


 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

 Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení novostavby 

bytového domu v Litomyšli. Město se nachází v Pardubickém kraji. Bytový dům má tři 

nadzemní podlaží. Dům je nepodsklepený. Objekt obsahuje šest bytových jednotek. 

Dům se nachází ve svažitém terénu.  

 Objekt je založen na betonových monolitických základových pasech a patkách. 

Obvodové zdivo je ze systému VELOX, které se skládá ze stěpkocementových desek. 

Desky tvoří ztracené bednění vyplněné betonovým jádrem, ve kterých je 

zakomponováno tepelné zateplení ze stabilizovaného expandovaného polystyrénu 

s přídavkem grafitu. Stropní konstrukci tvoří monolitické železobetonové desky, které 

jsou vyztuženy křížem či jednosměrně. Stěny při styku se zeminou jsou ze ztraceného 

bednění ze štěpkocementových desek vyplněné betonovým jádrem se zateplením 

extrudovaným polystyrénem v odstřikové zóně. Nad touto úrovní bude izolant 

z nehořlavé minerální vaty. Střecha je plochá, jednoplášťová a její stabilizační vrstva je 

z říčního kameniva. Na střeše je umístěná střešní zahrada, která má pochozí vrstvu 

z plastových terasových prken.  
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zahrada, monolitický železobetonový strop, svažitý terén, řadová garáž, dokumentace 

pro provádění stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 This bachelor thesis elaborates the project documetation for the construstion of a 

new apartment building in Litomyšl. The city is located in Pardubice region.The 

apartment building has three above-ground floors. The house is non-cellular. The object 

contains six apartment units. The house is located in a sloping terrain. 

 The building is based on a concrete monolithic strip foundation and footings. The 

perimeter masonry is out of the system VELOX, which consists of štěpkocement board. 

The boards form a lost formwork fulfilled concrete core, in which the thermal insulation 

of the stabilized expanded polystyrene with addition graphite is incorporated. The 

celling construction is constituted of monolithic reinforced concrete slabs, which are 

reinforced by a cross or one-way. The walls in the contact with the soil are made from 

the lost formwork of štěpkocement boards fulfilled with a concrete core with thermal 

insulation extruded polystyrene in the backsplash zone. Above this level there will be an 

insulation of non-flamble mineral wool. The roof is warmflat and its stabilizing layer is 

made of fluvial aggregate. On the roof a roof garden with a layer of plastic tercce planks 

is placed. 

 

Keywords 

apartment building, apartment units, warmflatroof, systém VELOX, roof garden, cast-

in-place reinforced concrete floor, sloping terrain, in-line garage, design for execution 

of the project 
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1. Úvod 

 Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení novostavby 

bytového domu na okraji města Litomyšl. Místo stavby jsem si vybral z důvodu 

krásného výhledu na místní zámek. Objekt bytového domu bude v souladu s místní 

zástavbou a platným územním plánem. Z důvodu nedaleké nemocnice, která způsobuje 

nedostatečnou kapacitu parkovacích stání, bude objekt disponovat vlastním parkovacím 

stáním a to venkovním i vnitřním.  

Při návrhu je kladen důraz na komfortní bydlení s klidným prostředím. Kvalitní 

mikroklima a příznivé provozní náklady zabezpečuje stavební systém VELOX, 

z kterého je objekt navržen. Práce je členěna na část přípravnou a studijní, která řeší tvar 

a charakter objektu a to jak po materiálové stránce, tak po stránce architektonické.  

Další část je situační, která řeší návaznost na stávající dopravní infrastrukturu. 

V části architektonicko-stavební je specifikováno materiálové a konstrukční řešení 

stavebního objektu. Navazující část je stavebně-konstrukční, která řeší stavbu z hlediska 

posouzení nosného konstrukčního systému. Nedílnou součástí práce je posouzení 

objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb a z hlediska stavební fyziky. 
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2. Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V LITOMYŠLI 

Místo stavby: k.ú. Litomyšl, p. č. 1340/2, město Litomyšl (570 01) okres 

Svitavy, kraj Pardubický 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název firmy:   CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. 

Sídlo firmy:   Praha (196 00) – Čakovice, Kostelecká 879/59 

IČO:    25917773 

DIČ:    CZ25917773 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Generální projektant:  Michal Navrátil, Pomezí 397 

   176358@vutbr.cz, tel. č.: 732 319 791 

 

Zodpovědný projektant:  Ing. Xxxxxx Yyyyyyyy, Pomezí xxx 

xxxxx@yyyyyy.cz, tel. č.: xxx xxx xxx 

autorizovaný inženýr pozemních staveb (IP00, TP00, 

SP00), požární bezpečnosti staveb (IH00, TH00) a statiku 

a dynamiku staveb (IS00) 

ČKAIT: XXXXXXX 

 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

 

Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace: A Michal Navrátil, Pomezí 397 

176358@vutbr.cz,tel.č.: 

732 319 791 
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  B Michal Navrátil, Pomezí 397 

176358@vutbr.cz,tel.č.: 

732 319 791 

   

  C Michal Navrátil, Pomezí 397 

176358@vutbr.cz,tel.č.: 

732 319 791 

 

  D.1.1 Michal Navrátil, Pomezí 397 

176358@vutbr.cz,tel.č.: 

732 319 791 

 

  D.1.2 Michal Navrátil, Pomezí 397 

176358@vutbr.cz,tel.č.: 

732 319 791 

 

  D.1.3 Michal Navrátil, Pomezí 397 

176358@vutbr.cz,tel.č.: 

732 319 791 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

– katastrální mapa 

– vyjádření k existenci inženýrských sítí 

– geologický a hydrogeologický průzkum 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba je navržena na pozemku p. č. 1340/2 ve městě Litomyšl, k.ú. Litomyšl 

(685674), ulice Z. Kopala. Dle platného územního plánu je parcela určena pro 

novostavbu bytové domu. Území plánované výstavby je svažité, které se nachází mezi 

stávající zástavbou. Všechny pozemky řešeného území jsou v majetku města Litomyšl. 

Objekt bude napojen na místní komunikaci ulice Z. Kopala parcelního č. 1330/22. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

 Řešené území se nenachází v žádné evidované chráněné zóně či záplavovém 

území.  

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 Na stavebním pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádný vodní tok. Dešťová 

voda bude vsakována na stavebním pozemku. Je požadováno minimálně 30 % plošného 

zastoupení zeleně v návrhových plochách. Tam, kde není umožněn vsak srážkových 

vod do terénu v rámci stavebního pozemku, je vyžadováno jejich vsakování nebo 

zadržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do 

dešťové kanalizace. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Pro dané území je zpracována platná územně plánovací dokumentace „Územní 

plán Litomyšl“ v právním stavu po vydání Změny č. 2. Bytový dům je navržen 

v souladu s územně plánovací dokumentací města Litomyšl. Využití řešeného území je 

v územním plánu označeno KOL (ozn. 2.08) – kolektivní bydlení. Maximální výška 

měřena  od úrovně nejnižšího vstupu   do budovy po  atiku je pro kolektivní bydlení 

15,5 m. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací 

 Bytový dům je navržen v souladu s platným územním plánem města Litomyšl. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Projektová dokumentace novostavby bytového domu dodržuje obecné požadavky 

na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Navržená novostavba zohledňuje veškeré požadavky dotčených orgánů a správců 

inženýrských sítí. Součást dokladové části projektové dokumentace je vyjádření 

příslušných orgánů. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 K řešené akci nebyly vydány žádné výjimky ani úlevové řešení.  

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou žádné související ani podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Pozemky sousední:  

parcelní číslo:   1330/22 

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    

druh pozemku:  ostatní plocha 

způsob využití:  ostatní komunikace 

způsob ochrany:  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

výměra:   1716 m
2
 

omezení vlast. práva:  věcné břemeno (podle listiny)   

 

parcelní číslo:   1330/15 

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    

druh pozemku:  orná půda 

způsob využití:   

způsob ochrany:  zemědělský půdní fond 

výměra:   22 643 m
2
 

omezení vlast. práva:  věcné břemeno (podle listiny)  

 

parcelní číslo:   1334/3  

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    
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druh pozemku:  orná půda 

způsob využití:   

způsob ochrany:  zemědělský půdní fond 

výměra:   22 643 m
2
 

omezení vlast. práva:  věcné břemeno (podle listiny) 

 

parcelní číslo:   2307/1   

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    

druh pozemku:  ostatní plocha 

způsob využití:  jiná plocha 

způsob ochrany:  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

výměra:   1185 m
2
 

omezení vlast. práva:  věcné břemeno (podle listiny) 

 

parcelní číslo:   2307/2  

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    

druh pozemku:  ostatní plocha 

způsob využití:  jiná plocha 

způsob ochrany:  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

výměra:   49 m
2
 

omezení vlast. práva:  věcné břemeno (podle listiny) 

 

parcelní číslo:   1340/1  

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    

druh pozemku:  orná půda 

způsob využití:   

způsob ochrany:  zemědělský půdní fond 

výměra:   9 161 m
2
 

omezení vlast. práva:  nejsou evidována žádná omezení 

 

parcelní číslo:   1340/3  

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    
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druh pozemku:  orná půda 

způsob využití:   

způsob ochrany:  zemědělský půdní fond 

výměra:   2 793 m
2
 

omezení vlast. práva:  nejsou evidována žádná omezení 

 

parcelní číslo:   1340/4  

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    

druh pozemku:  ostatní plocha 

způsob využití:  zeleň 

způsob ochrany:  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

výměra:   173 m
2
 

omezení vlast. práva:  Věcné břemeno (podle listiny) 

 

parcelní číslo:   1336/6  

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    

druh pozemku:  ostatní plocha 

způsob využití:  zeleň 

způsob ochrany:  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

výměra:   2 360 m
2
 

omezení vlast. práva:  Věcné břemeno (podle listiny) 

  

Pozemky dotčené stavbou: 

parcelní číslo:   1340/2  

vlastník pozemku:  město Litomyšl Bří Šťastných 100    

druh pozemku:  orná půda 

způsob využití:   

způsob ochrany:  zemědělský půdní fond 

výměra:   2 714,78 m
2
 

omezení vlast. práva:  nejsou evidována žádná omezení 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavebním záměrem je novostavba bytového domu o třech nadzemních podlažích 

včetně podmiňujících staveb – zařízení technické infrastruktury.   

