsklepen. Bytový dům bude tvořit 8 bytových jednotek. 
Počet obyvatel bytového domu:  23 obyvatel 
Počet obyvatel jednotlivých bytů: 
     1.NP  –  3+kk    – 4 osoby 
        3+kk     – 3 osoby 
     2.NP  –  1+0     – 1 osoba 
        3+kk   – 4 osoby 
        3+kk     – 3 osoby 
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     3.NP  –  1+0      – 1 osoba 
        3+kk     – 4 osoby 
        3+kk     – 3 osoby 

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Pozemek se nachází v předměstí Havlíčkova Brodu. Oblast zájmové 
lokality není regulována regulačním plánem. Pro tuto oblast je 
zpracován územní plán, podle kterého daný pozemek spadá do 
oblasti označené jako BH – plocha pro bydlení – bydlení v bytových 
domech. Objekt nebude narušovat svým vzhledem danou lokalitu. 
Navrhovaný objekt bude umístěn na rohové parcele. Objekt je 
vzdálen od místní komunikace 13m a budou dodrženy minimální 
odstupové vzdálenosti od sousedních objektů a od hranic pozemků. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení. 

Objekt bude tvořen jedním provozním celkem a to bytovými jednotkami. 
Půdorysný tvar objektu je obdélník s výřezy z východní a západní strany. 
Přístup na pozemek a do objektu je z východní strany pro pěsí a ze severní 
strany pro pěší i osoby, které přijedou automobilem.  Bytový dům bude 
zastřešen plochou střechou. Rozměry objektu budou 17,27 m a 21,62 m, 
atika nad rodinným domem bude zasahovat do výšky 10,215 m. 
Navrhovaná budova bude zděná z keramických tvárnic Porotherm. 
Obvodové zdi z keramických tvárnic Porotherm 40 EKO+ tloušťky 400 mm 
budou doplněny tepelnou izolací z fasádního polystyrenu ISOVER EPS 
PERIMETR tloušťky 160 mm. Suterénní obvodové zdivo bude z tvarovek 
ztraceného bednění BEST 40 tloušťky 400 mm a zateplené extrudovaným 
polystyrenem tloušťky 160 mm. Zpevněné plochy kolem objektu a plochy 
pro parkování budou z betonové dlažby. Bytový dům bude mít 
provětrávanou fasádu z fasádních obkladových desek Cembrit PATINA 
světlešedé a černošedé barvy.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Bytový dům tvoří osm bytových jednotek, má tři nadzemní a jedno 
podzemní podlaží. V suterénu bytového domu se nachází celkem 18 
místností (8x sklepní kóje pro jednotlivé byty, 3x garáž přičemž jedna garáž 
je s dílnou, 3x chodba, technická místnost a kolárna). Suterén je přístupný 
schodištěm nebo výtahem z prvního nadzemního podlaží. V prvním 
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nadzemním podlaží bytového domu se nachází dvě bytové jednotky (3+kk), 
kočárkárna a úklidová místnost. Byty v 1.NP jsou zrcadlově obráceny. Po 
příchodu do objektu se dostaneme do zádveří, z kterého je přístupná 
kočárkárna a úklidová místnost. Dále pak na chodbu, z které můžeme vejít 
do bytů, případně výtahu nebo na schodiště vedoucí do různých 
nadzemních podlaží. Byt 3+kk je tvořen chodbou, dětským pokojem, ložnicí, 
obývacím pokojem spojeným s kuchyňským koutem, toaletou a koupelnou. 
Ve 2.NP se nachází dva byty 3+kk a jeden byt 1+0, který se nachází na jížní 
straně objektu. 3.NP je shodné jako 2.NP.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Na parkovacích a odstavných plochách pro osobní motorová vozidla 
budou dvě parkovací stání z celkového počtu devítí stání vyhrazeno pro 
vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou. Parkovací stání bude 
vyznačeno příslušným symbolem přímo v ploše parkovacího stání a 
dopravní značkou upozorňující na umístění tohoto stání. Parkovací stání pro 
osobu s omezenou schopností pohybu a orientace splňuje požadované 
rozměry dle normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních 
vozidel. Všechny vyhrazené prostory a zařízení budou řádně vyznačeny. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude navržena a provedena takovým způsobem, aby byly 
splněny požadavky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
305/2011.  Při užívání nebo provozu stavby nesmí vzniknout nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození například uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 
Veškeré nášlapné vrstvy budou mít takovou povrchovou úpravu, aby byly 
splněny požadavky normy na protiskluznost a to i při změně vlhkosti. Všude, 
kde hrozí nebezpečí pádu, je řešeno ochranné zábradlí odpovídající svou 
výškou normovým požadavkům. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Objekt bude podsklepený. Bytový dům bude mít tři nadzemní podlaží a 
jedno podzemní. Budova je obdélníkového tvaru. V objektu budou 
dodrženy požadavky na minimální světlé výšky, plochy a rozměry obytných 
místností. Velikosti navržených okenních otvorů splňují požadavky na denní 
osvětlení a insolaci. Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi a mezi 
jednotlivými bytovými jednotkami splňují požadavky stavební akustiky. 
Návrh konstrukcí odpovídá požadavkům normy z hlediska tepelné techniky. 
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b) konstrukční a materiálové řešení, 

 Zemní práce 

Všude, kde se budou pohybovat stavební stroje a kde budou skladovány 
a připravovány stavební hmoty, bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. 
Ornice bude uskladněna na předem určené skládce. Zemní práce u tohoto 
projektu zahrnují výkopy stavební jámy a rýh pro základové pasy, terénní 
úpravy (zářezy a násypy), hutnění, výkopy pro vedení jednotlivých přípojek a 
výkopy pro základy plotu. Přebytečný výkopek bude odvážen na předem 
určenou skládku. Část výkopku se ponechá uskladněná na stavebním 
pozemku pro zpětné zásypy, které se budou hutnit. Maximální tloušťka 
jedné zhutnitelné vrstvy bude stanovena Proctorovou zkouškou 
zhutnitelnosti. Stavební jáma bude rozšířena směrem od budované 
konstrukce o 0,9 m pro snadné provádění hydroizolace a protiradonové 
izolace. Svahování stavební jámy bude provedeno ve sklonu 1:0,6. Stavební 
jáma bude chráněna proti povrchové vodě příkopy po obvodě dna stavební 
jámy, které budou spádovány směrem k jímkám. V oblasti dna jámy bude 
provedena plošná drenáž, která bude také napojena na tyto jímky.  Z jímek 
bude voda odčerpávána mimo prostor stavební jámy. 
 Základové konstrukce 

Základové konstrukce objektu budou tvořeny základovými pasy 
z prostého betonu. Velikost základových pasů viz příloha Výpočet rozměrů 
základové konstrukce. Před provedením základových konstrukcí budou 
ověřeny předpoklady o únosnosti základové půdy. Na základové pasy bude 
použit beton C20/25 - XC2 (CZ) – Cl 0,02 – S2. Při realizaci základů, musí být 
vynechány otvory pro prostupy kanalizačního potrubí a musí být umístěn 
FeZn zemnící pásek, který bude vyveden v protilehlých stranách konstrukce 
a bude po celé délce spojitý. 
 Podkladní deska 

Podkladní betonová deska bude provedena v tloušťce 150 mm z betonu 
C20/25 - XC2 (CZ) – Cl 0,02 – S2. Podkladní deska bude vyztužena Kari sítí 
s oky 150 x 150 mm a průměrem drátu 6 mm. Před betonáží podkladní 
desky bude vytaženo kanalizační potrubí a případně další instalační vedení 
nad úroveň budoucí desky. 
 Hydroizolace a protiradonová izolace 

