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insulated with contact thermal insulation system. The work includes project documenta-

tion for the construction. 

apartment building, bachelor thesis, project documentation, flat roof, new building  



 

 

Karin Borchová Bytový dům. Brno, 2019. 53 s., 341 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce 

Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Borchová 

autor práce  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Bytový dům 

je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 22. 5. 2019  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 22. 5. 2019  

   Karin Borchová 

autor práce  

  



 

 

Ráda bych se poděkovala svému vedoucímu práce, Ing. Lukáši Daňkovi, Ph.D., za 

jeho čas, zkušenosti, odborné rady a trpělivost v průběhu celé práce. A dále se chci podě-

kovat své rodině a přátelům za jejich podporu během celého mého studia.  

 

 

      

      

 Karin Borchová 

 autor práce 

 

 



9 

 

Obsah 
ÚVOD  ............................................................................................................................. 12 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ........................................................................................... 13 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ............................................................................... 13 

A.1.1 Údaje o stavbě .............................................................................................. 13 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ..................................................................................... 13 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ............................................. 13 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ..................... 14 

B. Souhrnná technická zpráva ..................................................................................... 15 

B.1 Popis území stavby ........................................................................................... 15 

B.2 Celkový popis stavby ....................................................................................... 18 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání .......................................... 18 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................. 20 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................................. 21 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ........................................................................ 21 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ..................................................................... 21 

B.2.6 Základní charakteristika objektů .................................................................. 22 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ............... 23 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ........................................................ 24 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ................................................................ 24 

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

prostředí .................................................................................................................. 24 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ........... 25 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................. 26 

B.4 Dopravní řešení ................................................................................................ 27 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................. 27 



10 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .................................... 28 

B.7 Ochrana obyvatelstva ....................................................................................... 29 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................ 30 

D – TECHNICKÁ ZPRÁVA ......................................................................................... 36 

1. Účel stavby .......................................................................................................... 36 

2. Zásady architektonického a provozního řešení .................................................... 36 

2.1 Architektonické a výtvarné řešení ............................................................... 36 

2.2 Dispoziční řešení .......................................................................................... 36 

3. Bezbariérové užívání stavby ................................................................................ 37 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení ............................................................. 37 

4.1 Příprava území ............................................................................................. 37 

4.2 Zemní práce a založení objektu ................................................................... 37 

4.3 Svislé konstrukce ......................................................................................... 38 

4.3.1 Zděné stěny a příčky .................................................................................... 38 

4.4 Vodorovné konstrukce ................................................................................. 39 

4.4.1 Stropní konstrukce ....................................................................................... 39 

4.4.2 Překlady ....................................................................................................... 39 

4.4.3 Schodiště ...................................................................................................... 39 

4.5 Výtahy .......................................................................................................... 39 

4.6 Střešní plášť ................................................................................................. 40 

4.7 Úprava povrchů vnějších ............................................................................. 40 

4.7.1 Kontaktní zateplovací systém ...................................................................... 40 

4.8 Úpravy povrchů vnitřních ............................................................................ 41 

4.8.1 Omítky ......................................................................................................... 41 

4.8.2 Čistící zóna při vstupu do objektu ............................................................... 41 



11 

 

4.9 Výplně otvorů .............................................................................................. 42 

4.9.1 Okna ............................................................................................................. 42 

4.9.2 Dveře vnější ................................................................................................. 42 

4.9.3 Dveře vnitřní ................................................................................................ 42 

4.10 Izolace .......................................................................................................... 42 

4.10.1 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti ............................................................. 42 

4.10.2 Izolace tepelné ............................................................................................. 43 

4.10.3 Izolace akustické .......................................................................................... 43 

4.11 Výrobky pomocní stavební výroby .............................................................. 43 

4.11.1 Klempířské výrobky ..................................................................................... 43 

4.11.2 Zámečnické výrobky .................................................................................... 43 

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

řešení, zásady hospodaření s energiemi ...................................................................... 43 

6. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................... 44 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí .......................................................... 44 

8. Výpis použitých norem ........................................................................................ 44 

Závěr   ............................................................................................................................. 46 

Seznam požitých zdrojů .................................................................................................. 47 

Seznam použitých zkratek a symbolů ............................................................................. 49 

Seznam příloh ................................................................................................................. 51 



12 

 

ÚVOD  

Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění bytového 

domu s jedenácti bytovými jednotkami. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém 

pozemku v obci Brodzany, který má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Všechny 

bytové jednotky i jako stavba samotná je navržena pro veškeré potřeby moderního života 

obyvatelů a komfort pro dlouhodobé bydlení. V suterénu jsou navrženy skladové pro-

story, společenská místnost i posilovna pro obyvatelé bytového domu.  

Nosné svislé konstrukce v nadzemních podlažích jsou řešeny z keramických tvaro-

vek a v podzemním podlaží ze ztracených tvárnic vyplněné betonem. Vodorovné kon-

strukce jsou tvořené monolitickými železobetonovými deskami. Střešní konstrukci tvoří 

jednoplášťová plochá střecha. Objekt je zateplený kontaktním zateplovacím systémem.  
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A.    PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  

Novostavba bytového domu 

 

b) Místo stavby  

k.ú. Brodzany, parcelní č. 907/55, obec Brodzany, okres Partizánske, SR 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Druh:     bytové stavby 

Charakter stavby:    novostavba 

Účel stavby:    bytový dům 

Stupeň:     dokumentace pro provedení stavby 

Tato dokumentace řeší vybudování nového bytového domu v obci Brodzany. By-

tový dům bude postaven na pozemku, na kterém se už nachází 4 postavěné bytové 

domy. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Obec Brodzany 

Brodzany, 154 

958 42 Brodzany, Slovenská republika   

IČO: 31872611 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)+b) hlavní projektant 

Vypracoval:    Karin Borchová,  Veľké Uherce 413, 985 41, okres Parti-

zánske 



 

14 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

SO01   NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 

SO02   ZPEVNĚNÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 

SO03   ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PEŠÍCH 

SO04   PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

SO05  PARKOVIŠTĚ 

SO06  PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

SO07  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  

SO08  PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

SO09  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  

SO10  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

SO11  RETENČNÍ NÁDRŽ 

SO12  PŘÍPOJKA SLABOPROUDU 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

Pro vypracováni dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich 

výsledky byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci. 

 

Inženýrskogeologický průzkum 

Polohopisné a výškové zaměření 

Katastrální mapa (01/2019) 

Fotodokumentace a osobní průzkum 

Požadavky investora 

Platné normy, vyhlášky a předpisy 

Územní plánovací dokumentace 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezasta-

věné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyu-

žití a zastavěnost území 

          Stavba bude situovaná v katastrálním území Brodzany, na parcele 507/55. 