 

b) Účel užívání stavby 

 Objekt je určen k trvalému bydlení. Bytový dům obsahuje 6 bytových jednotek. 

Součástí jsou sklepní kóje a parkovací stání. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 Pro navrhovanou novostavbu není žádný požadavek pro stanovení ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Novostavba splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby v platném znění. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou navrženy 

společné prostory, hlavní vstup do objektu a hlavni komunikace bytového domu. Uvnitř 

objektu je osobní výtah, který umožňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Navržená stavba není primárně určena pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 Navržená novostavba zohledňuje veškeré požadavky dotčených orgánů a 

správců inženýrských sítí. Součást dokladové části projektové dokumentace je vyjádření 

příslušných orgánů. Nejsou žádné požadavky na stavbu vyplývající z jiných právních 

předpisů. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 K řešené akci nebyly vydány žádné výjimky ani úlevové řešení.  

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

 

číslo bytu podlaží  typ + plocha (m
2
)    poč. uživatelů  

1  2.NP  4+KK 104,85 m
2
 + TERASA 1 – 7,03 m

2
  4 

    + TERASA 2 – 7,03 m
2
 + S.K. 9,92 m

2
 

 

2  2.NP  2+KK 49,82 m
2
 + TERASA 7,03 m

2
   2 

    + S.K. 7,07 m
2
 

 

3  2.NP  3+KK 76,00 m
2
 + TERASA 2,38 m

2
   3 

    + S.K. 8,82 m
2
 

 

4  3.NP  2+KK 68,96 m
2
 + S.K. 8,10 m

2
   2 

 

5  3.NP  1+KK 53,28 m
2
 + TERASA 13,50 m

2
  2 

    + S.K. 6,01 m
2
 

 

6  3.NP  4+KK 100,09 m
2
 + TERASA 1 – 13,50 m

2
  4 

    + S.K. 9,96 m
2
 

 

Zastavěná plocha:   326,53 m
2
 

Užitná plocha:   630,32 m
2
 

Podlahová plocha:  823,86 m
2
 

Obestavěný prostor:   3 608,10 m
3
 

Počet bytových jednotek:  6 

Celkový počet uživatelů: 17 
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i) 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.) 

Výpočet potřeby vody: 

 Dle vyhlášky 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Bytové jednotky:   35 m
3
/rok na osobu, tj. cca 100 

l/osob.den 

Počet obyvatel bytovém domě:    17 

Průměrná denní potřeba vody    1 700 l/den 

Maximální denní potřeba vody koef. (d = 1,35) 2 295 l/den= 0,027 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody koef.(h = 2,0)  0,054 l/s 

Celková roční potřeba vody     838 m
3
/rok 

 

Předpokládané připojené spotřebiče: 

Pračka:   2,2 kW x 6 kusů =   13,2  kW 

Osvětlení:   0,034 kW x cca 150 kusů =  5,1  kW 

Kuchyňské spotřebiče:     25,0  kW 

Ventilátory:       0,2 kW 

Ostatní spotřebiče:      5,0  kW 

      CELKEM: 48,5 kW 

 

Výpočet hlavního jističe před elektroměrem: 

I = P/U 

I = 48 500/230 

I = 211 A 
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Výpočet produkce splašků: 

výtokové armatury počet n  výpoč. odtoky (l/s) ∑DU 

umyvadlo  10  0,5   5 

umývátko  2  0,3   0,6  

WC   8  2,0   16   

dřez   6  0,8   4,8 

sprcha   6  0,6   3,6 

vana   4  0,8   3,2   

pračka   6  0,8   4,8 

výlevka  1  1,5   1,5 

        39,5 

Qtot = K* √ ∑ DU = 0,5 * √39,5 = 3,14 l/s 

 

Výpočet produkce srážkových vod: 

 Výpočet a návrh vsakovacího zařízení viz přiložený soubor: Návrh vsakovacího 

zařízení dle ČSN 75 9010. 

 

Produkce odpadů: 

 Stavba bude svým provozem produkovat pouze běžný komunální odpad, který 

bude skladován v uzavíratelných kontejnerech na vyhrazeném místě pozemku stavby. 

 Komunální odpad bude vyvážen v pravidelných intervalech specializovanou 

firmou. 

 

Energetická náročnost budov: 

 Navrhovaná budova je dle EŠOB řazena do kategorie B – úsporná budova. 

 

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

Zahájení stavby:  březen 2019 

Ukončení stavby:  listopad 2020 

 Jedná se pouze o hrubý odhad. Přesnější termín vyplyne dle časového 

harmonogramu prací dle generálního dodavatele stavby. 
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Obecné rozdělení etap: 

 1. etapa – přípravná 

 vytyčení stavby, sejmutí ornice, zřízení odběrných míst inženýrských sítí, 

 zpevnění ploch 

 

 2. etapa – hlavní 

 stavba hrubé stavby, zřízení přípojek inženýrských sítí 

 

 3. etapa – dokončovací 

 dokončení stavby, terénní úpravy, zpevněné plochy, tj. parkoviště, chodníky, 

 příjezdové komunikace 

 

k) Orientační náklady stavby 

SO–01 Bytový dům 

Obestavěný prostor:  3 608,10 m
3
 

Cena za m
3
:   5 039 Kč 

Orientační náklady:   18 181 222 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO–01  BYTOVÝ DŮM 

SO–02  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKA 

SO–03  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO–04  PŘÍPOJKA PLYNU 

SO–05  PŘÍPOJKA ELETRICKÉHO VEDENÍ NN 

SO–06  PLOCHY PRO KONTEJNERY A KOMUNÁLNÍ ODPAD 

SO–07  ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ – CHODNÍK 

SO–08  ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJEZDOVÉ – PARKOVACÍ STÁNÍ 

SO–09  ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJEZDOVÉ – KOMUNIKACE 

SO–10  OPĚRNÁ STĚNA 

SO–11  VSAKOVACÍ TUNELY 800 x 510 x 1 200 mm 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis územní stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavba je navržena na pozemku p. č. 1340/2 ve městě Litomyšl, k.ú. Litomyšl 

(685674). Dle platného územního plánu je parcela určena pro novostavbu bytové domu. 

Území plánované výstavby je svažité, které se nachází mezi stávající zástavbou. 

Všechny pozemky řešeného území jsou v majetku města Litomyšl. Terén je svažitý, 

jehož spádnice směřuje k severní straně. Nadmořská výška činí 346,537 m n. m. Vjezd 

na stavební parcelu je ze stávající komunikace z ulice Z. Kopala. Druh terénu orná 

půda. 

 V roce 2015 byl proveden inženýrskogeologický, hydrogeologický radonový 

průzkum. Průzkum byl proveden na sousední parcele pro akci studie vhodnosti umístění 

stavby. Na základě zjištěných a popsaných geologických poměrů lze základové poměry 

generálně klasifikovat jako složité. Na základě geologického průzkumu se doporučuje 

pro plošné založení minimální hloubka základové spáry 1,0 m pod upravený povrch 

terénu. V tomto případě se základová půda bude nacházet v geologických vrstvách 2 a 3 

(tuhé až tvrdé sprašové hlíny). 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 V hloubce základové spáry byla zjištěna hlína prachovitá, tvrdá (PEN >300 kPa).  

Radonový index pozemku je na základě provedeného radonového průzkumu hodnocen 

jako střední.  

 Dále byla provedena vsakovací zkouška horninového prostředí. Zkouška byla 

provedena v kopané sondě KS1. Koeficient vsaku kv=1,0 x 10
-5

 m/s prostředí je 

vyhodnoceno jako mírně propustné (dle Jetela, 1973). V sondě KS4 byl zjištěn 

koeficient vsaku kv=3,0 x 10
-4

 m/s prostředí je vyhodnoceno jako silně propustné (dle 

Jetela, 1973). Doporučení umístění vsakovacího objektu minimálně 8 m od nejbližšího 

objektu, vsakovací plochu do hloubky 2 až 3 m pod povrch terénu. 

 Zavěšená hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 4,5 m. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na stavební parcele č. 1340/2 se nenachází žádné ochranné a bezpečnostní pásma 

v prostoru budoucího staveniště. 

 Inženýrské sítě jsou ukončeny na hranici pozemku. Při provádění stavby je nutné 

dodržovat platnou normu ČSN 73 6005 a další ustanovení, které stanovují ochranná 

pásma sítí. 

 

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

 Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

 

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

poměry v území 

 Výstavbou bytového domu ani jeho provozem nedojde k negativním vlivům na 

životní prostředí nebo na stavby v okolí. Odtokové poměry jsou řešeny pomocí 

vsakovacího zařízení tak, aby většina dešťové vody byla zachycena na pozemku. 

Splašková voda bude svedena do veřejné kanalizační sítě. Možné riziko znečištění 

dešťových vod ropnými látkami z parkovacích ploch je eliminováno odlučovačem 

lehkých kapalin.  

 Veškeré stavební materiály použité při stavbě bytového domu budou mít platný 

certifikát o zdravotní nezávadnosti. Jsou dodrženy odstupové vzdálenosti od okolních 

staveb z hlediska požárně nebezpečného prostoru. Vzhledem k použitému stavebnímu 

systému VELOX a jeho technologickým procesům může dojít ke krátkodobému 

zvýšení hladiny hluku, prašnosti a intenzity dopravního zatížení. Bude se dbát na čistotu 

komunikací při vyjíždění ze staveniště. Hluk bude kontrolován dle platných předpisů. S 

odpady vzniklými během stavebního procesu bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Novostavba nemá požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.  
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Pro řešenou stavbu bude nutné provést trvalé vyjmutí půdy ze ZPF o výměře 

693,21 m
2
. Bonitovaná půdně ekologická jednotka je 5.14.10, legislativně spadá dle 

Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského 

půdního fondu. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Novostavba bude napojena na stávající komunikaci v ulici Z. Kopala. Šířka 

komunikace činí 7,0 m. Parkování je zajištěno uvnitř objektu pro 6 osobních automobilů 

a 7 parkovacích míst je na zpevněné ploše před vjezdem do garáží. Jedno parkovací 

místo bude vyčleněno pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu, které bude 

označeno symbolem vozíčkáře (šířka stání 3,5 m). 