Hydroizolace a protiradonová izolace bude realizována dvěma SBS 
modifikovanými asfaltovými pásy (Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 
Special Mineral) celoplošně natavenými na podkladní desku, která bude 
před prováděním hydroizolace a protiradonové izolace opatřena nátěrem 
z asfaltové penetrační emulze. Oba asfaltové pásy mají tloušťku 4 mm a 
jejich skladba je detailněji popsána v příloze „skladby konstrukcí“. Skladby 
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konstrukcí v kontaktu se zeminou viz Příloha skladby konstrukcí.  
 Svislé konstrukce v suterénu 

Obvodové zdivo v suterénu je navrženo z betonových tvárnic ztraceného 
bednění BEST 40. Obvodové zdivo tloušťky 400 mm bude vyplněno 
betonem C20/25 – XC1 (CZ). V závislosti na posudku statika může být zdivo 
vyztuženo svislými ocelovými pruty, nebo ocelovými pruty vloženými do 
vodorovných spár. Obvodové suterénní zdivo bude zatepleno EPS 
polystyrenem ISOER PERIMETR tloušťky 160 mm. Vnitřní nosné zdivo 
v suterénu bude z keramických broušených tvárnic Porotherm 30 PROFI, 
ukládaných na maltu pro tenké spáry Porotherm PROFI. Nenosné příčky 
tloušťky 150 mm budou provedeny z keramických broušených tvárnic 
Porotherm 14 PROFI, s pevností v tlaku 10 Mpa ukládaných na maltu pro 
tenkou spáry Porotherm PROFI s pevností v tlaku 10 Mpa. 
 Svislé konstrukce v nadzemních částech objektu 

Obvodové zdivo v nadzemních částech objektu bude z keramických 
broušených tvárnic Porotherm 40 EKO+ PROFI, ukládaných na maltu 
Porotherm PROFI pro tenkou spáru s pevností v tlaku 10 Mpa. Obvodové 
stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Jako 
zateplovací materiál bude použit fasádní polystyren Isover EPS PERIMETR 
v tloušťce 160 mm.  Vnitřní nosné zdivo oddělující jednotlivé bytové 
jednotky bude vyzděno z keramických broušených tvárnic Porotherm 30 
AKU SYM, na maltu pro tenkou spáry Porotherm PROFI s pevností v tlaku 10 
Mpa. Vnitřní nosné zdivo v bytových jednotkách neoddělující byt budou 
vyzděny z broušených tvárnic Porotherm 30 PROFI na maltu pro tenké 
spáry Pototherm PROFI. Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 150 mm bude 
provedeno z keramických broušených tvárnic Porotherm 14 Profi, 
s pevností v tlaku P8/10 Mpa ukládaných na maltu pro tenkou spáry 
Porotherm PROFI s pevností v tlaku 10 Mpa.  
 Překlady 

Nad vnitřní nosné zdivo ve všech podlažích budou osazeny nosné 
keramické překlady Porotherm KP. V příčkách nad výplněmi otvorů budou 
umístěné nenosné ploché keramické překlady Porotherm KP.  
 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce v objektu budou provedeny jako monolitické křížem 
vyztužené desky tloušťky 250mm. Návrh na množství výztuže určí statik. 
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 Střešní konstrukce 

 

Objekt bude zastřešen plochou střechou. Plochá střecha bude mít dvě 
vpusti. Každá vpust bude mít průměr DN 125 mm dle výpočtu. V atice 
budou umístěny dva pojistné přepady průměru DN 150 mm pro případ 
hromadění vody na střeše. Jejich výška nad úrovní hydroizolační vrstvy 
střechy musí být určena statikem. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
železobetonová křížem vyztužená deska. Střecha je navržena jako 
jednoplášťová se spádovými klíny z minerální vlny Monrock Max E 
Rockwool, které vytváří spád střešní roviny 3 %. Pro parotěsnou vrstvu bude 
použit SBS modifikovaný asfaltový pás natavený na nosnou konstrukci 
střechy. Jako hydroizolace bude použita PVC - P fólie Fatrafol 810 vyztužená 
polyesterovou mřížkou tloušťky 2 mm a bude kotvena mechanicky. 
 Konstrukce schodišť 

Interiérová schodiště jsou navržena jako dvouramenná s přímými stupni. 
Schodiště budou provedena jako prefabrikovaná železobetonová. Schodiště 
má obložené stupnice keramickou dlažbou s protiskluzovými pásky. 
Protiskluzová úprava na přední hraně stupnice nesmí vystupovat více než 3 
mm nad povrch stupně nebo podesty a hrana této protiskluzové úpravy 
musí být vzdálena od přední hrany stupně o 20 – 40 mm. 

Rozměry stupňů byly určeny pomocí Lehmanova vzorce (2h+b=630 
mm), který vychází z průměrné délky kroku člověka. Rozměry stupňů u 
schodiště ze suterénu jsou následující: výška stupně h=166,67 mm, z toho 
vyplývá při použití Lehmanova vzorce šířka stupně b=296,67 mm. Šířka 
stupně se může zaokrouhlit na 300 mm. Počet stupňů v tomto schodišti je 
18 (v nástupním i výstupním rameni je devět stupňů). Tento počet stupňů 
byl zvolen pro konstrukční výšku schodiště 3000 mm. Sklon schodiště je 
tedy 28,26° a tím se schodiště řadí podle normy mezi schodiště běžná. Za 
výstupním ramenem se dostaneme do chodby, z které jsou přístupné 
jednotlivé byty. V zrcadle schodiště se nachází výtahová šachta s výtahem, 
kterým se dá dostat do všech nadzemních podlaží i suterénu.  

Šířka jednotlivých schodišťových ramen je 1300 mm, šířka 
mezipodesty je 1250 mm což splňuje normové požadavky pro bytové domy, 
které stanovují minimální průchodnou šířku schodišťového ramene 1100 
mm, pokud je v domě výtah. Průchodná šířka schodišťového ramene může 
být zmenšena konstrukcí zábradlí a madla, ovšem maximálně jen o 100 
mm. U obou schodišť bude madlo umístěno na vnějších stranách 
schodišťových ramen a bude zasahovat maximálně 100 mm směrem do 
prostoru schodišťového ramene. 
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Podchodné a průchodné výšky:  
 podchodná výška schodiště do druhého nadzemního podlaží 

H1 = 2100 mm < H1min = 1500 + (750 / cos28,26°) = 2351mm 
 průchodná výška schodiště do druhého nadzemního podlaží 

H2 = 1900 mm < H2min = 750 + 1500 * cos28,26° = 2071 mm 
Obě schodiště splňují minimální požadavky na průchodné a 

podchodné výšky. Výška zábradlí nad schodišťovými stupni činí 900 mm. 
 Komínové těleso 

Spaliny budou odváděny nad střechu pomocí dvouprůduchového 
komínového tělesa od firmy Schiedel. Výška komínu nad atikou bude 
minimálně 1000 mm. Komínové těleso Schiedel Absolut  je provedeno jako 
dvouvrstvé. Plášť tohoto komínového tělesa je sestaven z betonových 
tvárnic s integrovanou tepelnou izolací rozměrů 830/360/330 mm. V tomto 
sytému jsou použity tenkostěnné profilované keramické vložky průměru 
140 mm a délky 1330 mm. Na spalinové cestě bude v suterénu umístěn 
kontrolní otvor. Z tohoto otvoru bude možné kontrolovat a čistit spodní část 
komína, především prostor s kondenzační jímkou. Rozměry kontrolního 
otvoru pro průduch většího průměru než 90 mm a menšího průměru než 
150 mm by měli být 90 mm x 140 mm. Ke komínovému tělesu bude přístup 
i ze střechy revizním vstupem na chodbě v 3.NP. V půdici u komínových 
těles na plynná paliva musí být kondenzátní jímka a její světlý rozměr by 
neměl být menší, než je průměr komínového průduchu. Její výška od půdice 
sopouchu by neměla být menší než 150 mm u úzkých komínů. Neúčinná 
výška komínového tělesa pro spotřebiče na plynná paliva musí být pro úzký 
komínový průduch minimálně 150 mm. Účinná výška by měla být alespoň 4 
m od posledního připojeného spotřebiče. Veškeré požadavky navrhované 
komínové těleso splňuje. Komínové těleso bude v místech prostupů 
stropními konstrukcemi a v místě styku s přilehlou stěnou dilatováno 
vložením desek Isover Orstech 110 z kamenné vlny o objemové hmotnosti 
110 kg/m3. Tloušťka dilatačních desek bude minimálně 30 mm. 
 Konstrukce podlah 