Terén pozemku je poměrně rovinatý a objekt je mimo dosah všech ochranných 

pásem.  

Navrhovaná výstavba je v soulade se schváleným územním a regulativním plánem 

v zastavěném území obce. 

 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním sou-

hlasem 

          Stavební záměr bude projednáván ve společném územním souhlasu a ohlá-

šení stavby.  

          Na pozemku již stojí 4 bytové domy. 

 

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

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

          Podle územního plánu obce Brodzany náleží pozemek p.č. 907/55 do zasta-

věného území obce Brodzany, v ploše zastavitelné. Novostavba bytového domu 

ve svém rozsahu, včetně zpevněných ploch, ploch pro bydlení (v soulade s hlav-

ním využitím – pro bydlení osob), přípojek inženýrských sítí, odpovídají svým 

účelem funkčnímu využití území. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poža-

davků na využívání území 



 

16 

 

          Novostavba bytového domu nepodléhá z obecných požadavků na využívání 

území. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

          Všechny oprávněné požadavky dotknutých orgánů státní zprávy byly zpra-

cované do PD, jejich stanoviska jsou tak doložené v části E- Dodatková část. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

          Byly provedené běžné stavebně technické průzkumy s prohlídkou místa 

stavby, byly provedené hydrogeologické průzkumy. 

          Dle radonového průzkumu spadají řešené pozemky do oblasti s nízkým ra-

donovým indexem. Vzhledem k tímto údajům je navrhnuté hydroizolační sou-

vrství zohledňující nízkou radonovou zátěž, v projektové dokumentaci 

doporučený protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás DEK elastek 40spe-

cial mineral (nosná vložka polyesterová rohož), v souvrství s SBS modifikovaným 

pásem DEK glastek 40 special mineral (s nosnou vložkou ze sklené tkaniny). Oba 

pásy celoplošně natavené k podkladu, resp. v souvrství. 

Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území.  

Geologický a stavebně historický průzkum nebude vzhledem k charakteru stavby 

prováděný. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, pa-

mátková zóna zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, zápla-

vové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

apod. 

           Novostavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 

chráněném, záplavovém nebo poddolovaném území, v lokalitě soustavy Natura 

2000. 

Stavba se nenachází v záplavovém, v poddolovaném území ani v žádném ochran-

ném či bezpečnostním pásmu. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

          Stavba neovlivní klimatické poměry a ovzduší, nebude kontaminovaná 

půda ani nenaruší stabilitu ekosystému, nezasahuje též do záplavových oblastí. 

Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odto-

kové poměry v území 

          Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, ochranu 

okolí ani na odtokové poměry v území. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat 

prašnost a zajistit dopravné značení vjezdu na staveniště, též aj ochrana stávají-

cích komunikací a konstrukcí (zajištění očištění stavební techniky před výjezdem 

na cestní komunikaci). Stavba bude prováděná tak, aby neboli dotčená práva maji-

telů sousedních pozemků. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

          Stavba netvoří požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

          Stavba netvoří požadavek na zábor pozemků zemědělského půdního fondu 

ani na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající do-

pravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k na-

vrhované stavbě 

          Stavba bude využívat dopravní infrastruktury budované v rámci celé loka-

lity a je vyřešena v samostatném projektu. Stavba bude napojena na technickou 

infrastrukturu v rámci celé lokality. Většina inženýrských sítí je již vybudována a 

připojení na ně bude tedy vyřešeny v rámci samostatných projektových 



 

18 

 

dokumentací. 

 

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

          Stavba může být realizována až po výstavbě kompletní infrastruktury v této 

lokalitě. 

Na pozemku investorského záměru bude zabudovaná vodovodní přípojka pitné 

vody a přípojka nízkého napětí (dál jako NN), dál budě vybudovaná přípojka ka-

nalizace pro odvod splaškových vod a dva vrty pro získáváním pité vody.  

Dešťové vody budou odváděné do vsaků na pozemku investorského záměru, pro-

padů do retenční nádrže.  

Podrobní výpis položek podmiňujících investice – viz položkový rozpočet stavby. 

 

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

          Katastrální území Brodzany, parcela číslo 907/55 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 

          Daný pozemek nezasahuje do žádného ochranného ani jiného pásma a nijak 

nenarušuje území. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

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

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historic-

kého průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

          Daný objekt je navrhnutý jako novostavba bytového domu. PD řeší no-

vostavbu bytového domu, čtyřpodlažní s podsklepením, plochou střechou. 

 

b) účel užívání stavby 

          Objekt bude sloužit k trvalému bydlení maximálně 1-4 osob v jedné bytové 
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jednotce, v celkově jedenácti bytových jednotkách, ke kterým patří sklepní kóje 

v suteréne. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

          Stavební objekt bude postavený jako trvalá stavba. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických po-

žadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

          Stavba nevyžaduje dodržování požadavek na základě vyhlášky 398/2009 

Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavkách zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. No i tak zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska uží-

vání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou řešeny plně v souladu 

s vyhláškou 398/2009 Sb. Veškeré přístupy do budovy jsou řešeny bezbariérově. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

          Stanoviska dotčených orgánů jsou doložené v příloze E – Dodatková část 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

          Nebylo nutné chránit stavbu podle jiných právních předpisů. 

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

          Zastavěná plocha: 348,11 m2 

          Užitná plocha: 1 346,39 m2 

          Obytná plocha: 655,70 m2 

          Počet bytových jednotek:  11 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
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třída energetické náročnosti budov apod. 

          Celková spotřeba vody: 28 osob*150 l/os=4 200 l/den -> 4,2 m3/den 

          Odhad množství splaškových a dešťových vod: 2,63 l/s 

          Odhad dešťové vody: střecha + terasy = 11,45 l/s, zpevněné plochy 7,25 

mm l/s, parkoviště 8,93 l/s 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy 

          Stavba není členěná na etapy. Bezprostředně po vydání stavebního povolení 

bude započaté, v návaznosti na povětrnostní podmínky, s výstavbou bytového 

domu. 

Předpokládané zahájení stavby: 3.4 2020 

Předpokládané ukončení stavby: 4.4 2021 

 

j) orientační náklady stavby. 