 Je nutné vytvořit nové přípojky, jedná se o přípojku NTL, vodovodní přípojku a 

přípojku na splaškovou kanalizaci. Likvidace dešťové vody zajištěno vsakovacím 

zařízením. Elektroměr s pojistkovou skříní a HUP osazeny na hranici pozemku ve 

zděných pilířích. Napojení na vodovodní řád a splaškovou kanalizaci bude na pozemku 

parcel. č. 1340/4. Napojení na plynovod bude na parcele č. 1330/15. 

 

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

 Stavba nevyžaduje podmiňujícím ani vyvolané investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 Novostavba bytového domu bude sloužit čistě k trvalému bydlení v bytech 1+KK, 

2+KK, 3+KK a 4+KK. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Závětří je tvořeno 

předsazením druhého nadzemního podlaží. V objektu se nachází 6 bytů. Stavba je 

členěna do tří nadzemních podlaží, kde v 1.NP je technické zázemí s garážovým stáním 

pro 6 automobilů a v následujících nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Byt č. 6 

má možnost vstupu přes spirálové ocelové schodiště umístěné na terase bytu na střešní 

zahradu. 
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číslo bytu podlaží  typ + plocha (m
2
)    poč. uživatelů  

1  2.NP  4+KK 104,85 m
2
 + TERASA 1 – 7,03 m

2
  4 

    + TERASA 2 – 7,03 m
2
 + S.K. 9,92 m

2
 

 

2  2.NP  2+KK 49,82 m
2
 + TERASA 7,03 m

2
   2 

    + S.K. 7,07 m
2
 

 

3  2.NP  3+KK 76,00 m
2
 + TERASA 2,38 m

2
   3 

    + S.K. 8,82 m
2
 

 

4  3.NP  2+KK 68,96 m
2
 + S.K. 8,10 m

2
   2 

 

5  3.NP  1+KK 53,28 m
2
 + TERASA 13,50 m

2
  2 

    + S.K. 6,01 m
2
 

 

6  3.NP  4+KK 100,09 m
2
 + TERASA 1 – 13,50 m

2
  4 

    + S.K. 9,96 m
2
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Objekt je navržen v souladu s územním plánem města Litomyšl. Je koncipován 

jako samostatně stojící bytový dům. V okolí stavby se nachází starší řadová výstavba a 

nově postavené pětipodlažní bytové domy. Tyto objekty mají plochou střechu. Jelikož 

se navržený objekt nachází ve svažitém terénu, tak se bytové domy vzájemně neovlivní. 

 

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

 Navržený objekt je třípodlažní, nepodsklepený ve svažitém terénu, s plochou 

jednoplášťovou střechou. Půdorysný tvar obdélníkový s rozměry 18,5 m x 17,65 m. 

Novostavba bytového domu je architektonicky navržena tak, aby zapadla k vedlejší 

stavbě, byla modernější a zároveň odpovídala nárokům na komfortní bydlení. Fasáda 

bytového domu je ve dvoubarevném provedení. Převládající barva je navržena světle 
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šedý odstín (RAL 9018). Ve 3.NP je část fasády barevně odlišena druhou barvou a to 

tmavě šedou (RAL 9007).  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení  

 Stavební objekt bude sloužit k trvalému bydlení. Hlavní vstup do objektu je ze 

severní strany z veřejné komunikace. Ze zádveří bytového domu navazují vstupy do 

kolárny s kočárkárnou, do garáže a komunikačním prostorem k jednotlivým sklepním 

kójím různých velikostí dle kategorie bytu. Uprostřed objektu se nachází vertikální 

komunikace tvořená schodištěm a osobním výtahem. Ve 2.NP a 3.NP se nacházejí 

bytové jednotky, do kterých se vstupuje z haly se schodištěm. Z terasy bytu č. 6 je 

přístup na střechu, kde se nachází střešní zahrada. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 Navržené řešení splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Řešení se vztahuje 

zejména na přístup do objektu. V objektu bude použit výtah s bezbariérovým přístupem 

do všech podlaží. Vstup do objektu je přes 1.NP. Výškový rozdíl všech komunikací je 

maximálně 20 mm. Veškeré dveře do společných i veřejných prostor odpovídají 

minimální šířce 900 mm. V bytovém domě žádný z navržených bytů není řešen jako 

bezbariérový. Jedno parkovací místo bude vyčleněno pro vozidla osob s omezenou 

schopností pohybu, které bude označeno symbolem vozíčkáře (šířka stání 3,5 m) a 

umístěno v blízkosti vstupu do objektu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 Návrh objektu je v souladu s vyhláškou č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 

vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb  

a) Stavební řešení  

 Navržený objekt je třípodlažní, nepodsklepený ve svažitém terénu s plochou 

jednoplášťovou střechou. Z konstrukčního hlediska se jedná o stěnový podélný systém 

se ztužujícími stěnami. Obvodové nosné zdivo je navrženo ze systému ztraceného 

bednění VELOX ZL 40 plus, tl. stěny 400 mm. Vnitřní nosné zdi jsou řešeny systémem 

VELOX TT 25 tj. tl. stěny 250 mm. Základová konstrukce je tvořená základovými pasy 

výšky 500 mm.  

 Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická jednosměrně 

vyztužená deska tl. 200 mm. Jednoplášťová plochá střecha je z části řešená jako 

vegetační a jako pochozí pro byt č. 6 sloužící jako terasa. Atika střechy bude podél 

celého obvodu opatřená nerezovým zábradlím. Odvod dešťové vody ze střechy je 

pomocí vnitřních střešních vpustí. Výška objektu po atiku činí +9,79 m.  

 Okolo objektu je navržen okapový chodník z říčního kameniva frakce 22/32 šířky 

450 mm. Zpevněné plochy, zejména parkovací stání a chodník, jsou řešeny betonovou 

zámkovou dlažbou. Fasáda bytového domu je ve dvoubarevném provedení. Převládající 

barva je navržena světle šedý odstín (RAL 9018). Ve 3.NP je část fasády barevně 

odlišena druhou barvou a to tmavě šedou (RAL 9007).  

 Půdorysný rozměr objektu je 18,5 x 17,65 m. Konstrukční výška 1.NP je 3,1 m, 

2.NP a 3.NP je 2,97 m.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Výkopové a přípravné práce 

 Na základě geologického průzkumu se provede sejmutí ornice o tl. 300 mm. Poté 

bude vykopán zářez ve svahu, čímž se vytvoří plocha pro následné výkopové práce 

základových pasů a prohlubně v místě výtahové šachty. Z důvodu soudržnosti zeminy 

není potřeba pažit, postačí svahování. Sejmutá ornice a vytěžená zemina bude po dobu 

realizace stavby deponována na pozemku. Po skončení stavebních prací bude využita 

pro terénní úpravy. 

 

 

 



28 

 

Základy 

 Základová konstrukce bytového domu bude provedena plošným založením 

pomocí základových pasů z prostého betonu C 20/25 výška pasu činí 500 mm, po 

zatvrdnutí se provede na základovém pasu bednění ze štěpkocementových desek tl. 35 

mm výšky 350 mm, které po zalití betonem C 20/25 bude tvořit z konstrukcí ztracené 

bednění. Podkladní betonová deska bude z betonu C 20/25 tl. 150 mm vyztužena KARI 

SÍTÍ Ø R6/6, oka 150/150 mm umístěna přibližně uprostřed desky. Základové pasy 

budou podporou pro všechny nosné stěny. Pro řadu sloupů, které se nachází u hlavního 

vstupu do objektu, budou podporou základové patky. 

 

Svislé konstrukce – nosné  

 Obvodové nosné zdivo je navrženo ze systému ztraceného bednění VELOX ZL 

40 plus – toto označení znamená: betonové jádro tl. 150 mm, z vnější strany 

štěpkocementová deska WS-EPS plus 215 (šedým expandovaným polystyrénem tl. 180 

mm + štěpkocementová deska tl. 35 mm) a vnitřní strany štěpkocementová deska WS 

35 tl. 35 mm. Vnitřní nosné zdi jsou řešeny systémem VELOX TT 25 – toto označení 

znamená: betonové jádro tl. 180 mm s opuštěním stěpkocementovými desky WS 35 tl. 

35 mm.  

 Opěrná stěna u parkovacího stání je provedena z pohledového betonu. Na horní 

část opěrné stěny bude namontované nerezové zábradlí minimální výšky 1,0 m dle ČSN 

73 3305 Ochranná zábradlí. Dále zábradlí bude osazeno na soklu venkovního schodiště 

dle projektové dokumentace. 

  

Svislé konstrukce – nenosné  

 Nenosné svislé konstrukce jsou tvořeny ze systému VELOX slepené ze dvou 

desek WS 50 o celkové tloušťce příčky 100 mm. Mezi obytnými místnostmi jsou 

navrženy vícevrstvé příčky VELOX tl. 100 mm, které jsou složeny ze dvou 

štěpkocementových desek WS 25 v tl. 25 mm s vloženou zvukovou izolací z minerální 

vlny tl. 50 mm. Příčka se kotví k podlaze pomocí profilů UW 100. Sklepní kóje jsou 

přepaženy tvárnicemi z autoklávovaného betonu YTONG P-2 500 v tl. 125 mm. 