Konstrukce podlah je řešena jako plovoucí. Tloušťka podlahy v suterénu a 
bude 200 mm 
 a tloušťka podlah v 1.NP – 3.NP bude 150 mm. Jako tepelná izolace podlahy 
v suterénu bude použit pěnový polystyren Isover EPS 150 o tloušťce 2x50 
mm. Místnosti budou mít nášlapnou vrstvu z keramické dlažby. V 1.NP – 
3.NP bude použita jako nášlapná vrstva laminátová podlaha, případně 
keramická dlažba. Ve skladbě podlahy se nachází akustická  kročejová 
izolace Baletrio komfort sound plus tl. 2,5mm. V podlaze je navržen jako 
tepelná izolace tepelně izolační a akustická deska Isover TDPT o tloušťce 
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2x35 mm.  
 Vnější výplně otvorů 

Pro výplň okenních otvorů budou použita plastová s tepelně izolačním 
trojsklem a nekovovým meziskelním rámečkem. Hloubka okenního rámu je 
92 mm. Součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W/(m2*K) a součinitel 
prostupu tepla rámu Uf = 0,7 W/(m2*K). Činitel prostupu světla zasklením 
má hodnotu 71%. Součástí okna je středové i naléhávkové těsnění a 
celoobvodové kování ROTO. Výplň otvoru pro vstupní dveře bude také 
plastový. Dveře jsou vyrobeny z třívrstvé dřevěné lamely a mají stavební 
hloubku 92 mm, jsou osazeny tepelně izolačními trojskly a součinitel 
prostupu tepla zasklením je Ug = 0,7 W/(m2*K). Součástí zasklení je teplý 
meziskelní rámeček Swisspacer. Detailní specifikace výplní otvorů viz Výpis 
dveří a oken. 
 Vnitřní omítky 

Vnitřní jádrové omítky strojní jemné Cemix 012J budou nanášeny 
v tloušťce 12 mm na povrch opatřený cementovým postřikem Cemix 052, 
který zlepšuje adhezní vlastnosti podkladního materiálu. Na vnitřní jádrové 
omítky bude dále v tloušťce 2 mm nanesena vrstva vnitřního jemného štuku 
Cemix 033J. V místě kde budou keramické obklady nebude provedena 
štuková vrstva. 
 Oplocení pozemku 

Oplocení na hranicích pozemků bude řešeno ze svařovaných panelů 
s malým okem (100x50 mm) a průměrem drátů 4mm od firmy Dirickx 
značky AXIS S se sloupky AXOR.   
 Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky 

Viz výpis Truhlářský, klempířských a zámečnických výrobků 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a bude navržena a provedena v souladu 
s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, 
kterým je stavba vystavena během výstavby a jejího užívání nemohli při 
běžné údržbě způsobit náhlé či postupné zřícení konstrukce, nepřípustné 
přetvoření nebo kmitání konstrukce, poškození nebo omezení 
provozuschopnosti technických zařízení v důsledku deformace nosné 
konstrukce a porušení staveb v míře nepřiměřené příčině. Stavební 
konstrukce a prvky jsou navrženy tak, aby odpovídali normovým 
požadavkům a aby po celou dobu životnosti stavby vyhověli požadovanému 
účelu a odolali všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení, 

Projekt neřeší 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Projekt neřeší 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 

výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí, 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 

hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty), 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 
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h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 
 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními, 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 
 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek. 

Viz příloha Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Objekt byl navržen tak, aby byl z hlediska spotřeby energií na 
vytápění a větrání co nejúspornější a také aby byly splněny požadavky 
normy ČSN 73 0540 – 2: Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Při 
stanovení okrajových podmínek pro tepelně technické výpočty byla brána 
v úvahu klimatická oblast, ve které se objekt nachází, účel objektu, tvar 
objektu a vlastnosti použitých materiálů, viz příloha Tepelně technické 
posouzení objektu. 

b) energetická náročnost stavby, 

Viz příloha Tepelně technické posouzení objektu. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Projekt neřeší využívání alternativních zdrojů enerií. 

 

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

komunální prostředí 

 Větrání 
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V celém objektu je uvažováno pouze s přirozenou výměnou vzduchu 
pomocí infiltrace a otevíratelnými okny a dveřmi. 
 Vytápění 

Vytápění objektu bude realizováno plynovým závěsným kotlem Junkers 
Ceraclass ZW 18 – 2DH KE s modulovaným výkonem, pulsní regulací a 
tepelným výkonem pro vytápění v rozmezí 6 – 18 kW. Kotel je vybaven 
atmosférickým hořákem a s třístupňovým oběhovým čerpadlem. 
 Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na veřejnou síť vodovodu. 
 Řešení odpadů 

Před objektem bude zřízeno místo na bezpečné ukládání komunálního 
odpadu. 
 Osvětlení 

Objekt splňuje požadavky norem ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov 
– Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov – 
Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Jsou splněny požadavky na činitele 
denní osvětlenosti a insolaci viz příloha Posouzení objektu z hlediska 
denního osvětlení a insolace.  
 Vibrace a hluk 

V objektu ani jeho okolí se nenachází žádný významný zdroj hluku a 
vibrací, který by narušoval svým působením chráněné prostředí. Návrh 
objektu zajišťuje, že hluk a vibrace, budou na takové úrovni, aby neměli 
nepříznivý vliv na zdraví člověka a jeho pohodu. Konstrukce svými 
vlastnostmi splňují požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. 
Akustické poměry v okolí nebudou stavbou narušeny. 
 Prašnost 

V objektu se nepředpokládá prašný provoz. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Objekt je situován na pozemku, který se nachází v oblasti se středním 
radonovým rizikem. Opatření proti pronikání radonu do objektu bude 
řešeno asfaltovými pásy (Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special 
Mineral) tloušťky 4 mm, které zároveň slouží jako hydroizolace objektu. 
Veškeré prostupy soustavou těchto asfaltových pásů musí být dokonale 
těsné. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Projekt neřeší. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Projekt neřeší. 

d) ochrana před hlukem, 

Není nutné řešení ochrany před hlukem. 

e) protipovodňová opatření. 

Objekt se nenachází v záplavovém, nejsou tedy nutná protipovodňová 
opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Objekt bude napojen na veřejné sítě technické infrastruktury, které se 
nachází v místní komunikaci. Budou zřízeny přípojky na veřejnou síť 
elektrické energie, nízkotlakého rozvodu plynu, sdělovacích kabelů, 
vodovodu, a na veřejné kanalizační stoky.  

