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ABSTRAKT  
 

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby bytového domu. Navrhovaný objekt se nachází na katastrálním území na parcele č. 

278. 

Bytový dům je navržen jako samostatně stojící, třípodlažní, nepodsklepená stavba 

s plochou střechou. Nachází se zde celkem 6 bytových jednotek, z nichž jedna je určena pro 

osoby se sníženou schopností pohybu. Ke každé bytové jednotce náleží jedna sklepní kóje. 

V objektu jsou navrženy dvě garáže, první s 5 parkovacími stáními a druhá s jedním stáním 

pro osobu se sníženou schopností pohybu. 

Navržená stavba je založena na základových pasech. Konstrukční systém objektu je 

stěnový. Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm a zatepleno fasádními 

deskami z pěnového polystyrenu. Svislé nosné konstrukce uvnitř objektu jsou navrženy 

z akustických cihelných bloků s maltovou kapsou. Vodorovné nosné konstrukce tvoří 

železobetonové desky. Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, stěnový konstrukční systém, ETICS, provětrávaná fasáda, 

železobetonový monolitický strop, plochá střecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 

The aim of the bachelor’s work is a composition of project documentation for the 

construction building of apartment building. The object is situated on the cadastral area of 

Hrotovice on plot number 278. 

The apartment building is designed as separated, three storeys, flat roof building 

without basement. There are six apartment units in total, from which one is designed for 

people with movement disabilities. To each apartment unit belong one basement cellar. 

There are two ganges, first with five parking places, second with one parking place for 

people with movement disabilities. 

The building stands on foundation strips. The construction system of the object is 

wall system. External walls are made of Porotherm brick blocks with thermal insulation 

from expanded polystyrene. The inside vertical load-bearing constructions are made of 

acoustic brick blocks with mortar pockets. The horizontal load-bearing constructions are 

made of reinforced concrete slabs. The building is roofed with single layer flat roof. 

 

KEYWORDS  

Apartment house, wall construction system, ETICS, ventilated facade, reinforced concrete 

monolithic ceiling, flat roof.  
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového 

domu, který je lokalizován ve městě Hrotovice, ty se nachází v kraji Vysočina. Objekt bytového domu 

má 3 nadzemní obytná podlaží a nachází se v něm šest bytových jednotek a společné prostory 

obyvatel domu. 

Svislé nosné konstrukce jsou vyhotoveny zděnou technologií z keramických tvárnic 

Porotherm 30 Profi s kontaktním zateplovacím systémem Isover 100 F. Vodorovné konstrukce jsou 

monolitické. Zastřešení tvořeno plochou střechou s vrstvou říčního kameniva.  Bytová jednotka 

v prvním nadzemním podlaží je navržena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Bytové jednotky 

v druhém a třetím nadzemním podlaží mají každá balkón. Ke každé bytové jednotce náleží jedna 

sklepní kóje. V objektu se nachází dvě garáže. Jedna garáž je přičleněna k objektu, a má navrženo 5 

parkovacích stání. Druhá garáž má pouze jedno parkovací stání určené pro imobilní osobu. 

Vzhled domu je navržen decentním stylem. Použité barvy jsou bílá fasádní silikonová omítka 

a šedé vláknocementové desky probarvené do hloubky materiálu.  
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Objednatel:  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

    Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed 
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 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Název stavby:    Bytový dům v Hrotovicích 

b) Místo stavby:    Hrotovice, 675 55, Lidická, k.ú. Třebíč, č.parc. 278 

c) Předmět projektové dokumentace: Novostavba bytového domu 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 
Jméno, příjmení, adresa: Město Hrotovice, nám. 8. Května 1,  

675 55 Hrotovice 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 
Jméno, příjmení, adresa: Andrea Kuchaříková, Sadová 424, 

675 55 Hrotovice 

Zodpovědný projektant:  Ing. Roman Brzoň, Ph. D. 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Stavba je členěna na více objektů: 

SO 01 – Bytový dům na ulici Lidická 

SO 02 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 03 – Přípojka NN 

SO 04 – Vodovodní přípojka 

SO 05 – Dešťová kanalizace 

SO 06 – Plynovodní přípojka 

SO 07 – Sdělovací sítě 

SO 08 – Plocha pro kontejnery 

SO 09 – Zpevněné plochy 

SO 10 – Terénní úpravy 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 Územní plán města Hrotovice 

 Radonová mapa města 

 Geologické mapy 

 Katastrální mapa města 

 Vyjádření majitelů okolních pozemků 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území města Hrotovice. Pozemek je mírně 

svažitý, v současné době se zde nenachází žádná stavba. Ke stavebnímu pozemku jsou 

přivedeny veškeré inženýrské sítě. Celková plocha pozemku je 1 169m2. Okolní zástavba je 

tvořena samostatně stojícími rodinnými domy. Pozemek se nenachází na záplavovém území. 

Přístup na pozemek je z ulice Lidická. Stavba svým charakterem splňuje kritéria stanovená 

v územním plánu města Hrotovice. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s územním plánem města Hrotovice. 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

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

využívání území 

Stavba je v souladu s územním plánem města. Nejsou požadovány žádné změny o 

povolení výjimek. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Nejsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Nebyly provedeny žádné rozbory ani průzkumy. Geologické, hydrogeologické a historické 

průzkumy nejsou požadovány. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není stanovena zvláštní ochrana území. V místě stavby se nenachází žádné ochranné 

území chráněné podle jiných právních předpisů. 

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

Objekt je nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby, činnost se omezí na pozemek stavebníka. Stavba 

má pouze zanedbatelný vliv na odtokové poměry území. Srážková voda bude svedena do 

retenční nádrže (využito na splachování a praní) a následně do dešťové kanalizace. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. Na pozemku proběhne kácení dřevin, a to 

kvalifikovanou osobou. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Dočasné ani trvalé zábory nejsou třeba, pozemek je dostatečně velký. Materiál se bude 

skladovat na skládce umístěné na zadní části pozemku. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupů k navrhované stavbě 

 Objekt se napojí na stávající a technickou infrastrukturu. Bude umožněn bezbariérový 

přístup do objektu. 

 Dopravní napojení – komunikační napojení na silniční infrastrukturu bude zajištěno 

stávající místní komunikaci z ulice Lidická, nebude zřizováno nové komunikační napojení 

stavby na dopravní infrastrukturu. Na pozemku se nachází otevřená řadová garáž pro 5 

osobních automobilů a garáž pro stání imobilní osoby. 

 Přípojka NN – objekt bude připojen na podzemní přípojku NN včetně elektroměrového 

rozvaděče 

 Přípojka plynu – objekt bude připojen na stávající plynovodní přípojku, bude využita 

stávající NTL přípojka plynu včetně stávajícího plynoměru 

 Vodovod – objekt bude připojen vodovodní řád stávající přípojkou s vodoměrnou šachtou 

na pozemku stavitele.  

 Dešťová kanalizace – dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční nádrže, ze které 

se voda přivede zpět do objektu do technické místnosti. Dešťová voda bude použita na 

splachování WC a praní. 

 Splašková kanalizace – bude využito stávající kanalizační přípojky, do které budou 

připojeny nově osazené zařizovací předměty. 

 

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

Nejsou známy žádné vazby stavby ani investice. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se provádí na pozemku č. 691/64. 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu a nedotkne se okolních pozemků. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

 
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 

a) Účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu se 6 obytnými jednotkami, z toho je jeden určen 

pro imobilní osobu. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží. 

b) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace splňuje veškeré požadavky. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Byly splněny požadavky dotčených orgánů a podmínky vyplývající z jiných právních 

předpisů. 

e) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů, v dané lokalitě 

nejsou žádná zvláštní ochranná pásma ani území chráněná jinými právními předpisy. 

f) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:   354,9m
2
 

Obestavěný prostor:  3 549m
3 
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Soupis bytových jednotek:  

a) 1. nadzemní podlaží: byt 2+KK řešen bezbariérově, plocha bytu: 55,00m
2
, 1 uživatel 

b) 2. nadzemní podlaží: byt 2+KK, plocha bytu: 54,05m
2
, užitná plocha: 47,81m

2
, 2 uživatelé 

byt 2+KK, plocha bytu: 55,35m
2
, užitná plocha: 39,38m

2
, 2 uživatelé 

byt 3+KK, plocha bytu: 84,73m
2
, užitná plocha: 8,00m

2
, 3 uživatelé 

c) 3. nadzemní podlaží: byt 3+KK, plocha bytu:110,27m
2
, užitná plocha: 30,52m

2
,4 uživatelé 

byt 3+KK, plocha bytu: 84,86m
2
, užitná plocha: 8,00m

2
, 3 uživatelé 

 

g) 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. 