Obvodová nenosná konstrukce, která se nachází ve 3.NP bude zhotovena z tvárnic 

YTONG P-2 500 tl. 200 mm se zateplením z desek šedého pěnového polystyrénu 



29 

 

s přídavkem grafitu v tl. 160 mm.  Mezibytové nenosné stěny budou složeny z Ytongu 

P2-500 tl. 150 mm + oboustranný Fermacell 12,5 mm na 30 mm AKU profilech, 20 mm 

MW + 10 mm vzduch. mezera. 

 

Vodorovné konstrukce – nosné 

 Stropní konstrukce je monolitická železobetonová tl. 200 mm. Bednění desky 

bude provedeno ze štěpkocementových desek, které budou tvořit formu ztraceného 

bednění. Vyztužení desky dle posudku autorizované osoby na statiku a dynamiku 

staveb. Tloušťka stropní monolitické železobetonové desky v místě teras bude snížena 

na 150 mm. Ve 3.NP u vstupu na terasu bude proveden obrácený průvlak. 

 

Vodorovné konstrukce – nenosné 

 Podhledy budou tvořeny SDK deskami Knauf RED (pro provozy s požadavky na 

požární odolnost – strop řadové garáže), GREEN (pro provozy se zvýšenou vlhkostí 

SD2), tl. 12,5 mm, kotvenými do CD profilů. Je navržen jako samonosný 

sádrokartonový podhled z ocelových profilů UW a CW kotvených do stěn. SDK 

podhledy budou umístěny ve všech hygienických místnostech (tj. koupelny a WC) a 

v prostorech kuchyně. Dále bude podhled umístěn v řadové garáži, na chodbě v 1.NP 

(místnost číslo 104), v hale (místnost číslo 117) a v zádveří (místnost číslo 102). 

 

Překlady 

 Ostění oken a dveří jsou zhotoveny z okrajových štěpkocementových pruhů, které 

uzavírají stěnu ze tří stran, je nutné toto pouzdro před betonáží podepřít. Překlady jsou 

tvořeny betonářskou výztuží z oceli 10 505. 

 

Schodiště 

 Deskové železobetonové monolitické schodiště, dvouramenné přímé 

s mezipodestou. Konstrukce schodiště je zvukově oddilatováno od ostatních konstrukcí 

pomocí elastického pásu extrudovaného polyetylenu tl. 10 mm (vloženo do místa styku 

schodiště s ostatními konstrukcemi) a uložení mezipodesty je provedeno pomocí 

izobloku BRONZE. Na styku schodišťového ramene a podesty či podkladní betonovou 

desku jsou vloženy trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu tl. 12,5 mm. 
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Výtah 

 Výtah je navržen bez strojovny od firmy KONE EcoSpace vnitřní rozměr kabiny 

1100 x 1400 mm. 

 

Ztužující věnec 

 Objekt je ztužen železobetonovým věncem z oceli 10 505 R ∅ 12mm a s třmínky 

z výztuže 10 505 R ∅ 6mm. Věnec se provádí nad obvodovými a vnitřními nosnými 

stěnami.  

 

Zastřešení 

 Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu. Nosnou vrstvou střešní konstrukce je 

železobetonový monolitický strop nad 3.NP. Strop bude opatřen penetračním nátěrem. 

Na tento povrch bude bodově natavena parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, tl. pásu 4 mm. Tepelněizolační a spádová vrstva 

je tvořena z desek EPS 150, které jsou k podkladu fixovány PU lepidlem. Sklon 

spádových klínů činí 2%.  

 Tepelněizolační a spádová vrstva je zakryta hydroizolační vrstvou samolepícího 

SBS modifikovaného asfaltového pásu (nosná vložka ze skelné tkaniny), tl. 3 mm. Na 

hydroizolační vrstvu bude celoplošně nataven SBS modifikovaný asfaltový pás (vložka 

s polyesterové rohože), tl. 5 mm. Hydroizolační pás je na horním povrchu opatřen 

ochranným břidličným posypem a na spodním povrchu spalitelnou PE folii. Asfaltové 

pásy jsou chráněny netkanou textilií z polypropylenových vláken. Drenáž vody 

zajišťuje profilovaná folie s perforovanými nopy. Filtrační vrstvu tvoří netkaná textilie 

z polypropylenových vláken.  

 Plocha střechy se skládá se dvou částí, z pochozí a nepochozí. Nášlapná vrstva 

pochozí části je z dřevoplastových WPC terasových prken, které jsou vyrovnány 

rektifikačními terči. Nepochozí část je stabilizována praným říčným kamenivem frakce 

16/32. 
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Odvod spalin (komín) 

 Zajištěn třívrstvým komínovým systémem s tenkostěnnou keramickou vnitřní 

vložkou, tepelnou izolací a vnějším nerezovým pláštěm. Umístěn ve vnějším prostředí 

na východní straně v místě technické místnosti. 

 

Výplně otvorů 

 Okna i dveře v obvodových stěnách budou plastová s izolačním trojsklem Ug=0,6 

W/m
2
K, z vnitřní strany barva bílá RAL 9010, z vnější strany RAL 7016. Vnitřní 

otvorové výplně jsou dřevěné. Garážová vrata jsou sekční. V případě použití okenních 

rozšiřovacích profilů v místě nadpraží, ostění, nebo parapetu prvku, bude mít tento 

profil shodné tepelně-technické vlastnosti a vzhled jako hlavní rám otvorové výplně. 

 

Vnější povrchové úpravy 

 Vnější omítka je pastovitá, tenkovrstvá, škrábané struktury s fotokatalytickým 

efektem. Barevné provedení RAL 9018 a RAL 9007. 

 

Vnitřní povrchové úpravy 

 Na vnitřní stěny, které jsou opláštěny štěpkocementovými deskami, bude prvotně 

aplikován přednástřik, poté vápenocementová jádrová omítka na kterou se provede 

štuková omítka. Sádrokartonové desky podhledů, předstěn, šachet, příček budou 

přetmeleny a přebroušeny. Barevnost dle přání investora. V koupelnách, WC a části 

kuchyně bude proveden keramický obklad.  

 

Klempířské práce 

 Výčet výrobků viz příloha výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické práce 

 Výčet výrobků viz příloha výpis zámečnických výrobků. 

 

Truhlářské práce 

 Výčet výrobků viz příloha výpis truhlářských výrobků. 
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Zpevněné plochy 

 Okolo objektu je navržen okapový chodník z říčního kameniva frakce 16/32 šířky 

450 mm. Zpevněné plochy, zejména parkovací stání a chodník, jsou řešeny betonovou 

zámkovou dlažbou. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Konstrukce jsou navrženy s dostatečnou odolností vůči zatížení na ně kladené. 

Opěrná stěna bude ověřena na základě konkrétního statického výpočtu. 

 Řešená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 323/2017 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení  

a) Technické řešení 

 Bytový dům bude napojen na stávající rozvody inženýrských sítí. Stavba bude 

vytápěna nízkoteplotním systémem podlahového vytápění. V koupelnách je uvažováno 

s topnými žebříky s elektrickou vložkou pro možné vytápění v letních měsících. 

V každém bytě bude umístěn rozdělovač pro podlahové vytápění k ovládání bytových 

okruhů. 

 Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (nepřímí ohřev v zásobníku) je 

kondenzační plynový kotel. 

 Větrání v obytných místnostech je zajištěno přirozeně okny. V hygienických 

místnostech je navrženo nucené odvětrání (ventilátor na začátek potrubí) s vývodem nad 

střechu (osazeny samotahové hlavice). Výusť digestoří je vedena nad střechu. 

 Dešťová voda je svedena do vsakovacích tunelů umístěné ve východní části 

pozemku. 

 V objektu jsou rozvody silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a TV/SAT. 

 Dále je v objektu navržen osobní výtah s nosností 630 kg od firmy KONE 

EcoSpace™. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

– odvětrání hygienických zařízení včetně digestoří 
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– osobní výtah 

– autonomní detekce a signalizace kouře 

– vsakovací tunely 

– domácí telefon 

– plynové kotle včetně zásobníku 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 Viz příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Kritériem je splnění požadovaných minimálních hodnot součinitele prostupu tepla 

jednotlivých konstrukcí obálky budovy a zároveň splnění požadované hodnoty 

průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540 – 2:2011 

+Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Posouzení v příloze D.1.4 

Stavební fyzika. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 Dle obálkové metody, kde se porovnávají průměrné součinitele prostupu tepla 

s referenční budovou, byla budova zařazena do kategorie B – úsporná budova. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Není uvažováno ani vyžadováno použití alternativních zdrojů energie. 

 

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

 Obytné místnosti budou větrány přirozeně a hygienické prostory nuceně. U domu 

budou kontejnery na komunální odpad. Stavba nebude ovlivňovat své okolí vibracemi, 

hlukem ani prachem apod. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 

 Na pozemku byl proveden radonový průzkum, radonové riziko bylo stanoveno 

jako střední. Pro tuto úroveň zatížení je navržena hydroizolace ze SBS modifikovaného 

asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Není třeba řešit. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Není třeba řešit. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 5302 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

výrobků. Instalační potrubí musí být vzhledem ke stavebním konstrukcím uložena 

pružně, aby bylo omezeno šíření hluku. Sekční garážová vrata jsou přikotvena pružně, 

aby bylo omezeno šíření zvuku do obytných prostor objektu. Obvodové stěny mají 

dostatečnou zvukovou neprůzvučnost. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 Objekt se nachází mimo záplavové území. Opatření nejsou nutná.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Napojení na technickou infrastrukturu vedoucí v ulici Z. Kopala. Umístěná a 

místa napojení viz výkresová dokumentace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

– vodovod: dimenze stávající řádu je PE110. Napojení přípojky na vodovodní 

řád se požaduje z PE 100 SDR17. Roční potřeba vody stanovená dle vyhlášky 

č. 120/2011 Sb. je 838 m
3
/rok. 
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– splašková kanalizace: dimenze splaškové kanalizace, která končí v revizní 

šachtě na parc. č. 1340/4 je PVC KG DN 200. Minimální krytí potrubí 1 000 

mm. Nad potrubím bude umístěná výstražná folie šedé barvy (dle ČSN 73 

6006). 

