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ABSTRAKT  

Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu 
v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Bytový dům 
je navržen jako klasická zděná stavba o pěti podlažích s plochou střechou. V objektu se nachází dvanáct 
bytových jednotek, provozovna kavárny, domovní vybavení a technické zázemí objektu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

bytový dům, provozovna, vysoce tepelně izolační zdivo, ISO nosník, schodišťový blok, požární 
bezpečnost, součinitel prostupu tepla, vzduchová a kročejová neprůzvučnost, energetický štítek, 
plochá střecha, vzduchotechnika, lehká plovoucí podlaha 

ABSTRACT  

The subject of this bachelor thesis is the elaboration of documentation for the construction of 
an apartment building in Rožnov pod Radhoštěm. It is a detached object on a slightly sloping terrain. 
The apartment building is designed as a classic brick building with five floors and flat roof. The building 
has twelve flat units, a café, home furnishings and technical facilities. 

KEYWORDS  

apartment building, business premises, high thermal insulation masonry, ISO beam, staircase block, 
fire safety, heat transfer coefficient, air and impact sound insulation, energy label, flat roof, air 
conditioning, light floating floor 
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ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby novostavby bytového 
domu s technickým zázemím a provozovnou kavárny v Rožnově pod Radhoštěm. Stavba bytového 
domu je koncipována jako samostatně stojící budova v lokalitě sloužící pro budoucí výstavbu 
hromadného bydlení. Bytový dům je navržen jako klasická zděná stavba o pěti podlažích s plochou 
střechou. V objektu se nachází dvanáct bytových jednotek, provozovna kavárny, domovní vybavení a 
technické zázemí objektu Každý byt má balkón, lodžii, případně terasu. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navržení bytového domu, který by svou dispozicí a konstrukčním 
uspořádáním splňoval požadavky vycházející z platných norem, vyhlášek a předpisů.  
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A .1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům s kavárnou 
Místo stavby:   Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

KÚ: Rožnov pod Radhoštěm, Parcelní číslo: 2442/58 
Stupeň dokumentace:  DPS (dokumentace provádění stavby) 

A .1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:  Město Rožnov pod Radhoštěm 

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

A .1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: 
Projektant:  Adriana Šubová 

Kalná nad Hronom, Červenej armády 172/46, 935 32 Kalná nad Hronom 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: 
Projektant:  Adriana Šubová 

Kalná nad Hronom, Červenej armády 172/46, 935 32 Kalná nad Hronom 

VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKA: 
Dodá specializovaná profese 

SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ INSTALACE: 
Dodá specializovaná profese 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO.01 Bytový dům 
SO.02 Odstavní a parkovací plocha 
SO.03 Nástupní plocha 
SO.04 Zpevněné plochy 
SO.05 Prostor pro odpad 
SO.06 Retenční nádrž a přípojka  
SO.07 Revizní šachta a přípojka  
SO.08 Vodoměrná šachta a přípojka elektřiny  
SO.09 Plynoměrový rozvaděč a přípojka  
SO.10 Elektroměrový rozvaděč a přípojka 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Pro vypracování dokumentace bylo použito následujících podkladů: 

• Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm 
• Územní studie lokality Písečný 
• Informace z katastru nemovitostí 
• Platné normy, vyhlášky, předpisy a podklady výrobců 
 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad 
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

A) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ 

ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, 

Bytový dům se nachází v zastavitelném území města Rožnov pod Radhoštěm, v katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm [742937]. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je 
nezastavěný s mírným sklonem 3-7°. Nachází se v území vyčleněném územním plánem jako území pro 
budoucí výstavbu hromadného bydlení (BH). Pozemek se nachází v CHKO Beskydy. Na pozemku 
se v současnosti nachází trávnatý porost. Stavba bude napojena na stávající technickou a dopravnou 
infrastrukturu. Všechny přípojky k objektu budou budovány nově. Pozemek je přímo napojen 
na komunikace. Na pozemku budou k dispozici na zpevněné a odvodněné ploše parkovací místa 
a nástupní plocha sloužící k nástupu požárních jednotek a požární techniky k protipožárnímu zásahu. 

