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Anotace 

Tato bakalá�ská práce se zabývá návrhem objekt� a zpracováním projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu dvojdom� a sekce dom� v technologii 

Betonové stavby Klatovy. Obsahem této práce je dispozi�ní �ešení rodinných dom�, statické 

posouzení základních konstruk�ních prvk� a stanovení prostup� tepla u jednotlivých 

konstrukcí. Výkresová �ást byla vytvo�ena v programu AutoCAD 2011. Všechny výpo�ty a 

posouzení jsou v souladu s platnými normami. 
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Abstract  

 This Bachelor thesis describes the design of objects and the processing of project 

documentation for planning permission to build semi detached houses and section of houses 

in concrete construction technology BS Klatovy. The content of this work is the layout of 

houses, an assessment of the structural components and the determination of heat transfer in 

individual structures. The blueprints were created by program AutoCad 2011. All calculations 

and assessments are in compliance with applicable standards.  

Key words 

Projekt documentation, new building, BS Klatovy System, LIVETHERM System, semi 

detached houses 
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Úvod 

P�edm�tem této bakalá�ská práce je návrh objekt� a zpracování projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu dvojdom� a sekce dom� v technologii 

Betonové stavby Klatovy. V lokalit� Mikulka na pozemku o velikosti cca 4 ha jsem navrhla 

výstavbu obytného celku pro bydlení. Celá lokalita je v�nována rodinnému bydlení, a to v 

n�kolika typech. Jsou zde umíst�ny dvojdomy, �adové domy a samostatné pozemky ur�ené 

pro individuální výstavbu rodinných dom�. Navržené stavby jsou umíst�ny v Plzni, a 

poskytují nádherný výhled na Bolevecký rybník a jeho okolí. Lokalita navazuje na stávající 

zástavbu rodinných dom�. Pozemek je svažitý a pro výstavbu vhodný. Mým zám�rem bylo 

vytvo�it ucelený, architektonicky kvalitní obytný komplex. Návrh zástavby vychází 

z požadavk� na území, specifikovaných územním plánem. Objekty budou komponovány 

s ohledem na místní podmínky a výhled na panorama Plzn�. Objekty svou výškou, objemem a 

proporcemi nenaruší prostor, naopak naváží na stávající zástavbu. Dopravn� je lokalita 

napojena novými komunikacemi na ulici Franze Liszta. Lokalita bude zásobena vodou 

z ve�ejného vodovodu, napojena na plynovod a bude odkanalizována v souladu s vyjád�ením 

dot�ených orgán�. Lokalita bude napojena na elektrické a telekomunika�ní rozvody. Všechny 

domy jsou navržené z inteligentního stavebního systému BS Klatovy - LIVETHERM. 

Objekty jsou založeny na základových pasech. St�ešní konstrukce je navržena jako nepochozí 

plochá jednopláš�ová st�echa. Komunikaci mezi jednotlivými podlažími v domech umož�uje 

dvouramenné d�ev�né schodišt�. Veškeré objekty jsou navrženy v souladu s platnými 

normami. Výkresová �ást byla vytvo�ena v programu AutoCAD 2011, výpo�tová �ást byla 

provedena ve speciálním softwaru firmy Betonové stavby Klatovy a v programu Fin 2D a 

textová �ást v programu Microsoft Word 2010 a Microsoft Excel 2010. 
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A. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY A DOT�ENÝCH OSOB 

Název stavby: Dvojdomy a sekce dom� v technologii Betonové stavby Klatovy 

Charakter stavby: Novostavba (výstavba komunikací, technické infrastruktury  

   a rodinných dom�) 

Místo stavby: Plze� , p.�. 2269, k.ú. Bolevec 722120 

Kraj: Plze�ský 

Investor: ABC Stav s.r.o., Plze�

Projektant: Petra Haví�ová, Pod Stráží 75, Plze�, 323 00 

Kontaktní údaje: mobil: 732 288 288 

    e-mail: havirovapetra@seznam.cz 

Stupe� projektu: DSP – dokumentace pro stavební povolení 

Základní charakteristika stavby a její ú�el 

Dokumentace pro stavební povolení �eší výstavbu obytné zóny s návrhem dopravního 

napojení na stávající komunikace. V obytné zón� budou navrženy rodinné domy, a to ve dvou 

typech, dvojdomy a �adové domy. Každý objekt bude mít dv� nadzemní podlaží. V 1.NP 

každého objektu se nachází vstup se zádve�ím, garáž, technická místnost a obývací pokoj 

s kuchy�ským koutem. V 2.NP je to dále chodba, koupelna, ložnice a dva pokoje. Výstavba 

neumož�uje volný p�ístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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B. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV�NOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 

POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Pozemek o velikosti cca 4 ha ur�ený pro výstavbu je Územním plánem m�sta Plzn�

vymezen jako „bydlení �isté“. P�edm�tné využití je tedy v území p�ípustné. Ze severní a 

východní strany je pozemek obklopen volným prostranstvím. Ze západní a jižní strany 

navazuje na zástavbu stávajících rodinných dom�. Na budoucím staveništi se nevyskytuje 

žádná stávající zástavba. Bude provedeno p�eložení stávajícího plynovodu do nov� vzniklých 

komunikací. Ostatní inženýrské sít� se na pozemku nevyskytují. Jedná se o mírn� svažitý 

pozemek, který je v sou�asnosti využíván jak orná p�da. V posuzovaném území se 

nenacházejí ložiska surovin a pozemek není dot�en zájmy chrán�né zákonem �. 439/1992 Sb. 

(horní zákon). Také se zde nenacházejí žádná zvlášt� chrán�ná území p�írody dle zákona �. 

114/1992 Sb. V bezprost�edním okolí se nenachází žádné významné architektonické ani 

historické památky. Investor je povinen postupovat v souladu s § 21 – 23 zákona �. 

20/1987Sb. o státní památkové pé�i. 

Pozemky dot�ené výstavbou 

p.�.  607/17 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: orná p�da 

  Vlastnické právo: Valenta Pavel

        Žlutická 1666/35, Plze�, Bolevec, 323 00 

      Valenta Václav 

        Elišky Krásnohorské 552, Starý Plzenec, 332 02  

Valenta Václav 

        Kubátova 1985/18, Plze�, Bolevec, 323 00  

p.�.  2270 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: orná p�da 

  Vlastnické právo: Loukota Radek Ing.

        Hodonínská 1061/61, Plze�, Severní P�edm�stí, 323 00 

      Mašek Václav Ing. 

        Kramolín 48, 335 01  
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p.�.  3130 Katastrální území: Bolevec 

  Zp�sob využití: ostatní komunikace 

  Druh pozemku: ostatní plocha 

  Vlastnické právo: statutární m�sto Plze�

        nám�stí republiky 1/1, Plze�, Vnit�ní m�sto, 306 32 

        

p.�.  3127/1 Katastrální území: Bolevec 

  Zp�sob využití: ostatní komunikace 

  Druh pozemku: ostatní plocha 

  Vlastnické právo: statutární m�sto Plze�

        nám�stí republiky 1/1, Plze�, Vnit�ní m�sto, 306 32 

p.�.  443/1 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: zahrada 

  Vlastnické právo: Kalaš Ji�í Ing.

        Otakara B�eziny 1948/38, Plze�, Bolevec, 323 00 

p.�.  443/24 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: zahrada 

  Vlastnické právo: Van�k Vladimír Ing.

        Waltrova 998/43, Plze�, Skvr�any, 318 00 

Va�ková Magdalena Ing.

        Otakara B�eziny 1947/36, Plze�, Bolevec, 323 00 

p.�.  444/3 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: zahrada 

  Vlastnické právo: Humpál David

        K Pecím 1830/10, Plze�, Bolevec, 323 00 

      Humpálová Denisa 

        K Pecím 1830/10, Plze�, Bolevec, 323 00 

Humpálová Ilona 

        K Pecím 1830/10, Plze�, Bolevec, 323 00 
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p.�.  445/4 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: zahrada 

  Vlastnické právo: Adam Augustin Mgr.

        Prvomájová 100/21, Plze�, K�imice, 322 00 

      Hamberger Václav 

        Lábkova 923/28, Plze�, Skvr�any, 318 00 

Penelov Ilja 

        Na Františkov� 641/18, Plze�, Újezd, 312 00 

Penelovová Vladimíra 

        Na Františkov� 641/18, Plze�, Újezd, 312 00 

p.�.  446/10 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: zahrada 

  Vlastnické právo: Freislebenová Milena Mgr.

        Tachovská 1349/3, Plze�, Bolevec, 323 00 

      Procházka Robert 

        Lu�ní 844, T�emošná, 330 11 

p.�.  446/4 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: orná p�da 

  Vlastnické právo: Freislebenová Milena Mgr.

        Tachovská 1349/3, Plze�, Bolevec, 323 00 

      Mandous Pavel 

        Spojovací 2048/18, Plze�, Východní P�edm�stí, 326 00 

p.�.  446/5 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: orná p�da 

  Vlastnické právo: K�ivka Vladimír Ing.

        Martinská 158/4, Plze�, Jižní P�edm�stí, 301 00 

      K�ivková Miroslava Ing. 

        Martinská 158/4, Plze�, Jižní P�edm�stí, 301 00 
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p.�.  446/32 Katastrální území: Bolevec 

  Druh pozemku: orná p�da 

  Vlastnické právo: Lodr Bohuslav

        Pod Mikulkou �.evid. 1290, Plze�, Bolevec, 323 00 

     

C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Bylo provedeno m��ení radonu, kde byl stanoven radonový index pozemku, na 

základ� kterého byl pozemek za�azen do kategorie s nízkým radovým indexem. 