– plynovod: dimenze stávající STL přípojky je PE 90. HUP bude instalován 

regulátor tlaku a plynoměr, který bude umístěn na západní hranici pozemku. 

Od HUP bude proveden NTL přívod do domu HDPE PE100 50 x 4,6 m SDR 

11. 

– el. energie: stávající přípojka je NN. Z přípojkové skříně bude napojen 

elektroměrový rozvaděč s elektroměrem a hlavním jističem před elektroměrem, 

odtud bude proveden přívod do domu kabely o celkové délce 28,0 m. V 

jednotlivých bytech budou instalovány dílčí elektroměry. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 Stavební záměr nevyžaduje zhotovení nové komunikace či zásadní úpravy. Celá 

část je dopravně napojena na místní komunikaci (ulice Z. Kopala), která ústí sjezdem na 

silnici II. třídy. Napojení na stávající místní komunikaci bude provedeno formou 

nájezdových betonových obrubníků. Sjezd z pozemku na přilehlou místní komunikaci a 

napojení na silnici II. třídy bude opatřeno předepsaným svislým značením, které bude 

upravovat přednost v jízdě. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Objekt je napojen na místní komunikaci (1330/22), která je napojena sjezdem na 

silnici II. třídy. 

 

c) Doprava v klidu 

 Doprava v klidu je zastoupena dvěma způsoby. První způsob parkovaní je řešen 

venkovním stáním 7 parkovacími místy, z toho jedno stání je určeno pro vozidla 

přepravující osobu těžce pohybově postiženou. Povrch parkovací plochy zámková 

dlažba. Druhý způsob je stání v řadové garáži v bytovém domě pro 6 osobních 

automobilů (vozidla skupiny 1). 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

 V rámci nové zástavbě bytových domů jsou v lokalitě zhotoveny chodníky pro 

pěší. 

 Zklidněné komunikace umožňují bezpečný pohyb pěších i cyklistů. V blízkosti 

bytového domu se nachází obousměrná cyklotrasa č. 4019 směr Litomyšl-Bystré. 

   

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

 V místě opěrné zdi bude provedeno srovnání terénu do roviny v šířce 3,0 m. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 Nezpevněné plochy na pozemku budou zatravněny. 

 

c) Biotechnická opatření 

 Nejsou navržena žádná biotechnická zařízení. 

 

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

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

 Stavba nebude vykazovat negativní vliv na životní prostředí. S veškerými odpady 

vzniklými při výstavbě objektu bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech. 

 

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

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

 Stavba nebude vykazovat negativní vliv na přírodu a krajinu. V okolí stavby 

nerostou chráněné rostliny a dřeviny, nežijí zde chránění živočichové. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

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

 Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA (provoz stavby nedoprovázejí žádné 

významné negativní vlivy na životní prostředí). 



37 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Nejsou navrhována ochranná pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Při provádění stavby nedojde k porušení hygienických předpisů či k negativním 

vlivům na okolí při dodržení příslušných bezpečnostních, technologických a 

prováděcích předpisů. Při návrhu a realizaci stavby byly dodrženy náležitosti Vyhlášky 

č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, O technických požadavcích na stavby. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Elektrická energie a voda potřebná při výstavbě bude zajištěna z vybudovaných 

přípojek.  

 

b) Odvodnění staveniště  

 Parcela určená pro stavbu bytového domu je ve svahu a hladina naražené 

podzemní vody je v hloubce 7 m. Odvodnění staveniště či výkopových prací není nutné 

(před dokončení objektu bude odvodnění řešeno přirozeně drenáží umístěné u 

základového pasu, u opěrné zdi). Pokud dojde ke shromáždění velkého množství vody 

v základové spáře, bude nutno tuto vodu odčerpávat. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu dle situačního výkresu 

stavby na místní komunikaci 1330/22. Staveniště bude oploceno drátěným oplocením 

na hranici pozemku zamezující přístup nepovolaných třetích osob, který bude zakázán. 

Je potřeba ochránit okolí staveniště proti znečišťování veřejných prostor a zamezení 

znečišťování prachem. Dále je nutné dbát na ochranu před výfukovými plyny a 

exhalacemi a respektovat hygienické předpisy a opatření. 

 

 

 



38 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Pro zařízení 

staveniště bude využito pouze pozemků investora. 

 

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

dřevin 

 Na pozemku nejsou v současné době žádné objekty ani dřeviny, proto se 

neuvažuje o demolici, asanaci a kácení. Případná ponechávaná zeleň, která by mohla 

být stavbou poškozena, bude před prováděním stavby náležitě ochráněna. Po dokončení 

stavebních prací budou původní zatravněné plochy zavezeny ornicí a následně osety 

travním semenem. V místě vjezdu na staveniště bude uzamykatelná brána. Na oplocení 

budou při vstupu osazeny výstražné cedule POZOR STAVBA – ZÁKAZ VSTUPU. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Pro staveniště je určena plocha na pozemku investora dle potřeby. Veřejné plochy 

nebude potřeba využívat.  

 

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

likvidace 

 Odpady vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu objektu, budou tvořit 

převážně spalitelné odpady jako např.: obaly, kartony, prkenné bednění, palety, odřezky 

dřevěných hranolů, pytle od sypkých stavebních hmot apod. V malém množství je též 

uvažováno s plasty, ocelí a kovy. Množství jednotlivých odpadů nelze přesně určit. 

 Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 

k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 

popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu.  

 

Kód odpadu název odpadu       kategorie 

030105  piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky    O 

a dýhy, neuvedené pod číslem 030104 

150101  papírové a lepenkové obaly         O 

170101  beton            O 
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170201  dřevo           O 

170405  železo a ocel          O 

170604  izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603     O 

200139  plasty            O 

200399  komunální odpady jinak blíže neurčené       O 

170904 smíšený stavební odpad        O 

 

O – ostatní odpad 

 

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

 Nutné sejmutí ornice v tl. 300 mm, která se použije na terénní úpravy. Je patrné, 

že vzhledem k charakteru stavby bude vykopané zeminy přebytek, ten bude odvezen na 

skládku. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

 Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod.  

 Odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 

stavebník, uschovat pro případnou kontrolu.  

 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých odfouknutelných odpadů.  

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 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 a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky.  
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Vstup do objektu je vytvořen jako bezbariérový (přístup z parkoviště). Vertikální 

pohyb v obytné části je zajištěn pomocí výtahů. Samotné úpravy pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace nejsou předmětem tohoto projektu a nejsou požadavkem 

investora. Proto není žádná bytová jednotka řešena jako bezbariérová. 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, pro které by bylo nutné navrhnout 

úpravu pro jejich bezbariérové užívání.  

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasně jednoduché dopravní 

značení upozorňující na probíhající práce na staveniště a upozorňující na výjezd vozidel 

ze staveniště.   

 

m) 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. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení výstavby:  březen 2019 

Předpokládané ukončení výstavby:  listopad 2020 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

D.1.1.a Technická zpráva 

 

1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Předmětem návrhu je novostavba bytového domu o třech nadzemních podlažích 

pro trvalé bydlení. Novostavba disponuje šesti bytovými jednotkami a na každý byt 

připadá jedno kryté parkovací místo v objektu. Bytové jednotky jsou dispozic 4+KK, 

3+KK a 2+KK. Byty pro trvalé bydlení se nacházejí v 2.NP a 3.NP, sklepní kóje a garáž 

v 1.NP. 

 Stavba je navržena na pozemku p. č. 1340/2 ve městě Litomyšl, k.ú. Litomyšl 

(685674), ulice Z. Kopala. Dle platného územního plánu je parcela určena pro 

novostavbu bytové domu. Nový bytový dům je samostatně stojící. 

 

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

2.1 Urbanistické řešení 

 Urbanistická koncepce je ovlivněna především stávající okolní zástavbou. V okolí 

se nacházejí převážně bytové a řadové domy s plochou střechou. Bytový dům nepůsobí 

v území negativním dojmem z důvodu zakomponování objektu do svažitého terénu a 

orientací řadové garáže do svahu, který je zapažený opěrnou zdí. Vstup do objektu je ze 

severní strany, tento přístup je napojený na chodník pro pěší. 

 

2.2 Architektonické a výtvarné řešení 

 Objekt je nepodsklepený ve svažitém terénu se třemi nadzemními podlaží. 

Půdorysně je objekt navržen tvaru obdélníku. Fasádní rovina je členěna terasami 

s francouzskými okny a prosklenými terasami. Barevnost fasády je v odstínu šedé až 

antracitové barvy. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany z ulice Z. Kopala. 

Parkoviště a vjezd do řadové garáže je ze západní strany. Parkovací plocha je zapuštěná 

ve svahu, zemní pláň je stabilizována železobetonovou opěrnou zdí z pohledového 

betonu. 
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2.3 Dispoziční řešení 

 Bytový dům je samostatně stojící, nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími. 

Objekt má přibližný tvar obdélníku s vnějšími půdorysnými rozměry 17,65 x 18,5 m. 

Objekt je navržen pro trvalé bydlení. První nadzemní podlaží je určeno pro parkování 

v řadové garáži, pro uskladnění věcí ve sklepních kójích, úschovnu kol a kočárků, 

sušárnu a technické zázemí objektu. V následujících nadzemních podlaží jsou bytové 

jednotky. Počet bytových jednotek je šest. 

 

2.4 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

 Finální úpravy budou spočívat ve srovnání a ohumusování ploch dotčeny 

výstavbou v mocnosti 300 mm. Upravené plochy budou osety travním semenem 

minimálně 0,05 kg/m
2
. 

 

2.5 Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Napojení příjezdové komunikace a vstup do objektu je řešen tak, aby nevznikla 

překážka vyšší než 20 mm. V objektu je výtah s vnitřním rozměrem kabiny 1 100 x 1 

400 mm, který lze považovat za výtah pro vozíčkáře. Objekt není řešený jako 

bezbariérový. Nášlapné vrstvy podlah musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. 