Výřez z katastru nemovitostí s vyznačením předmětného pozemku 

B) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM 

SOUHLASEM, 

Navržená projektová dokumentace není v rozporu s územním rozhodnutím, regulačním plánem, 
veřejnoprávní smlouvou ani územním souhlasem.  

C) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV 

PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY, 

Projekt je v souladu s novým územním plánem města. Navrhovaná stavba splňuje požadavky návrhu 
územně plánovací dokumentace. Stavba je umístěna na okraji města, kde byla budova tohoto 
charakteru územně plánována. V dané lokalitě se plánuje širší výstavba hromadného bydlení včetně 
nových inženýrských sítí a občanského vybavení. 
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Výřez z územního plánu s vyznačením předmětného pozemku 

 

D) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ 

NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 

E) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

Pro danou stavbu nebyly vydány žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

F) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD., 

V rámci přípravy na stavbu bytového domu nebyl proveden žádný geologický a hydrogeologický 
průzkum, který je doporučeno provést před započetím samotní výstavby. Výsledek průzkumů musí být 
odevzdán statikovi, pro přesné řešení základových konstrukcí. 

Z územní studie vyplývá, že v blízkosti pozemku se nachází vodovod ve správě Vodovodů a kanalizací 
Vsetín, a.s.  
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CHARAKTERISTIKA POZEMKU Z PŮDNÍHO FONDU 

Genetický půdní představitel:  kambizem modální eubazická (KAme´), kambizem modální 
mesobazická (KAma´) 

Půdotvorný substrát:   břidlice, fylity, hadce a lehký flyš, lehký kulm 
Radonový index:   1 
Hydrologická skupina:   B-půdy se střední rychlostí infiltrace (0,1- 0,2 mm.min-1)  
Infiltrace a propustnost:  vyšší střední (0,15-0,20 mm.min-1) 
Retenční vodní kapacita:   nižší střední (100-160 l.m-2) 
Využitelná vodní kapacita:  nižší střední (80-109 l.m-2) 
Skeletovitost:    středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50 %) 
Hloubka půdy:   půda hluboká, půda středně hluboká (do 30 cm) 

Zemina na pozemku je schopná absorbovat dešťovou vodu ze zpevněných ploch. Voda ze střechy 
objektu bude odvodněna do kanalizace. Půda není trvale ani periodicky zamokřená. Nevhodná 
k zatravnění, zalesnění a stavbě nádrží. Půda není ohrožena větrnou erozí. Pozemek spadá do 
sedmého klimatického regionu (mírně teplý, vlhký).  

G) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Pozemek se nachází ve 4. zóně CHKO Beskydy a zemědělském půdním fondu. Dále se území nenachází 
v žádném zvláště chráněném území, záplavovém území ani jiném chráněném území. 

H) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD, 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani ve výrazně svažitém terénu. Nejsou tedy stanoveny 
žádné podmínky pro takovéto území. 

I) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 

POMĚRY V ÚZEMÍ, 

Stavba se nachází na okraji bytové výstavby. Vliv stavby na okolní stavby bude minimální. Stavba 
nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry 
v území. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje za hranice pozemku. 

Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor ve spolupráci 
s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Po dobu 
výstavby ani při jejím dalším užívání nedojde k překročení limitů uvedených v příslušných předpisech 
pro škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, zápach, znečišťování vod i pozemních 
komunikací. Zemina na pozemku je schopná absorbovat dešťovou vodu ze zpevněných ploch. Voda 
ze střechy objektu bude odvodněna do kanalizace. Při vykládání materiálu, nakládání suti a montážních 
pracích může dojít k lokálnímu poškození a znečištění stávajících zpevněných ploch. Po dokončení prací 
budou poškozené plochy opraveny dodavatelem.  

J) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN, 

Pozemek je v současnosti zatravněn a nezastavěn. Nejsou žádné požadavky na kácení dřevin a demolici 
objektů. Před samotnou výstavbou bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na staveništi 
a následně použita na terénní úpravy. 
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K) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA, 

Pozemek se nachází v zemědělském půdním fondu.  Hodnota BPEJ=72714 (2190 m2). Vzhledem k této 
skutečnosti bude podána žádost o vyjmutí pozemku z pozemkového fondu. Pozemek spadá do 
IV. stupně ochrany zemědělského půdního fondu. Jedná se o produkčně málo významnou půdu.   

L) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ 

STAVBĚ, 

Komunikačně bude bytový dům napojen zpevněnými plochami na nově vybudovanou veřejnou 
komunikaci. Technická infrastruktura není plně vybudována. V těsné blízkosti pozemku se nachází 
pouze vodovod ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. Jelikož se jedná o lokalitu určenou pro 
novou výstavbu, veškeré inženýrské sítě a přípojky těchto sítí budou nově budovány. 

M) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE, 

Žádné věcné, časové, podmiňující, vyvolané nebo související investice nejsou v době zpracování 
projektové dokumentace známy. 

N) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ, 

Parcelní číslo:   2442/58  
Obec:    Rožnov pod Radhoštěm [544841] 
Katastrální území:  Rožnov pod Radhoštěm [742937] 
Druh pozemku:  orná půda 
Sousední pozemky:  2442/56, 2442/57, 3605/1, 3611/1 
 

O) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ 

NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO, 

Parcelní číslo:   3605/1 
Obec:    Rožnov pod Radhoštěm [544841] 
Katastrální území:  Rožnov pod Radhoštěm [742937] 
Druh pozemku:  ostatní plocha 

Parcelní číslo:   3611/1 
Obec:    Rožnov pod Radhoštěm [544841] 
Katastrální území:  Rožnov pod Radhoštěm [742937] 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 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 

HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, 

Jedná se o novostavbu bytového domu a přilehlých zpevněných ploch. 

B) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bytový dům obsahuje dvanáct bytových jednotek. Každý byt má balkón, lodžii, případně terasu. V 1.PP 
se nachází provozovna kavárny, technické zázemí objektu a domovní vybavení. Technické zázemí 
objektu je tvořeno kotelnou a strojovnou vzduchotechniky. 

C) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Stavba je svým charakterem trvalá. 

D) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ 

UŽÍVÁNÍ STAVBY, 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Rozsah a obsah projektové 
dokumentace je zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 405/2017 Sb. Navržená novostavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a nařízení vlády č. 461/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

E) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

Pro danou stavbu nebyly vydány žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. Stavebník 
zajistí před zahájením výstavby vytyčení veškerých inženýrských sítí. 

F) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (KULTURNÍ PAMÁTKA 

APOD.) 

Pozemek se nachází v CHKO Beskydy a zemědělském půdním fondu. Dále se území nenachází 
v žádném zvláště chráněném území, záplavovém území ani jiném chráněném území. 

G) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, 

UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD., 

V 1.NP až 4.NP se nachází dvanáct bytových jednotek. Každý byt má balkón, lodžii, případně terasu. 
V 1.PP se nachází provozovna kavárny, technické zázemí objektu a domovní vybavení. Technické 
zázemí objektu je tvořeno kotelnou a strojovnou vzduchotechniky. 
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Užitná plocha: 
           
           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Užitná plocha podlaží:  1PP 244 m2 

1NP 278 m2 
2NP 279 m2 
3NP 279 m2 
4NP 285 m2 

Celkem:          1365 m2 

Zastavěná plocha:  957 m2 (BD 357 m2, zpevněné plochy 600 m2) 
Plocha pozemku: 2226 m2 
Procento zastavění: 43 %  
Obestavěný prostor: 5340 m3 

H) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ 

S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA 

ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD., 

Objekt bude napojen na veřejné sítě – plynovod, vodovod, rozvody NN, kanalizační síť a komunikační 
sítě. Technické zázemí objektu je tvořeno kotelnou a strojovnou vzduchotechniky. Tepelně technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů odpovídají vyhláškám a předpisům na požadovaný 
součinitel prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. Projektovaná stavba splňuje požadavky na 
energetickou náročnost stavby podle zákona 406 / 2000 Sb. o hospodaření energií.  