P�ed zapo�etím výstavby je nutné provést na stavebních parcelách geologický a 

hydrogeologický pr�zkum.   

Zájmové území bude napojeno na stávající inženýrské sít� z ulice Franze Liszta: 

Kanalizace – Objekty budou napojeny samostatnou p�ípojkou 

Voda – Objekty budou napojeny samostatnou p�ípojkou 

Plyn – Objekty budou napojeny samostatnou p�ípojkou 

Elektro – Objekty budou napojeny samostatnou p�ípojkou 

Telefon – �eší správce inženýrské sít� samostatn� na základ� smlouvy o p�ipojení. 

Doprava 

Obytná zóna bude dopravn� napojena na ulici Franze Liszta.  

D. INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN�

Veškeré podmínky byly spln�ny a zapracovány do projektu pro stavební povolení.

E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU 

Dokumentace je zpracována v rozsahu stavebního zákona 183/06 Sb. v platném zn�ní 

vyhlášky 268/2009 Sb. 
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F. ÚDAJE O SPLN�NÍ PODMÍNEK REGULA�NÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POP�ÍPAD� ÚZEMN� PLÁNOVACÍ INFORMACE 

Dokumentace je v souladu s Územním plánem m�sta Plzn�. 

G. V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI	UJÍCÍ 

STAVBY 

P�ed vlastní realizací výstavby bude provedena p�eložka podzemního vedení plynu. 

Stavba nepo�ítá s jinými opat�eními v pr�b�hu stavby. 

H. P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY 

P�edpokládaný termín zahájení výstavby:          �erven 2013 

P�edpokládaný termín dokon�ení výstavby:   �íjen 2014 – �íjen 2016                                    

(dle jednotlivých etap) 

I. STATISTICKÉ ÚDAJE 

Celková plocha zájmového území: 42 000 m2 

Celkový po�et pozemk�: 41 

Celkový po�et rodinných dom�: 26 

 po�et dvojdom�:       7 

 po�et sekcí dom�:       2 

Celkový po�et pozemk� pro individuální výstavbu: 15 

Zastav�ná plocha jednoho rodinného domu (dvojd�m):   142  m2 

Zastav�ná plocha jednoho rodinného domu (�ad.d�m):   152  m2 

Orienta�ní hodnota jednoho rodinného domu:     3 700 000 K�
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ �EŠENÍ 

a) Zhodnocení staveništ�

P�ed vlastním zahájením stavebních prací bude z�ízeno za�ízení staveništ�, sloužící 

k organizaci stavby, na ochranu pracovník� p�ed nep�íznivým po�asím a pro skladování 

materiálu. Staveništ� se bude nacházet na pozemku stavebníka v katastrálním území Bolevec 

722120, na parcele �. 2269. Parcela sousedí s parcelami �. 607/17, 2270, 3130, 3127/1, 443/1, 

443/24, 444/3, 445/4, 446/10, 446/4, 446/5, 446/32 a p�iléhá k ulici Franze Liszta. P�ed 

vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice pod objekty a v míst�

p�edpokládaných násyp�. Za�ízení staveništ� musí spl�ovat požadavky na�ízení vlády �. 

178/2001 Sb. a zákona �.262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném zn�ní. Charakter stavby 

nevyžaduje rozsáhlejší p�ípravu staveništ�. 

b) Urbanistické a architektonické 
ešení stavby, pop
ípad� pozemk� s ní souvisejících 

�ešené území leží v katastrálním území Bolevec 722120. Jedná se o mírn� svažitý 

pozemek. 

Objekty navrhované výstavby jsou nepodsklepené a mají dv� nadzemní podlaží. 

Sou�ástí dom� je garáž pro jeden osobní automobil. U všech dom� je umožn�n z chodby 

vstup p�ímo do garáže, technické místnosti, obývacího pokoje s kuchy�ským koutem a na 

toaletu. V druhém nadzemním podlaží, do kterého vede dvouramenné d�ev�né schodišt�, se 

nachází chodba, koupelna, ložnice a dva pokoje. U všech rodinných dom� je v prvním 

nadzemním podlaží navržena terasa s p�ístupem na zahradu a v druhém nadzemním podlaží je 

také navržena terasa, u dvojdom� probíhá v celé délce domu, u �adového domu jsou to dv�

terasy, jedna sm��ující do ulice a druhá do zahrady. Zast�ešení je navrženo plochou st�echou o 

spádu 3%. Omítka na fasád� domu je dopln�na v horní polovin� d�ev�ným obkladem. Úrove�

podlahy p�ízemí je navržená na kótu +330,300 m.n.m. ve výškovém systému Bpv.  
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c) Technické 
ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
ešení vn�jších 

ploch 

Jedná se o nepodsklepené rodinné domy se dv�ma nadzemními podlažími a plochou 

st�echou. Objekty budou zhotoveny ze stavebního systému BS Klatovy - LIVETHERM. Mezi 

jednotlivými objekty bude provedena dilatace z XPS desek. Objekty budou založeny na 

monolitických základových pasech. Dále jsou základy tvo�eny z betonových tvárnic BS 

Klatovy. P�i zd�ní svislých konstrukcí je použit zdící systém BS Klatovy - LIVETHERM. 

Obvodové nosné zdivo bude provedeno v tlouš�ce 400 mm, vnit�ní nosné zdivo v tlouš�ce 

240 mm a p�í�ky v tlouš�ce 120 mm. Nosnou vodorovnou konstrukci 1.NP a 2.NP tvo�í 

stropní konstrukce ze sytému BS – Klatovy, typ BSK – PLUS, tl. 220 mm. Osová vzdálenost 

nosník� je 660 mm a jsou vypln�ny stropními vložkami nebo desti�kami. Pr�vlaky jsou 

tvo�eny ocelovými nosníky, typu HE 200 B. Ve st�nách budou p�eklady nad okny a dve�mi 

provedeny ze systému BS Klatovy. V místech ur�ených projektovou dokumentací budou 

provedeny ztužující železobetonové pozední v�nce. St�ešní konstrukce je �ešena jako 

nepochozí jednopláš�ová plochá st�echa o spádu 3%. Schodišt� z prvního nadzemního podlaží 

do druhého nadzemního podlaží bude �ešeno jako dvouramenné d�ev�né schodišt�. 

 Objekty budou napojeny na nov� vybudované inženýrské sít�.  

Vn�jší plochy zájmového území jsou zakresleny v situaci.  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemky budou napojeny na dopravní infrastrukturu m�sta nov� vybudovanými 

komunikacemi. Na každém pozemku budou z�ízeny nové p�ípojky všech nutných rozvod�. 

Nové rozvody TZB budou p�ipojeny do ve�ejných rozvod� TZB. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� 
ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Obytná zóna bude dopravn� napojena na ulici Franze Liszta. Nové komunikace jsou 

navrženy v ší�ce 7 m s doprovodnými chodníky v ší�ce 1,5 m a s parkovacími pruhy.  Vjezdy 

na jednotlivé pozemky budou �ešeny chodníkovými p�ejezdy. Na všech pozemcích je  
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navrženo jedno garážové stání. Zájmové území bude napojeno na stávající inženýrské sít� z 

ulice Franze Liszta. 

f) Vliv stavby na životní prost
edí a 
ešení jeho ochrany 

V rámci realizace výstavby a následného využívání objekt� nebude docházet k 

negativním dopad�m na životní prost�edí. Sou�asn� nebudou vznikat nebezpe�né odpady. 

Likvidace komunálního odpadu bude zajišt�na smluvn� se specializovanou firmou. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve
ejn� p
ístupných ploch komunikací 

Objekty neumož�ují bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a 

orientace. 

h) Pr�zkumy a m�
ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 

dokumentace 

Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základ� kategorizace radonového 

rizika základových p�d byla zájmová parcela za�azena do kategorie nízkého radonového 

rizika. V daném p�ípad� není nutné provád�t zvláštní opat�ení. Ostatní pr�zkumy budou 

provedeny p�ed výstavbou. 

i) Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 

systém 

P�ehled použitých podklad�

- snímek z katastrálních map k.ú. Bolevec, informace a výpisy z katastru nemovitostí 

- výškové zam��ení pozemku bude dodané investorem 

- poloha a místa napojení na inženýrské sít�

Projektová dokumentace byla vypracována ve výškovém systému Bpv a 

sou�adnicovém systému S-JTSK. P�ed zahájením výstavby bude geodetickou kancelá�í  
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vypracován vyty�ovací výkres. Vytý�ení nov� budovaných objekt� bude vztaženo k hranicím 

pozemku. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

SO 01 – Hrubé terénní úpravy 

SO 02 – Komunikace 

SO 03 – Rodinné domy 

SO 04 – P�ípojky splaškové kanalizace, vodovodu, plynu, elektrické energie 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p
ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nemá negativní ú�inky na okolní pozemky ani na prost�ení v jejím okolí. 

Ochrana stávající zelen�

P�i provád�ní prací bude dodržována 
SN DIN 18 915 Práce s p�dou, 
S DIN 18 916 

Výsadby rostlin, 
SN DIN 18 917 Zakládání trávník�, 
SN DIN 18 918 

Technickobiologická zabezpe�ovací opat�ení, 
SN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací pé�e 

o rostliny a 
SN DIN 18 920 Ochrana strom�, porost� a ploch pro vegetaci p�i stavebních 

�innostech 

Ochrana p�ed hlukem, vibracemi a ot�esy 

Zhotovitel stavby bude provád�t a zajistí stavbu tak, aby hluková zát�ž v chrán�ném 

venkovním prostoru staveb vyhov�la požadavk�m stanoveným v Na�ízení vlády �. 