 

2.6 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

SO1 

Zastavěná plocha:   326,53 m
2
 

Užitná plocha:   630,32 m
2
 

Podlahová plocha:  823,86 m
2
 

Obestavěný prostor:   3 608,10 m
3
 

Počet bytových jednotek:  6 

Celkový počet uživatelů: 17 

 

 

 

 



43 

 

číslo bytu podlaží  typ + plocha (m
2
)    poč. uživatelů  

1  2.NP  4+KK 104,85 m
2
 + TERASA 1 – 7,03 m

2
  4 

    + TERASA 2 – 7,03 m
2
 + S.K. 9,92 m

2
 

 

2  2.NP  2+KK 49,82 m
2
 + TERASA 7,03 m

2
   2  

    + S.K. 7,07 m
2
 

 

3  2.NP  3+KK 76,00 m
2
 + TERASA 2,38 m

2
   3 

    + S.K. 8,82 m
2
 

 

4  3.NP  2+KK 68,96 m
2
 + S.K. 8,10 m

2
   2 

 

5  3.NP  1+KK 53,28 m
2
 + TERASA 13,50m

2
  2  

    + S.K. 6,01 m
2
 

 

6  3.NP  4+KK 100,09 m
2
 + TERASA 1 – 13,50 m

2
  4 

    + S.K. 9,96 m
2
 

 

3. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Příprava pozemku 

 Před zahájením stavebních prací bude v rozsahu budoucího objektu provedena 

skrývka ornice v mocnosti (dle geologického průzkumu) 300 mm. Skrývka bude po 

dobu realizace stavby deponována na pozemku v jihovýchodní části a po dokončení 

stavby bude použita pro terénní účely. 

 

Zemní práce 

 V zájmovém území byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický 

průzkum a to v roce 2015. V úrovni základové spáry se vyskytuje hlína prachovitá, 

tvrdá, jemně písčitá (PEN > 300 kPa). Před zahájením výkopových prací je nutné 

geodetické vytyčení a umístění laviček. Výkopové práce budou provedeny strojně. 

Výkopové práce budou obsahovat skrývku ornice, zářez do terénu a rýhy pro základové 
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pasy, patky, inženýrské sítě a vsakovací tunely. Základová spára je v relativní výšce -

1,200 m, což odpovídá absolutní výšce 345,337 m n. m. Základové pasy budou ručně 

začištěny a základová spára zhutněna. Stabilizace výkopů bude zajištěna svahováním 

pod uhlem 60°.  

 

Základy 

 Objekt bude založen na plošných základech z prostého betonu a to na 

monolitických základových pasech a patek (v místě sloupů). Výtahová šachta bude 

založena na základové desce v tl. 350 mm z betonu C 20/25 vyztužená ocelí B500. 

Základové pasy budou z betonu C20/25. Hloubka založení dle klimatických podmínek 

min. 1,0 m, z důvodu zjištěné zeminy navrhuji hloubku založení v relativní výšce 1,2 m. 

Základové pasy ve styku se základovým pasem pro opěrnou zeď bude oddilatován EPS 

70F v tl. 50 mm a bude vložen dilatační profil. 

 Podrobněji řešeno v části projektu STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST. 

 

Nadzákladové zdivo 

 Na základových pasech bude provedeno ztracené bednění ze štěpkocementových 

desek VELOX v šířce betonového jádra 400 mm. Třída betonu C 20/25. Vyztužení 

pomocí svislých výztužných prutů 2 Ø 12 mm v přibližné odstupové vzdálenosti 0,5 m. 

Svislé výztuhy budou provazovat základový pás, nadzákladové zdivo a podkladní 

betonovou desku. 

 

Podkladní betonová deska 

 Podkladní deska bude provedena z betonu C20/25, vyztužena KARI sítí 

150/150/6. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo je navrženo ze systému ztraceného bednění VELOX ZL 

40 plus – toto označení znamená: betonové jádro tl. 150 mm, z vnější strany 

štěpkocementová deska WS-EPS plus 215 (šedým expandovaným polystyrénem tl. 180 

mm + štěpkocementová deska tl. 35 mm) a vnitřní strany štěpkocementová deska WS 

35 tl. 35 mm. Vnitřní nosné zdi řešen systémem VELOX TT 25 – toto označení 
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znamená: betonové jádro tl. 180 mm s opuštěním stěpkocementovými desky WS 35 tl. 

35 mm. Dále v objektu jsou monolitické železobetonové sloupy opláštěné ztraceným 

bedněním ze štěpkocementových desek tl. 35 mm.  

 Opěrná stěna u parkovacího stání bude provedena jako železobetonová 

z pohledového betonu, tl. stěny 400 mm. 

 Svislá nosná konstrukce výtahové šachty se bude skládat z nosné stěny VELOX 

TT 25 (z vnější strany) a z betonového ztraceného bednění ZB20 o rozměru 500 x 200 x 

250 mm vyplněno betonem C 16/20 (z vnitřní strany), vyztužení betonového ztraceného 

bednění ve vodorovné rovině pomocí dvou ocelových prutů Ø 12 mm v každém šáru 

ztraceného bednění a ve svislé rovině pomocí dvou ocelových prutů Ø 12 mm po 

přibližné vzdálenosti 0,5 m 

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky jsou tvořeny z jednoduchých příček VELOX slepené ze dvou desek WS 50 

o celkové tloušťce příčky 100 mm. Mezi obytnými místnostmi jsou navrženy vícevrstvé 

příčky VELOX tl. 100 mm, které jsou složeny ze dvou štěpkocementových desek WS 

25 v tl. 25 mm s vloženou zvukovou izolací z minerální vlny tl. 50 mm. Příčka se kotví 

k podlaze pomocí profilů UW 100. Sklepní kóje jsou oddělené pomocí tvárnic z 

autoklávovaného betonu YTONG P-2 500 v tl. 125 mm. Obvodová nenosná zeď bude 

zhotovena z tvárnic YTONG P-2 500 tl. 200 mm se zateplením z desek šedého 

pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu v tl. 160 mm. Akustická mezibytová příčka 

se skládá z Ytong P2-500 tl. 150 mm + oboustranný Fermacell 12,5 mm na 30 mm 

AKU profilech, 20 mm MW + 10 mm vzduch. mezera. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou o tloušťce 

200 mm z betonu C20/25 vyztuženo ocelovými pruty B500. Desky jsou navrženy jako 

jednosměrně nebo křížem vyztužené.  Nosnou konstrukci střechy, tvoří železobetonová 

deska, která tvoří současně nosnou konstrukci stropu nad posledním užitným podlažím. 

Ostění okenních a dveřních otvorů je provedeno z okrajových pruhů 

štěpkocementových desek, které uzavírají stěnu ze tří stran. Překlady jsou tvořeny 

betonářskou výztuží svařených do prostorových nosníků z oceli B500. Před betonáží je 
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nutné horní ostění oken a dveří podepřít. Nad otvory v příčkách tl. 125 mm z 

autoklávovaného betonu budou použity YTONG ploché překlady, PSF 125 a nad otvory 

v tl. zdi 200 mm YTONG nosný překlad "U" profil U200. 

 Železobetonové desky jsou částečně podporovány železobetonovými průvlaky na 

nosných železobetonových sloupech. Podrobněji řešeno v části STAVEBNĚ 

KONSTRUKČNÍ ČÁST. 

 

Zastřešení 

 Střecha je projektována jako jednoplášťová plochá se spádem 2%. Nosnou 

konstrukci tvoří strop 3.NP, tvořený monolitickou železobetonovou deskou o tloušťce 

200 mm. Spádová vrstva je vytvořena z polystyrenových klínů EPS 150 S 2%. 

Minimální tloušťka tepelné izolace je v místě střešní vpusti, která činí 240 mm. Vrstva 

parotěsnící je z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou hliníkovou vložkou 

GLASTEK AL 40 MINERAL. Hydroizolační vrstva se skládá ze samolepícího 

asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS a z natavitelného asfaltového 

modifikovaného pásu ELASTEK 50 GARDEN. Ochrannou vrstvu tvoří netkaná textilie 

z PP, která oplášťuje  hydroakumulační vrstvu z profilované fólie s nopy výšky 20 mm. 

Stabilizace je pomocí praného říčného kameniva frakce 16/32. V místě střešní zahrady 

je nášlapná vrstva tvořená z dřevoplastové WPC terasová prkna. 

 

Komíny 

 Komín je koncipován pro odvod spalin z plynových kotlů, Jedná se o exteriérový 

komín Schiedel Kerastar, třívrstvý komínový systém s tenkostěnnou keramickou vnitřní 

vložkou, tepelnou izolací a vnějším nerezovým pláštěm, vnitřní Ø 200 mm, tepelní 

izolace z MW tl. 60 mm. Komínové těleso je umístěné venku přikotvené k obvodové 

stěně. 

 

Konstrukce balkónů a terasy 

 Nosná část je tvořena sníženým železobetonovým stropem (tl. stropní konstrukce 

150 mm).  Parotěsnou funkci přebírá modifikovaný asfaltový pás s nosnou hliníkovou 

vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL, tl. pásu 4 mm. Tepelně izolační a spádová 

vrstva je tvořena z polystyrenových klínů EPS 150, a to v minimální tl. izolantu 140 
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mm. Hlavní hydroizolační vrstva se skládá ze samolepícího asfaltového pásu 

GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm a natavitelného asfaltového pásu ELASTEK 

50 SPECIAL DEKOR tl. 5 mm. Nášlapní část je z WPC terasových prken, které jsou 

neseny WPC nosiči přikotveny k plastovým rektifikačním terčům. 