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 

S veškerým odpadem, vznikajícím při provozu v objektu, bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Provozem stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad, odvoz a likvidace odpadů při provozu 
bude řešena specializovanou firmou, se kterou investor bude řešit odvoz a likvidaci odpadu. 

Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Odpad bude tříděn 
na směsný odpad, papír, sklo, plasty. Kovy budou odváženy do sběrných surovin, papír, sklo a plasty 
budou ukládány do kontejnerů pro tříděný odpad, vyřazené elektrické zařízení bude odváženo do 

PODLAŽÍ NÁZEV 
PLOCHA 
OBYTNÉ 

ČÁSTI [m2] 

PLOCHA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

[m2] 

PLOCHA 
CELKEM [m2] 

1.NP 

BYT 1.1 2+kk 42 10 52 

BYT 1.2 3+kk 64 21 85 

BYT 1.3 3+kk 74 15 89 

BYT 1.4 2+kk 39 10 49 

2.NP 

BYT 2.1 2+kk 42 8 50 

BYT 2.2 3+kk 64 20 84 

BYT 2.2 4+kk 113 18 132 

3.NP 
BYT 3.1 4+kk 106 23 129 

BYT 3.2 4+kk 113 18 131 

4.NP 

BYT 4.1 2+kk 42 8 50 

BYT 4.2 4+kk 133 36 169 

BYT 4.3 1+kk 35 15 50 
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sběrného dvoru případně ukládáno do kontejnerů na drobný elektroodpad. Baterie a akumulátory 
budou odvezeny do kontejnerů pro elektroodpad, nebo sběrných dvorů. 

Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění jejich 
skladování. Jednotlivé nádoby pro komunální odpad budou umístěny ve vyhrazeném prostoru, kde 
budou odpady přechodně skladovány, než budou předány odborné firmě k likvidaci – v souladu 
s příslušnými předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provozního řádu objektu. Pravidelný 
odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma.  

ODPAD Z ČINNOSTI UŽIVATELŮ 

Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 

1 Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 
2 Plastové obaly O 15 01 02 
3 Kovové obaly O 15 01 04 
4 Kompozitní obaly O 15 01 05 
5 Skleněné obaly O 15 01 07 
6 Papír a lepenka O 20 01 01 
7 Sklo O 20 01 02 
8 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 20 01 08 
9 Textilní materiály O 20 01 11 

10 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 01 21 
11 Baterie a akumulátory O 20 01 34 
12 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení N 20 01 35 
13 Plasty O 20 01 39 
14 Kovy O 20 01 40 
15 Biologicky rozložitelný odpad O 20 02 01 
16 Směsný komunální odpad O 20 03 01 
17 Objemný odpad O 20 03 07 

I) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA 

ETAPY, 

Zahájení výstavby: 04/2021 
Ukončení výstavby: 10/2022 
Stavba bude provedena ve dvou etapách. 
1. Etapa-bytový dům a přípojky inženýrských sítí 
2. Etapa-zpevněné plochy 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele stavby.  

J) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Přesná výše nákladů bude stanovena po výběrovém řízení. 

SO.01 – Bytový dům 
Obestavěný prostor  5340 m3  
Cena za m3   6000 Kč  
Orientační náklady  32 000 000 Kč 
 
 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
21 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

A) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ, 

Navržená novostavba bytového domu je koncipována s ohledem na možnost budoucího rozvoje území 
jako celku, tak s přihlédnutím k možnosti vybudování další etapy bytové zástavby na okolních 
pozemcích ve vlastnictví stavebníka. Tato oblast je do územního plánu města začleněna jako 
zastavitelná plocha pro BH – plocha pro bydlení hromadné. Navrhovaný objekt bude v blízkosti místní 
komunikace a budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od sousedních objektů a od hranic 
pozemků. 

Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu se sklonem 3-7°. Výškového rozdílu bylo využito při návrhu 
a umístění objektu, díky čemuž je prostor provozovny a vstup do technického zázemí na úrovni 
upraveného terénu. Prostor sklepů je pod úrovní okolního terénu. 

B) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ 

ŘEŠENÍ. 

Objekt je navržen jako zděný pětipodlažní, podsklepený bytový dům s plochou střechou. V 1.NP až 4.NP 
se nachází dvanáct bytových jednotek. Každý byt má balkón, lodžii, případně terasu. V 1.PP se nachází 
provozovna kavárny, technické zázemí objektu a domovní vybavení. Technické zázemí objektu je 
tvořeno kotelnou a strojovnou vzduchotechniky. 

Objekt je obdélníkového tvaru. Fasádu bude tvořit tepelně-izolační probarvená omítka. Balkonové 
konzoly, lodžie, prosklená stěna schodišťového prostoru, francouzská okna a HS portály se žaluziemi 
tvoří dominantní části východní, jižní a západní fasády. Na ploché střeše bude pochozí vrstva z kačírku. 
Okolní zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. Vchod do obytné části objektu je 
orientován na východ. Provozovna je převážně orientovaná na jih. Technické zázemí se nachází 
v západní části objektu s vchodem orientovaným na jih.  

 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Ze stavebního hlediska se jedná o bytový dům, tzn. více, než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.PP: 

Levou část objektu tvoří provozovna a technické zázemí objektu. Provozovna kavárny obsahuje i sklad 
a hygienické zázemí. Kotelna a strojovna VZT je řešena samostatným vstupem. V pravé části se nachází 
vstup do obytné části objektu a domovní vybavení objektu (sklepy a úklidová místnost). 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP: 

Na prvním nadzemním podlaží se nachází čtyři bytové jednotky. Ve východní části se nachází dvě 
bytové jednotky typu 2+kk. Každá jednotka obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, koupelnu 
a zádveří. V západní části se nachází dvě bytové jednotky typu 3+kk. Každá jednotka obsahuje obývací 
pokoj s kuchyní, ložnici, dětský pokoj, koupelnu, WC a zádveří. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 2.NP: 

Na druhém nadzemním podlaží se nachází tři bytové jednotky. Ve východní části se nachází jedna 
bytová jednotka typu 2+kk, která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, koupelnu a zádveří. 
V západní části se nachází jedna bytová jednotka typu 3+kk, která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, 
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ložnici, dětský pokoj, koupelnu, WC a zádveří. V jižní části se nachází jedna bytová jednotka typu 4+kk, 
která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, dětské pokoje, koupelnu, šatník, WC a zádveří. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 3.NP: 

Na třetím nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky. V severní části se nachází jedna bytová 
jednotka typu 4+kk, která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, šatník, dětské pokoje, dvě 
koupelny, WC a zádveří. V jižní části se nachází jedna bytová jednotka, která obsahuje obývací pokoj 
s kuchyní, ložnici, dětské pokoje, koupelnu, šatník, WC a zádveří. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 4.NP: 

Na posledním nadzemním podlaží se nachází tři bytové jednotky. Ve východní části se nachází jedna 
bytová jednotka typu 2+kk, která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, koupelnu a zádveří. Druhá 
bytová jednotka ve východní části je typu 1+kk, obsahuje obytnou místnost s kuchyní, koupelnu 
a zádveří. V západní části se nachází jedna bytová jednotka typu 4+kk, která obsahuje obývací pokoj 
s kuchyní, ložnici, dětské pokoje, šatníky, koupelnu, WC a zádveří.  

 Bezbariérové užívání stavby 

Bytový dům je v prostoru provozovny v 1.PP řešen bezbariérově podle předpisů platných v době 
výstavby, zejména musí být dodrženy podmínky pro bezbariérové užívání stavby podle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Samotné bytové jednotky nejsou koncipovány ani projektovány pro trvalé využívání osob s pohybovým 
či jiným postižením. 