272/2011Sb. „O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací“. Hluk ze stavební 

�innosti související s výstavbou objekt� ve venkovním prostoru staveb vyhovuje sou�asn�

platnému na�ízení pro �asový úsek dne od 7 do 22 hodin, tzn. nebude p�ekro�en hygienický 

limit LAeq,s = 65 dB. Zhotovitel bude po dobu výstavby používat stroje s garantovanou nižší 

vyza�ovanou hlu�ností. 
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Ochrana p�ed prachem 

Zvýšení prašnosti v dot�ené lokalit� provozem stavby bude eliminováno: 

a) zpevn�ním vnitrostaveništních komunikací; 

b) d�sledným do�išt�ním dopravních prost�edk� p�ed jejich výjezdem na ve�ejnou 

komunikaci tak, aby spl�ovala podmínky §52 zákona �- 361/200 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v platném zn�ní; 

c)  používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v po�ádku a �istot�. P�i 

zne�išt�ní komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona �. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném zn�ní zne�išt�ní bez pr�tah�

odstranit a uvést komunikaci do p�vodního stavu; 

d) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. �. 361/2000 Sb.; 

e) v p�ípad� dlouhodobého sucha skráp�ním staveništ�. 

Ochrana p�ed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm�

a) Zhotovitel stavby je odpov�dný za náležitý technický stav svého strojového parku 

b) Po dobu provád�ní stavebních prací je t�eba výhradn� používat vozidla a stavební  

mechanizmy, které spl�ují p�íslušné emisní limity na základ� platné legislativy pro 

mobilní zdroje. 

c) Použité mechanizmy budou povinn� vybaveny prost�edky k zachycení p�íp. únik�

olej� �i PHM do terénu. 

d) Stavbu je nutno provád�t takovým zp�sobem, aby nedošlo ke kontaminaci p�dy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.   

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci p�ípadného úniku ropných látek.   

f) Jakékoliv zne�išt�ní bude okamžit� asanováno. 

Likvidace odpad� ze stavby 

S veškerými odpady bude náležit� nakládáno ve smyslu ustanovení zák. �. 185/2001 

Sb., o odpadech, vyhl. �. 381/2001 Sb., vyhl. �. 383/2001 Sb. a p�edpis� souvisejících. 

P�vodce odpad� je povinen odpady za�azovat podle druh� a kategorií, zajistit p�ednostní 

využití odpad�. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením 

spl�ují požadavky pro ukládání t�chto odpad�. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpad�
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na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpe�né vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 

vodním výluhu. Charakteristika a zat�íd�ní p�edpokládaných odpad� ze stavby dle Katalogu 

odpad� z vyhlášky �. 381/2001 Sb.: 

A. Výstavba objektu: B�hem výstavby se p�edpokládá vznik t�chto odpad�: 

17 STAVEBNÍ A DEMOLI
NÍ ODPADY (V
ETN	 VYT	ŽENÉ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02 D�evo, sklo a plasty 

17 03 Asfaltové sm�si, dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (v�etn� jejich slitin) 

17 05 Zemina (v�etn� vyt�žené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vyt�žená 

hlušina 

17 06 Izola�ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 09 Jiné stavební a demoli�ní odpady 

  

B. Provoz objektu: P�i provozu objektu se p�edpokládá vznik odpadu: 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PR�MYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z Ú�AD�), V
ETN	

SLOŽEK Z ODD	LENÉHO SB	RU 

20 01 Složky z odd�leného sb�ru (krom� odpad� uvedených v podskupin� 15 01) 

20 02 Odpady ze zahrad a park� (v�etn� h�bitovního odpadu) 

20 03 Ostatní komunální odpady 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Zhotovitel stavby zajistí, aby v pr�b�hu výstavby byla zajišt�na bezpe�nost práce p�i 

provád�ní staveb: 

Všichni pracovníci na stavb� budou proškoleni a budou seznámeni s p�edpisy 

bezpe�nosti práce, pou�eni o pohybu po staveništi, doprav� a manipulaci s materiálem, budou 

seznámeni s hygienickými a požárními p�edpisy. 
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Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveništ� v pot�ebném rozsahu proti 

vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveništ�. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání 

nem�lo za následek: z�ícení stavby nebo její �ásti, v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 

poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného vybavení v 

d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný 

p�vodní p�í�in�. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této 

projektové dokumentaci, je zhodnocena ve Stavebn� konstruk�ní �ásti. 

3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 

Požární zprávu zpracuje osoba odborn� zp�sobilá. Není sou�ástí PD. 

Za jeden požární úsek je považován jeden objekt rodinného domu. 

Stavby jsou navržené dle platných p�edpis� a norem.  

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 

Objekty budou vybaveny dostate�ným množstvím sociálních za�ízení. V p�ízemním 

podlaží každého objektu je k dispozici samostatné sociální za�ízení s umyvadlem. V druhém 

nadzemním podlaží každého objektu je navržena koupelna s vanou, sprchovým koutem, se 

sociálním za�ízením a se dv�ma umyvadly. V t�chto místnostech bude proveden keramický 

obklad do výšky 1,80 m. V�trání místností je navrženo p�irozené okny pop�. dve�mi. Odtah 

par v kuchyních bude zajišt�n digesto�emi. V garážích jsou navrženy v�trací otvory. Zastín�ní 

oken vnit�ními žaluziemi je navrženo jako opat�ení zamezující nadm�rnému p�eh�ívání 

obytných a užitných místností. Typ a odstín bude odpovídat barv� fasády. Chlazení objekt�

není navrženo. 

  

Projektová dokumentace respektuje na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. v platném zn�ní, 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci. 
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Druh provozu, který je umíst�n v objektech musí odpovídat všem platným normám o 

bezpe�nosti práce. Projektová dokumentace spl�uje požadavky zákona 309/2006 Sb. 

v platném zn�ní, o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti práce a ochrany zdraví p�i práci. 

 Provád�né stavební práce nemají svým charakterem negativní vliv na životní prost�edí. 

Dodavatel stavebních prací si pln� odpovídá za prostory p�edané a užívané v�etn� zajišt�ní a 

dodržování bezpe�nosti práce, životního prost�edí a požární ochrany dle platných zákon�, 

vyhlášek a p�edpis�. 

5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ 

P�i návrhu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 

�.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, v platném zn�ní, která stanoví základní 

požadavky na stavebn� technické �ešení staveb, které náleží do p�sobnosti obecních 

stavebních ú�ad� a orgán� obcí. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Vzhledem k charakteru objektu a masivním zd�ným st�nám je zaru�ena jejich 

dostate�ná vzduchová nepr�zvu�nost. St�ešní konstrukce jsou �ešeny jako ploché st�echy. 

K zabezpe�ení �ádné funkce podlah je nezbytné dodržet tyto zásady:

• Betonová mazanina musí být odd�lena od zvukoizola�ní podložky separa�ní vrstvou, 

která zabrání zate�ení betonové mazaniny do zvukoizola�ní podložky a tím jejímu 

akustickému znehodnocení. 

• Zvukoizola�ní podložka musí zcela odd�lovat roznášecí vrstvu od nosné desky i 

okolních obvodových st�n. K tomu se užijí okrajové pásky tl. 10 mm. Tyto pásky se u 

obvodových st�n p�ekryjí pouze lištou. 

Instala�ní potrubí musí být uložena pružn� vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 

omezen hluk ší�ící se konstrukcemi. Potrubní rozvody vody a odpady je nutné p�i pr�chodu 

stavební konstrukcí obalit (v�etn� kolen) p�novou potrubní izolací. Je nep�ípustné potrubí, 

resp. �ást potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné   
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instalovat ke stavební konstrukci novostavby pružn�. Stejn� tak musí být pružn� uloženy 

za�izovací p�edm�ty v koupelnách. P�ípadné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela 

pružn� odd�lit od t�žké plovoucí desky a nosné konstrukce. P�i stavb� nesmí dojít k propojení 

t�chto desek (p�i propojení jsou zcela eliminovány tlumící ú�inky pružné vrstvy). P�i zd�ní je 

nutné dodržet technologický p�edpis vydaný výrobcem. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Veškeré konstrukce jsou navrženy podle platné normy na energetickou náro�nost 

budov. 

Stavby jsou v souladu s p�edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Spl�ují požadavek normy 
SN 73 0540-2. Skladby obvodových konstrukcí budou spl�ovat 

požadavky normy 
SN 73 0540-2 na požadovaný sou�initel prostupu tepla UN, n�které i na 

doporu�ený sou�initel prostupu tepla Udop. Vypo�ítané sou�initele prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí jsou uvedeny v p�íloze. 

8. �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Objekty neumož�ují bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a 

orientace. 

9. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ 

Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 

Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základ� kategorizace radonového 

rizika základových p�d byla zájmová parcela za�azena do kategorie nízkého radonového 

rizika. V daném p�ípad� není nutné provád�t zvláštní opat�ení. 

Ochrana stavby ze spodní vody 

Z dostupných údaj� dodaných zadavatelem je navržena ochrana objekt� proti zemní 

vlhkosti. Ostatní vlivy a ú�inky budou up�esn�ny po zhodnocení základových podmínek 

autorizovaným geologem v pr�b�hu výkopových prací. 
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10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba rodinných dom� spl�uje podmínky regula�ního plánu obce, tj. spl�uje základní 

požadavky na situování �ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Jiné požadavky nejsou. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

Kanalizace 

V lokalit� je navržena nová oddílná kanalizace, která bude napojena do stávajících 

stokových sítí v ulici Franze Liszta.  Podmínky napojení ur�í správce stokové sít�.  