V rámci bakalářské práce se neřeší. Třída energetické náročnosti budov zpracována 

samostatně. 

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

 Stavba dle této projektové dokumentace bude zahájena nejpozději do 2 let po nabití 

právní moci stavebního povolení. Veškeré stavební práce budou provedeny v 1 etapě. 

Předpokládaný termín zahájení prací - 09/2018. Předpokládaný termín dokončení prací - 

10/2020. 

i) Orientační náklady stavby 

Přepokládané náklady na stavbu dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro budovy pro 

bydlení za 1m3 obestavěného prostoru dle cenového ukazatele pro rok 2017 – JKSO 803 - 

budovy pro bydlení. Náklady na jednotlivé přípojky, inženýrské sítě, oplocení, položení dlažby, 

zhotovení komunikace a výsadba zeleně zde nejsou započítány. 

Bytový dům    5 500Kč/m
3 

x 3 549m
3 

= 19,5mil. Kč 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt bytového domu se nachází v zastavěné části v Hrotovicích a dopravně bude 

napojen na místní komunikaci v ulici Lidická. Komunikace je situována z jihovýchodní strany 

objektu. Z hlediska urbanismu bude stavba navržena v takovém provedení, aby plně 

korespondovala s okolními stavbami a nijak nenarušovala vzhled a začlenění do krajiny. 

Stavba bude respektovat okolní zástavbu. 

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

Jedná se o třípodlažní objekt, zastřešený jednoplášťovou plochou střechou s mírným 

sklonem 3%. Půdorysný tvar jsou přibližně dva spojené čtverce. Umístění a jeho odstupové 

vzdálenosti jsou vyhovující z hlediska požadovaných odstupových vzdáleností. Z jihovýchodní 

strany budou umístěny balkóny a terasa. Fasáda je provětrávaná z vláknocementových desek 

a z fasádní omítky. Maximální výška stavby je 10 m (po atiku).  

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Objekt bytového domu je objektem nevýrobním s funkcí hromadného bydlení a k němu 

příslušné technické vybavení. Všechny typy jsou přístupné ze společných komunikačních prostor 

(chodby se schodištěm).  Hlavní vstup je z jihovýchodní strany.  

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu a na základě platné 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

je řešeno zvláštní opatření. Jednotlivé společné prostory bytového domu a veřejné plochy 

komunikace jsou řešeny bezbariérově v prvním nadzemním podlaží. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání nebo provozu nevznikaly nehody, nepřijatelné 

nebezpečí nebo poškození způsobené např. pádem, nárazem, uklouznutím, popálením, 

vloupáním, zásahem el. proudu apod. Během provedení a užívání stavby budou dodrženy 

veškeré příslušné legislativní předpisy. Schodiště, terasa a balkón jsou opatřeny zábradlím 

v dostatečné výšce v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí.  
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU  
a) Stavební řešení 

Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic Porotherm. Dům je opatřen 

zateplovacím systémem a na některých stranách provětrávanou fasádou. Všechny nosné 

stěny budou založeny na betonových základových pasech. Stropní konstrukce tvoří vyztužené 

železobetonové desky tloušťky 250 mm. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová a 

nepochozí. Příčky ve všech podlažích budou z keramických tvárnic. Výplně otvorů 

v obvodových stěnách jsou plastové.  

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Zemní práce 

Bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm v místě budoucího bytového domu a zpevněných 

ploch kolem domu. Skrývka ornice bude uložena na pozemku, kvůli pozdějším terénním 

úpravám. Bude provedeno vyhloubení stavební jámy a výkop základových pásů. Budou také 

provedeny výkopy pro umístění inženýrských sítí. Výkopy budou provedeny strojně s ručním 

dočistěním základové spáry. 

Základové konstrukce a podkladní beton 

Při odkrytí základové spáry je nutno přizvat statika nebo stavbyvedoucího a posoudit 

základové poměry. V případě nevhodných základových poměrů je nutné přehodnotit 

zakládání stavby. Výkop základových pásů se musí ihned betonovat. Základové konstrukce 

budou provedeny ze základových pásů z prostého betonu. Základ pod schodištěm bude také 

z prostého betonu. Podkladní deska v tloušťce 150 mm bude provedena z betonu 

vyztuženého KARI sítí 150x150 mm. Podrobné informace viz výkres Základy. Při betonáži bude 

nutné provést řádnou koordinaci prostupů dle jednotlivých profesí. Nesmí se zapomenout na 

vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace, prostupy pro přívod přípojek jednotlivých 

inženýrských sítí a vložení zemnících pásků FeZn pro uzemnění hromosvodné soustavy a 

elektroinstalace. 

 

Svislé nosné obvodové konstrukce 

 

Obvodové nosné zdivo v nadzemních podlažích bude vyzděno z keramických tvárnic 

Porotherm 30 PROFI tloušťky 300 mm (rozměr tvárnic 247/300/249 mm, pevnost v tlaku 

P10/P15) na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Překlady nad otvory jsou provedeny z 

překladů Porotherm KP7. Zdivo bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 
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Svislé nosné vnitřní konstrukce 

 

Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm bude z keramických tvárnic Porotherm 25 AKU SYM 

(rozměr tvárnic 372/250/238 mm, pevnost v tlaku P15) na maltu M10. Překlady budou 

provedeny z překladů Porotherm KP7. Zdivo bude provazováno do obvodových stěn v každé 

druhé řadě o jednu polovinu keramické tvárnice. Zdivo bude prováděno dle technologického 

postupu výrobce. 

 

Příčky  

Příčky mezi jednotlivými místnostmi budou provedeny z tvárnic Porotherm 14 Profi Dryfix 

tloušťky 140 mm (rozměr tvárnic 497/140/249 mm, pevnost v tlaku P8) na maltu pro tenké 

spáry Porotherm Profi. Napojení na svislé nosné konstrukce se provede pomocí ocelových 

plochých kotev. Kotvy budou ukládány v každé druhé ložné spáře. Překlady budou provedeny 

z překladů Porotherm KP14,5. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce tloušťky 250 mm jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou 

vyztuženou. Železobetonové ztužující věnce budou součástí stropní desky. Překlady nad 

nosnými zdmi jsou Porotherm PTH KP7. Překlady nad příčkami jsou Porotherm PTH KP14,5. 

Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického 

posudku, který není součástí této práce. 

 

Schodiště  

 

Schodiště v bytovém domě je navrženo jako dvouramenné, železobetonové monolitické, 

deskové s obložením z keramické dlažby. Schodišťová ramena jsou pružně oddělena od 

přilehlých stěn pomocí ETHAFOAMU tl. 10 mm. Podesta je uložena přes podložky SYLOMER tl. 

12,5 mm. Schodišťové stupně budou součástí železobetonové desky. Šířka ramene je 1200 mm. 

Schodišťové stupně z 1NP do 2NP mají výšku 176,11 mm a šířku 280 mm, z 2NP do 3NP mají 

výšku 176,47 mm a šířku 280 mm. Zábradlí je tvořené madlem ve výšce 1 000 mm. Konstrukci 

schodiště je nutné provádět v součinnosti s betonáží stropní desky. Návrh a umístění výztuží a 

posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této 

práce. 