Trasy sítí technického vybavení budou provedeny pokud možno přímé a 
co nejkratší. Vzájemné křížení sítí a křížení sítí s komunikacemi bude 
provedeno pokud možno kolmé a v co nejmenším počtu. Sítě technického 
vybavení jsou navrženy tak, aby všechny práce při zřizování, opravách, 
údržbě a rekonstrukcích byly snadno proveditelné. Zásahy do prostoru 
komunikací a ve volném prostoru budou co nejmenší. Sítě technického 
vybavení nebudou svou polohou bránit opravám a modernizaci pozemních 
komunikací, ztěžovat údržbu pozemních komunikací ani zhoršovat 
podmínky bezpečného a plynulého silničního provozu. Sítě technického 
vybavení nebudou umístěny pod stromy. Realizace podzemních sítí nebude 
mít vliv na hydrogeologické poměry v daném území. Pro zabránění 
mechanického poškození sítí a jejich vzájemného ovlivňování při jejich 
souběhu nebo křížení budou dodrženy minimální vodorovné a svislé 
vzdálenosti. Bude dodrženo nejmenší dovolené krytí sítí, aby nedošlo 
k jejich poškození mrazem nebo mechanickým způsobem. V místech, kde se 
sítě technického vybavení kříží, nebudou umístěny žádné armatury ani 
objekty. Veškeré sítě a jejich příslušenství, u kterých je riziko koroze, budou 
proti korozi chráněny. Všechny nově zřízené sítě budou výškově a polohově 
určeny k neměnnému vytyčovacímu systému. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Řešení a vedení jednotlivých přípojek je znázorněno v koordinační 
situaci. Viz Koordinační situační výkres. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Stavební pozemek bude dopravně připojen na místní komunikaci 
ležící u severovýchodní hranice pozemku, která se dále napojuje na 
komunikaci I. třídy číslo 38. Ta spojuje města Havlíčkův Brod a Jihlavu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení pozemku a parkovacích míst na něm bude řešeno zvlášť 
garážová stání a zvlášť pro stání na pozemku. Bytový dům má tři parkovací 
stání v garáži, na zpevněné ploše v zahradě 9 míst, z toho 2 pro osoby 
zdravotně postižené.  

c) doprava v klidu, 

Celkový počet parkovacích míst na pozemku navrhovaného objektu 
bude devět z toho dvě pro osoby zdravotně postižené. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Projektem nejsou řešeny stezky pro pěší ani cyklisty. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a) terénní úpravy, 

Kolem navrhovaného objektu bude provedeno svahování zářezu. Pod 
patou tohoto svahu bude realizováno drenážní potrubí pro odvod dešťové 
vody. Zpevněné plochy budou provedeny především v přední části objektu, 
kde tímto způsobem budou vytvořeny parkovací stání a na západní straně 
vjezdy do garáží. Vstup do objektu je z jižní strany, která bude taktéž 
zpevněnou plochou. V některých částech pozemku budou provedeny 
opěrné zdi. 

b) použité vegetační prvky, 

Po skončení terénních úprav bude nutno obnovit travní plochu kolem 
objektu.  

c) biotechnická opatření. 

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

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

půda, 

Provádění stavby ani její provoz nebudou mít negativní vliv na kvalitu 
ovzduší, voda nebude nijak znečištěna a úroveň hluku v okolí stavby se 
nezvýší. Provoz objektu nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. Půda 
také nebude nijak znehodnocena. 
Seznam předpokládaných odpadů: 
 

Číslo odpadu Název odpadu Zařazení Způsob likvidace 
17 01 01 Beton  O Skládka 
17 01 02 Cihly  O Skládka 
17 02 01  Dřevo  O Skládka 
17 02 04 Dřevo znečištěné N Skládka 
17 02 02 Sklo, sklená vata O Skládka 
17 02 03 Plasty  O Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
17 05 04 Zemina  O Skládka  
17 06 04 Izolační materiály O Skládka  

17 09 04 
Směsný stavební 

odpad O Skládka  
20 01 27 Barvy, lepidla O Skládka  
20 03 01 Směsný komunální 

odpad 
O Skládka  

O – ostatní odpady 
kategorie odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 

památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

V oblasti plánované stavby se nenachází žádné chráněné rostliny či 
živočichové ani památné stromy. Na pozemku se nenachází žádné dřeviny, 
které by byly výstavbou a provozem objektu nějak ohroženy. Výstavbou 
nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

V zájmové lokalitě se nenachází žádné chráněné území. Nejbližší 
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chráněné území spadající do chráněných území Natura 2000 je vzdáleno asi 
7,0 km od zájmové lokality. Stavba tedy nijak neovlivní toto území. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA, 

Tento projekt nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Ochranná pásma navrhovaných přípojek na technickou 
infrastrukturu budou odpovídat normovým požadavkům. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projektovaný objekt negativně neovlivní životní podmínky v dané 
lokalitě. Nevzniknou nová zdravotní rizika. Při realizaci stavby bude 
pozemek oplocen plotem výšky 1,8 m pro zamezení vstupu nepovolaných 
osob. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Elektrická energie bude odebírána ze sousedního objektu po 
domluvně s majitelem daného objektu, z tohoto objektu bude vedena do 
staveništního rozvaděče s elektroměrem. Vodovodní přípojka bude ve 
vodoměrné šachtě osazena vodoměrem, odkud bude umožněn odběr vody. 
Na pozemku v době výstavby bude zřízeno sociální zázemí pro dělníky, 
zastřešený sklad materiálu a zázemí pro vedení stavby. 

b) odvodnění staveniště, 

Stavební jáma bude chráněna proti povrchové vodě příkopy po 
obvodě dna stavební jámy, které budou spádovány směrem k jímkám. 
V oblasti dna jámy bude provedena plošná drenáž, která bude také 
napojena na tyto jímky.  Z jímek bude voda odčerpávána mimo prostor 
stavební jámy do dešťové kanalizační stoky. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, 

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd a výjezd vozidel ze stavby bude umožněn na místní komunikaci, 
která leží u severozápadní hranice pozemku. Na komunikaci bude umístěno 
dopravní značení upozorňující na možný výjezd stavebních vozidel. Vozidla 
před výjezdem ze staveniště musí být patřičně očištěna, aby bylo zamezeno 
znečišťování veřejných komunikací.  Při výjezdu vozidel ze stavby, budou 
dodrženy rozhledové poměry v souladu s podmínkami normy ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací.  
 

 Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Elektrická energie bude odebírána ze sousedního objektu po 
domluvně s majitelem daného objektu, z tohoto objektu bude vedena do 
staveništního rozvaděče s elektroměrem. Voda bude odebírána 
z vodoměrné šachty, kam bude zavedena vodovodní přípojka, a na kterou 
bude osazen vodoměr. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Okolní stavby ani pozemky nebudou prováděním stavby nijak 
ovlivněny, kromě objektu ze kterého bude vedena elektrická energie. Bude 
bráněno znečistění a poškození veřejných komunikací užíváním vozidel 
vyjíždějících ze stavby. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin, 

Stavební pozemek bude oplocen plotem z pletiva výšky 1,8 m 
zabraňující vniku neoprávněných osob na stavbu. Vozidla vyjíždějící ze 
stavby budou patřičně očištěna a bude zamezeno znečišťování okolního 
prostředí přepravovanými materiály. Žádné související asanace, demolice či 
kácení dřevin projekt nepředpokládá. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Projekt nepočítá se zábory okolních pozemků či veřejných 
prostranství, veškeré související činnosti potřebné pro provádění stavby 
budou prováděny na stavebním pozemku. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace, 

Při výstavbě se předpokládá pouze běžné množství a druh stavebního 
odpadu. Likvidace odpadu bude probíhat v souladu s platnou legislativou. 
Seznam předpokládaných odpadů: 

Číslo odpadu Název odpadu Zařazení Způsob likvidace 
17 01 01 Beton  O Skládka 
17 01 02 Cihly  O Skládka 
17 02 01  Dřevo  O Skládka 
17 02 04 Dřevo znečištěné N Skládka 
17 02 02 Sklo, sklená vata O Skládka 
17 02 03 Plasty  O Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
17 05 04 Zemina  O Skládka  
17 06 04 Izolační materiály O Skládka  

17 09 04 
Směsný stavební 

odpad O Skládka  
20 01 27 Barvy, lepidla O Skládka  
20 03 01 Směsný komunální 

odpad 
O Skládka  

O – ostatní odpady 
kategorie odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 
 