Trasa nov� vybudované kanalizace je vedena v intravilánu obce v trasách komunikací 

nebo chodník� pro p�ší 

Splašková kanalizace je navržena z materiálu ULTRARIB2. Na lokalit� jsou navrženy 

stoky splaškové kanalizace DN 300. Splašková kanalizace bude zaúst�na do kanaliza�ního 

sb�ra�e. Do stok budou napojeny odbo�ky z rodinných dom�.  

Deš�ová kanalizace je navržena z materiálu Kamenina. Je rozd�lena do stok. Do 

t�chto stok budou napojeny deš�ové vody z komunikací, zpevn�ných ploch a rodinných 

dom�. Deš�ové vody z komunikací budou svedeny p�es uli�ní vpusti do deš�ové kanalizace 

kanaliza�ními p�ípojkami.  

Trasy kanalizací budou vytý�eny podle vyty�ovacích prvk� staveb. 

Výškové uložení stok je navrženo s ohledem na napojované kanalizace a dále 

s ohledem na napojované kanalizace a dále s ohledem na okolní terén.  

Na trase kanaliza�ních stok jsou navrženy kanaliza�ní šachty.  

Vodovod 

Napojení na ve�ejný vodovod je zajišt�no ze stávajícího vodovodního �ádu m�sta 

Plzn�. Je navržena vodovodní sí�, která je vedena v intravilánu, v trasách nov� navrhovaných 

komunikacích nebo chodník� pro p�ší a bude provedena z tlakových trub HDPE DN 100 – PE 

100, SDR 17. 

V míst� napojení nového vodovodního �adu na vodovod stávající bude z�ízena 

armaturní komora jako p�edávací místo. Tím bude zajišt�no odd�lení majetku tak, jak 

požaduje provozovatel vodovodní sít�. 

Na vodovod budou napojeny p�ípojky v rámci výstavby rodinných dom�. 
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Trasy kanalizací budou vytý�eny podle vyty�ovacích prvk� staveb. 

Výškové uložení vodovod� je navrženo s ohledem na napojované vodovody a dále s 

ohledem na okolní terén, na nový upravený terén plánovaných komunikací a zpevn�ných 

ploch. 

Kanaliza�ní stoky a vodovodní �ady budou navrhovány v souladu s Plze�skými 

standardy,  za použití všech p�íslušných norem a na�ízení. 

Plynovod 

Nový STL plynovod za�íná propojem na stávající distribu�ní sí� v ulici Franze Liszta. 

Ihned za propojem bude osazena obrácená elektroredukce d 50/63 PE. Navrhované STL 

plynovody d 63 PE pokra�ují podél parcel nových rodinných dom� v obytné zón� v soub�hu 

s novými inženýrskými sít�mi. 

Plynové rozvody v d 63 PE jsou st�edotlaké. Krytí STL plynovodu bude po ukon�ení 

terénních úprav 1,0 -1,2 m.  

Na tuto distribu�ní sí� nových STL plynovod� jsou napojeny jednotlivé domovní 

p�ípojky plynu, které jsou vždy ukon�eny HUP – OPZ umíst�nými v pilí�cích na hranici 

pozemku tak, že jejich p�ední strana s dví�ky lícuje s oplocením objekt� a je p�ístupná z 

ve�ejn� p�ístupných pozemk�. V plynových pilí�ích bude umíst�n regulátor a plynom�r. Typ a 

výrobce plynom�ru up�esní dodavatel plynu. 

STL plynovod bude proveden z polyethylenu PE 100 �ady t�žké SDR 11. Propojovací 

práce budou provedeny po dokon�ení montáže nového STL plynovodu a p�ípojek a po 

provedení tlakových zkoušek nového potrubí.  

P�ípojka PE je na hlavní �ad napojena navrtávacím objímkou, elektrotvarovkou PE.  

Vedení STL plynovodní p�ípojky od budov: Nejmenší dovolení sv�tlá vzdálenost 

potrubí od budovy je 1,0 m, krom� do�asných nadzemních vedení potrubí a zaúst�ní p�ípojek 

k p�ipojovaným budovám. K obvodové st�n� budovy, kde je p�ípojka ukon�ena nebo kterou 

do budovy vstupuje, musí být její potrubí do vzdálenosti 1 m od vn�jšího líce budovy vedeno 

kolmo. Na p�echodu vodorovné �ásti plyn. p�ípojky na svislou je navržen oblouk 90° -

elektrotvarovka. Svislá �ást potrubí p�ípojky a ke vstupu do sk�ín� musí být v chráni�ce nebo 

ochranném potrubí a zajišt�na p�ed mechanickým a tepelným poškozením konstrukcí z 

neho�lavých hmot tak, aby teplota potrubí nep�esáhla 20°C. Potrubí p�ípojky i ochranné  
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potrubí musí být zajišt�no proti vytažení ze sk�ín�. Chráni�ka bude ut�sn�na polyuretanovou 

p�nou.  

Elektrorozvody 

Nové p�ípojky nízkého nap�tí budou p�ivedeny na jednotlivé pozemky do 

elektrom�rové rozvodnice v pilí�ích. Elektrom�rové rozvodnice musí být p�ístupné z ve�ejné 

komunikace. Z druhé strany pilí�� budou p�ípojkové sk�ín�, ve kterých budou hlavní jisti�e a 

proudová ochrana. Kabely z elektrom�rových rozvodnic budou CYKY 4B 3 x 150, ty budou 

ukon�eny v pojistkový sk�íních, v jednotlivých rodinných domech. Kabely budou uloženy ve 

výkopu v hloubce 800-900 mm.  

Ve�ejné osv�tlení 

Jedná se o základní napájecí soustavu TN-C, která bude v jednotlivých stožárech 

rozd�lením PEN vodi�e p�evedena na soustavu TN-S. Pro osv�tlení budou použita v obytné 

zón� svítidla Hellux. 

Informa�ní technologie 

Budou �ešeny dle dodavatele informa�ní technologie.  
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  Všechny dot�ené orgány budou seznámeny s výstavbou obytné zóny.
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A. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT�, P�EDPOKLÁDANÉ 

ÚPRAVY STAVENIŠT�, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, 

P�ÍJEZDY A P�ÍSTUPY NA STAVENIŠT�

a) Rozsah a stav staveništ�

Pro pot�eby za�ízení staveništ� bude využit stávající pozemek v katastrálním území 

Bolevec 722120 na parcele �.p. 2269 a dále volné prostory uvnit� pozemku. Protože se jedná 

o rozsah stavebních prací pro výstavbu, p�edpokládá se využití pozemku pro parkování 

vozidel a stavebních stroj�, stavební bu�ky a skládku materiálu s míchací technikou. Prostory 

za�ízení staveništ� budou po ukon�ení stavby uvedeny do p�vodního stavu. 

b) P
edpokládané úpravy staveništ�


ást plochy bude zpevn�na št�rkem, aby zde bylo možné realizovat po omezenou 

dobu stání vozidel dodavatele stavby. Na staveništi bude osazena staveništní bu�ka a to: 

sociální za�ízení, kancelá�, uzamykatelný sklad. P�ípadné zast�iháváni ke�ových porost� a 

strom� musí provád�t specializovaná zahradnická firma a b�hem výstavby je nutné porosty 

chránit. Ochrana musí být v souladu dle 
SN 83 9061 - Technologie vegeta�ních úprav v 

krajin� - Ochrana strom�, porost� a vegeta�ních ploch p�i stavebních pracích. 

c) Oplocení 

Pozemek �.p. 2269 bude po celou dobu stavebních prací oplocen do výšky 1,80 m, 

p�ístup na pozemek bude vraty z místní zpevn�né komunikace ulice. Po ukon�ení stavebních 

prací bude provedeno nové trvalé oplocení. 

d) Deponie a mezideponie 

Rozsah stavebních prací vyžaduje vytvo�ení deponií a mezideponií stavebních 

materiál�. A to deponie pro sejmutou ornici a mezideponie pro zeminu z výkop�, št�rk a 

kamenivo.  

e) P
íjezdy a p
ístupy na staveništ�

P�íjezd na staveništ� je po komunikaci, p�ístup je p�ímo z ulice Franze Liszta, p�ístup 

na pozemek je rovn�ž p�ímo z ulice Franze Liszta. P�i odjezdu techniky ze stavby musí 

dodavatel dbát na její o�išt�ní p�ed vjezdem na ve�ejné komunikace. P�ípadné poškození  
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silni�ních komunikací �i dalšího majetku bude dodavatelem stavby odstran�no neprodlen� �i 

v nejbližším možném termínu a to bez finan�ní spoluú�asti investora. 

B. VÝZNAMNÉ SÍT� TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - stávající sít�: 

Na staveništi se v této dob� nachází vedení plynovodu. Bude provedeno p�eložení do 

nov� vybudovaných komunikací. 

C. NAPOJENÍ STAVENIŠT� NA ZDROJE VODY, ELEKT�INY, ODVODN�NÍ 

STAVENIŠT�

Energie a voda budou odebírány z odb�rných míst pro budoucí objekty. Pro m��ení 

odb�r� pro pot�eby stavby bude zažádáno o provizorní elektrom�r a vodom�r. Nejsou kladeny 

nároky na �ešení odvodn�ní staveništ�. 

D. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ T�ETÍCH 

OSOB, V�ETN� NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

a) Bezpe�nost a ochrana zdraví t
etích osob 

P�i realizaci staveb se p�edpokládá p�ístup t�etích osob do objektu jen ve velmi 

omezeném rozsahu. Bude se jednat zejména o zástupce stavebníka konajícího dohled nad 

provád�nými pracemi a dále o projektanta konajícího autorský dozor. P�edpokládat lze rovn�ž 

provedení státního stavebního dohledu. Pro tyto p�ípady budou na staveništi p�ipraveny 

ochranné pom�cky (p�ilby) a pracovníci konající kontrolu stavby budou používat obuv 

odpovídající z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví realizovaným pracím. Pohyb t�etích 

osob na staveništi je povolen jen s v�domím odpov�dných pracovník� dodavatele nebo 

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

pom�ckami dle platných p�edpis�. U vstupu na staveništ� musí být umíst�ny informa�ní a 

výstražné tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob. Mimo pracovní dobu bude vstup 

�ádn� uzam�en. 
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b) Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

P�i provád�ní stavby se nep�edpokládá pohyb osob výše uvedené kategorie po 

staveništi. 

E. USPO�ÁDÁNÍ A BEZPE�NOST STAVENIŠT� Z HLEDISKA OCHRANY 

VE�EJNÝCH ZÁJM�

Dojde-li p�i postupu podle zákona �.183/2006 Sb. nebo v souvislosti s ním k 

nep�edvídaným nález�m kulturn� cenných p�edm�t�, detail� stavby nebo chrán�ných �ástí 

p�írody anebo k archeologickým nález�m, je stavebník povinen neprodlen� oznámit nález 

stavebnímu ú�adu a orgánu státní památkové pé�e nebo orgánu ochrany p�írody a zárove�

u�init opat�ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zni�en, a práce v míst�

nálezu p�erušit. Tuto povinnost m�že stavebník p�enést smlouvou na stavebního podnikatele 

nebo na osobu zabezpe�ující p�ípravu stavby �i provád�jící jiné práce podle tohoto zákona. 

Stavební ú�ad v dohod� s p�íslušným dot�eným orgánem stanoví podmínky k zabezpe�ení 

zájm� státní památkové pé�e a ochrany p�írody a krajiny, pop�ípad� rozhodne o p�erušení 

prací. 

Hrozí-li nebezpe�í z prodlení a neposta�ují podmínky stanovené stavebním ú�adem, 

m�že orgán státní památkové pé�e nebo orgán ochrany p�írody do 5 pracovních dn� od 

oznámení nálezu stanovit opat�ení k ochran� nálezu a rozhodnout o p�erušení prací. V 

takovém p�ípad� m�že stavebník v pracích pokra�ovat až na základ� písemného souhlasu 

orgánu, který rozhodl o p�erušení prací. Kopie rozhodnutí a souhlasu se zasílá p�íslušnému 

stavebnímu ú�adu. 

F. �EŠENÍ ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� V�ETN� VYUŽITÍ NOVÝCH A 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKT�

a) Stávající objekty za
ízení staveništ�

Pro pot�eby za�ízení staveništ� budou využity mobilní bu�ky a kontejnery. 

b) Nové objekty za
ízení staveništ�

Projekt nep�edpokládá budování nových pevných objekt� za�ízení staveništ�. 
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c) Šatny 

Pro pot�eby za�ízení staveništ� bude využit sociální mobilní kontejner. 

d) WC 

Pro pot�eby za�ízení staveništ� bude využito mobilní WC. 

e) Sprchy 

Nejsou �ešené, �eší dodavatel stavby. 

f) Stravování 

Stravování pracovník� dodavatele stavby bude �ešeno mimo objekt staveništ�. 

G. POPIS STAVEB ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

Projekt nep�edpokládá budování staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení. 

H. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁD�NÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPE�NOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ P�I PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠT�NÍ DALŠÍCH 

PODMÍNEK BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

Sou�ástí projektové dokumentace bude vypracovaný p�edb�žný plán BOZP na 

pracovišti. Tento plán zpracuje stavbyvedoucí. V BOZP bude uveden p�ehled p�edpis� a 

informací o pracovn� bezpe�nostních rizicích vztahujících se ke stavb�, dále bude 

specifikovaný výskyt prací vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. 

I. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ P�I VÝSTAVB�

V pr�b�hu výstavby není p�edpoklad pro ohrožení životního prost�edí. Odpad bude 

rozt�íd�n na jednotlivé složky a zat�íd�n podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001Sb.  

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných p�edpis�. 

Zabudovávané materiály budou p�iváženy v balení na paletách, zp�sobilých pro p�epravu a 

další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Likvidaci od�ezk� materiál� použitých v konstrukci spole�n� s dalším  
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odpadem ze stavby zajistí dodavatel stavby. Likvidace odpad� se bude �ídit platnými p�edpisy 

a zákony o likvidaci odpad�. Odpady budou skladovány v uzav�ených obalech (v pytlích) 

nebo kontejnerech k tomuto ú�elu ur�ených a pr�b�žn� budou odváženy na skládku. 

Dodavatel musí provád�t každodenní úklid staveništ�.  

Je nutné minimalizovat dopady vyplývající z provád�ní prací na staveništi z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti; postupovat p�i likvidaci odpadu v souladu se zákonem �. 185/2001 

Sb., o odpadech; speciální pozornost v�novat vzniku nebezpe�ného odpadu a dalším 

jmenovitým typ�m odpad� jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.  

P�i realizaci stavebních prací je dodavatel stavby povinen zajistit, aby nedošlo k 

ohrožení životního prost�edí, zejména k zne�išt�ní odpadních vod ze stavby, negativnímu 

ovliv�ování okolí stavby hlukem a prachem. Pokud bude nutné realizovat práce mimo 

obvyklou pracovní dobu, tj. 7-22 hodin, je nutné toto omezit jen na nezbytn� nutnou dobu, 

která je dána technologickými postupy provád�ní stavebních prací. Za nakládání s odpady v 

pr�b�hu stavby je zodpov�dný stavebník, pokud ve smluvních podmínkách dodávky stavby 

není uvedeno jinak. 

J. ORIENTA�NÍ LH�TY VÝSTAVBY A P�EHLED ROZHODUJÍCÍCH TERMÍN�

a) P
edání staveništ�:  do 15 dn� od nabytí právní moci rozhodnutí povolující stavbu  

b)  Zahájení stavby:  �erven 2013 

c)  Dokon�ení stavby:  �íjen 2014 – �íjen 2016 (dle jednotlivých etap) 
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A. Ú�EL OBJEKTU 

Do dané lokality jsou navrženy dva typy rodinných dom�. Jedná se o dvoupodlažní 

nepodsklepené objekty, každý s jednou bytovou jednotkou.  

B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK�NÍHO, DISPOZI�NÍHO A 

VÝTVARNÉHO �EŠENÍ A �EŠENÍ VEGETA�NÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 

V�ETN� �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Všechny navržené domy jsou p�evážn� koncipované obytnými místnostmi na slunnou 

jižní stranu a technickými místnostmi na severní stranu. Tímto je podporován princip 

koncepce nízkoenergetického bydlení. Za ú�elem energetického bydlení a pohody pro 

uživatele byly navrženy na oknech žaluzie, které mají za úkol v lét� chránit interiér p�ed 

p�eh�íváním. Rodinné domy budou postaveny v jedné linii s komunikací a celé zastav�né 

území bude tvo�it architektonicky ucelený komplex. Objekty neumož�ují bezbariérové 

užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Dvojdomy 

Rodinné dvojdomy jsou tvo�eny dv�ma samostatnými, zrcadlov� obrácenými domy. 

Spodní patro jednotlivých dom� je p�evážn� obdélníkového p�dorysu, horní patro má také 

obdélníkový p�dorys, který tvo�í p�esah spodního patra na jižní �ásti. Zárove� je v horní �ásti 

navržena prostorná terasa, která probíhá kolem celé vn�jší �ásti dom�. Na tuto terasu je vstup 

z ložnice a z pokoje. Na zast�ešení objekt� je navržena jednopláš�ová st�echa. Na fasády bude 

použita šedá fasádní barva a v horních �ástech dom� bude d�ev�ný obklad. Na jižních 

stranách dvojdom� se rozkládají terasy, sloužící k posezení s výhledem do zahrady. 

�adové domy 

Rodinné �adové domy jsou tvo�eny šesti samostatnými domy, které na sebe navazují.  

Spodní patro jednotlivých dom� je p�evážn� obdélníkového p�dorysu, horní patro má také 

obdélníkový p�dorys, který tvo�í p�esah spodního patra na jižní �ásti. U dvou krajových dom�

jsou, na rozdíl od vnit�ních �adových dom�, navržena okna i z bo�ní �ásti. V horní �ásti jsou  



Plze�, 2012     Petra Haví�ová�

�

���
�

navrženy dv� terasy, jedna na jižní stran�, p�ístupná z ložnice a druhá na severní stran�, 

p�ístupná z pokoje. Na zast�ešení objekt� je navržena jednopláš�ová st�echa. Na fasády bude  

použita šedá fasádní barva a v horních �ástech dom� bude d�ev�ný obklad. Na jižních 

stranách �adových dom� se rozkládají terasy, sloužící k posezení s výhledem do zahrady. 

C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV�NÉ PROSTORY, ZASTAV�NÉ 

PLOCHY, ORIENTACE, OSV�TLENÍ A OSLUN�NÍ 

Dvojdomy 

Kapacita každého rodinného domu je 3 – 5 osob. Zastav�ná plocha dvojdom� �iní 284 

m2, jednomu domu tedy náleží 142 m2. Orientace vstup� jsou na severní stranu. Obytné 

místnosti spl�ují podmínku o minimální proslun�né ploše obytných místností. Ve všech 

místnostech bude p�ísun denního osv�tlení.  

�adové domy 

Kapacita každého rodinného domu je 3 – 5 osob. Zastav�ná plocha sekce �adových 

dom� �iní 912 m2, jednomu domu tedy náleží 152 m2. Orientace vstup� jsou na severní 

stranu. Obytné místnosti spl�ují podmínku o minimální proslun�né ploše obytných místností. 