          Předpokládané náklady na výstavbu bytového domu jsou 24 650 000 Kč 

(986 000€). 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

          Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Brodzany. Jedná 

se o samostatný bytový dům o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží, který se na-

chází na okraji obce. Výstavbou objektu se nenaruší okolní zástavba. Okolní zá-

stavbu tvoří bytové domy, které mají 3 nadzemní podlaží s neobydleným 

podkrovím, teda výška stavby nijak negativně neovlivní stávající území. Dopravní 

napojení je se stávajícími místními komunikaci. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a ba-

revné řešení 

          Navrhovaný objekt je řešený jako čtyřpodlažní se suterénem, typické 
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podlaží je pravidelného tvaru „obdélníku“ a poslední nejvyšší podlaží je nepravi-

delné s prostornými terasami. Suterén je navržen též do tvaru obdélníku.   

          Konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu. Budou použity tradiční materi-

ály – keramické zdivo s expandovaným polystyrénem, železobetonové stropy a 

suterén vyzděný ze ztraceného bednění. Celkový koncept bytového domu je reali-

zovaný jako moderní, ve vyšším bytovým standardu. 

          Barevnost fasády objektu je navržena na odstíny antracitové a bílé.     

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

           Žádné provozní řešení ani technologie výroby není řešena.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

          Stavba nevyžaduje dodržování požadavek na základě vyhlášky 398/2009 

Sb.  

Zásady řešení komunikací a ploch z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 

zrakově postižených, ale jsou řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

Veškeré přístupy do budovy jsou řešeny bezbariérově. Vnitřní prostory navržené 

na bezbariérovost nejsou, ale dají se přizpůsobit dle vyhlášky. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

          Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektric-

kým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou prove-

deny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhláš-

kou 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při 

užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů. 



 

22 

 

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bez-

pečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o 

shodě). Pochůzé povrchy musí mít neklouzavou úpravu. 

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní pro-

středí. 

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s poža-

davky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu 

s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve 

shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. Bude zajišťovat 

potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů. 

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, 

při běžném provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s 

tvarem a technickým řešením stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

          Navrhovaný objekt je řešený jako čtyřpodlažní se suterénem, typické pod-

laží je pravidelného tvaru „obdélníku“ a poslední nejvyšší podlaží je nepravidelné 

s prostornými terasami. Suterén je navržen též do tvaru obdélníku.   

          Konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu. Budou použity tradiční materi-

ály – keramické zdivo s EPS, železobetonové stropy a suterén vyzděný ze ztrace-

ného bednění. Střecha bude tvořená monolitickou stropní konstrukcí s tepelnou 

izolací a hydroizolací z asfaltových pasů. Vnitřní nosné i nenosné konstrukce bu-

dou vyzděné. Stavba bude založena na základových pasech. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

          Všechny materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska 

ochrany zdraví osob ani životného prostředí. Stavba nemá negativny vliv na 
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životné prostředí. Navrhovanou novostavbou nevznikne žádný zdroj odpadových 

látek.  

          Všechny svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích budou řešeny 

jako zděné pevnosti P15 na systémovou maltu M5 – vnější i vnitřní nosné zdivo 

bude tloušťky 300 mm. Nad otvory budou umístěny keramické systémové pře-

klady s osazením min. 125 mm. Suterén bude ze ztraceného bednění tloušťky 300 

mm. Stropní konstrukce je řešena železobetonovými jednosměrně vyztuženými 

deskami.  

          Větraní objektu je zajištěné přirozenou ventilací, kromě uklízecí místnosti, 

technické místnosti, spížích, WC bytů C a koupelen bytů B. Ty budou větrané po-

mocí axiálních ventilátorů. Suterén bude odvětrávaný přirozeně okny ACO 

Allround/MEA. V prostorech je zajištěné denní osvětlení, které bude doplněné 

osvětlením umělým, splňující požadavky podle ČSN 73 0580-2:2007. Nové vý-

plně otvorů – oken aj dveří, jsou navržené v soulade s novelou zákona o ochraně 

veřejného zdraví 258/2000 Sb.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení 

          Vytápění – objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním i pomocí radiátorů, 

které budou funkčně napojené na plynový kotel.  

          Vzduchotechnika – v objektě se nenachází VZT zařízení. Jenom WC, kou-

pelny, spíže, technická místnost a uklízecí místnost budou odvětrávané axiálním 

ventilátorem. 

          Zdravotně technologické řešení – objekt bytového domu bude vybavený 

standardním ZTI zařízením – keramická sanita. Zařízení budou napojené na 

vnitřní potrubí, které budou zprovozněné po zkoušce vnitřních rozvodů dle ČSN 

EN ČSN EN 12056-5a ČSN 75 6760, ústících do kanalizační přípojky. 

          Všechny uvedené objekty budou též napojené na přívod pitné vody. 
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          Elektrická energie – vyhotovené NN podle ČSN 33 2000-6, elektrické in-

stalace nízkého napětí, revize bude provedená odbornou firmou. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

          Požárně bezpečností řešení je komplexně řešeno v samostatné části projek-

tové dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení. 

          Bytový dům je navržen v souladu s požadavky a bezpeční užívání stavby 

z hlediska protipožárního. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

          Všechny kompletní konstrukce budou tepelně dimenzované minimálně na 

současné požadavky pro splnění tepelně – technické normy ČSN 73 0540-2:2011 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vo-

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

prašnost apod. 

          Všechny materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska 

ochrany zdraví osob ani životného prostředí. Stavba nemá negativny vliv na ži-

votné prostředí. Navrhovanou novostavbou nevznikne žádný zdroj odpadových 

látek. 

          Větraní objektu je zajištěné přirozenou ventilací, kromě uklízecí místnosti, 

technické místnosti, spížích, WC bytů C a koupelen bytů B. Ty budou větrané po-

mocí axiálních ventilátorů. Suterén bude odvětrávaný přirozeně okny ACO 

Allround/MEA. V prostorech je zajištěné denní osvětlení, které bude doplněné 

osvětlením umělým, splňující požadavky podle ČSN 73 0580-2:2007. Nové 
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výplně otvorů – oken aj dveří, jsou navržené v soulade s novelou zákona 

o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.  

          Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším od-

padem v rámci celé lokality stávajícím způsobem. 

          V okolí předpokládané stavby se nenachází žádné zdroje hluku. Od cestné 

komunikace II. třídy č. 593 je investorský záměr vzdálený 415 m. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

          Dle radonového průzkumu spadají řešené pozemky do oblasti s nízkým ra-

donovým indexem. Vzhledem k tímto údajům je navrhnuté hydroizolační sou-

vrství zohledňující nízkou radonovou zátěž, v projektové dokumentaci 

doporučený protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás DEK elastek 40spe-

cial mineral (nosná vložka polyesterová rohož), v souvrství s SBS modifikovaným 

pásem DEK glastek 40 special mineral (s nosnou vložkou ze sklené tkaniny). Oba 

pásy celoplošně natavené k podkladu, resp. v souvrství. 

Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

          Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází žádný zdroj pro vznik 

bludných proudů – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

          Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – žádná ochrana z 

tohoto důvodu není potřebná. 
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d) ochrana před hlukem 

          Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí zajistí akustické vlastnosti celého 

obvodového pláště – obvodových stěn, střech i výplní otvorů. Stavba nebude 

akusticky ovlivňovat ani prostředí vnější. 

 

e) protipovodňová opatření 

          Stavba se nenachází v povodňovém nebo záplavovém území – žádná 

ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

 

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

          Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám vý-

skyt metanu apod. – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

          Napojovací místa technické infrastruktury se nachází na parcele č. 1649/1. 

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu vedoucí v ulici na jih – jihozápad 

od objektu. Elektrická energie bude připojená na vnější vedení NN zemním kabe-

lem na východ od objektu. Přesné umístnění napojení technické infrastruktury viz 

situační výkres.  

          Všechny přípojky inženýrských sítí jsou nově vybudované.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Celková spotřeba vody: 28 osob*150 l/os=4 200 l/den -> 4,2 m3/den 

Odhad množství splaškových a dešťových vod: 2,63 l/s 

Odhad dešťové vody: střecha + terasy = 11,45 l/s, zpevněné plochy 7,25 mm l/s, 

parkoviště 8,93 l/s 
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Dimenze kanalizační přípojky: DN 150 sklon 2% 

Dimenze odpadní vody do vsaku: DN 150 sklon 2%  

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

          Dopravní řešení je patrné ze situačního výkresu. Parkoviště při bytovém 

domě bude napojeno na místní komunikaci a má vyhrazené stání pro osoby se sní-

ženou schopností pohybu nebo orientace. Táto nová komunikace bude napojena 

přímo na stávající místní komunikace obce. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

          Investorský záměr bude napojený bezprostředně přístupný sjezdem z ob-

služné komunikace ve vlastnictví obce Brodzany, ústící do cestných komunikací 

III. a pak II. třídy č. 593 ve vzdálenosti 415 metrů. Na pozemku se bude nacházet 

parkovací stání pro 23 osobních automobilů o normových rozměrech. 

c) doprava v klidu 

          Součástí záměru je 23 nových parkovacích míst na stání pro osobní automo-

bily. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

          Cyklistické stezky nejsou součástí řešení. Chodník pro peších je veden po-

při parkovišti ke vchodu bytového domu.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

          Proběhnou terénní úpravy v minimální možné míře pro realizaci stavby. 
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Konkrétně ve vztahu k vybudování základových konstrukcí. Veškerá přebytečná 

zemina bude skladována na pozemku investora a bude nabídnuta k využití v rámci 

okolních pozemků, případně proběhne její odvoz. Část přebytečné zeminy bude 

použita pro drobné dotvarování terénu kolem bytových domů. 

 

b) použité vegetační prvky 

          Bude použité standardní zatravnění podle zvyklostí v dané vegetační ob-

lasti. 

 

c) biotechnická opatření 

          Žádná biotechnická opatření nebudou použita. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

 

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

          Při užívání stavby nedojde k negativnímu ovlivnění hluku, životního pro-

středí ani vody. V objektu nebude docházet ke vzniku nebezpečných odpadů. 

Vzniklé odpady budou tříděné a odváženy do příslušných kontejnerů. Bude zajiš-

těno pravidelné vyvážení komunálního odpadu. Stavba neovlivní klimatické po-

měry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu, nenaruší stabilitu ekosystému.  

 

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

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

          Stavba nebude mít žádná negativní vlivy na přírodu a krajinu, ani na ekolo-

gické funkce a vazby v krajině. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

          Stavba nebude mít žádná negativní vlivy na soustavu chráněných území Na-

tura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá-

měru na životní prostředí, je-li podkladem 

          Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA – žádné pod-

mínky tedy nejsou. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci zá-

kladní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných techni-

kách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

          Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah ome-

zení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Jediná navrhovaná 

ochranná pásma zde budou od nově budovaných rozvodů inženýrských sítí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

        Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním 

zákonem č.183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

Při provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci č. 601/2006 Sb. a všechny předpisy související a technologické 

postupy. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni, bude dodr-

žován pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce. 
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Prostředí v objektu bude odpovídat běžným podmínkám s předpoklady spl-

nění hygienických normativních, bezpečnostních i dalších požadavků na prostředí. 

Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby pro uživatele byl pobyt v ní příjemný a 

neohrožoval je na zdraví a životě. Při provozování stavby nedojde k žádnému ne-

gativnímu ovlivnění obyvatel ani k narušení faktorů pohody. 

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný 

úkryt a podobně. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

      Energie a voda budou odebírány z novo-vybudovaných připojovacích míst v 

rámci areálu. Pro měření spotřeby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodo-

měr. 

 

b) odvodnění staveniště 

     Odvodnění staveniště bude řešeno pro potřeby odčerpání srážkové vody pře-

čerpáním do stávající kanalizace přes kalové jímky. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

    Staveniště se nachází celé na pozemku investora. Tento prostor navazuje na 

místní dopravní trasu, stavba je tak pro zásobování snadno přístupná. 

     Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze v 

dostatečném množství a kapacitě zajistit přímo na staveništi. 

     Výpočet potřeby elektrické energie je pouze orientační, jelikož v současné 

době není znám harmonogram prací ani množství nasazené mechanizace. Před za-

hájením prací provede vybraný generální zhotovitel stavby vlastní výpočet po-

třeby elektrické energie. 

     Přípojná místa vody budou osazena vodoměry pro měření spotřeby a v zim-

ních měsících budou ochráněna zaizolováním nenasákavou tepelnou izolací proti 
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mrazu. Vybraný zhotovitel stavby provede před zahájením prací výpočet potřeby 

vody pro staveniště na základě harmonogramu prací a skutečné situaci na stave-

ništi. 

     Sociální zařízení staveniště bude napojeno do stávající areálové kanalizace. 

 

    Staveniště bude dočasně napojené na obecnou obslužní komunikaci obce Brod-

zany, za dodržení podmínek vlastníka zmíněné komunikace jako i normové poža-

davky. 

     Hlavně musí být dodržené ochranní a bezpečnostní předpisy pro provázku na 

této komunikaci, s rychlostním limitem 30 km/h. Vozidla vykonávající jakákoli 

práci, které následně budou staveniště opouštět, musí být před nájezdem řádně 

očistěná. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

   Stavba nemá negativní vliv na okolité pozemky a stavby. Pro účely stavby bu-

dou využívané jenom pozemky investora. Stavba bude prováděná tak, aby nebyly 

dotknuté práva majitelů sousedních pozemků. Požárně bezpečnostní prostor neza-

sahuje na okolité pozemky. Dál nedochází k zásahu do ochranných pásem nija-

kým jiným způsobem. 