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

Před zahájením stavebních prací bude v místě budovaného objektu, 
zpevněných ploch, ploch pro skladování a přípravu materiálů sejmuta 
ornice v tloušťce 150 mm. Část z takto sejmuté ornice se uskladní na 
pozemku a bude použita pro finální terénní úpravy, zbytek bude odvezen na 
skládku. Výkopek ze zemních prací bude odvážen na skládku. Na stavbě se 
uskladní množství takto vytěžené zeminy pro hutněné zásypy a provádění 
terénních úprav. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při výstavbě bude dbáno na to, aby hluk vzniklý stavebními pracemi 
byl na co nejnižší úrovni. Při nadměrné prašnosti, budou konstrukce 
kropeny vodou. Při stavebních pracích bude dbáno na to, aby nebyly 
znečišťovány okolní prostory stavebního pozemku, zejména pohybem 
vozidel na místní komunikaci. Stavební stroje musí být v takovém 
technickém stavu, aby nedocházelo ke kontaminaci životního prostředí 
únikem ropných látek. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů, 

Veškeré stavební činnosti budou probíhat v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále budou dodrženy podmínky uvedené v nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všechny osoby 
vykonávající určitou činnost na stavbě musí být proškoleny a vybaveny 
odpovídajícími pracovními pomůckami pro danou činnost. Koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není nutno podle §15 zákona č. 
309/2006 Sb., určit. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Projektem navrhovaná stavba nijak neovlivňuje bezbariérově užívané 
stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Na místní komunikaci, na kterou se předpokládá výjezd vozidel ze 
stavby, budou umístěny dopravní značky a upozornění. Tyto značky a 
upozornění budou umístěny tak, aby byla jasně viditelné. Jiná opatření 
nejsou nutná. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.), 

Projekt nepředpokládá nutnost speciálních podmínek pro provádění 
stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Termín zahájení stavebních prací: duben 2019 
Zemní práce a základy: jaro 2019 
Hrubé stavební práce: léto 2019 
Dokončovací práce: podzim 2019 a jaro 2020 
Konečné terénní úpravy: jaro 2020 
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A.6 D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Účel objektu 

Objekt bytového domu bude sloužit k trvalému bydlení osob v 
samostatných bytových jednotkách. 

 Funkční náplň 
Novostavba bytového domu obsahuje celkem 8 bytových jednotek různých 
typů. Součástí bytového domu jsou také 3 vnitřní parkovací místa, sklepní 
kóje, sklad, kolárna a technická místnost. Vně objektu je umístěno 9 
parkovacích, z toho 2 je řešeno jako bezbariérové. 

 Kapacitní údaje 
Objekt bude určen pro trvalé bydlení 23 osob. 
Soupis bytových jednotek: 

     1.NP    –   3+kk    – 4 osoby 
         3+kk     – 3 osoby 
     2.NP    –   1+0     – 1 osoba 
         3+kk     – 4 osoby 
         3+kk      – 3 osoby 
     3.NP    –   1+0        – 1 osoba 
         3+kk      – 4 osoby 
         3+kk      – 3 osoby 

V podzemním podlaží se nachází 3 parkovací místa ve třech oddělených 
garážích. K jednotlivým parkovacím místům se vchází z chodby. Vně objektu 
se na pozemku investora nachází celkem 9 parkovacích stání, z nichž dvě 
jsou řešeny jako bezbariérové. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 

 
 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Objekt bude tvořen jedním provozním celkem a to bytovými jednotkami. 

Půdorysný tvar objektu je obdélník s výřezy z východní a západní strany. 
Přístup na pozemek a do objektu je z východní strany pro pěsí a ze severní 
strany pro pěší i osoby, které přijedou automobilem.  Bytový dům bude 
zastřešen plochou střechou. Rozměry objektu budou 17,27 m a 21,62 m, 
atika nad rodinným domem bude zasahovat do výšky 10,215 m. 
Navrhovaná budova bude zděná z keramických tvárnic Porotherm. 
Obvodové zdi z keramických tvárnic Porotherm 40 EKO+ tloušťky 400 mm 
budou doplněny tepelnou izolací z fasádního polystyrenu ISOVER EPS 
PERIMETR tloušťky 160 mm. Suterénní obvodové zdivo bude z tvarovek 
ztraceného bednění BEST 40 tloušťky 400 mm a zateplené extrudovaným 
polystyrenem tloušťky 160 mm. Zpevněné plochy kolem objektu a plochy 
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pro parkování budou z betonové dlažby. Bytový dům bude mít 
provětrávanou fasádu z fasádních obkladových desek Cembrit PATINA 
světlešedé a černošedé barvy.  
 

 Dispoziční řešení 
Bytový dům tvoří osm bytových jednotek, má tři nadzemní a jedno 

podzemní podlaží. V suterénu bytového domu se nachází celkem 18 
místností (8x sklepní kóje pro jednotlivé byty, 3x garáž přičemž jedna garáž 
je s dílnou, 3x chodba, technická místnost a kolárna). Suterén je přístupný 
schodištěm nebo výtahem z prvního nadzemního podlaží. V prvním 
nadzemním podlaží bytového domu se nachází dvě bytové jednotky (3+kk), 
kočárkárna a úklidová místnost. Byty v 1.NP jsou zrcadlově obráceny. Po 
příchodu do objektu se dostaneme do zádveří, z kterého je přístupná 
kočárkárna a úklidová místnost. Dále pak na chodbu, z které můžeme vejít 
do bytů, případně výtahu nebo na schodiště vedoucí do různých 
nadzemních podlaží. Byt 3+kk je tvořen chodbou, dětským pokojem, ložnicí, 
obývacím pokojem spojeným s kuchyňským koutem, toaletou a koupelnou. 
Ve 2.NP se nachází dva byty 3+kk a jeden byt 1+0, který se nachází na jížní 
straně objektu. 3.NP je shodné jako 2.NP.  

 
 Bezbariérové užívání stavby 

V bytovém domě nejsou navrženy bezbariérové byty ani přístup do objektu. 
 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Celkové provozní řešení 
Bytový dům je rozdělen na dvě části. Na část obytnou (první až třetí 
nadzemní podlaží) a na část provozní (podzemní podlaží, kde jsou jednotlivá 
garážová stání, sklepní kóje, technická místnost, kolárna a sklad). Vertikální 
komunikační prostor bude tvořit výtah se schodištěm. Horizontální 
komunikační prostor budou tvořit chodby. 

 Technologie výroby 
Technologie výroby se v objektu pro bydlení nevyskytuje. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 

 
 Bourací práce 

Na pozemku určeném k výstavbě stavby bytového domu se nenachází 
žádné stávající objekty. Nebude docházet k bouracím pracím. 
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 Vytyčení stavby 
Vytyčení stavby bude provedeno pomocí souřadnic (S – JTSK) kvalifikovanou 
osobou. Výška 0,000 bude rovna 434,474 m n. m. 
 

 Zemní práce 
Všude, kde se budou pohybovat stavební stroje a kde budou skladovány a 
připravovány stavební hmoty, bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. 
Ornice bude uskladněna na předem určené skládce. Zemní práce u tohoto 
projektu zahrnují výkopy stavební jámy a rýh pro základové pasy, terénní 
úpravy (zářezy a násypy), hutnění, výkopy pro vedení jednotlivých přípojek a 
výkopy pro základy plotu. Přebytečný výkopek bude odvážen na předem 
určenou skládku. Část výkopku se ponechá uskladněná na stavebním 
pozemku pro zpětné zásypy, které se budou hutnit. Maximální tloušťka 
jedné zhutnitelné vrstvy bude stanovena Proctorovou zkouškou 
zhutnitelnosti. Stavební jáma bude rozšířena směrem od budované 
konstrukce o 0,9 m pro snadné provádění hydroizolace a protiradonové 
izolace. Svahování stavební jámy bude provedeno ve sklonu 1:0,6. Stavební 
jáma bude chráněna proti povrchové vodě příkopy po obvodě dna stavební 
jámy, které budou spádovány směrem k jímkám. V oblasti dna jámy bude 
provedena plošná drenáž, která bude také napojena na tyto jímky.  Z jímek 
bude voda odčerpávána mimo prostor stavební jámy. 