 

Střecha, balkón a terasa 

 

Střecha je navržena jako nepochozí, plochá a jednoplášťová se sklonem 3%. Jako 

hydroizolace ploché střechy je navržena fólie z PVC. Hydroizolační pásy budou zatíženy 

vrstvou kačírku. Střešní rovina je odvodněná střešními vtoky a bezpečnostními přepady 

Topwet. Střešní vtoky jsou svedeny do svodného potrubí, které je napojeno na dešťovou 

kanalizaci. Potrubí uvnitř objektu bude vedeno v šachtách. Balkón a terasa je řešena tak, že na 



17 
 

spádové vrstvě z betonové mazaniny bude natavená hydroizolace, na které bude uložena 

dlažba na terčích. Dešťová voda proteče spárami mezi dlažbou a po spádu steče do 

okapového žlabu. 

 

Hydroizolace  

 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z asfaltového modifikovaného pásu GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL v tloušťce 4 mm s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny a polyesterové rohože. Asfaltový pás bude vytažen 150 mm nad úroveň upraveného 

terénu. Jako hydroizolace ploché střechy, balkónů a terasy bude použita fólie z měkčeného 

PVC se skleněnou výztuží DEKPLAN 77. 

 

Tepelná izolace 

 

Objekt je opatřen zateplovacím systémem. Je navržená tepelná izolace z expandovaného 

polystyrenu ISOVER 100 F tloušťky 140 mm. Provětrávaná fasáda má tloušťku izolace 100 mm.. 

Pod zeminou je objekt kontaktně zateplen vrstvou tepelné izolace XPS 3000 CS tloušťky 100 

mm. Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu EPS 

150 Stabil tloušťky 80 a 100 mm a EPS 100 Standard tl 80 mm. Podlaha mezi podzemním 

podlažím a byty v prvním podlaží bude zateplena deskami EPS 150 v tloušťce 130 mm. 

 

Komín 

 

Komínové těleso, které je dilatačně odděleno od obvodové stěny, je navržené 

z komínového systému Schiedel. Je zvolen komín Schiedel Absolut ABS 1818. Je tvořen dvěma 

průduchy s průměrem 180 mm. Vybírací otvor je umístěn v technické místnosti v 1NP. Po celé 

délce komínu je těleso obaleno tepelnou izolací ISOVER TF Profi tl. 80 mm. Komín bude 

připojen na dva plynové kotle. 

 

Výplně otvorů 

Jako výplně oken jsou navržena plastová okna s izolačním dvojsklem. Celkový součinitel 

prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Kotvení oken do obvodových zdí je pomocí 

turbošroubů. Kotvení bude na bocích, na spodním i horním rámu oken. Typy oken a 

otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. Vstupní dveře jsou navrženy plastové s částečným 

prosklením a bočním světlíkem. Garážová vrata jsou navržena jako sekční s kováním do otvoru 

s celoobvodovým těsněním. Vrata se vysouvají směrem nahoru směrem do místnosti pod 

strop. Vrata budou vysouvána automatickým elektrickým pohonem. Vnitřní dveře jsou 

navrženy jako dřevěné s obložkovou zárubní. Dveřní křídlo je odýhované. Typy dveří a 

otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. Pro prosklené části je použité mléčné sklo. 

 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle provozu 

místnosti. V místnostech s mokrým provozem, v chodbách je navržena nášlapná vrstva z 
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keramické dlažby RAKO UNISTONE tl. 8 mm. Ve společných prostorách je navržena nášlapná 

vrstva z Teraco dlažby tl. 24 mm. V obytných místnostech je navržena laminátová a vinylová 

podlaha. Všechny podlahy jsou ukončeny soklem z materiálu odpovídajícímu použité nášlapné 

vrstvě podlahy. Podrobný popis jednotlivých vrstev podlah je ve výpisu skladeb konstrukcí. 

 

Zpevněné plochy 

 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby např. BEST SOLITERA tl. 80 mm. 

uložené do štěrkopískového zhutněného lože.  

 

Obklady 

 

V interiéru budou použity ve všech hygienických místnostech obklady např RAKO. Výšky 

obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 

 

Úprava povrchů 

 

Vnitřní stěny budou opatřeny štukovou omítkou na sádrovém 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. Vnější povrch obvodových konstrukcí bude tvořen fasádními deskami 

Cembrit, které budu kotvené k ocelovému roštu a fasádním nátěrem, pastovitou silikonovou 

omítkou SILIPORTOP ŠKRÁBANÁ. 

 

Truhlářské a klempířské výrobky  

 

Podrobnosti viz Výpis truhlářských výrobků a klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

 

Podrobnosti viz Výpis zámečnických výrobků. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace za dodržení veškerých 

stavebních materiálů a složení stavebních konstrukcí. Objekt musí být navržen tak, aby jeho 

užívání nemělo za následek poškození stavby nebo jejich částí, zřícení stavby, nepřípustné 

přetvoření apod. 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

a) Technické řešení 

 V objektu budou standardní technické zařízení. Pro vytápění bude využíván centrální 

plynový kotel, v bytech se pak budou nacházet malé předávací stanice. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Stavba je navržena jako objekt pro bydlení bez zařízení pro provoz výroby či služeb, 

zvláštní technická ani technologická zařízení nejsou instalována. Nebudou instalována žádná 

technologická zařízení, která by byla zdrojem vnějšího hluku (tepelná čerpadla, klimatizační 

jednotky, centrální vzduchotechnika, systém řízeného větrání s rekuperací). 

 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno samostatně. 

 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov. Část 2: Požadavky. Viz samostatná příloha. 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je zpracovaná v části Stavební fyzika. 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je stanoven na Uem= 0,294 W/m
2
K. 

Stavba byla zatříděna do kategorie B - úsporná. Vyhotovení protokolu k průkazu energetické 

náročnosti budovy není součástí této práce. 

 

Využití alternativních zdrojů energií není posuzováno. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ 

VODOU, APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST 

APOD.) 

Větrání jednotlivých bytů je zajištěno přirozeně okny. Odvětrání digestoří, WC a koupelen 

bytů je zajištěno nuceným podtlakovým odvětráním. Větrání garáže je řešeno pomocí otvorů v 

garážových vratech. K vytápění bytů slouží teplovodní otopný systém, kdy zdrojem tepla je 

plynový kotel umístěný v technické místnosti bytového domu. Zásobování vodou bude z 
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veřejného řádu. Denní osvětlení a proslunění zajistí prosklené plochy výplní otvorů. Umělé 

osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly. Při užívání bytového domu bude vznikat komunální 

odpad. Předpokládá se ukládání komunálního odpadu do popelnic umístěných na pozemku. 

Stavba bude zajišťovat, aby hluk, vibrace a prašnost byly na úrovni, která nezhoršuje zdraví a je 

vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Stavba bude navržena, aby všechny požadavky dle 

vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby byly splněny. 

 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jako ochrana jsou navrženy hydroizolační pásy, které plní současně funkci protiradonové 

izolace. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Neurčen výskyt bludných proudů, neřeší se. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Budova se nenachází na území se zvýšenou technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce bytového domu jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 

730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány.  Veškeré stavební činnosti budou během 

výstavby realizovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

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

Vliv poddolování ani výskyt metanu se v okolí stavby nevyskytuje. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řád dle výkresu situace stavby 

na ulici Lidická. Přípojka povede do vodoměrné šachty, kde bude zakončena vodoměrnou 

sestavou. Splašková a dešťová kanalizace bude napojena na kanalizační přípojku přes šachtu 

umístěnou u hranice pozemku na jihozápadní straně. Přípojka elektrické energie je přivedena 

na pozemek. Podmínky napojení stanoví jednotliví správci inženýrských sítí. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Uvedeno ve výkresu situace. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Bytový dům bude napojen na dopravní infrastrukturu sjezdem z místní dopravní 

komunikace z ulice Lidická a dále pak na zpevněnou příjezdovou komunikaci na pozemku. 

Maximální povolená rychlost na stávající obousměrné komunikaci je 50km/h. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající dopravní komunikaci v ulici Lidická novým sjezdem. 

 

c) Doprava v klidu 

Uvnitř objektu je navrženo 1 parkovací bezbariérové stání. Dále je dalších 5 krytých 

parkovacích míst přičleněno k objektu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší dostupnost je zajištěna přilehlými chodníky. V okolí stavby se cyklistické stezky 

nevyskytují.   