Místnosti bez p�ístupu denního osv�tlení budou osv�tleny um�le. Jedná se o koupelny 

v druhých patrech vnit�ních dom�. V t�chto místnostech se nep�edpokládá dlouhodobý �as 

pobytu. 

D. TECHNICKÉ A KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZD�VODN�NÍ VE 

VAZB� NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

Dvojdomy 

Objekty jsou �ešeny jako zd�né ze systému BS Klatovy – LIVETHERM.  

Zemní práce 

P�ed zapo�etím výkopových prací bude pod objekty rodinných dom� provedena 

skrývka ornice v tlouš�ce 200 mm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na 

pozemku a po ukon�ení výstavby bude použita na úpravu terénu. Zemní práce 

budou provád�ny strojn� s ru�ní odkopávkou. Zemní práce musí být provedeny  
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v souladu s 
SN 73 6133 Návrh a provád�ní zemního t�lesa pozemních 

komunikací a 
SN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – 
ást 1: 

Obecná pravidla v platném zn�ní. Otev�ená základová spára bude p�evzata 

geologem, který vyhotoví inženýrsko-geologický pr�zkum a hydrogeologický 

pr�zkum �ešeného území, za p�ítomnosti projektanta a statika. V p�ípad� nutnosti 

bude proveden dopl�kový inženýrsko-geologický pr�zkum. Výkopové jámy 

budou navrženy projektantem. Technologie provád�ní výkop� bude p�ed realizací 

odsouhlasena statikem. Násypy budou zhutn�ny po vrstvách v. 300 mm na 

požadovanou únosnost zeminy dle statika. 

Založení objektu 

Ší�ka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 

základové spáry a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a 

hloubku základové spáry p�ed betonáží nutno ov��it autorizovaným geologem 

a tuto skute�nost zapsat do stavebního deníku. Objekt je založen na 

monolitických základových pasech z betonu C 16/20. Dále jsou základy 

tvo�eny z betonových tvárnic od firmy BS Klatovy. Výška jedné tvárnice je 

250 mm a jsou uloženy ve �ty�ech �adách. Betonové tvárnice jsou dodate�n�

zality betonem C16/20. Základovou desku tvo�í vrstva železobetonu (C 20/25 

+ výztužné sít�). Pod základovými pasy  a je proveden podsyp v tlouš�ce 100 

mm, pod základovou deskou v tlouš�ce 200 mm, použitá frakce 16/32 mm. 

Soudržnost zeminy nenutí konstrukci základ� k velkým objemovým zm�nám. 

P�i provád�ní základové konstrukce je nutné po�ítat s prostupy pro splaškovou 

kanalizaci, deš�ovou kanalizaci a vodovod. Betonáž základových konstrukcí 

nesmí být na podmá�enou základovou spáru.  

Svislé nosné konstrukce 

P�i zd�ní svislých konstrukcí je použit zdící systém BS Klatovy - 

LIVETHERM. Pro zd�ní bude použita malta pro tenké spáry LIVETHERM 

MTS 10. Svislé sty�né spáry jsou �ešeny univerzálním vícenásobným 

zámkovým spojem tvárnic. Obvodové nosné zdivo bude tl. 400mm z tvárnic 

obvodových základních TOB Z400/Lep 198 – P6 a vnit�ní nosné zdivo tl. 240  
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mm z tvárnic vnit�ních nosných TNB 240/Lep 198 – P10 na speciální maltu 

pro tenké spáry, která je v odpovídajícím množství sou�ástí dodávky tvárnic.  

V místech p�esahu zdiva 2.NP nad 1.NP je navrženo vyztužení zdiva Murfor, 

které pomáhá p�i zamezení vzniku prasklin zdiva.  

P�í�ky 

D�lící p�í�ky tl. 120 mm z tvárnic p�í�kových betonových 12 – TP 12 – B P3 

jsou v obou podlažích stejné a jsou vyzd�ny na speciální maltu pro tenké spáry, 

která je op�t v odpovídajícím množství sou�ástí dodávky cihel. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Nosnou vodorovnou konstrukci 1.NP a 2.NP tvo�í stropní konstrukce ze 

sytému BS – Klatovy. Typ stropu je BSK – PLUS, tl. 220 mm. Strop je 

vytvo�en ze stropních nosník� s osovou vzdáleností je 660 mm, které jsou 

vypln�ny stropními vložkami nebo stropními desti�kami. Dle požadavk�

výrobce t�chto strop� je nutné vložit do horního líce konstrukce KARI sí� dle 

projektové dokumentace. Monolitické zálivky a p�ebetonování bude provedeno 

z betonu C20/25. Všechny trámce jsou uloženy 150 mm na st�nách a 

pr�vlacích a provázány pozedním v�ncem. Pr�vlaky jsou tvo�eny ocelovými 

nosníky, typu HE 200 B. Výrobní dokumentaci, v�etn� technologie provád�ní 

na stavb� zajiš�uje firma BS Klatovy, na základ� objednávky investora. 

Prostupy ve stropech a obvodových v�ncích je pot�ebné vynechat podle �ásti 

P.D. Detaily v�nc� konstruk�n� �ešit dle typových podklad� dodavatele 

stavebního systému.  

P�eklady 

V obvodových st�nách budou p�eklady nad okny a dve�mi vytvo�eny ze 

systému BS - Klatovy - TIP-P�-N/ délka p�ekladu. P�edepsané uložení 

p�ekladu TIP-P�-N je v závislosti na délce p�ekladu, minimáln� však 200 mm. 

Ve vnit�ní �ásti objektu budou p�eklady nad dve�mi nosných st�n ze systému 

BS - Klatovy - P� 60/190/délka, uložení p�ekladu minimáln� 200 mm. V 

nenosných st�nách budou p�eklady typu P� 60/190/délka p�ekladu. Uložení 

p�ekladu je minimáln� 200 mm. 
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ŽB v�nce 

V místech ur�ených projektovou dokumentací (sou�ást každého stropu) budou 

provedeny ztužující železobetonové pozední v�nce z betonu, armované ocelí se 

smykovou výztuží. 

St�echa 

St�ešní konstrukce je �ešena jako nepochozí jednopláš�ová plochá st�echa o 

spádu 3%. Nosnou konstrukci tvo�í stropní konstrukce systému BS Klatovy. 

Spádová vrstva bude tvo�ena z lehkého betonu – Liaporbeton. Na spádovou 

vrstvu bude položena parozábrana, na ní potom tepelná izolace, která bude 

kotvena pomocí ocelových hmoždinek. Hmoždinky budou ukotveny až do 

spádové vrstvy. Na vrchní �ást tepelné izolace bude položena separa�ní vrstva 

z geotextilie a asfaltové pásy s b�idlicovým posypem. Na fasád� bude 

p�ipevn�n žeb�ík pro možnost výstupu na st�echu. 

Schodišt�

Schodišt� z prvního nadzemního podlaží do druhého nadzemního podlaží bude 

�ešeno jako dvouramenné d�ev�né schodišt�. Jednotlivé stupn� budou 

zhotoveny ze d�eva. Zábradlí a madla budou také d�ev�ná. 

Po�et stup��: 17, výška stupn� 175 mm, ší�ka stupn� 250 mm. 

Výpln� otvor�

Veškerá okna a balkonové dve�e budou d�ev�ná. Zasklení izola�ními trojskly. 

Okna budou dopln�na protislune�ními žaluziemi. Vnit�ní dve�e budou d�ev�né 

do d�ev�ných obložkových zárubní. Vstupní dve�e budou také d�ev�né, jejich 

práh bude max. 20 mm. Vrata do garáže budou sek�ní. Dve�e mezi chodbou a 

garáží budou s požární odolností 15 minut. D3, EW 

Úpravy povrch�

Obvodové zdivo bude opat�eno omítkou MAXIT šedé barvy. V horní �ásti 

dom� bude proveden d�ev�ný obklad proveden z d�ev�ného roštu a klínových 

profil�. Sokl bude opat�en marmolitem. Vnit�ní omítky MAXIT , barvy dle  
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investora. V koupeln� a na toalet� bude proveden keramický obklad do výšky 

1,8 m.  

Podlahy 

Skladby podlah jsou zahrnuty ve výkresech. 

Izolace 

Typy izolací jsou zobrazeny ve výkresech. 

�adové domy 

Technické a konstruk�ní �ešení �adových dom� je totožné s technickým a 

konstruk�ním �ešením dvojdom�. 

P�i stavb� budou dodržena ustanovení stavebního zákona �. 50/1976 Sb. ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, vyhlášky �. 132/1998 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení stavebního  

zákona, zejména pak druhá �ást – stavební �ád; �. 137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu, ve zn�ní zákona �. 83/1998 Sb.  a p�íslušné technické normy. 

  

P�i provád�ní stavby je nutno dodržovat p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce a 

technických za�ízení, zejména vyhlášku �. 324/1994 Sb. o bezpe�nosti práce  technických 

za�ízeních p�i stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

E. TEPELN� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 

VÝPLNÍ OTVOR�

Veškeré konstrukce jsou navrženy podle platné normy na energetickou náro�nost 

budov. 