 
 Základové konstrukce a podkladní deska 

Základové konstrukce objektu budou tvořeny základovými pasy 
z prostého betonu. Velikost základových pasů viz příloha Výpočet rozměrů 
základové konstrukce. Před provedením základových konstrukcí budou 
ověřeny předpoklady o únosnosti základové půdy. Na základové pasy bude 
použit beton C20/25 - XC2 (CZ) – Cl 0,02 – S2. Při realizaci základů, musí být 
vynechány otvory pro prostupy kanalizačního potrubí a musí být umístěn 
FeZn zemnící pásek, který bude vyveden v protilehlých stranách konstrukce 
a bude po celé délce spojitý. Podkladní betonová deska bude provedena 
v tloušťce 150 mm z betonu C20/25 - XC2 (CZ) – Cl 0,02 – S2. Podkladní 
deska bude vyztužena Kari sítí s oky 150 x 150 mm a průměrem drátu 6 
mm. Před betonáží podkladní desky bude vytaženo kanalizační potrubí a 
případně další instalační vedení nad úroveň budoucí desky. 

 
 Svislé konstrukce v suterénu 

Obvodové zdivo v suterénu je navrženo z betonových tvárnic ztraceného 
bednění BEST 40. Obvodové zdivo tloušťky 400 mm bude vyplněno 
betonem C20/25 – XC1 (CZ). V závislosti na posudku statika může být zdivo 
vyztuženo svislými ocelovými pruty, nebo ocelovými pruty vloženými do 
vodorovných spár. Obvodové suterénní zdivo bude zatepleno EPS 
polystyrenem ISOER PERIMETR tloušťky 160 mm. Vnitřní nosné zdivo 
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v suterénu bude z keramických broušených tvárnic Porotherm 30 PROFI, 
ukládaných na maltu pro tenké spáry Porotherm PROFI. Nenosné příčky 
tloušťky 150 mm budou provedeny z keramických broušených tvárnic 
Porotherm 14 PROFI, s pevností v tlaku 10 Mpa ukládaných na maltu pro 
tenkou spáry Porotherm PROFI s pevností v tlaku 10 Mpa. 

 
 Svislé konstrukce v nadzemních částech objektu 

Obvodové zdivo v nadzemních částech objektu bude z keramických 
broušených tvárnic Porotherm 40 EKO+ PROFI, ukládaných na maltu 
Porotherm PROFI pro tenkou spáru s pevností v tlaku 10 Mpa. Obvodové 
stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Jako 
zateplovací materiál bude použit fasádní polystyren Isover EPS PERIMETR 
v tloušťce 160 mm.  Vnitřní nosné zdivo oddělující jednotlivé bytové 
jednotky bude vyzděno z keramických broušených tvárnic Porotherm 30 
AKU SYM, na maltu pro tenkou spáry Porotherm PROFI s pevností v tlaku 10 
Mpa. Vnitřní nosné zdivo v bytových jednotkách neoddělující byt budou 
vyzděny z broušených tvárnic Porotherm 30 PROFI na maltu pro tenké 
spáry Pototherm PROFI. Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 150 mm bude 
provedeno z keramických broušených tvárnic Porotherm 14 Profi, 
s pevností v tlaku P8/10 Mpa ukládaných na maltu pro tenkou spáry 
Porotherm PROFI s pevností v tlaku 10 Mpa.  
 
 

 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad vnitřní nosné zdivo ve všech podlažích budou osazeny nosné 

keramické překlady Porotherm KP. V příčkách nad výplněmi otvorů budou 
umístěné nenosné ploché keramické překlady Porotherm KP. Stropní 
konstrukce v objektu budou provedeny jako monolitické křížem vyztužené 
desky tloušťky 250mm. Návrh na množství výztuže určí statik. 

 
 Schodiště 

Interiérová schodiště jsou navržena jako dvouramenná s přímými stupni. 
Schodiště budou provedena jako prefabrikovaná železobetonová. Schodiště 
má obložené stupnice keramickou dlažbou s protiskluzovými pásky. 
Protiskluzová úprava na přední hraně stupnice nesmí vystupovat více než 3 
mm nad povrch stupně nebo podesty a hrana této protiskluzové úpravy 
musí být vzdálena od přední hrany stupně o 20 – 40 mm. 
Rozměry stupňů byly určeny pomocí Lehmanova vzorce (2h+b=630 mm), 
který vychází z průměrné délky kroku člověka. Rozměry stupňů u schodiště 
ze suterénu jsou následující: výška stupně h=166,67 mm, z toho vyplývá při 
použití Lehmanova vzorce šířka stupně b=296,67 mm. Šířka stupně se může 
zaokrouhlit na 300 mm. Počet stupňů v tomto schodišti je 18 (v nástupním i 
výstupním rameni je devět stupňů). Tento počet stupňů byl zvolen pro 
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konstrukční výšku schodiště 3000 mm. Sklon schodiště je tedy 28,26° a tím 
se schodiště řadí podle normy mezi schodiště běžná. Za výstupním 
ramenem se dostaneme do chodby, z které jsou přístupné jednotlivé byty. 
V zrcadle schodiště se nachází výtahová šachta s výtahem, kterým se dá 
dostat do všech nadzemních podlaží i suterénu.  
Šířka jednotlivých schodišťových ramen je 1300 mm, šířka mezipodesty je 
1250 mm což splňuje normové požadavky pro bytové domy, které stanovují 
minimální průchodnou šířku schodišťového ramene 1100 mm, pokud je 
v domě výtah. Průchodná šířka schodišťového ramene může být zmenšena 
konstrukcí zábradlí a madla, ovšem maximálně jen o 100 mm. U obou 
schodišť bude madlo umístěno na vnějších stranách schodišťových ramen a 
bude zasahovat maximálně 100 mm směrem do prostoru schodišťového 
ramene. 
 

 Střešní konstrukce 
Objekt bude zastřešen plochou střechou. Plochá střecha bude mít dvě 
vpusti. Každá vpust bude mít průměr DN 125 mm dle výpočtu. V atice 
budou umístěny dva pojistné přepady průměru DN 150 mm pro případ 
hromadění vody na střeše. Jejich výška nad úrovní hydroizolační vrstvy 
střechy musí být určena statikem. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
železobetonová křížem vyztužená deska. Střecha je navržena jako 
jednoplášťová se spádovými klíny z minerální vlny Monrock Max E 
Rockwool, které vytváří spád střešní roviny 3 %. Pro parotěsnou vrstvu bude 
použit SBS modifikovaný asfaltový pás natavený na nosnou konstrukci 
střechy. Jako hydroizolace bude použita PVC - P fólie Fatrafol 810 vyztužená 
polyesterovou mřížkou tloušťky 2 mm a bude kotvena mechanicky. 
 

 Hydroizolace 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z asfaltového modifikovaného pásu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a BITU-FLEX GG v tloušťce 4 mm s nosnou 
vložkou ze skelné tkaniny. Asfaltový pás bude vytažen 150 mm nad úroveň 
upraveného terénu. Hydroizolace v koupelnách, WC a mokrých provozech 
bude provedena z hydroizolační hmoty pro vnitřní použití SE1 RAKO 
SYSTÉM ve dvou vrstvách. Jako hydroizolace ploché střechy, lodžií a terasy 
bude použita dvojice asfaltových pásů – vrchní bude asfaltový pás s nosnou 
vložkou z polyesterové rohože ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR v tloušťce 5,3 
mm a spodní asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL v tloušťce 4 mm. 
 