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 

Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice a uložena na dané 

místo na stavební parcele. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice použita na 

terénní úpravy. Zpevněné plochy – chodníky, příjezdová komunikace, budou provedeny 

z betonové dlažby.  

 

b) Použité vegetační prvky 

Plocha bude oseta trávou a budou vysázeny stromy a křoviny. 

 

c) Biotechnická opatření 

Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ 
 

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

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 

minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení staveniště, jakož i ochranu stávajících 

komunikací a konstrukcí. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z 

hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní 

prostředí. Výstavba se nenachází v blízkosti léčebných pramenů. Výstavbou nebude narušena 

ochrana vodních zdrojů. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin, živočichů apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Nerostné zdroje se v dotčeném území nenachází. Změny hydrogeologických charakteristik 

se nepředpokládají. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z 

hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní 

prostředí. V místě stavby se nenacházejí žádné dřeviny ani památné stromy, jejich ochrana 

není nutná. S ochranou rostlin a živočichů se v rámci stavby nepočítá. Ekologické funkce a 

vazby v krajině zůstanou zachovány. 

 

c) Vliv na stavbu chráněných území NATURA 2000 

V posuzované oblasti ani v okolí se nenacházejí žádné území ze soustavy NATURA 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostřední, je-li podkladem 

Nejsou zohledněny podmínky závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí. 

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 

Záměry nespadají do zákona o integrované prevenci. Nebylo vydáno integrované povolení. 

f) Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Na pozemku se nenachází žádná ochranná bezpečnostní pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

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

Po dobu výstavby budou na staveništi sloužit dočasná připojovací místa el. energie a vody. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Zhotovitel zajistí při výstavbě odvádění dešťové vody ze staveniště, aby nedošlo 

k znehodnocení půdy a promáčení stavby. Dešťové vody budou během výstavby stékat a 

vsakovat se do okolního terénu. Dešťová voda bude odvedena do místní kanalizace. 



23 
 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno sjezdem z místní komunikace a dále pak po provizorní 

zpevněné komunikaci. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Při realizaci je třeba 

minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, prašnosti, vibrací apod. 

 

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

Stavba ani její zařízení nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby, zejména není 

zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. Krátkodobě může 

dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během výstavby. Bourací práce je nutno provádět za 

stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Při veškerém bourání musí být sledováno okolí 

konstrukce a o eventuálních poruchách, které by se na nich vyskytly, musí být neprodleně 

informován technický dozor investora a autorský dozor. Při bourání bude zásadně 

dodržováno třídění odpadu z demolice! Veškerý vybouraný materiál se bude průběžně 

odstraňovat z objektů, nesmí docházet k jeho hromadění a lokálnímu přetěžování konstrukcí. 

Po dokončení prací odklidí dodavatel všechnu suť a zanechá místo čisté. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro skladování materiálů, zařízení staveniště apod. bude využíván pozemek staveniště. 

Není proto nutný zábor ostatních pozemků. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou stanoveny speciální požadavky. 

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

Při realizaci budou dodrženy povinnosti původce odpadu stanovené v §10, 11, 12, 16 

zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů. Bude se předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. Odpadům, jejichž 

vzniku není možno zabránit, budou využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje 

lidské zdraví. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním uložením na 

skládku. Odpady vzniklé při stavbě budou odstraněny v souladu se zákonem. Nebezpečné 

odpady vzniklé při stavebních pracích označené v kategorii N budou shromažďovány v 

nádobách k tomu určených a budou likvidovány oprávněnou firmou.  

 

Číslo odpadu Druh odpadu Způsob odstranění 

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 05 01 Zemina/kameny O 

17 09 04 Směsný stavební odpad O 
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i) Bilance zemních prací požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm v místě budoucího bytového domu a zpevněných 

ploch kolem domu. Skrývka ornice bude uložena na pozemku, kvůli pozdějším terénním 

úpravám. Bude provedeno vyhloubení stavební jámy a výkop základových pásů. Budou také 

provedeny výkopy pro umístění inženýrských sítí. Výkopy budou provedeny strojně s ručním 

dočistěním základové spáry. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Speciální požadavky na životní prostředí v průběhu stavby nejsou. Celá stavba je navržena 

v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních prostředků. Stavba ani její 

zařízení nemají negativní účinky na životní prostředí, zejména nejsou zdrojem škodlivých 

exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. Po dobu přípravy území a výstavby 

budou eliminovány dopady na životní prostředí (zejména zvýšená prašnost), které mohou být 

vyvolány jak vlastními stavebními pracemi, tak i provozem vozidel. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. Dále 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. 

Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. 

Dále zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, tj. dle tohoto zákona bude zřízen plán bezpečnosti práce. Dále nařízením vlády č. 

378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na 

stavbě, musí při práci používat stanovené ochranné pomůcky, dodržovat technologické 

předpisy a postupy. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen, 

popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny 

vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba neovlivní okolní stavby, proto není třeba navrhovat úpravy pro bezbariérové 

užívání výstavbou dotčených staveb. 

 

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Během výstavby nebudou provedeny žádná dopravně inženýrská opatření. Těžká 

mechanizace bude na staveniště dopravena pomocí nákladních aut. Do dopravního značení 

bude přidáno upozornění na výjezd vozidel ze stavby. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby ani opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. Stavba nebude prováděna za provozu. 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců.  Členění na etapy a přesnější údaje nebyly 

stanoveny. Předpokládá se běžný postup výstavby. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

V rámci bakalářské práce není řešeno. 
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D TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO 
OBJEKTU 

 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Objekt je budován jako stavba pro bydlení.  Budovaný bytový dům se nachází na ulici Lidická. 

Tvoří ho tři nadzemní podlaží, první podlaží se skládá z technického zázemí a jedné bytové 

jednotky pro imobilní osobu. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je celkem 5 bytových 

jednotek. Technické zázemí se skládá z kójí, technické místnosti, skladu, kolárny a garáží. 

Všechny parkovací stání jsou kryté, k objektu je přičleněno kryté řadové parkoviště pro 5 aut. 

Parkování pro imobilní osobu je vyřešeno samostatnou garáží. 

 

Zastavěná plocha:   354,9m
2
 

Obestavěný prostor: 3 549m
3 

 

Soupis bytových jednotek:  

d) 1. nadzemní podlaží: byt 2+KK řešen bezbariérově, plocha bytu: 55,00m
2
, 1 uživatel 

 

e) 2. nadzemní podlaží: byt 2+KK, plocha bytu: 54,05m
2
, 2 uživatelé 

byt 2+KK, plocha bytu: 55,35m
2
, 2 uživatelé 

byt 3+KK, plocha bytu: 84,73m
2
, 3 uživatelé 

 

f) 3. nadzemní podlaží: byt 3+KK, plocha bytu: 110,27m
2
, 4 uživatelé 

byt 3+KK, plocha bytu: 84,86m
2
, 3 uživatelé 

 

Předpokládaný celkový počet obyvatel domu je 15 osob. 
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b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

 

Bytový dům je navržen tak, aby plně vyhovoval současným nárokům bytového bydlení. 

Bytový dům se skládá ze tří podlaží, z toho všechny jsou nadzemní.  

 

Jedná se o třípodlažní objekt, zastřešený jednoplášťovou plochou střechou s mírným 

sklonem 3%. Půdorysný tvar jsou přibližně dva spojené čtverce. Umístění a jeho odstupové 

vzdálenosti jsou vyhovující z hlediska požadovaných odstupových vzdáleností. Z jihovýchodní 

strany budou umístěny balkóny a terasa. Fasáda je provětrávaná z vláknocementových desek 

a z fasádní omítky. Maximální výška stavby je 10 m (po atiku).  

 

Barevnost fasády je členěna tak, že přední čtverec (u ulice) je řešen pomocí 

vláknocementových desek, které jsou tmavě šedé barvy, zadní čtverec (u zahrady) je řešen 

kontaktním zateplovacím systémem, kdy omítka je bílé barvy. Výplně zábradlí u balkónů jsou 

z matného skla. Vstupní dveře, okna a garážová vrata jsou plastová šedé barvy. 