 

Podhledy 

 Podhledy jsou řešeny jako sádrokartonové systémovým řešením Knauf. Desky 

jsou zavěšeny na nosné konstrukci stropu systémovými závěsy. Pohled je navržen 

v prostorách koupelny, WC, řadové garáže, v komunikačních prostorech 1.NP a v místě 

kuchyňského koutu. V prostorách koupelny musí být použita impregnovaná SDK deska 

s úpravou proti vlhkosti.  

 

Podlahy 

 V přízemí se vyskytují dva typy nášlapů. První je keramická dlažba RAKO 

Taurus tl. 9 mm do lepidla na bázi cementu, třída lepidla C1T v tl. 6 mm. Druhým 

typem nášlapné vrstvy je epoxidový nátěr SIKAFLOOR 358. 

 V následujících nadzemních podlažích se jako nášlapná vrstva vyskytuje 

marmoleum, které bude lepeno k podkladu disperzním lepidlem, vyrovnávací vrstva je 

samonivelační stěrkou Baumit NIVELLO v tl. 5 mm, roznos zatížení cementovým 

potěrem tl. 62 mm z betonu C 16/20 vyztužena KARI sítí 150/150/4, kročejový útlum je 

zajištěn pomocí desek z čedičové minerální vlny tl. 50 mm, separace betonu a akustické 

izolace PE folií. 

 V neobytných místností bude nášlapná vrstva z keramické dlažby RAKO Taurus, 

lepená k podkladu lepidlem na bázi cementu, třída lepidla C1T, před aplikací lepidla je 

potřebné roznášecí vrstvu napenetrovat nátěrem na bázi speciální disperze, roznos 

zatížení cementovým potěrem tl. 55 mm z betonu C 16/20 vyztužena KARI sítí 

150/150/4, kročejový útlum je zajištěn pomocí desek z čedičové minerální vlny tl. 50 

mm, separace betonu a akustické izolace PE folií. 

 Nášlapná vrstva teras bude zhotovena z dřevoplastových WPC terasových prken 

145 x 26 mm, které budou kotveny k podkladnímu hranolu z WPC a ten bude osazen na 

plastový rektifikační terč. 

 Jednotlivé skladby podlah viz výpis Skladeb konstrukcí. 
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Instalační předstěny 

 Instalační předstěny jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí a opláštěny 

sádrokartonovou deskou. Šířky předstěny jsou 150 a 100 mm, podrobněji viz výkresy 

půdorysů. V prostorách koupelny musí být použita impregnovaná SDK deska s úpravou 

proti vlhkosti. Instalační šachty budou zhotoveny ze štěpkocementových desek 

v celkové tl. 100 mm (typové označení příčky GG 10). 

 

Hydroizolace 

 Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu jsou navrženy modifikované asfaltové 

pásy, spodní vrstva je GLASTEK 30 STICKER PLUS, vrchní vrstva GLASTEK AL 40 

MINERAL. Parotěsnící vrstva skladby střešního pláště je z modifikovaného asfaltového 

pásu s nosnou hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL. Hydroizolační vrstva 

střešního pláště nad tepelnou izolací se skládá ze samolepícího asfaltového pásu 

GLASTEK 30 STICKER PLUS a z natavitelného asfaltového modifikovaného pásu 

ELASTEK 50 GARDEN. V soklové části bude hydroizolační pás vytažen minimálně 

300 mm nad upravený terén. 

  

Tepelné izolace 

 Sendvičová skladba obvodové zdi již obsahuje integrované zateplení a to EPS 

s přídavkem grafitu v tl. 180 mm. Soklová část vedoucí ve stejné úrovni kolem celého 

objektu je z XPS tl. 160 mm. Izolace v soklové části bude doplněna o pás izolace z MW 

(výšky minimálně 900 mm) ve stejné tloušťce a to do míst aby byla splněna podmínka 

požární ochrany umístění hořlavého izolantu (XPS) maximálně 1,0 m nad upravený 

terén (v místě svahování maximálně 1,5 m nad upravený terén).  

 Dále bude provedeno zateplení vnějších sloupů a průvlaků z čedičové minerální 

vlny o tl. 120 mm. Čedičovou minerální vlnou bude též zateplen strop v místě řadové 

garáže a stěna mezi řadovou garáží a prostory společenského vybavení v tl. 120 mm. 

Tepelné izolace v podlaze při styku se zeminou bude EPS 150S tl. 100 mm. 

V následujících nadzemních podlaží je ve skladbě podlahy vložená akustická izolace 

z čedičové minerální vlny ISOVER T-N tl. 50 mm. Akustická izolace z MW bude také 

vložena mezi stěny výtahové šachty v tl. 50 mm. Tepelná izolace střešního pláště bude 

z EPS 150S v minimální tl. 240 mm. 
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Schodiště 

 Schodiště je monolitické železobetonové dvouramenné. Tloušťka schodišťové 

desky činí 160 mm. Akustické oddělení od přilehlých konstrukcích pomocí elastického 

pásu extrudovaného polyetylenu tl. 10 mm (vloženo do místa styku schodiště 

s ostatními konstrukcemi) a uložení mezipodesty je provedeno pomocí izobloku 

BRONZE. Na styku schodišťového ramene a podesty či podkladní betonovou desku 

jsou vloženy trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu tl. 12,5 mm. 

Schodiště je navrhnuto podle ČSN 73 4130. 

 

Výplně otvorů 

Vnější okna a dveře 

 Veškerá okna umístěná v obvodovém plášti jsou plastová 6komorový systém, 

konstrukční hloubka 85 mm, z vnitřní strany barva bílá RAL 9010, z vnější strany RAL 

7016, Uw=0,8 W/m
2
K, zasklení tepelně izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m

2
K. Vstupní 

dveře jsou též plastové 5komorový systém, konstrukční hloubka 85 mm, z vnitřní strany 

barva bílá RAL 9010, z vnější strany RAL 7016, Uw= 0,8 W/m
2
K, zasklení tepelně 

izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m
2
K. 

 Prosklené stěny a francouzská okna budou osazeny na podkladní profily, které 

budou vyskládány na výšku čisté podlahy. Dále budou obsahovat rozšiřovací profily 

v místě nadpraží, které budou mít shodné vlastnosti jako samotné okno. Rámy otvorů 

budou kotveny pomocí pásové rámové kotvy (z pozinkované oceli). Kotvení bude 

provedeno v souladu s technickými listy výrobce (firma Fenstar, typ evolutive). 

  

Vnitřní dveře 

 Veškeré vnitřní dveře budou dřevotřískovou výplní s povrchovou úpravou CPL 

laminátem. Dveřní křídla jsou osazeny do obložkových i ocelových zárubní. 

 Podrobná specifikace viz Výpis výrobků. 

 

Povrchové úpravy 

 Před realizací omítek je nutné opatřit veškeré přechody materiálů sklotextilní 

síťovinou do cementového lepidla. Na venkovní fasádu bude použita pastovitá 

tenkovrstvá omítka škrábané struktury s fotokatalytickým efektem BAUMIT 
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NANOPORTOP v místě nad soklem a to v barevném provedení RAL 9018 a RAL 

9007. Soklová část bude jednosložková omítka pastovité konzistence s barevnými 

kamínky BAUMIT MOSAIKTOP šedého odstínu. 

 

Vnitřní omítka 

 Na podklad ze štěpkocementových desek bude aplikována omítka ve formě jádra 

(vápenocementová omítka BAUMIT MPI 25 L) a štuku (hydrofobizovaná stěrka 

BAUMIT MULTIFINE). Na finální povrch vnitřní omítky (totéž platí i pro SDK 

povrch) bude nanesen nátěr interiérovými disperzními barvami. Základní barevné řešení 

bude bílou barvou. 

 

Truhlářské konstrukce 

  Podrobná specifikace viz Výpis truhlářských výrobků. 

 

Klempířské konstrukce 

 Podrobná specifikace viz Výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické konstrukce 

 Podrobná specifikace viz Výpis zámečnických výrobků. 

 

Vodovod 

 K bytovému domu bude zřízena nová vodovodní přípojka, která je napojená na 

veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě. 

 

Kanalizace 

 Splaškové vody budou svedeny do stávající veřejné splaškové kanalizace. Potrubí 

pro napojení bude PVC KG DN 150. Na potrubní vedení budou osazeny dvě revizní 

šachty Ø 1,0m a Ø 0,6 m. Likvidace dešťových vod bude do vsakovacích tunelů 800 x 

510 x 1 200 mm umístěné ve východní části pozemku. Dešťová voda, která se svádí 

z parkovacích ploch, prochází přes odlučovač lehkých kapalin. 
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Vytápění a příprava TUV 

 Vytápění je řešeno jako ústřední, plynovým kotlem, který je umístěny v 1.NP v 

technické místnosti. 

 Rozvod tepla v jednotlivých bytech bude probíhat pomocí podlahového vytápění, 

v koupelnách jsou navrženy koupelnové žebříky. 

 

Elektroinstalace 

 Přípojka elektrického vedení bude realizována napojením na stávající el. síť NN. 

Z tohoto místa bude přípojka vedena k připojovacímu objektu, kde bude instalována 

pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč. Z připojovacího objektu bude přípojka 

vedena v zemi k severní fasádě objektu, kde bude dál vedena prostorem základového 

pasu a její vyústění bude provedeno v místnosti č. 117. V této místnosti bude zřízena 

elektrorozvodna s hlavním elektrickým rozvaděčem a hlavním vypínačem el. energie. 

Odtud bude el. síť dále rozvedena do místa spotřeby, kde budou instalovány podružné 

el. rozvaděče. 

 Ve stěnách budou vedeny rozvody strukturované kabeláže pro zajištění funkce 

datových služeb, TV, SAT. 

 

Bleskosvod 

 Bytový dům bude opatřen bleskosvodem, který bude uzemněn pomocí zemnících 

pásků osazených do spodní stavby při zakládání objektu. Řešeno v samostatné části 

projektu zařízení silnoproudé elektrotechniky (není součástí bakalářské práce). 