 Tepelná izolace 
Objekt je opatřen zateplovacím systémem s provětrávanou mezerou. Je 
navržená tepelná izolace ze skelné plsti ISOVER MULTIPLAT 35 tloušťky 140 
mm. Provětrávaná mezera je navržená v tloušťce 40 mm. Pod zeminou je 
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objekt kontaktně zateplen vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS PERIMETR 
tloušťky 140 mm. Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí desek 
z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 200S tloušťky 2x100 mm. Zateplení 
podlahy v suterénu bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu 
ISOVER EPS PERIMETR v tloušťce 2x50 mm v prostorech sklepních kójí, 
kočárkárny, skladu, technické místnosti a chodeb. V prostorech garáží bude 
podlaha zateplená deskami z extrudovaného polystyrenu ISOVER Styrodur 
4000CS v tloušťce 100 mm a napětím v tlaku 500 kPa. Podlaha mezi 
podzemním podlažím a byty v prvním podlaží bude zateplena deskami 
ISOVER TDPT v tloušťce 2x35 mm. 
 

 Komín 
Spaliny budou odváděny nad střechu pomocí dvouprůduchového 
komínového tělesa od firmy Schiedel. Výška komínu nad atikou bude 
minimálně 1000 mm. Komínové těleso Schiedel Absolut  je provedeno jako 
dvouvrstvé. Plášť tohoto komínového tělesa je sestaven z betonových 
tvárnic s integrovanou tepelnou izolací rozměrů 830/360/330 mm. V tomto 
sytému jsou použity tenkostěnné profilované keramické vložky průměru 
140 mm a délky 1330 mm. Na spalinové cestě bude v suterénu umístěn 
kontrolní otvor. Z tohoto otvoru bude možné kontrolovat a čistit spodní část 
komína, především prostor s kondenzační jímkou. Rozměry kontrolního 
otvoru pro průduch většího průměru než 90 mm a menšího průměru než 
150 mm by měli být 90 mm x 140 mm. Ke komínovému tělesu bude přístup 
i ze střechy revizním vstupem na chodbě v 3.NP. V půdici u komínových 
těles na plynná paliva musí být kondenzátní jímka a její světlý rozměr by 
neměl být menší, než je průměr komínového průduchu. Její výška od půdice 
sopouchu by neměla být menší než 150 mm u úzkých komínů. Neúčinná 
výška komínového tělesa pro spotřebiče na plynná paliva musí být pro úzký 
komínový průduch minimálně 150 mm. Účinná výška by měla být alespoň 4 
m od posledního připojeného spotřebiče. Veškeré požadavky navrhované 
komínové těleso splňuje. Komínové těleso bude v místech prostupů 
stropními konstrukcemi a v místě styku s přilehlou stěnou dilatováno 
vložením desek Isover Orstech 110 z kamenné vlny o objemové hmotnosti 
110 kg/m3. Tloušťka dilatačních desek bude minimálně 30 mm. 
 

 Výtah 
Výtahová šachta bude ze železobetonu o tloušťce 300 mm z betonu C25/30. 
Vnitřní rozměr je 2100x1650 mm. Šachta je založena na železobetonové 
základové desce tloušťky 400 mm. Je navržen TRAKČNI VYTAH BEZ 
STROJOVNY, KABINA 1100x1750mm, DVEŘE 900x2000mm, DVEŘE VE ZDIVU 
1180x2140mm, NOSNOST 800 kg, PRO 10 OSOB, RYCHLOST 1,0m/s, 
PŘIKON 6,9kW, TYP FREE-VOTOlift na základě statického posudku, který není 
součástí této práce. 
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 Výplně otvorů 
Pro výplň okenních otvorů budou použita plastová s tepelně izolačním 

trojsklem a nekovovým meziskelním rámečkem. Hloubka okenního rámu je 
92 mm. Součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W/(m2*K) a součinitel 
prostupu tepla rámu Uf = 0,7 W/(m2*K). Činitel prostupu světla zasklením 
má hodnotu 71%. Součástí okna je středové i naléhávkové těsnění a 
celoobvodové kování ROTO. Výplň otvoru pro vstupní dveře bude také 
plastový. Dveře jsou vyrobeny z třívrstvé dřevěné lamely a mají stavební 
hloubku 92 mm, jsou osazeny tepelně izolačními trojskly a součinitel 
prostupu tepla zasklením je Ug = 0,7 W/(m2*K). Součástí zasklení je teplý 
meziskelní rámeček Swisspacer. Detailní specifikace výplní otvorů viz Výpis 
dveří a oken. 

 
 Podlahy 

Konstrukce podlah je řešena jako plovoucí. Tloušťka podlahy v suterénu a 
bude 200 mm a tloušťka podlah v 1.NP – 3.NP bude 150 mm. Jako tepelná 
izolace podlahy v suterénu bude použit pěnový polystyren Isover EPS 150 o 
tloušťce 2x50 mm. Místnosti budou mít nášlapnou vrstvu z keramické 
dlažby. V 1.NP – 3.NP bude použita jako nášlapná vrstva laminátová 
podlaha případně keramická dlažba. Ve skladbě podlahy se nachází 
akustická  kročejová izolace Baletrio komfort sound plus tl. 2,5mm. 
V podlaze je navržen jako tepelná izolace tepelně izolační a akustická deska 
Isover TDPT o tloušťce 2x35 mm. Podrobnější popis ve složce č. 4 – Výpis 
skladeb. 

 
 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby BEST ARCHIA 
STANDARD uložené do štěrkopískového zhutněného lože. Zpevněné plochy 
budou spádovány do liniových žlabů a dále bude voda zasakována na 
pozemku investora. 
 

 Obklady 
V interiéru budou použity ve všech hygienických místnostech obklady RAKO. 
Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 
 

 Úprava povrchů 
Vnitřní stěny budou opatřeny omítkou štukovou na vápenocementovém 
jádru, vše od firmy Baumit. Jádrová omítka bude nanesena ručně zednickou 
lžící, ostatní části pomocí hladítka. Barevné provedení maleb bude 
upřesněno na základě projektu interiéru a v rámci autorského dozoru při 
realizaci stavby. Výmalba bude provedena malířskou barvou Primalex. 
Vnější povrch obvodových konstrukcí bude tvořen fasádními deskami 
Cembrit, které budu kotvené k ocelovému roštu. 
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 Truhlářské výrobky 
Podrobnosti viz složka č. 4 - Výpis truhlářských výrobků 

 Klempířské výrobky 

Podrobnosti viz složka č. 4 - Výpis klempířských výrobků 

 Zámečnické výrobky 

Podrobnosti viz složka č. 4 - Výpis zámečnických výrobků 

 Odvětrání 
Odvětrání objektu bude přirozené – okny. Odvod par z kuchyně je řešeno 
pomocí recilkurační digestoře s viměnitelným uhlíkovým filtrem. 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba je navržena a bude muset být provedena tak, aby byla při užívání 
bezpečná. Všechny konstrukce a prvky jsou navrženy a musí být provedeny 
v souladu s platnými normami a vyhláškami. 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, 
vibrace 

Viz samostatná příloha Složka č. 6 – Stavební fyzika. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz samostatná příloha Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti, které jsou 
uvedené v projektové dokumentaci. S materiály musí být manipulováno 
přesně v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny výrobcem, a montáž 
nebo provádění konstrukcí musí být v souladu s montážními návody a 
doporučeními konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních 
postupů a návodů, které stanovil výrobce, zajišťuje požadovanou jakost 
provedení. 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Navržená stavba nemá požadavky na netradiční technologické postupy a 
zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

47



 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem musí splňovat požadavky platných 
norem, vyhlášek a zákonů. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek 

Bude brán zřetel na kontrolu zakrývaných železobetonových konstrukcí, 
především na správné uložení izolace, množství a druh výztuže, průměry 
výztuže a krytí betonem. Žádné speciální kontroly ani měření nad rámec 
požadavků technologických předpisů a norem není nezbytně nutné. 