Stavby jsou v souladu s p�edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Spl�ují požadavek normy 
SN 73 0540-2. Skladby obvodových konstrukcí budou spl�ovat 

požadavky normy 
SN 73 0540-2 na požadovaný sou�initel prostupu tepla UN, n�které i na 

doporu�ený sou�initel prostupu tepla Udop. Vypo�ítané sou�initele prostupu tepla a skladby 

jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v p�íloze. 
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Hodnoty sou�initele prostupu tepla 

- obvodová st�na  UN = 0,30 W/m2K  Udop = 0,20 W/m2K 

- st�echa   UN = 0,24 W/m2K  Udop = 0,16 W/m2K 

- podlaha   UN = 0,45 W/m2K  Udop = 0,30 W/m2K 

- okna    UN = 1,70 W/m2K  Udop = 1,20 W/m2K 

- vstupní dve�e  UN = 1,70 W/m2K  Udop = 1,20 W/m2K 

F. ZP�SOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PR�ZKUMU 

Inženýrsko-geologický pr�zkum 

Inženýrsko-geologický pr�zkum nebyl zpracován, bude �ešen v rámci výstavby 

objektu, únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci výkopových prací. 

Hydrogeologický pr�zkum 

Hydrogeologický pr�zkum nebyl zpracován, bude �ešen v rámci výstavby objektu. 

G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A �EŠENÍ 

P�ÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú�INK�

V rámci realizace výstavby a následného využívání objekt� nebude docházet k 

negativním dopad�m na životní prost�edí. Likvidace komunálního odpadu bude zajišt�na 

smluvn� se specializovanou firmou. 

H. DOPRAVNÍ �EŠENÍ 

Obytná zóna bude dopravn� napojena na ulici Franze Liszta. Nové komunikace jsou 

navrženy s doprovodnými chodníky a s parkovacími pruhy. Komunikace jsou napojeny 

polom�ry 12 m. Rozhledové trojúhelníky v obytné zón� jsou konstruovány na rychlost 20 

km/hod. Ší�ka komunikací mezi zvýšenými obrubami je 7 m, výška nášlapu 120 mm. 

Jednostranný chodník je v ší�ce 1,5 m. Parkovací pruh je v ší�ce 2,5 m. To odpovídá ší�ce 

mezi oplocením 11 m. Vjezdy na jednotlivé pozemky budou �ešeny chodníkovými p�ejezdy. 

V t�chto místech bude obruba snížena na výšku nášlapu 50 mm. Nov� navržené komunikace 

budou provedeny se živi�nou vrstvou z asfaltového betonu ABS t�. II tl. 40 mm, konstrukce je  
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navržena pro lehký provoz s ob�asným provozem t�žkých vozidel (nap�. odvoz odpadk�). 

Parkovací stání budou provedena ze zámkové dlažby �ervené barvy. Silni�ní obruby 150/250 

uložené do betonu s op�rou budou mít výšku nášlapu 120 mm. V místech pro p�echázení bude 

výška snížena na 20 mm.  

I. OCHRANA OBJEKTU P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ, 

PROTIRADONOVÁ OPAT�ENÍ 

Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 

Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základ� kategorizace radonového 

rizika základových p�d byla zájmová parcela za�azena do kategorie nízkého radonového 

rizika. V daném p�ípad� není nutné provád�t zvláštní opat�ení. 

Ochrana stavby ze spodní vody 

Z dostupných údaj� dodaných zadavatelem je navržena ochrana objekt� proti zemní 

vlhkosti. Ostatní vlivy a ú�inky budou up�esn�ny po zhodnocení základových podmínek 

autorizovaným geologem v pr�b�hu výkopových prací. 

J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU 

Stavba bude provád�na tak, aby byla v souladu s vyhláškou �.268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby. Tímto jsou stanoveny základní požadavky na stavebn�

technické �ešení stavby, které je v p�sobnosti obecných stavebních ú�ad� a orgán� obcí. 

Dodavatel stavby musí postupovat dle vyhlášky a zajistit, že staveništ� bude z�ízeno tak, aby 

mohla být stavba �ádn� a bezpe�n� provád�na. 
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F.1.1.2. Výkresová �ást 
Dokumentace pro stavební povolení 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace 

Dvojdomy a sekce dom�  

v technologii Betonové stavby Klatovy 
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P�ÍLOHA:  

F.1.1.2. VÝKRESOVÁ 
ÁST 

  F.1.1.2.1  KONSTRUK
NÍ SCHÉMA 

F.1.1.2.2  D�M 1L – P�DORYS 1.NP 

F.1.1.2.3  D�M 1L – P�DORYS 2.NP 

F.1.1.2.4  D�M 1L – P�DORYS ST�ECHY 

F.1.1.2.5  D�M 1L – �EZ A - A 

F.1.1.2.6  D�M 1L – �EZ B - B  

F.1.1.2.7  DVOJD�M – POHLEDY 1  

F.1.1.2.8  DVOJD�M – POHLEDY 2  

F.1.1.2.9  DVOJD�M – VIZUALIZACE 1  

F.1.1.2.10  DVOJD�M – VIZUALIZACE 2 

F.1.1.2.11  �AD. D�M 1 – P�DORYS 1.NP 

F.1.1.2.12  �AD. D�M 1 – P�DORYS 2.NP 

F.1.1.2.13  �AD. D�M 1 – P�DORYS ST�ECHY 

F.1.1.2.14  �AD. D�M 1 – �EZ A - A 

F.1.1.2.15  �AD. DOM 1 – �EZ B - B   

F.1.1.2.16  �AD. DOMY – POHLEDY 1  

F.1.1.2.17  �AD. DOMY – POHLEDY 2  

F.1.1.2.18  �AD. DOMY – VIZUALIZACE 1  

F.1.1.2.19  �AD. DOMY – VIZUALIZACE 2  
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F.1.2. Stavebn� konstruk�ní �ást 
Dokumentace pro stavební povolení 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace 

Dvojdomy a sekce dom�  

v technologii Betonové stavby Klatovy 
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F.1.2.1. Technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace 

Dvojdomy a sekce dom�  

v technologii Betonové stavby Klatovy 
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E. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, p�ípadn� sousední stavby   

F. Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a zpev�ovacích 

konstrukcí �i prostup�   

G. Požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí   

H. Seznam použitých podklad� 
SN, technických p�edpis�, odborné literatury, 

software   
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A. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUK�NÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK 

PR�ZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY P�I 

NÁVRHU JEJÍ ZM�NY 

Nosný systém objekt� tvo�í vn�jší nosné betonové tvárnice ze systému BS Klatovy –

LIVETHERM tl. 400 mm a vnit�ní nosné betonové tvárnice ze systému BS Klatovy – 

LIVETHERM tl. 240 mm. Objekty jsou založeny na základových pasech. Po�et nadzemních 

podlaží u objekt� jsou dv�. Objekty nemají žádné podzemní podlaží. 

B. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUK�NÍ PRVKY 

Objekty jsou �ešeny jako zd�né ze systému BS Klatovy – LIVETHERM.  

Založení objektu 

Ší�ka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové 

spáry a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry 

p�ed betonáží nutno ov��it autorizovaným geologem a tuto skute�nost zapsat do stavebního 

deníku. Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu C 16/20. Dále jsou 

základy tvo�eny z betonových tvárnic od firmy BS Klatovy. Výška jedné tvárnice je 250 mm 

a jsou uloženy ve �ty�ech �adách. Betonové tvárnice jsou dodate�n� zality betonem C16/20. 

Základovou desku tvo�í vrstva železobetonu (C 20/25 + výztužné sít�). Pod základovými pasy  

a je proveden podsyp v tlouš�ce 100 mm, pod základovou deskou v tlouš�ce 200 mm, použitá 

frakce 16/32 mm. Soudržnost zeminy nenutí konstrukci základ� k velkým objemovým 

zm�nám. P�i provád�ní základové konstrukce je nutné po�ítat s prostupy pro splaškovou 

kanalizaci, deš�ovou kanalizaci a vodovod. Betonáž základových konstrukcí nesmí být na 

podmá�enou základovou spáru.  

Svislé nosné konstrukce 

P�i zd�ní svislých konstrukcí je použit zdící systém BS Klatovy - LIVETHERM. Pro 

zd�ní bude použita malta pro tenké spáry LIVETHERM MTS 10. Svislé sty�né spáry jsou 

�ešeny univerzálním vícenásobným zámkovým spojem tvárnic. Obvodové nosné zdivo bude 

tl. 400mm z tvárnic obvodových základních TOB Z400/Lep 198 – P6 a vnit�ní nosné zdivo tl.  
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240 mm z tvárnic vnit�ních nosných TNB 240/Lep 198 – P10 na speciální maltu pro tenké 

spáry, která je v odpovídajícím množství sou�ástí dodávky tvárnic. V místech p�esahu zdiva 

2.NP nad 1.NP je navrženo vyztužení zdiva Murfor, které pomáhá p�i zamezení vzniku 

prasklin zdiva.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Nosnou vodorovnou konstrukci 1.NP a 2.NP tvo�í stropní konstrukce ze sytému BS – 

Klatovy. Typ stropu je BSK – PLUS, tl. 220 mm. Strop je vytvo�en ze stropních nosník� s 

osovou vzdáleností je 660 mm, které jsou vypln�ny stropními vložkami nebo stropními 

desti�kami. Dle požadavk� výrobce t�chto strop� je nutné vložit do horního líce konstrukce 

KARI sí� dle projektové dokumentace. Monolitické zálivky a p�ebetonování bude provedeno 

z betonu C20/25. Všechny trámce jsou uloženy 150 mm na st�nách a pr�vlacích a provázány 

pozedním v�ncem. Pr�vlaky jsou tvo�eny ocelovými nosníky, typu HE 200 B. Výrobní 

dokumentaci, v�etn� technologie provád�ní na stavb� zajiš�uje firma BS Klatovy, na základ�

objednávky investora. Prostupy ve stropech a obvodových v�ncích je pot�ebné vynechat podle 

�ásti P.D. Detaily v�nc� konstruk�n� �ešit dle typových podklad� dodavatele stavebního 

systému.  