Dispoziční řešení objektu je patrné z projektové dokumentace. Objekt je přístupný 

z hlavního vchodu, který je umístěn zboku objektu, vedlejší vstup je umožněn z přičleněné 

garáže. Ke každému bytu náleží jedna sklepní kóje, kóje jsou umístěny v přízemí bytového 

domu. Dále se v přízemí nachází další technické vybavení objektu a bezbariérový byt 2+KK. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází 3 byty: 2+KK; 2+KK; 3+KK. Ve třetím nadzemním 

podlaží se nachází 2 byty: 3+KK; 3+KK. Všechny byty jsou přístupny ze společné chodby se 

schodištěm. 

 

Vstup do objektu a do celého prvního podlaží je řešen bezbariérově. Bezbariérově je 

taktéž řešen byt v prvním nadzemním podlaží, k bytu náleží samostatná garáž určena pro ZTP 

osoby. 

 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškou 268/2009 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. O technických požadavcích na stavby, dalšími právními 

předpisy a s platnými normami ČSN 

 

c) Technická a konstrukční řešení objektu 

 

Objekt je navržen jako klasicky zděná budova z keramických děrovaných tvárnic. Dům je 

opatřen zateplovacím systémem a na některých stranách provětrávanou fasádou. Všechny 
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nosné stěny budou založeny na železobetonové základové desce. Stropní konstrukce tvoří 

vyztužené železobetonové desky tloušťky 250 mm. Střecha je řešena jako plochá 

jednoplášťová a nepochozí. Příčky ve všech podlažích budou z keramických tvárnic. Výplně 

otvorů v obvodových stěnách jsou plastové. 

 

d) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Navržené konstrukce a výplně otvorů plně respektují požadavky českých norem. Tepelně 

technické vlastnosti výrobků jsou rozhodující pro celkovou pohodu a ekonomičnost provozu 

objektu bytového domu.  

Tepelně technické vlastnosti oken: 

Ug = 0,5 W/m
2
K 

Uw= 0,72 W/m
2
K 

Celkový činitel prostupu sluneční energie: 0,47 

Světelný činitel prostupu: 0,68 

Tepelně technické vlastnosti balkónových dveří: 

UD = 0,81 W/m
2
K 

Ug= 0,5 W/m
2
K 

Celkový činitel prostupu sluneční energie: 0,47 

Světelný činitel prostupu: 0,68 

Tepelně technické vlastnosti obvodového zdiva: 

  R = 1,72 m
2
K/W (bez omítek) 

  λ = 0,175 W/mK 

  U = 0,5 W/m
2
K (bez omítek) 

Tepelně technické vlastnosti polystyrenu: 

  λ = 0,037 W/mK 

  RD = 3,85 m
2
K/W 
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e) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Objekt je založen na jednoduchém podkladu. Zemina je stabilizovaná a nedochází 

k výronu vody z podloží. Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl u stavby prováděn. 

Únosnost je stanovena z tabulek. 

Třída těžitelnosti je stanovena jako IV. Dle klasifikace písčitých zemin je zemina zařazena 

jako S4 – písek hlinitý, únosnost základové spáry je 175 kPa. Nezbytně nutné je zkontrolovat 

kvalitu základové spáry statikem nebo kvalifikovaným stavebním dozorem po provedení 

výkopů. 

 

f) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

Objekt bytového domu nevytváří žádné významné negativní účinky na okolí. Do objektu 

bytového domu se doporučuje osadit systém řízeného větrání vzduchu a systém centrálního 

vysavače (není součástí projektu).  

 

g) Dopravní řešení 

 

Bude využívaná stávající přilehlá komunikace na ulici Lidická, bude zřízeno napojení na 

tuto komunikaci. 

 

h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 

Ochrana proti povětrnostním vlivům, hluku, podzemní a povrchové vodě, prachu a radonu 

je popsána v předchozích zprávách a následné kapitole stavebně-konstrukčního řešení. 

 

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Při návrhu objektu byla respektovaná vyhláška o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. 
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D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 

a) Technické vlastnosti stavby 

 

 Vytyčení stavby 

Na stavební parcele je nutné vytyčit stavební objekt. Vytyčení musí odpovídat umístění 

objektu dle projektové dokumentace, musí být dodrženy veškeré odstupové vzdálenosti. 

Vytyčení bude probíhat vzhledem ke dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. 

Zaměření bude provádět kvalifikovaná osoba. Polohopisné body: PB1 - roh stávajícího objektu 

(č.p.313 ); PB2 - roh stávajícího objektu (č. p. 304). 

 

 Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací musí být provedeno sejmutí ornice v tloušťce 300 mm. 

Výkopy budou provedeny pomocí stavební mechanizace. Budou vykopány jednotlivé rýhy dle 

projektové dokumentace základů. Poslední vrstva zeminy a současné dočištění výkopů bude 

provedeno ručně těsně před betonáží, aby nemohlo dojít k poškození základové spáry 

především vlivem povětrnostních vlivů. V rámci výkopových prací budou také provedeny 

výkopy pro zřízení přípojek inženýrských sítí. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce, 

tj. minimálně 800 mm pod úrovní přilehlého terénu. Vykopaná zemina bude odvezena na 

skládku zeminy a část výkopku se sejmutou ornicí bude uskladněna na stavebním pozemku z 

důvodu terénních úprav. Výška skládky ornice je navržena maximální výšky 1,5 m. Skladovaná 

ornice musí být kypřena, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Při skladování zeminy a ornice je 

nutné dodržovat platné předpisy a normy ČSN a předpisy BOZP. Svahování výkopů je 

stanoveno s ohledem na konzistenci a druh zeminy. V případě výskytu vody v základové spáře 

je nutné vodu odčerpat případně zřídit drenážní systém. Při poničení základové spáry vodou je 

nutné spáru upravit. Základovou spáru je nutné chránit před promrznutím, promáčením nebo 

nadměrným vysušením. Po provedení výkopů je nutné ověřit pevnost zeminy v základové 

spáře. 

 

 Základové konstrukce 
 

Výkopy pro základové pásy se musí ihned vybetonovat. Základové pásy a patky jsou 

navrženy z betonu C 16/20 a dvěma vrstvami tvárnic ztraceného bednění BEST 300, rozměry 

300x500x250 mm, bednění je vyplněno betonem. Je třeba dbát na to, aby byly jednotlivé části 

vzájemně propojeny. Základová spára proběhne na únosné zemině v nezámrzné hloubce 

minimálně 800 mm. Pod nosné zdivo budou provedeny betonové pasy, pod sloupy a pilíře 

betonové patky. Před započetím betonáže bude po obvodu základové spáry položena zemnící 

páska FeZn (pro uzemnění hromosvodové soustavy a elektroinstalace). Páska bude zalita 
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prostým betonem. Pásku vytáhnout min. 1,50 m nad terén (pro připojení hromosvodu a 

hlavního rozvaděče), od pásku hromosvodný drát pozinkovaný, jež se připevní k pásku a spoj 

zalije asfaltem. 

Základy budou z prostého betonu, z vnější strany bude přiložena tepelná izolace z 

extrudovaného polystyrenu Isover Synthos XPS 70L tl. 80 mm a povrchová úprava soklu bude 

z vnějšího líce doplněna omítkovinou Weber Pas Marmolit. Celková šířka soklu je cca 440 mm. 

V části soklu nad úrovní hydroizolace bude zdivo založeno na tvarovce Porotherm 30 Profi 

(247/300/249). 

Základy pod všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a provést podle stavebních 

výkresů. Při betonáži základů je nutné provést řádnou koordinaci postupů. Nesmí se 

zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace a prostupy pro přívod 

přípojek jednotlivých inženýrských sítí. 

Základové konstrukce byly navrženy podle výpočtu dle zatížení objektu na vnitřní a 

obvodové stěny. 

 

Podkladní vrstvy 

Podkladní betonová mazanina je navržen z betonu C 25/30 tl. 150 mm, vyztužené kari sítí 

o rozměru od 150X150 mm, ocel B500, třída prostředí XC2. Pod podkladní beton je navržený 

zhutněný štěrkový podklad fr. 16/32 tl. 150 mm.  