 

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

cení dřevin 

      Staveniště bude ze všech stran zajištěné oploceno neprůhledným oplocením 

z vlnitého plechu s vjezdovým uzamykatelnými branami a bude provedeno opat-

ření proti vstupu nepovolaných osob na jednotlivé staveniště. Požadavky na sou-

visející asanace, demolice nebo kácení nejsou. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

      Pro zábor staveniště budou využity plochy v majetku investora. Rozsah zá-

boru staveniště je dán rozsahem řešeného území. Stálý zábor staveniště bude 
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kopírovat hranice pozemků investora. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

     Okolité obcházkové trasy budou řešené v soulade bezbariérového přístupu 

a přechodu.  

 

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

jejich likvidace 

Likvidace odpadu ze stavby 

   S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 

185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. A předpisů 

souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kate-

gorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, 

které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 

Sb.) a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě opráv-

něné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k 

tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodu-

jícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, ne-

bezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 

20 zák. č. 185/2001 Sb. 

   Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu 

odpadů z vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 

Číslo od-

padu 
Název odpadu původ 

Kategorizace 

odpadu 

17 0101 Beton 
Odpad při realizaci 

stavby (základy) 

O 

17 0102 Cihla 
Odpady vzniklé v  

průběhu výstavby 

O 

17 0103 Keramika 
Odpad od provádění ke-

ram. obkladů 

O 
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Evi-

dence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při 

kolaudaci stavby a na OŽP. Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů 

v rámci realizace stavby. 

 

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

     Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a bude 

nabídnuta k využití v rámci okolních pozemků, případně proběhne její odvoz. 

Část přebytečné zeminy bude použita pro drobné dotvarování terénu kolem by-

tového domu. Celkový objem vykopané zeminy při provádění podzemního pod-

laží a základových konstrukcí = cca 1350 m
3. 

 

17 0199 
Odpady drobné – 

blíže neurčené 

Odpady vzniklé v  

průběhu výstavby (po-

těry, mazaniny, …) 

O 

17 0201 Dřevo 
Zbytky dřeva od  

bednění 

O 

17 0202 Sklo Sklo z výplní otvorů O 

17 0203 Plast 
Drobný odpad při pra-

cích PSV 

O 

17 0301 
Asfalt s obsahem 

dehtu 
Zbytky hydroizolací 

N 

17 0407 Směs kovů Odpady z výstavby O 

17 0408 Kabely 
Zbytky a odřezky  

kabelů 

O 

17 0602 
Ostatní izolační ma-

teriál 

Zbytky a odřezky tep. 

izol. Pásů a vrstev 

O 

17 0701 
Směsný stavební a 

demoliční odpad 

Odpad nezatřidený do 

výše uvedených katego-

rií 

O 

15 0101 
Papírový a  

lepenkový odpad 

Obaly stav. mat.  

použitých na stavbě 

O 

15 0103 Dřevěný obal Zbytky obalů O 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

     Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Bu-

dou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující de-

vastaci půdy v okolí staveniště. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

    Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních 

prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být 

prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě na-

řízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. požadavky na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění poz-

dějších předpisů, a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení 

projektové dokumentace. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

     Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potřeba. 

  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

    Staveniště bude dočasně napojené na obecnou obslužní komunikaci obce 

Brodzany, za dodržení podmínek vlastníka zmíněné komunikace jako i normové 

požadavky. 

Hlavně musí být dodržené ochranní a bezpečnostní předpisy pro provázku na 

této komunikaci, s rychlostním limitem 30 km/h. Vozidla vykonávající jakákoli 

práci, které následně budou staveniště opouštět, musí být před nájezdem řádně 

očistěná. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

     Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný doda-

vatel stavby. 

V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat prová-

dění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou produkcí hluku nebyly prová-

děny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod.). 

V rámci výstavby se uvažuje s plánem kontrolních prohlídek stavby po násle-

dujících ucelených etapách výstavby: 

Prohlídka č. 1  Při předání staveniště –zde může být ze strany dotčených or-

gánů vznesen požadavek na případné další kontrolní prohlídky mimo tento plán 

prohlídek. 

Prohlídka č. 2  Při realizaci pokládky inženýrských sítí (před záhozem). 

Prohlídka č. 3  Při zahájení prací na provádění zpevněných ploch (zemní 

práce, podkladní konstrukce). 

Prohlídka č. 4  Při dokončení prací a zahájení přejímacího řízení (předko-

laudační prohlídka). 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťové vody budou odváděné do vsaků na pozemku investorského záměru, 

propadů do retenční nádrže. 
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D – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Účel stavby 

Účelem stavby je hromadné bydlení v bytovém dome s technickým záze-

mím, v souladu s programem sociálního rozvoje obce Brodzany. V bytovém dome 

se nachází 11 bytových jednotek. Předpokládaný maximální počet obyvatelů je 

28. Výstavba bude probíhat na částečně zastavěném pozemku. 

2. Zásady architektonického a provozního řešení 

2.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Jedná se o samostatně stojící novostavbu obdélníkového tvaru, která je pod-

sklepená se čtyřmi nadzemními podlažími. Přestřešení je formou jednoplášťové 

ploché střechy. Na severní a východní straně objektu se nachází parkoviště pro 

osobní automobily o kapacitě 23 míst, z toho jsou dvě jsou vyhrazena pro handi-

capované. Ze severní strany je rovněž vstup do domu.   

Materiálově bude fasáda provedena standardním kontaktním zateplovacím 

systémem s finální omítkou. Barvy budou voleny v odstínech tmavě šedé a bílé. 

Balkónové výplně se navrhují ze skleněných desek průhledných. Okenní otvory 

dřevo-hliníkové antracitové barvy, vstupní dveře budou hliníkové, antracitové 

barvy. Zábradlí balkonů je zhotoveno z nerezových sloupků a bezpečnostního 

skla.  

2.2 Dispoziční řešení 

Dispozičně je vstup do bytového domu řešen z veřejného chodníku, přes 

vstupní halu, kde jsou umístěny poštovní schránky, do chodby, kde je přístup na 

schodiště a k výtahu. Byty jsou zpřístupněny chodbou, která má přímou návaznost 

na každý byt. Schodiště propojuje podlaží. Ve čtyřech nadzemních podlažích se 

nachází 11 bytů typu 1+KK, 2+KK, 3+KK. Ve druhém a třetím podlaží mají byty 

přístup na balkon. K bytům ve čtvrtém podlaží přiléhají velkometrážní terasy. 