P�eklady 

V obvodových st�nách budou p�eklady nad okny a dve�mi vytvo�eny ze systému BS - 

Klatovy - TIP-P�-N/ délka p�ekladu. P�edepsané uložení p�ekladu TIP-P�-N je v závislosti 

na délce p�ekladu, minimáln� však 200 mm. Ve vnit�ní �ásti objektu budou p�eklady nad 

dve�mi nosných st�n ze systému BS - Klatovy - P� 60/190/délka, uložení p�ekladu minimáln�  

200 mm. V nenosných st�nách budou p�eklady typu P� 60/190/délka p�ekladu. Uložení 

p�ekladu je minimáln� 200 mm. 

ŽB v�nce 

V místech ur�ených projektovou dokumentací (sou�ást každého stropu) budou 

provedeny ztužující železobetonové pozední v�nce z betonu, armované ocelí se smykovou 

výztuží. 
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C. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ 

UVAŽOVANÝCH P�I NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

P�ehled zatížení jednotlivých konstrukcí je zpracován v �ásti: P�íloha  

D. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUK�NÍCH 

DETAIL�, TECHNOLOGICKÝCH POSTUP�

Projekt neobsahuje zvláštní a neobvyklé konstrukce ani konstruk�ní detaily nebo 

technologické postupy. Objekty budou zhotoveny ze stavebního systému BS Klatovy. 

E. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY 

OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, P�ÍPADN� SOUSEDNÍ 

STAVBY 

Ur�í se po konzultaci s dodavatelem. 

F. ZÁSADY PRO PROVÁD�NÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 

ZPEV	OVACÍCH KONSTRUKCÍ �I PROSTUP�

Bourací a podchycovací práce nebudou provád�ny vzhledem k tomu, že se jedná o 

novostavby. 

G. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVACÍCH KONSTRUKCÍ 

 Kontrola zakrývaných konstrukcí je definována v 
SN EN 13760 – 1. Kontrolu po 

technické stránce všech zakrývaných �ástí nosné konstrukce provádí stavbyvedoucí. 

H. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD� �SN, TECHNICKÝCH P�EDPIS�, 

ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE 

- 
SN EN 1990 Eurokód 0, Zásady navrhování konstrukcí 

- 
SN EN 1991 Eurokód 1, Zatížení konstrukcí 

- 
SN EN 1996 Eurokód 6, Navrhování zd�ných konstrukcí 

- Speciální software firmy BS Klatovy pro posouzení únosnosti stropních nosník�

- Fin 2D 
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F.1.2.2. Výkresová �ást 
Dokumentace pro stavební povolení 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace 

Dvojdomy a sekce dom�  

v technologii Betonové stavby Klatovy 
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P�ÍLOHA:  

F.1.2.2. VÝKRESOVÁ 
ÁST 

  F.1.2.2.1  D�M 1L – STROP 1.NP 

F.1.2.2.2  D�M 1L – STROP 2.NP 

F.1.2.2.3  D�M 1L – P�DORYS ZÁKLAD�

F.1.2.2.4  �AD. D�M 1 – STROP 1.NP 

F.1.2.2.5  �AD. D�M 1 – STROP 2.NP 

F.1.2.2.6  �.D�M 1 – P�DORYS ZÁKLAD�  
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F.1.2.3. Statické posouzení 
Dokumentace pro stavební povolení 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace 

Dvojdomy a sekce dom�  

v technologii Betonové stavby Klatovy 
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OBSAH:  

F.1.2.2. STATICKÉ POSOUZENÍ 

a) Pr�vlak HE 200 B   

b) Stropní nosník 2600 mm (strop)   

c) Stropní nosník 3400 mm (strop)   

d) Stropní nosník 5200 mm (strop)   

e) Stropní nosník 5200 mm (st�echa)   

f) Stropní nosník 6400 mm (st�echa)   

g) Obvodová st�na  

f) Vnit�ní nosná st�na 

h) Základový pas 
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Tato projektová dokumentace �eší statické posouzení pouze základních stavebních 

konstrukcí, které byly rozhodující pro navržení rodinných dom�. Jedná se o nejdelší pr�vlak  

HE 200 B, který se nachází ve strop� 1.NP u dvojdom�. Dále jsou �ešeny vybrané stropní 

nosníky, obvodová st�na, vnit�ní nosná st�na a základové pasy. Ostatní konstrukce budou 

detailn� �ešeny statikem v samostatné �ásti.   
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a) PR�VLAK HE 200 B
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b) STROPNÍ NOSNÍK 2600 mm (STROP)

�

�
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c) STROPNÍ NOSNÍK 3400 mm (STROP)

�

�
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d) STROPNÍ NOSNÍK 5200 mm (STROP)

�
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e) STROPNÍ NOSNÍK 5200 mm (ST�ECHA)

�
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f) STROPNÍ NOSNÍK 6400 mm (ST�ECHA)
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g) OBVODOVÁ ST�NA - Tvárnice obvodová základní TOB Z400/Lep 198 – P6 (beton + styropor)
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h) VNIT�NÍ NOSNÁ ST�NA - Tvárnice vnit�ní nosná TNB 240/Lep 198 – P6
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i) ZÁKLADOVÝ PAS
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Záv�r 

Tato bakalá�ská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení na stavbu dvojdom� a sekce dom�.  

Dvoupodlažní rodinné domy jsou navrženy ze zdícího systému BS Klatovy – 

LIVETHERM. Výsledkem práce jsou výkresy v takovém rozsahu, aby spl�ovaly náležitosti 

pro dokumentaci. Výkresová �ást byla vytvo�ena v programu AutoCAD 2011, výpo�tová �ást 

byla provedena ve speciálním softwaru firmy Betonové stavby Klatovy a v programu Fin 2D 

a textová �ást v programu Microsoft Word 2010 a Microsoft Excel 2010. 

 Sou�ástí práce je p�íloha obsahující výkresovou �ást a CD – ROM s jednotlivými 

p�ílohami v PDF. 
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P
íloha: 

2���	�#�3�������4�

ZATÍŽENÍ NA ST�ECHU 

1) St�ešní pláš�

 Elastek 40 Special  ����2�345��

 EPS 100 Z 160 mm  ��6� - ��72 � ���8��345��

Lepidlo Puk   ������345��

 Glastek 40 Special  ����2�345��

Dekprimer - 

Liaporbeton    ��6 - 6��� � 6�345��

Strop BSK   7����345��

 Omítka   ���6 - 6� � ��6�345��

     ------------------------------------ 

     �9 :; � 8�66� 345��

2) Užitné (nepochozí st�echa – pouze údržba) 

 Plošné    ���2�345��� � :;
Bodové   6���34 � <;

3) Sníh 

=; ��>? - >@ � - A; � - �B
=; � �6�� - 6��� - ����� - �6��
=; � ������345��
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4) Vítr 

:C � ��2 - D - EC� � ��2 - 6�72 - 72� � ���F6�345��

� � ��72��
G? � 6�2�H3I�J�KL�J�MN O �PA�A3Q�K�RIA�S
T? ��:C - G? - GU?

   

       VW ���F6 - 6�2 - HO6��S � �O��FF���  

VW ���F6 - 6�� - HO7�6S � �O6��68��
XW ���F6 - 6�2 - HO6�7S � �O����8��   XW ���F6 - 6�� - HO6��S � �O6�67���
YW ���F6 - 6�2 - HO���S � �O���27��   YW ���F6 - 6�� - HO���S � �O���27��

       YW ���F6 - 6�� - HO��2S � �O���6���

ZATÍŽENÍ OD OBVODOVÉ ST�NY  

��8 - 7�� - 2�8 � 2��6��345�

ZATÍŽENÍ OD PODLAHY A STROPU  

1)  Plovoucí podlaha  ���6 - ��� � �����345��

 Betonová mazanina  ���8 - 78�� � ��F��345��

Geotextilie   - 

 Rockwool Steprock  ���2� - 6�� � ���2�345��

Strop BSK   7����345��

Omítka   ���6 - 6��� � ��6��345��

    ------------------------------------ 

     �9 :; � 8�62 345��
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2) Užitné  

 Plošné    6�2�345��

Bodové   7���34

ZATÍŽENÍ OD TERASY 

  Keramická dlažba  ���6 - 7��� � ��7��345��

 Betonová mazanina  ���� - 72�� � ���2�345��

Glastek 40 Special  ����2�345��  

 Tepelná izolace  ���2� - ��72 � ���6��345��

Strop BSK   7����345��

Omítka   ���6 - 6��� � ��6��345��

    ------------------------------------ 

     �9 :; � 8��2� 345��

4) Užitné  

 Plošné    7�2�345��

Bodové   7���34

5) Sníh 

=; � ������345��

�

�

�

�

�

�
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• 82HN;4;96L�D?289HDH�96DL/�@2489?H@57��eV/F�·KfU� � �a � �

�b�
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2F79@/���g	��;L52��� S"S�� S"'� S"S����

/?F2:/57�9@/4;4/���g	��V� T� T� T�

(	����$����� �SS� S"�� S"S+��� �"�+�'���

2F79@/���g	�	#����� S"S�� S"'� S"S����

cde� � � )$0%'N)+�

�
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�·K/WfU�� � S"S��
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96DL29/�:�6h96?;A?H�ed�fU� � � � � � � T���

23D2?�DB;�D?289HDH�96DL/��eF�·K/WfU� � � � � Z] ����"�'�'���
�
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���������	���
���������JL/�.·KK4� � � � �f ��($..�
�

����������	
������	����		��/��·K��	 	����	����	����������	������ ���!		

"���� #���	
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�

F�!:<"OFE-��PA��O7-�2�Q=R��=!S��A�R!�<;��
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