l) Výpis použitých norem 
ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 
části; 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy; 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy; 
ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení; 
ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie; 
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky; 
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky – Změna Z1; 
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 0580 – Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
ČSN EN 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 
z vlastností stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi 
místnostmi; 
ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z 
vlastností 
stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty; 
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty; 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou; 
ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb; 

2. ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabýval návrhem novostavby bytového domu. 
Snahou bylo volit dispozici, architektonické a materiálové řešení objektu tak, 
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aby bylo pro budoucí užívání co nejvhodnější a nejpřijatelnější. Výsledkem je 
tedy bytový dům se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. V bytovém domě je navrženo 8 bytových jednotek různých 
velikostí. V podzemním podlaží je navrženo parkovací místo pro tři byty. 
Součástí projektu jsou situační výkresy, prováděcí dokumentace, požárně 
bezpečnostní řešení, tepelně technické posouzení, technické zprávy a 
vizualizace. Při práci byly použity softwary: ArchiCAD, Microsoft Office, 
Building Design a Světlo+. Bakalářskou práci jsem zpracoval s využitím 
doposud nabytých zkušeností s navrhováním pozemních staveb, za použití 
českých norem, vyhlášek, předpisů a technických listů výrobců použitých 
materiálů. Zpracování práce a odborné konzultace mi přinesly velké 
množství dalších cenných zkušeností, které bych chtěl dále rozvíjet v praxi. 
 

3. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

LITERATURA 

REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a 
zákonů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Stavitel., 248 s. ISBN 978-80-
247-5142-9. 
 
BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana BENEŠOVÁ a 
Táňa ŠVECOVÁ. Požární bezpečnost staveb: modul M01 : požární 
bezpečnost staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. Studijní 
opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-
7204-943-1. 
 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní 
programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 
 
PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) vč. Změny 350/2012 Sb. 
 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou č. 
62/2013 Sb. 
 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

49



 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.; o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
s ním souvisejícími; 
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci; 

NORMY 

ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 
části; 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy; 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy; 
ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení; 
ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie; 
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky; 
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky – Změna Z1; 
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 0580 – Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
ČSN EN 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 
z vlastností stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi 
místnostmi; 
ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z 
vlastností 
stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty; 
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty; 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou; 
ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb; 

WEBOVÉ STRÁNKY 

50



 

Český úřad zeměměřičský a katastrální [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné 
z: http://www.cuzk.cz/ 
TZB-info: stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov [online]. [cit. 
2017-03-28]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 
 
Wienerberger cihlářský průmysl [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 
http://wienerberger.cz/ 
 
Isover: tepelné izolace, zvukové izolace a protipožární izolace [online]. [cit. 
2017-03-28]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 
 
BEST: dlažba pro tři generace - Best [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 
http://www.best.info/ 
 
Baumit: Fasády, omítky, potěry, lepidla pro obklady a dlažby, betony 
[online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: https://www.baumit.cz/ 
 
Povlakové výztuže BRONZE [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 
http://www.bronze.cz/ 
 
Schiedel: Komíny a komínové systémy [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné 
z: https://www.schiedel.com/cz/ 
 
Stavebniny DEK: Vše pro Váš dům [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 
https://www.dek.cz/ 
 
Cembrit české [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 
http://www.cembrit.cz/ 
 
RAKO keramické obklady a dlažba do kuchyně, koupelny, venkovní dlažby 
[online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://www.rako.cz/ 
 
Laminátové podlahy Balterio [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 
https://www.balterio.cz/balterio.php 
 
Výtahy VOTO Plzeň [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 
https://www.vytahy-voto.cz/ 
 
Střešní prvky TOPWET [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

http://www.topwet.cz/ 

  

51



 

POUŽITÝ SOFTWARE 

ArchiCAD 18 
Microsoft Office 
Building Design 
Světlo+ 

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

1S  suterén 
1NP   první nadzemní podlaží 
2NP  druhé nadzemní podlaží 
3NP  třetí nadzemní podlaží 
AKU  akustické 
BPV   balt po vyrovnání 
č.   číslo 
čl.   článek 
ČSN   česká státní norma 
DN   světlost 
DPS   dokumentace pro provedení stavby 
EL   elektroměrový rozvaděč 
EPS   expandovaný polystyren 
FeZn   pozinkované železo 
HI   hydroizolace 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
CHÚC   chráněná úniková cesta 
kat. úz.  katastrální území 
k-ce   konstrukce 
KV   konstrukční výška 
m n. m.  metrů nad mořem 
NN   nízké napětí 
par. č.   parcelní číslo 
PE   polyetylen 
PENB   průkaz energetické náročnosti budovy 
PT   původní terén 
PVC   polyvinylchlorid 
REI   požární odolnost konstrukce 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
STL   středotlaký 
SV   světlá výška 
tab.   tabulka 
TI   tepelná izolace 
TL.   tloušťka 
UT   upravený terén 
vyhl.   vyhláška 
XPS   extrudovaný polystyren 
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ŽB   železobeton 
A   plocha 
d   tloušťka konstrukce 
HT   měrná tepelná ztráta prostupem tepla 
Hz   hertz 
Kč   koruna česká 
R   tepelný odpor konstrukce 
Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 
Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu 
Rw   vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem 
U   součinitel prostupu tepla 
Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 

λ   součinitel tepelné vodivosti materiálu 

φi   relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

5. SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č. 1 – Přípravné a studijní práce 

Vypočet základových pásů 2xA4 
Výpočet schodiště 1xA4 
Studie:  01 - půdorys 1S, M1:100 

02 - půdorys 1NP, M1:100  
03 - půdorys 2NP, M1:100  
04 - půdorys 3NP, M1:100  
05 - řez podélný, M1:100  
06 - řez příčný, M1:100  
07 - skladba panelového stropu, M1:100  
08 - pohled severní, M1:100  
09 - pohled jižní, M1:100  
10 - pohled východní a západní, M1:100  
11 - situace širších vztahů  

SLOŽKA Č. 2 – Situační výkresy 

Výkresy:  C.1 – Situace širších vztahů, M1:1000  
C.2 – Celkový situační výkres, M1:200  
C.3 – Koordinační situační výkres, M1:200  

SLOŽKA Č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Výkresy:  D.1.1.01 – Půdorys 1S, M1:50  
D.1.1.02 – Půdorys 1NP, M1:50  
D.1.1.03 – Půdorys 2NP, M1:50  
D.1.1.04 – Půdorys 3NP, M1:50  
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D.1.1.05 – Střešní konstrukce, M1:50  
D.1.1.06 – Řez A-A´, M1:50 
D.1.1.07 – Řez B-B´, M1:50  
D.1.1.08 – Pohled severní, M1:50 
D.1.1.09 – Pohled jižní, M1:50 
D.1.1.10 – Pohled východní, M1:50 
D.1.1.11 – Pohled západní, M1:50 

SLOŽKA Č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Výkresy:  D.1.2.01 – Základy, M1:50  
D.1.2.02 – Výkres stropů nad 1NP, M1:50  
D.1.2.03 – D1 – Detail atiky, M1:5  
D.1.2.04 – D2 – Detail základu, M1:5  
D.1.2.05 – D3 – Detail střešní vpusti, M1:5  
D.1.2.06 – D4 – Detail napojení schodiště na podlad, M1:5  
D.1.2.07 – D5 – Detail vjezdu do garáže, M1:5 

Výpis skladeb  
Vypis prvků pro 1NP  

SLOŽKA Č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Výkresy:  D.1.3.01 – Půdorys 1S, M1:80  
D.1.3.02 – Půdorys 1NP, M1:80 
D.1.3.03 – Půdorys 2NP, M1:80  
D.1.3.04 – Půdorys 3NP, M1:80  
D.1.3.05 – Situace, M1:200  

Technická zpráva požární ochrany 
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