 

Větrání 

 Obytné místnosti a kuchyně budou přímo větrány. Ostatní místnosti jsou 

odvětrány nepřímo, odvětrávacími průchody nad střešní rovinu 

 

Zpevněné plochy a terénní úpravy 

 Zpevněná plocha v místě parkovacího stání a cesty pro příjezd vozidel z betonové 

zámkové dlažby tl. 80 mm. Chodníky pro pěší budou zhotoveny z betonové zámkové 

dlažby tl. 60 mm. Souvrství chodníků viz výpis skladeb. 

 Kolem objektu bude proveden okapový chodníček vysypán říčním kamenivem a 
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bude oddělen od přilehlého terénu zahradním obrubníkem. Po realizaci objektu se 

provedou finální terénní úpravy, které spočívají v dorovnání terénu (původní vykopanou 

zeminou) a rozprostření ornice. 

 

4. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Stavba je navržena v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami tak, aby 

nedošlo k ohrožení obyvatelů obytného domu. 

 

5. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 

popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby, před negativními 

účinky vnějšího prostředí 

 Bytový dům splňuje veškeré normativní požadavky na stavební fyziku. Podrobné 

posouzení viz příloha č. 5. 

 

Osvětlení a oslunění 

 Místnosti jsou správně osvětleny denním i umělým světlem. Okenní otvory mají 

dostatečnou plochu zasklení. V okolí bytového domu se nenachází žádné vzrostlé 

stromy, které by bránili prostupu světla. Stávající zástavba je v dostatečné vzdálenosti, 

proto nedojde k negativnímu zastínění. Jako opatření pro nadměrnému přehřátí 

místnostní v letním období jsou navrženy vnější stínící žaluzie nebo je stíněno 

převislými konstrukcemi. Jsou dodrženy požadavky na oslunění podlahových ploch. 

 

6. Zásady hospodaření energiemi 

 Objekt je navržen tak, aby byly náklady na provoz co nejmenší. Dle energetického 

štítku je zatříděna do kategorie B – úsporná budova. 

 

7. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Stavba nebude ohrožována vibracemi a nadměrným hlukem. 

 

8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Viz technická zpráva požární ochrany. 
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9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

 Všechny použité materiály musí být certifikovány. 

 

10. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

 Navržená stavba nevyžaduje žádné netradiční postupy. Na kritická místa jsou v 

projektové dokumentaci zpracovány detaily. 

 

11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení stavby na základě 

vyhlášky 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

12. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

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

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Nutné veškeré technické instalace před zakrytím zkontrolovat, zda obsahují 

těsnící a tlakové zkoušky, to bude zapsáno ve stavebním deníku. 
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3. Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace novostavby 

bytového domu v Litomyšli ve stupni pro provedení stavby. Podkladem při zpracování 

projektové dokumentace byla architektonická studie, která byla vytvořena během 

zimního semestru roku 2017. Architektonická studie byla z části dodržena, došlo 

k úpravám polohy oken, technologických zařízení a k drobným změnám nosných 

konstrukcí. Drobné změny byly také v rámci dispozic. Tyto změny byly vyvolány 

v rámci stavebně konstrukčního řešení budovy, při posuzování požadavků na denní 

osvětlení místnosti a ke zlepšení funkčnosti objektu. 

 Při vytváření projektové dokumentace jsem použil ArchiCAD 21 v rámci 

dostupné studentské licence.  

 Cíle zadané bakalářské práce byly splněny. Vytvořil jsem projekt novostavby 

bytového domu. Projekt řeší napojení domu na dopravní a technickou infrastrukturu, 

osazení do terénu, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně 

bezpečnostní řešení a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky tak, aby byl projekt 

realizovatelný a připravený ke kolaudačnímu řízení. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

PD  projektová dokumentace 

SO  stavební projekt 

NP  nadzemní podlaží 

k.ú.  katastrální území 

p. č.  parcelní číslo 

m n. m.  metry nad mořem 

tl.  tloušťka 

Sb.  sbírky 

ZPF  zemědělský půdní fond 

NN  nízké napětí 

HDPE  vysokohustotní polyetylen 

EPS  expandovaný polystyren 

PE  polyetylen 

SDK  sádrokarton 

EŠOB  energetický štítek obálky budovy 

NTL  nízkotlaký 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

PVC  polyvinylchlorid 

PU  polyuretan 

KS  kouřový senzor 

STL  středotlak 

SAT   satelit 

TV  televize 

θe   venkovní návrhová teplota, [°C]  

θi   vnitřní návrhová teplota, [°C]  

φe   relativní vlhkost vzduchu v exteriéru, [%]  

φi   relativní vlhkost vzduchu v interiéru, [%]  

dB   decibel  

fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu, [-] 

U   součinitel prostupu tepla, [W/m
2
.K] 
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Ug  součinitel prostupu tepla zasklení, [W/m
2
.K] 

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

R´w   vážená stavební vzduchová neprůzvučnost, [dB]  

Rw   vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost, [dB]  

L´n,w   vážená normalizovaná hladina kročejového hluku, [dB]  

Ln,w   vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost, [dB]  

Mc,a   roční množství zkondenzované vodní páry, [kg/m
2
.rok]  

Mev,a   roční množství odpařitelné vodní páry, [kg/m
2
.rok]  

D   činitel denní osvětlenosti, [%]  

LA   hladina akustického tlaku vážená filtrem A, [dB] 

RAL  stupnice barevných odstínů 
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D.1.1.01 PŮDORYS 1.NP 

D.1.1.02 PŮDORYS 2.NP 

D.1.1.03 PŮDORYS 3.NP 

D.1.1.04 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY 

D.1.1.05 ŘEZ A-A´ 
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D.1.1.06 ŘEZ B-B´ 

D.1.1.07 TECHNICKÉ POHLEDY– SEVERNÍ A JIŽNÍ 

D.1.1.08 TECHNICKÉ POHLEDY– VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ 

D.1.1.09 DETAIL D1– ATIKA 

D.1.1.10 DETAIL D2– ZÁKLAD + DRENÁŽ + SOKL 

D.1.1.11 DETAIL D3– VJEZD DO GARÁŽE 

D.1.1.12 DETAIL D4– VSTUP NA TERASU 

D.1.1.13 DETAIL D5– KONEC TERASY 

D.1.1.14 DETAIL D6– NADPRAŽÍ OKNA S VENKOVNÍ ŽALUZIÍ 

D.1.1.15 DETAIL D7– PŘECHOD STŘECH VEGETAČNÍ A STŘEŠNÍ 

ZAHRADOU 

D.1.1.16 DETAIL D8– ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY 

D.1.1.17 DETAIL D9– UKONČENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY 

D.1.1.18 DETAIL D10– KOTVENÍ OCELOVÉHO VŘETENOVÉHO 

SCHODIŠTĚ 

D.1.1.19 DETAIL D11– PŘEVISLÉHO PODLAŽÍ 

D.1.1.20 DETAIL D12– ZALOŽENÍ SCHODIŠTĚ 

D.1.1.21 DETAIL D13– PRUŽNÉ NAPOJENÍ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 

NA STROPNÍ KONSTRUKCI 

D.1.1.22 DETAIL D14– PRUŽNÉ ULOŽENÍ MEZIPODESTY DO STĚNY 

D.1.1.23 SCHÉMA STŘEŠNÍ ZAHRADY 

D.1.1.24 VÝPIS PLASTOVÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ 

D.1.1.25 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1.26 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1.27 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1.28 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

 

SLOŽKA Č. 4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 VÝKOPY  

D.1.2.02 ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 

D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP 

D.1.2.04 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP 
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D.1.2.05 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP 

 

SLOŽKA Č.5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3  TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

D.1.3.01 PBŘ– SITUAČNÍ VÝKRES 

D.1.3.02 PBŘ– PŮDORYS 1.NP 

D.1.3.03 PBŘ– PŮDORYS 2.NP  

D.1.3.04 PBŘ– PŮDORYS 3.NP 

 

SLOŽKA Č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

PŘÍLOHA Č.1  KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADEB STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ (DEKSOFT) 

PŘÍLOHA Č.2 SCHÉMA OBJEKTU  

PŘÍLOHA Č.3  VÝPOČET VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI (DEKSOFT) 

PŘÍLOHA Č.4  VÝPOČET KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI (DEKSOFT) 

PŘÍLOHA Č.5  VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU 

TEPLA+ EŠOB (DEKSOFT) 

PŘÍLOHA Č.6  VÝPOČET ČINITELE DENNÍ OSVĚTLENOSTI (WDLS 5.0) 

PŘÍLOHA Č.7  VÝPOČET DOBY PROSLUNĚNÍ POMOCÍ DIAGRAMU 

ZASTÍNĚNÍ 

PŘÍLOHA Č.8  ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVINY ZASKLENÍ 

(SVĚTLO+) 

PŘÍLOHA Č.9  GRAFY PRŮBĚHŮ TLAKŮ VODNÍ PÁRY A TEPLOT 

V KONSTRUKCI, MĚSÍČNÍ AKUMULACE 

ZKONDENZOVANÉ VLHKOSTI NA ROZHRANÍ 

(DEKSOFT) 

 

SLOŽKA Č. 7 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

D.1.4.01 SCHÉMA ROZVODŮ KANALIZACE ZÁKLAD 

D.1.4.02 SCHÉMA ROZVODŮ KANALIZACE 1.NP 

D.1.4.03 SCHÉMA ROZVODŮ KANALIZACE 2.NP 
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D.1.4.04 SCHÉMA ROZVODŮ KANALIZACE 3.NP 

D.1.4.05 SCHÉMA ROZVODŮ VODOVODU 1.NP 

D.1.4.06 SCHÉMA ROZVODŮ VODOVODU 2.NP 

D.1.4.07 SCHÉMA ROZVODŮ VODOVODU 3.NP 

D.1.4.08 SCHÉMA ROZVODŮ PLYNOVODU 1.NP 

 

SLOŽKA Č. 8 – VIZUALIZACE 

V.01  VIZUALIZACE 1 

V.02  VIZUALIZACE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