 

Hydroizolace a radonová izolace 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navrženo hydroizolační souvrství, 

které se skládá ze dvou modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm. První je asfaltový pás s 

nosnou vložkou z polyesterové rohože ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Druhý asfaltový pás 

s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pásy jsou zatíženy 

roznášecí vrstvou betonu tl. 50 mm BAUMIT POTĚR E225.  

 

 Sokl  

Konstrukce soklu je tvořena nosným obvodovým zdivem, na které jsou nalepeny desky 

z extrudovaného polystyrenu STYRODUR 3000 CS tl. 100 mm.  Povrchová úprava je vytvořena 

pomocí silikon-akrylátové mozaikové omítky nanesené v tl. 3 mm CERESIT CT 77. 

 

 Obvodové zdivo 

Zdivo bude provedeno v souladu s ČSN a dle doporučených technologických zásad, 

pokynů a typových detailů předepsaných výrobci jednotlivých materiálů. Obvodové nosné 

konstrukce jsou navrženy z keramických děrovaných tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu pro 
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tenké spáry Porotherm Profi. Rozměr tvánice 247/300/249, pevnost v tlaku P15. Zakládací řada 

obvodového zdiva je z taktéž z cihelných bloků Porotherm 30 Profi, bloky jsou uloženy na 

zakládací maltě Porotherm Profi Am tl. 20 mm. Je zakázáno vyplňování svislých spar maltou či 

lepidlem. Stěna mezi bytovým domem a přičleněnou garáží je z tvárnic ztraceného bednění 

BEST 300, rozměry 300x500x250 mm, bednění je vyplněno betonem. 

 

 Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné zdivo tvoří keramické broušené tvarovky Porotherm 25 AKU SYM, jedná se o 

akustickou tvárnici s maltovou kapsou na maltu M10. Rozměry tvarovky 327/250/238, pevnost 

v tlaku P20, Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 57 (-2;-6)dB. Zakládací řada bude rovněž 

uložena na zakládací maltě. 

 

 Vnitřní nenosné zdivo 

Příčky mezi jednotlivými místnostmi budou provedeny z tvárnic Porotherm 14 Profi Dryfix 

tloušťky 140 mm (rozměr tvárnic 497/140/249 mm, pevnost v tlaku P8) na maltu pro tenké 

spáry Porotherm Profi a Porotherm 11,5 AKU Profi (rozměr tvárnic 497/115/249, pevnost P15) 

na maltu pro tenké spáry. Předstěny jsou navrženy pomocí sádrokartonových desek RIGIPS 

tloušky 75 mm. Rozvody instalací budou vedeny v předstěrách, příčkách nebo instalačních 

šachtách. Napojení na svislé nosné konstrukce se provede pomocí ocelových plochých kotev. 

Kotvy budou ukládány v každé druhé ložné spáře. Spáry na styku stěn s ostatními 

konstrukcemi je nutné vyplnit PUR pěnou, maltou apod., aby byly splněny požadavky na 

protihlukovou a protipožární ochranu. Spára mezi horní hranou nenosného zdiva a spodním 

lícem monolitické stropní desky musí umožnit volný požadovaný zbytkový průhyb stropní 

konstrukce, aby nedošlo k přenosu zatížení do zděných nenosných příček a stěn a následně i 

do podlahy. Z toho důvodu se příčka dozdí 30 mm pod hranu stropní konstrukce a doplní se 

minerální vatou. Konstrukce musí splňovat požadavek na vzduchotěsnost (oboustranná 

omítka, vyplnění všech spár). 

 

 Překlady 

Překlady jsou použity ze systémového řešení POROTHERM. V obvodovém a vnitřním 

nosném zdivu jsou použity překlady POROTHERM 7. Rozměr 70 x 238 x délka dle projektové 

dokumentace. V nenosném zdivu jsou použity překlady POROTHERM ploché. Jsou to překlady 

POROTHERM 14,5 a 11,5. Rozměry 11,5/14,5 x 71 x délka dle projektové dokumentace. V rámci 

sestavy překladů v obvodové a nosné stěně se nachází tepelná izolace z expandovaného 

polystyrenu, je nutné dbát na její správné umístění. Provádění překladů je zřejmé dle 

výkresové dokumentace. Překlady musí mít minimální uložení dané v tabulce překladů v 

daném půdorysu. Sestavy překladů před osazením musí být svázány vázacím drátem, aby byla 

zajištěna jejich stabilita. Překlady jsou ukládány do maltového lože z vápenocementové malty.  
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V objektu se vyskytují také průvlaky. Jsou řešeny jako železobetonová monolitická 

konstrukce. Průvlak ležící v garáži a na chodbě mají rozměry šířku 250 mm a výšku 200 mm. 

Průvlak u předsazení 2NP je rešen jako obrácený průvlak a má šířku 300 mm a výšku 250 mm. 

 

 Ztužující věnce 

Funkci ztužujících věnců tvoří stropní deska, která je dostatečně tuhá.  

 

 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je řešena jako železobetonová prostě uložená deska tloušťky 250 mm. 

Materiálem železobetonu je beton C25/30 a ocel B550B, řída prostředí XC2. Nosné konstrukce 

balkónů jsou provedeny pomocí ISO nosníků BRONZE s přerušeným tepelným mostem. Ve 

stropní konstrukci jsou vynechány prostupy pro instalační šachty a schodiště. 

 

 Schodiště 

Schodiště je navrženo jako monolitické s podestovým blokem BRONZE. Schodiště je 

pružně uloženo s využitím izolačních kapes. Podestový blok je tvořen dvěma kovovými plášti. 

Vnější plášť je vyztužen ocelovou betonářskou výztuží, která je přivařena na vnější plášť.  Oba 

kovové díly jsou následně poplastovány kopolymerem. Důraz byl kladen na vzájemné precizní 

oddilatování obou plášťů a ochranu před zatečením betonové směsi do izolačních vrstev. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o tuzemský výrobek, je možno uvažovat s tím, že každý 

podestový blok bude připravován ve spolupráci se statikem tak, aby pružné materiály, které 

mají za úkol snížení přenosu hluku a vibrací, pracovaly co možná nejefektivněji. Vyvinutý 

podestový blok má plášť s velkou tuhostí, a proto není třeba dodatečné dovyztužení. 

Podestový blok má navíc dvoustupňovou ochranu protihlukové a protivibrační izolační vrstvy 

proti zatečení betonové směsi, protože dilatační vrstva je těsněna komprimační páskou a celý 

prvek pak voděodolnou fólií. Správná funkce podestového bloku je zásadně ovlivněna řešením 

návazností na ostatní dilatační prvky schodiště a provedení nášlapné vrstvy. S ohledem na 

tuto skutečnost byly vyvinuty a doladěny i tyto navazující prvky tak, aby je bylo možné na 

stavby dodávat společně s podestovými bloky. Vznikl tak „balík“, který obsahuje kromě 

podestových bloků vždy dilatační pásy, výztužné prvky bloků a potřebné lišty pro provádění 

nášlapných vrstev. Dilatační vrstva mezi betonovou konstrukcí schodiště a navazujícími 

konstrukcemi je navržena z ETHAFOAM-u tl. 10 mm.  

Schodiště navrženo dle ČSN 73 4130. Šířka schodišťového ramene je 1200mm. Tloušťka 

schodišťového ramene je 200 mm. Nášlapná vrstva je provedena z keramické dlažby s 

protiskluznou úpravou. Zábradlí bude z nerezových profilů. Všechny schodišťová ramena v 

objektu budou na jedné straně opatřeny madly ve výši 1000 mm, která budou přesahovat 

nejméně o 150 mm první a poslední stupeň. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového 

stupně každého schodišťového ramene bude výrazně kontrastně rozeznatelné od okolí.  

 



36 
 

 Výtahy 

V objektu se s výtahem neuvažuje, není nutné ho realizovat. 