Společné prostory, které se nachází v suterénu tvoří společenská místnost, 
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posilovna, kolárna s kočárkárnou, sušárna a technická místnost. Pro každý byt je 

v podzemním podlaží navržen sklepní kóje.  

 

3. Bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obec-

ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.  

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 

pohybově a zrakově postižených jsou řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 

Sb. Veškeré přístupy do budovy jsou řešeny bezbariérově. Byty nejsou navrženy 

bezbariérově, ale dají se případně přizpůsobit. 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení 

Stavba je navržena tradiční zděnou technologii pro bydlení více domácností. 

4.1 Příprava území 

Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice tl. 150 mm pod celým ob-

jektem stavby. Ornice bude uložená na deponii na pozemku a po dokončení bude 

použita na terénní úpravy. 

4.2 Zemní práce a založení objektu 

Zemní práce budou prováděny pro potřeby výkopu pro suterén, základových 

rýh, inženýrských sítí a zpevněných ploch. Na výkop rýh bude použité rypadlo-

nakladač.  

Založení objektu je řešeno podrobně ve stavebně-konstrukční části této pro-

jektové dokumentace. Založení objektu vychází z inženýrskogeologického po-

sudku. 

Po ukončení výkopových prací je nutno provést přebírku základové spáry 

geologem a v souladu s ČSN 731001 ověřit únosnost základové půdy. Základová 

spára nesmí být narušena výkopovými pracemi, nesmí být poškozena vodou, mra-

zem či jiným způsobem znehodnocena – toto zhodnotí stavební geolog. Při 
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výkopech je nutné chránit základovou spáru proti promrzání a rozmáčení, začiš-

tění dna s odstraněním posledních 10 cm je nutné provést těsně před prováděním 

podkladních konstrukcí. Veškeré zemní práce je nutné provádět v souladu s plat-

nými bezpečnostními předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito pra-

cemi (zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb.). 

Založení objektu je navrženo pomocí plošných základů – základových pasů 

z prostého betonu dle projektové dokumentace. Základová spára musí vždy ležet 

v nezámrzné hloubce, a hlavně v rostlé zemině v celém půdorysu kvalitativně 

stejné. Bude nezbytně nutné, aby při provádění výkopů pro základy byl přítomen 

geolog, který zhodnotí skutečný stav a podle výsledku pak bude případně upra-

vena hloubka a popř. šířka základu. S ohledem na výše popsané skutečnosti si 

projektant vymiňuje právo na případnou změnu základů. Do základů bude vložen 

zemnící pásek, v základech budou vynechány prostupy pro kanalizaci a vodovod. 

4.3  Svislé konstrukce 

4.3.1 Zděné stěny a příčky 

Obvodové nosné zdivo v suterénu je navrženo z tvárnic ztraceného bednění 

tl. 300 mm vylité betonem C20/25. Jako hydroizolace jsou použity asfaltové pásy, 

zateplení suterénu je řešeno pomocí TI Isover EPS Perimetr tl. 160 mm.  

Obvodové zdivo NP je navrženo z keramických cihelných tvárnic 

247/300/249 mm P15, zdění na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné zdivo bude vy-

zděno z keramických cihelných akustických tvárnic 247/300/238 mm P20, zdění 

na maltu M10. 

Zdivo bude provedeno v souladu s ČSN a dle doporučených technologic-

kých zásad, pokynů a typových detailů předepsaných výrobci jednotlivých mate-

riálů. Technologii zdění stěn určí technolog dodavatele zdícího materiálu na 

základě konkrétních podmínek (například povětrnostní vlivy, rychlost výstavby, 

předpokládané zbytkové dotvarování, smrštění a podobně) a daného typu zdiva. 

Nad otvory budou osazeny nosné překlady ze sortimentu výrobce keramic-

kých tvárnic. Zdivo bude provedeno dle technologického postupu výrobce. 
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Zdění, kotvení, dilatace stěn, kluzná napojení provádět v souladu s technic-

kými podmínkami výrobce a platných norem, zejména ČSN 731101 Navrhování 

zděných konstrukcí a ČSN 732310 Provádění zděných konstrukcí. 

Příčky o skladební tloušťce 140 jsou navrženy z keramických cihelných 

bloků 497/140/249 mm P10, zdění na tenkovrstvou maltu a příčky. Komín bude 

kovový vedený v instalační šachtě.  

4.4 Vodorovné konstrukce 

4.4.1 Stropní konstrukce 

Stropy jsou navrženy jako ŽB monolitické desky tl. 230 mm. Použitý beton 

C20/25 a výztuž B500B navržená dle statika. 

4.4.2 Překlady  

Překlady jsou použity převážně keramické, některé jsou realizovány jako 

železobetonové monolitické, a odpovídají danému typu a tloušťce stěny, šířce ot-

voru, zatížení působícímu na překlad a možnosti požadované délky uložení pro 

daný typ překladu. Překlady jsou použity typové, dle druhu zdiva. U typových 

překladů je nutno splnit požadavky předepsané výrobcem. 

4.4.3 Schodiště 

V objektě je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Konstrukce schodiště 

je navržena jako železobetonová monolitická včetně podest a mezipodest. Scho-

diště bude vyztužené betonářskou výztuží, návrh vyztužení bude zpracován v 

rámci projektu pro provedení stavby. Povrchová úprava vnitřních schodišť bude 

provedena z keramické dlažby s protiskluznou úpravou. Zábradlí bude systémové 

dle požadavků investora kolem zrcadla a formou madla podél stěn. Schodiště je 

navrženo dle ČSN 73 4130. 

4.5 Výtahy  

V objektu se nachází výtah s nosností 480 kg, kapacitou 6 lidí a dostupností 

do každého patra.  
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4.6 Střešní plášť 

Střecha je plochá, jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev s asfaltovými 

pasy a nášlapní vrstvou z kačírku, spádovaná na 3 % s odtokem do střešních 

vpustí.  

Pokládky jednotlivých vrstev střechy a způsob provedení hydroizolací, pro-

stupů, dilatací atd. jsou provedeny dle doporučených technologických postupů a 

detailů výrobce. Navržené skladby střech splňují požadavky na tepelně technické 

vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstruk-

cemi dané normovými hodnotami – viz příloha stavební fyzika. 