 

 Komínové konstrukce 

Komínové těleso, které je dilatačně odděleno od obvodové stěny, je navržené 

z komínového systému Schiedel. Je zvolen komín Schiedel Absolut ABS 1818. Je tvořen dvěma 

průduchy s průměrem 180 mm. Vybírací otvor je umístěn v technické místnosti v 1NP. Po celé 

délce komína je povrch tělesa obalen tepelnou izolací tl. 80 mm typ Isover TF Profi, následně 

budou osazeny vláknocementové desky. Komín bude připojen na dva plynové kotle. 

 

 

 

 Střešní konstrukce 

Střecha je navržena jako nepochozí, plochá a jednoplášťová se sklonem 3%. Jako 

hydroizolace ploché střechy je navržena fólie z PVC, která bude zatížena vrstvou kačírku tl. 100 

mm. Střešní rovina je odvodněná střešními vtoky a bezpečnostními přepady Topwet. Střešní 

vtoky jsou svedeny do svodného potrubí, které je napojeno na dešťovou kanalizaci. Potrubí 

uvnitř objektu bude vedeno v instalačních šachtách. Balkón a terasa jsou řešeny tak, že na 

spádové vrstvě z betonové mazaniny bude uložena fólie z měkčeného PVC, na které bude 

uložena dlažba na terčích. Dešťová voda proteče spárami mezi dlažbou a po spádu steče do 

žlabu. Všechna dešťová voda bude svedena do retenční nádrže, a bude poté využita na 

užitkovou vodu, tj. na praní a splachování WC. Z důvodu bezpečnosti budou na střeše osazeny 

kotevní body z nerezu, celkem se na střeše bude nacházet 8 kotevních bodů rozmístěné ve 

vzdálenostech splňující normové požadavky. 

 

 Zateplovací systém 

Objekt je řešen kontaktním zateplovacím systémem. Je navržena tepelná izolace 

z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS 100 F v tloušťce 140 mm, u skladby provětrávané 

fasády je tloušťka 100 mm. U stěny mezi garáží a domem jsou použity desky čedičové vlny 

ISOVER TF Profi v tloušťce 140 mm, tato izolace je použita i u obalení komína v tloušťce 80 mm. 

Pod zeminou bude obvodová konstrukce kontaktně zateplena deskami z nenasákavého 

expandovaného polystyrenu tl. 100 mm. Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí 

izolace z expandovaného polystyrenu ve třech vrstvách. První a třetí vrstva bude provedena 

z desek ISOVER EPS 150 tl. 80 a 100 mm, prostřední vrstvu tvoří spádové klíny STYROTRADE 

EPS 100 tl. min. 80 mm. Podlaha na zemině bude zateplena deskami z expandovaného 

polystyrenu ISOVER EPS 150 ve dvou vrstvách tl. 50 a 80 mm. V podlahách v 2NP a 3NP budou 

použity desky z čedičové minerální vlny ISOVER N ve dvou vrstvách tl. 40 a 20 mm. 
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 Vnitřní povrchové úpravy 

Omítky budou provedeny na celou výšku příslušné místnosti až ke stropní konstrukci. V 

rozích je nutné vyztužit podmítkovými rohovými profily. V místech styku s nestejnorodým 

materiálem, kde je nebezpeční vzniku trhlin, bude provedeno překrytí výztužnou sítí 

(perlinkou). Dovolené odchylky nerovnosti měřené latí dl. 2 m na rovných plochách nesmí 

převyšovat u hrubých omítek 5 mm, u štukových a venkovních omítek 2 mm. Malby budou 

provedeny dle technologického standardu výrobce. Před zahájením malování musí být 

všechny řemeslné práce ukončeny a pracoviště vyčištěno od všech zbytků stavebního 

materiálu. Podklady pro malby musí být hladké, rovné a bez viditelných hrubých míst a 

prohlubní. Rohy, špalety a fabiony musí být bez křivostí. Malba musí být na celé ploše 

stejnoměrná, bez šmouh a bez stop po štětci. Místa opravená tmelem nebo sádrou nesmí být 

ve srovnání s okolním povrchem výrazně znatelná. Malba se nesmí odlupovat ani stírat. 

Válečkování nebo obdobná malířská technika musí být zhotovena stejnoměrně po celé ploše. 

Vnitřní povrchová úprava bude řešena jednovrstvou sádrovou omítkou s úpravou filcováním 

tl. 10 mm.  

Obklady jsou z keramických matných, hladkých obkladaček. Osazení obkladů na stěnách je 

vždy tak, aby řezané zbytky obkladaček na obou stranách jedné stěny byly stejné. V prostorech 

s odstřikující vodou je pod obkladem hydroizolační stěrka s vloženou těsnící páskou do spojů 

stěna – stěna, podlaha – stěna. Stěrková izolace bude vyvedena 150 mm nad podlahu. 

Hydroizolace pod obkladem je v přesahu min. 300 mm za namáhanou plochu. Přechody jsou 

zakončeny přechodovými, koutovými a rohovými lištami. Spoje jsou těsněny pružnými 

silikonovými tmely odolnými plísním. Nároží, kouty a ukončení obkladů nade dveřmi bude 

provedeno z ukončujících nerezových lišt rozměru dle obkladu. Základním předpisem pro 

obklady je ČSN 73 3450 Obklady. 

 

 

 Podhledy 

Bytový dům je navržen bez konstrukcí podhledů. 

 

 Podlahy 

 Konkrétní skladby včetně jejich tlouštěk jsou řešeny v dokumentu VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ. Před prováděním podlahy musí být dokončeny veškeré instalace procházející 

podlahou. Vrstvy ve skladbě podlahy jsou řešeny dle nášlapné vrstvy a prostředí místnosti. 

Cementová vrstva bude provedena v mocnosti dle údajů v příslušné skladbě. Rovinatost 

povrchu bude dosažena samonivelací potěru a jejím přebroušením. Potěr bude dilatován od 

svislých konstrukcí a v místě dveřních otvorů. Dilatace bude provedena osazením dilatačního 

pásu 5 mm před vlastním vylitím. Rovinatost podkladu pro aplikaci nášlapných vrstev musí být 

2 mm / 2 m. Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 10 mm. Povrch pochozích 

ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu.  
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Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle provozu 

místnosti. V místnostech s mokrým provozem je užita dlažba RAKO ROCK tl. 10 mm, 

v chodbách je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby RAKO UNISTONE tl. 8 mm. Ve 

společných prostorách technického zázemí je navržena nášlapná vrstva z Teraco dlažby tl. 24 

mm. V obytných místnostech je navržena laminátová a vinylová podlaha tl. 10 mm. Všechny 

podlahy jsou ukončeny soklem z materiálu odpovídajícímu použité nášlapné vrstvě podlahy. 

Podrobný popis jednotlivých vrstev podlah je ve výpisu skladeb konstrukcí. 

 

 Okna, vstupní dveře a garážová vrata 

Vchodové dveře i okna budou použita plastová s izolačním dvojsklem od výrobce 

PRAMOS. Zasklení bude dle potřeb tvořit čiré případně mléčné sklo. Kotvení okenního rámu 

bude provedeno pomocí turbošroubů, utěsnění pomocí nízkoexpanzní PUR pěny. Vnitřní 

parapety budou plastové, vnější plechové. Garážová vrata budou použita sekční složena z 

lamel s el. pohonem . Připevnění garážových vrat musí být pružné s ohledem na omezení 

přenosu hluku do obytných prostor stavby. Přesná specifikace viz VÝPIS PRVKŮ.  

 

 Vnitřní dveře a vstupní dveře do bytů 

Vnitřní dveře budou dřevěné typových rozměrů v obložkových zárubních. Vstupní dveře 

do bytů budou plastové bezpečnostní. Protipožární dveře budou s požadovanou protipožární 

odolností dle PBŘ. Zámky jsou uvažovány vložkové. Prosklení zasahující níže jak 500 mm od 

podlahy musí mít spodní část do výšky 400 mm opatřenou proti mechanickému poškození. 

Dvířka instalačních šachet budou plastová, dvířka elektrorozvaděčů, hydrantů atd. – plechová 

s nátěrem. Konečné barevné a tvarové řešení bude odsouhlaseno architektem po předložení 

vzorků před zahájením výroby. 