4.7 Úprava povrchů vnějších  

4.7.1 Kontaktní zateplovací systém 

Jedná se o venkovní systém s upevněným tepelným izolantem k podkladu, 

výztužnou vrstvou a konečnou povrchovou úpravou s tenkovrstvou omítkou. Sys-

tém nemá provětrávanou vzduchovou mezeru, má výztužnou vrstvu a následnou 

konečnou úpravu, aplikovanou kontaktně na tepelný izolant. Způsob provedení a 

veškerá nutná opatření při návrhu a realizaci ETICS budou respektovat technolo-

gické požadavky a systémová řešení výrobce ETICS. 

Podklad před realizací musí být zbaven nečistot. Toho se dosáhne mecha-

nickým nebo tlakovým vodním čištěním dle charakteru zašpinění. Vyspravené 

podklady se napustí penetračním nátěrem. Penetrace je důležitá pro povrchové 

zpevnění, snížení nasákavosti stávajícího podkladu a pro zlepšení přilnavosti na-

nášené vrstvy.  

Zateplení budovy je navrženo jako certifikovaný zateplovací systém ETICS 

s fasádní tepelnou izolací z pěnového polystyrénu. Toto zateplení bude ukončeno 

u atikových plechů. TI bude mechanicky zakotvena pomocí hmoždinek do pod-

kladu. Typ kotvení bude odpovídat tloušťce tepelné izolace a podkladní kon-

strukci. 
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Po ošetření rovinnosti povrchu izolantu bude aplikována výztužná vrstva sys-

tému. Výztužná vrstva je tvořena výztužnou síťovinou zatlačenou do stěrkové 

hmoty a jejím uhlazením. U rohů okenních otvorů se vždy doplní zesílení vý-

ztužné vrstvy diagonálním pásem výztužné síťoviny o rozměrech min. 300 x 300 

mm. Jednotlivé pásy síťoviny jsou ukládány s min. přesahem 100 mm.  

Následně provedeme penetraci a pro konečnou exteriérovou povrchovou 

úpravu stěn se použije probarvená tenkovrstvá fasádní silikátová omítkovina. Ve-

likost zrna 3 mm. Barva omítky bude bílá a šedá. 

 

4.8 Úpravy povrchů vnitřních 

4.8.1 Omítky  

Omítky budou prováděny dle technologických předpisů výrobce. Vnitřní po-

vrchy jsou z vápenocementové omítky. Obklady stěn budou provedeny z keramic-

kých matných hladkých obkladaček. Přechody budou zakončeny přechodovými, 

koutovými a rohovými lištami. Spoje jsou těsněny pružnými silikonovými tmely 

odolnými plísním.  

4.8.2 Čistící zóna při vstupu do objektu  

Vnitřní čistící zóna 

Sestává ze vstupní haly, kde je umístěna čistící rohož ze 100% polypropylenu 

zataveného do PVC podkladu, barva hnědá, výška 18 mm.  

Vnější čistící zóna 

Exteriérová rohož o rozměru 1,0x1,5 m před hlavním vstupem do budovy. 

Provedení: kartáčový pásek uložení v hliníkovém rámečku, výška 30 mm. 

 

Konkrétní skladby všech konstrukcí včetně jejich tlouštěk jsou popsané v do-

kumentu Skladby konstrukcí. 
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4.9 Výplně otvorů 

4.9.1 Okna 

Řešeno podrobně v příslušném výpise. Konečné barevné a tvarové řešení 

bude odsouhlaseno architektem po předložení vzorků před zahájením výroby. 

 

4.9.2 Dveře vnější 

Dveře jsou z hliníkových dělených profilů s přerušeným tepelným mostem s 

dvojitým těsněním plné s proskleným světlíkem. Součinitel prostupu tepla Uw dle 

výpisu. Prosklení izolačním trojsklem bezpečnostním (proti poranění osob při roz-

bití a proti mechanickému proražení). 

Řešeno podrobně v příslušném výpise dveří. Konečné barevné a tvarové ře-

šení bude odsouhlaseno architektem po předložení vzorků před zahájením výroby. 

4.9.3 Dveře vnitřní  

Vnitřní dveře budou dřevěné typových rozměrů v obložkových zárubních. 

Protipožární dveře budou s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ v ocelo-

vých zárubních. Kování dveří na únikových cestách bude s panikovou funkcí (viz 

PBŘ). 

Dvířka instalačních šachet budou s požární odolností dle PBŘ, dvířka elek-

trorozvaděčů, hydrantů atd. – plechová s nátěrem. 

Řešeno podrobně v příslušném výpise dveří. Konečné barevné a tvarové ře-

šení bude odsouhlaseno architektem po předložení vzorků před zahájením výroby. 

4.10 Izolace 

4.10.1 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Hlavní hydroizolace v rámci střešního pláště je navržena z asfaltových pásů, 

vzhledem k provozu je navržena parozábrana a je navržena z asfaltového pásu. 

Proti zemní vlhkosti a radonu (nízký radonový index) je navržena izolace ze 

dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů, jeden s vložkou z polyesterové ro-

hože, druhý s vložkou ze skleněné tkaniny (natavené). 
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Jednotlivé typy izolací jsou řešeny konkrétně v dokumentu Skladby kon-

strukcí. 

4.10.2 Izolace tepelné  

Kontaktní zateplovací systém je navržený z fasádního pěnového polystyrénu. 

Suterén pomocí Perimetra. Zateplení v rámci střešního pláště je řešeno deskami a 

spádovými klíny z pěnového polystyrénu. Jednotlivé typy izolací jsou řešeny kon-

krétně v dokumentu Skladby konstrukcí. 

4.10.3 Izolace akustické  

V konstrukcích podlah bude na stropní desce položena kročejová izolace v 

celkové tloušťce dle konkrétní skladby podlahy. Požadavky dle ČSN 73 0532 na 

zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov budou respektovány. 

Všechny zdroje pro přenos hluku konstrukcemi (výtahové stroje, kotle apod.) 

musí být pružně uloženy. 

4.11 Výrobky pomocní stavební výroby  

4.11.1 Klempířské výrobky 

Oplechování parapetu oken dle výrobce z pozinkovaného ocelového plechu. 

Svody budou systémové SCHULTER-BARIN. Klempířské výrobky jsou popsané 

ve vybraných detailech a výpisech klempířských výrobků. 

4.11.2 Zámečnické výrobky  

Řešené ve výpisech Zámečnické výrobky. 

5. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 

oslunění, akustika, vibrace – popis řešení, zásady 

hospodaření s energiemi 

Součástí práce jsou tepelně technické a akustické výpočty – viz složka č. 6 

STAVEBNÍ FYZIKA. 
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Denní osvětlení je řešeno výplněmi stavebních otvorů – okny. Úroveň při-

rozeného osvětlení okny je dostatečná. Umělé osvětlení je řešeno LED úspornými 

žárovkami. Opatření proti přílišnému osvětlení bude doplněno vnitřními žaluzi-

emi.  