 

 Truhlářské práce 

Podrobná specifikace viz VÝPIS PRVKŮ. 

 

 Klempířské práce 

Podrobná specifikace viz VÝPIS PRVKŮ. 

 

 Zámečnické práce 

Podrobná specifikace viz VÝPIS PRVKŮ. 

 

 

 



39 
 

b) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

Za neobvyklou konstrukci můžeme uvažovat pouze konstrukci schodiště, jejíž detailní 

provedení zpracovává samostatný detail. Zvláštní pozornost by se při výstavbě měla věnovat 

provedení hydroizolačních vrstev u ploché střechy a u spodní stavby. 

c) Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

Při výstavbě nedojde k žádným bouracím pracím. 

 

d) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software. 

Pro vypracování projektové dokumentace byly brány v úvahu platné české normy. Projekt 

je prováděn dle souboru v daném okamžiku platných českých norem. Zadavatel by si měl při 

uzavírání smluv s dodavatelem vyžádat kontrolní režim též dle souboru platných norem ČSN. 

Projekt je sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. stavebního zákona a 

prováděcích vyhlášek. Pro vypracování projektu byl použit ArchiCAD 21.0 a soubory Office od 

firmy Microsoft, pro tepelně technické posouzení byl použit program TEPLO +, pro výpočet 

osvětlení program SVĚTLO +, vizualizace byly zpracovány v programech Artlantis a Lumion.  

 

D.1.2.2 STATICKÉ POSOUZENÍ 
 

Zatížení dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Projekt neřeší. 

D.1.2.3 VÝKRESOVÁ ČÁST 
 

Viz přílohy k projektu. 

 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

Viz zpráva požární bezpečnosti. 

 

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
 

Projekt neřeší. 

 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

 

Projekt neřeší. 
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3. ZÁVĚR 

Při vyhotovování projektové dokumentace bylo v souladu s platnými normami a 

vyhláškami prokázáno, že navrhovaný objekt vyhovuje platným požadavkům a normám, 

požadavkům z hlediska požární bezpečnosti i stavební fyziky, stejně jako územnímu plánu 

dotčeného území katastrálního území obce Hrotovice.  

Navržený objekt bytového domu splňuje standardy moderního bydlení. 
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PRÁVNÍ PŘEDPISY  

 Zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

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

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

 Vyhláška 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

 Vyhláška 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

 Vyhláška 137/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
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 Vyhláška 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
 BD - bytový dům  

 SO - stavební objekt 

 NP - nadzemní podlaží  

 p.č. - parcelní číslo 

 k.ú. - katastrální území 

 m2 - metr čtvereční  

 m3 - metr krychlový  

 ZPF - zemědělský půdní fond 

 ŽB - železobeton  

 PB - prostý beton  

 NN - nízké napětí  

 RŠ - revizní šachta 

 ES - elektroměrová skříň 

 RN - retenční nádrž na dešťovou vodu  

 BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 PB - požární bezpečnost 

 PBŘS - požárně bezpečnostní řešení stavby 

 p.ú. - požární úsek  

 SPB - stupeň požární bezpečnosti  

 TI - tepelná izolace 

 EPS - expandovaný polystyren 

 XPS - extrudovaný polystyren  

 HI - hydroizolace  

 PE - polyetylen 

 SDK - sádrokarton  

 m. n.m. - metry nad mořem  

 Bpv - Balt po vyrovnání (výškový systém)  

 S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém)  

 PB - polohový bod  

 DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

 Sb.  - sbírky zákona  

 Vyhl. -  vyhlášky  

 U - součinitel prostupu tepla 

 UN,20 - požadovaný součinitel prostupu tepla 

 Urec,20 - doporučený součinitel prostupu tepla 

 ČSN - česká technická norma 

 kN - kilonewton 

 Db - decibel 

 °K - stupňů Kelvin 

 °C - stupňů Celsia  

 W - watt 
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 MV ČR - ministerstvo vnitra České republiky  

 MMR ČR - ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

 Σ - suma 

 λ  - součinitel tepelné vodivosti  

 pv - výpočtové požární zatížení  

 Rd - návrhová únosnost 

 NÚC - nechráněná úniková cesta  

 PHP - přenosný hasící přístroj 

 ϴai - návrhová teplota interiéru 

 ϴe - návrhová teplota exteriéru 

 Ɵsi;min - minimální teplota na konstrukci v interiéru  

 φi - vlhkost v interiéru δ difúzní součinitel 

 fRsi - teplotní faktor 

 fr;si,cr - teplotní faktor kritický 

 ξRsiK - poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

 HT - měrná ztráta prostupem tepla 

 Uem - průměrný součinitel prostupu tepla 

 Uem,rc -  doporučený součinitel prostupu tepla  

 Uem,rq - požadovaný součinitel prostupu tepla 

 bi - činitel teplotní redukce s sekunda 

 Rdt - návrhová únosnost zeminy  

 Tg - tangenc 

 kPa - kilopascal 

 Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

 Rse - odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

 Ψg - lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený tepelnou vazbou 

 Ag - celková plocha zasklení  

 Af - celková plocha rámu 

 Ug - součinitel prostupu tepla zasklení Uf součinitel prostupu tepla rámu  

 Ig - viditelný obvod zasklení 
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6. SEZNAM PŘÍLOH 

 SLOŽKA Č. 1 STUDIJNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

  01  STUDIE 1NP 

  02  STUDIE 2NP 

  03  STUDIE 3NP 

  04  POHLEDY 

  05  ŘEZ A – A´ 

  06  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

  VIZUALIZACE 1 

  VIZUALIZACE 2 

 

SLOŽKA Č. 2  C SITUAČNÍ VÝKRESY 

  C.01  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

  C.02  KOORDINAČNÍ SITUACE 

 

SLOŽKA Č. 3  D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

  D.1.1.01 PŮDORYS 1NP 

  D.1.1.02 PŮDORYS 2NP 

D.1.1.03 PŮDORYS 3NP 

  D.1.1.04 ŘEZ A – A´ 

D.1.1.05 ŘEZ B – B´ 

  D.1.1.06 POHLEDY 

  



45 
 

 

SLOŽKA Č. 4  D.1.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

  D.1.2.01 ZÁKLADY 

  D.1.2.02 STROP NAD 1NP 

D.1.2.03 STROP NAD 2NP 

  D.1.2.04 STROP NAD 3NP 

D.1.2.05 PŮDORYS JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY 

  D.1.2.06 DETAIL OKENNÍHO OTVORU 

D.1.2.07 DETAIL NAPOJENÍ STĚNY NA ZÁKLAD 

  D.1.2.08 DETAIL NAPOJEDNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA OBV. STĚNU 

D.1.2.09 DETAIL ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ 

  D.1.2.10 DETAIL NAPOJENÍ BALKÓNU NA OBV. STĚNU 

 

SLOŽKA Č. 5   D.1.3   STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

  D.1.3  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

  D.1.3.01 PŮDORYS 1NP - PBS 

D.1.3.02 PŮDORYS 2NP - PBS 

  D.1.3.03 PŮDORYS 3NP - PBS 

D.1.3.04 SITUACE – PBS 

 

SLOŽKA Č. 6   STAVEBNÍ FYZIKA 

  01  ZHODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A OBJEKTŮ Z HLEDISKA 

POŽADAVKŮ TEPELNÉ TECHNIKY 
 
  02  PŘÍLOHA – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU V PROGRAMU 

TEPLO 2017 
 

03 POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA AKUSTIKY A OSLUNĚNÍ 
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SLOŽKA Č. 7   POSUDKY, VÝPOČTY, SPECIFIKACE 

  01 PŘÍLOHA – VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 
  02 PŘÍLOHA – VÝPOČET ZÁKLADŮ  

 
03 PŘÍLOHA – VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

04 PŘÍLOHA – VÝPIS PRVKŮ 

 

SLOŽKA Č. 8   TECHNISKÉ LISTY 

 JEDNOTLIVÉ SKLADBY 

 OKNA, DVEŘE 

 POROTHERM 

 OSTATNÍ 

 

 

 

 

 