Při užívání stavby se neočekává výskyt vibrací.  

Objekt je navržen jako energeticky úsporný a spadá do energetické nároč-

nosti třídy B. 

6. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

Na pozemku byt proveden průzkum pronikání radonu. Na základě tohoto 

průzkumu bylo stanoveno, že se objekt nachází ve nízkém radonovém riziku. Proti 

zemní vlhkosti a radonu je navržena izolace ze dvou SBS modifikovaných asfal-

tových pásů, jeden s vložkou ze skleněné tkaniny, druhý s vložkou z polyesterové 

rohože. 

Nepředpokládají se žádné další negativní účinky vnějšího prostředí na 

stavbu.  

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze projektu – viz složka č. 

5- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 

8. Výpis použitých norem 

ČSN 73 0401 Obytné budovy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
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ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků 

ČSN 73 6160 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 

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

Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu v Brodzanech. Obsah bakalářské práce byl zpracován na 

základě nabytých znalostí z dosavadního studia. Práci jsem zpracovala svědomitě 

a v souladu se zadáním, platnými normami a vyhláškami. 

Součástí práce je architektonická studie, výkresová část, technické zprávy, po-

žárně bezpečnostní řešení, stavební fyzika, kde se řeší tepelně technické, akustické 

řešení a osvětlení a proslunění, výpisy prvků, skladby konstrukcí, výkresy kon-

strukčních detailů a výpočty související s návrhem bytového domu.  

Navrhovaný objekt se drží trendu moderních bytových domů umístěných 

v okrajových částech rozrůstajících se menších obcích. Bytový dům splňuje mé 

požadavky na bydlení v bytovém domě, a tak bych si dokázala představit bydlení 

v jedním z jeho bytů. 

Během práce jsem se naučila mnoho nového a uvědomila si několik důležitých 

konstrukčních detailů a pracovních postupů. Práce na tomto projektu mi byla pří-

nosem, protože jsem měla možnost si vyzkoušet zpracovat celou projektovou do-

kumentaci od studie, přes výkresy, až po posouzení požární bezpečnosti. A při 

dodržení veškerých technologických postupů, platných norem a vyhlášek bude 

bytový dům provozu schopný a jeho užívaní bude bezpečné. 



 

47 

 

Seznam požitých zdrojů 

Normy:  

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. Červen 2005. Praha: 

Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Říjen 2011. Praha:Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Listopad 

2005. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. Červen 2005. 

Praha: Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlast-

nosti stavebních výrobku – Požadavky. Únor 2010. Praha: Úřad pro technickou norma-

lizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Červenec 2016. Praha: 

Centrum technické normalizace pro požární ochranu, 2016. 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Květen 2009. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0401 Obytné budovy. Červen 2004. Praha: Český normalizační institut, 2004 

ČSN 73 0833 Z1 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Březen 

2013. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013 

ČSN 73 4130 Z1 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Únor 2018. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018 

 

Vyhlášky a zákony: 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

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

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 



 

48 

 

Internetové zdroje: 

Wienerberger: zdíci systém [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: https://wiener-

berger.cz/ 

Cemix: Stavební hmoty[online]. 2017 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.cemix.cz/ 

Baumit: Omítky [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://www.baumit.cz/  

Dek: Stavební materiály [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/ 

Isover: Zateplovací systém [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.isover.cz/ 

TZB-info [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/ 

Rako [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: https://www.rako.cz/ 

Rigips [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: www.rigips.cz 

Podlahyegger [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: www.podlahyegger.cz 

Fasády a omietky weber [online]. 2019 [cit. 2019-05-8]. Dostupné z: www.weber-terra-

nova.sk  

Schlüter system [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: www.schlueter.cz 

Mea odvodnení [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: www.mea-odvodneni.cz 

Aco allround sklepní světlík [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.levnestavebniny.cz/sklepni-svetliky/sklepni-svetliky/ 

Gapa rohože [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: https://www.gapa.cz/ 

Topwet [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: www.topwet.cz 

Vekra okna [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: www.vekra.cz 

Kataster nehnuteľností [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: www.zbgis.skgeo-

desy.sk  

Vstupní stříška Blumfeldt [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: www.electronic-

star.sk  

Isokorb [online]. 2019 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z https://www.schoeck-wit-

tek.cz/cs/isokorb 

 

 

 

 

https://wienerberger.cz/
https://wienerberger.cz/
https://wienerberger.cz/
https://wienerberger.cz/
https://www.cemix.cz/
https://www.baumit.cz/
https://www.dek.cz/
https://www.isover.cz/
https://www.tzb-info.cz/
https://www.rako.cz/
http://www.rigips.cz/
http://www.podlahyegger.cz/
http://www.weber-terranova.sk/
http://www.weber-terranova.sk/
http://www.weber-terranova.sk/
http://www.weber-terranova.sk/
http://www.schlueter.cz/
http://www.mea-odvodneni.cz/
https://www.levnestavebniny.cz/sklepni-svetliky/sklepni-svetliky/
https://www.gapa.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.zbgis.skgeodesy.sk/
http://www.zbgis.skgeodesy.sk/
http://www.zbgis.skgeodesy.sk/
http://www.zbgis.skgeodesy.sk/
http://www.electronic-star.sk/
http://www.electronic-star.sk/
https://www.schoeck-wittek.cz/cs/isokorb
https://www.schoeck-wittek.cz/cs/isokorb
https://www.schoeck-wittek.cz/cs/isokorb
https://www.schoeck-wittek.cz/cs/isokorb


 

49 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

BP   bakalářská práce 

B.p.v.  Balt po vyrovnaní 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

apod.  a podobně 

ČSN  Česká státní norma 

HI   hydroizolace 

IČ   identifikační číslo 

vyhl.  vyhláška 

dl.    délka 

tl.    tloušťka 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

p. č.   parcela číslo 

k.ú.   katastrální území 

odst.  odstavec 

Sb.   sbírky 

NP   nadzemní podlaží 

S   suterén 

S – JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální  

m n. m.  metry nad mořem 

BD   bytový dům 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

ŽB   železobeton  

TI   tepelná izolace  

U   součinitel prostupu tepla 

Uem    průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc   doporučený součinitel prostupu tepla 
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Uem,rq   požadovaný součinitel prostupu tepla 

∑   suma 

KV    konstrukční výška 

SV    světlá  výška 

λ   součinitel tepelné vodivosti 
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