V rámci vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb splňují objekty zejména tyto body: 

• samotný přístup ke stavbě je vytýčený přirozenými nebo umělými vodícími liniemi 
• sklon plochy před vstupem bude pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,00 %) 
• vstupy do objektů budou mít šířku nejméně 1 250 mm, hlavní křídlo dvoukřídlých dveří bude 

umožňovat otevření nejméně 900 mm 
• klika dveří bude umístěna nejvýše 1 100 mm od podlahy 
• povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu 
• nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo hodnotu výkyvu kyvadla 

nejméně 40 nebo úhel kluzu nejméně 10° 
• výškové rozdíly pochozích ploch v objektu nebudou vyšší než 20 mm 
• prostory, ve kterých se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu, odpovídají 

manévrovacím schopnostem vozíku pro osoby s pohybovým omezením, respektive jeho 
bezkoliznímu průjezdu 

• jednotlivé dveře mezi těmito prostory jsou navržené se světlou průchozí šířkou min. 900 mm, 
všechny tyto dveře jsou řešeny bez prahu a budou doplněny okopovým plechem pro zvýšení 
mechanické odolnosti 

• vstupní dveře a dveře do společných prostor budou bez prahů 
• bude vyhrazeno parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Pro vertikální pohyb osob s omezenou schopností pohybu je v centrální chodbě umístěn osobní výtah. 
Klec výtahu bude mít šířku 1200 mm a hloubku 1400 mm a výtah svým vybavením a rozměry bude 
vyhovovat požadavkům na bezbariérové užívání. Světlá šířka výtahových dveří bude 900 mm 
a výtahové dveře budou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné. Před nástupními místy výtahu 
bude volná plocha min. 1500x1500 mm.  
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V kavárně bude zřízena samostatná bezbariérová záchodová kabina o rozměrech min. 2150 x 1800 
mm. V kabině bude umístěná záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděv, prostor pro odpadkový koš, 
sklopná madla a bude vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Umyvadlo bude opatřeno 
stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Po obou stranách záchodové mísy budou 
sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a budou umístěna 800 mm nad podlahou. Tato madla 
budou přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Otevírání dveří šířky min. 800 mm bude provedeno 
směrem ven z kabiny. 

 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. Při realizaci prací musí být tyto práce 
prováděny v souladu s platnými předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 
a to zejména vyhláškou č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále jsou pracovníci prováděcí firmy povinni používat osobní ochranné 
pomůcky a dodržovat, bezpečnostní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a systémů. Pracovníci 
budou o práci s jednotlivými systémy proškoleni. 

 Základní charakteristika objektů 

A) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, 

Bytový dům je navržen jako klasická zděná stavba o pěti podlažích s plochou střechou. V objektu se 
bude nacházet dvanáct bytových jednotek, provozovna kavárny, domovní vybavení a technické zázemí 
objektu. V rámci výstavby budou na pozemku vybudovány zpevněné plochy pro odstavení vozidel, 
nástupní plocha pro hasící jednotky, prostor pro uložení odpadu a chodník. 

B) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, 

Základovou konstrukci budou tvořit základové z betonu třídy C20/25, výztuž bude zhotovena z oceli 
třídy B 505 B. Podkladní deska tl. 150 mm bude z betonu. Jako izolace spodní stavby proti vlhkosti 
a radonu bude použitý modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou Al vložkou kašírovanou skleněnými 
vlákny a pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Před započetím 
betonáže bude do základové spáry uložen zemnící pásek FeZn pro uzemnění hromosvodu 
a elektroinstalace. 

Obvodové konstrukce jsou z vysoce tepelněizolačního zdiva z lehčených keramických cihel vyplněných 
minerální vlnou. Vnitřní mezibytové a nosné stěny budou akustické 250 mm tlusté tvarovky typu 
THERM a ostatní příčky budou také keramické akustické tloušťky 115 mm typu THERM. Vodorovné 
nosné konstrukce budou ze železobetonu. Jednotlivá podlaží budou spojena ŽB schodištěm 
s mezipodestou. Nosné části balkónů jsou řešeny monolitickými konzolami vyloženými pomocí 
ISO nosníků. Výplně vnějších otvorů budou řešeny dřevohliníkovými výrobky s izolačním trojsklem. 

C) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

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

 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

A) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Objekt bude napojen na všechny inženýrské sítě zemním vedením. Na pozemku bude zhotovený hlavní 
uzávěr plynu, pojistková skříň, vodoměrná šachta, retenční nádrž a revizní šachta pro kanalizaci. 
V objektu bude zhotoven rozvaděč elektrické energie a každá bytová jednotka bude mít vlastní 
elektroměr umístěný ve zádveří objektu a bytovou rozvodnici v zádveří bytu.  

Teplá užitková voda bude připravována centrálně v zásobníku umístěném v kotelně. Rozvod teplé vody 
je navržen s nucenou cirkulací, rozvody teplé vody a cirkulace budou vedeny souběžně s rozvodem 
pitné vody. Hlavní horizontální rozvody budou vedeny volně pod stropem suterénu k větvím 
stoupacího potrubí do nadzemních podlaží. Stoupací potrubí bude vedeno souběžně v instalačních 
jádrech jak pro studenou vodu, tak i pro teplou vodu. V každé bytové jednotce bude v instalační šachtě 
umístěn vodoměr přístupný revizními dvířky.  

Vícevrstvé izolované komínové těleso pro napojení potřebných spotřebičů bude umístěno v šachtě 
vedle kotelny. Komínové těleso musí být vhodné pro nízkoenergetické budovy s řízeným větráním. 
Po celé výšce bude dilatováno od svislých konstrukcí minerální izolací tl. 50 mm. Průměr vnitřní vložky 
bude 200 mm. 

Bytové jednotky a všechny prostory objektu budou větrány nuceně vzduchotechnickými jednotkami 
s rekuperací. Bytové jednotky budou vytápěny nízkoteplotním podlahovým vytápěním s nuceným 
oběhem otopné vody. V každém bytě bude umístěna předávací bytová stanice, která bude napojena 
na stoupací potrubí. 

B) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dodávka specializovaných profesí VZT, CHL, ÚT, ZTI, ELE (SLB, SLN). 

 Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt je navržen dle požadavků platných ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 a zásad pro navrhování požární 
bezpečnosti staveb tak, aby bylo splněno:  

• zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  
• omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
• omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
• umožnění evakuace osob a zvířat,  
• umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Objekt bude rozdělen do požárních úseků. Každý úsek bude oddělen požárně bezpečnostním 
uzávěrem. Odstupové vzdálenosti objektu od okolních pozemků jsou dány jeho konstrukčním řešením 
a vzdáleností od okolních parcel a jsou vyhovující. Podrobnosti viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení. 
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 Zásady hospodaření s energiemi 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
a tyto požadavky splňují včetně doporučených hodnot. Ke stavbě byl vypracován energetický štítek 
obálky budovy, na jehož závěru byla budova zatříděna do třídy A – velmi úsporná budova. Posouzení 
stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky je součástí přílohy C Stavební fyzika v části 
D.1.1 Dokumenty podrobností. 

 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Bytový dům je navržen dle technických požadavků na bytovou výstavbu a tím jsou pro danou stavbu 
zajištěny požadavky jak hygienické, tak požadavky na ochranu zdraví. Objekt bude větrán nuceně 
vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla. Provozovna bude mít vlastní podstropní 
vzduchotechnickou jednotku. Bude zabezpečeno potřebné výměny vzduchu za hodinu 
(min 0,5 objemu/hod). Objekt bude vytápěn soustavou kotlů. V objektu budou kotle 3x75 kW. Osvětlení 
je zabezpečeno okny s potřebnou plochou (min 1/10 podlahové plochy místnosti). Jsou dodrženy 
minimální předepsané světlé výšky pro jednotlivé provozy a prostory. Voda bude dodávána 
z městského vodovodu. Odvoz odpadu bude zabezpečen v pravidelných intervalech. 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu 
nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku 
v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Před 
škodlivými hlukovými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými obvodovými konstrukcemi. 
Posouzení stavebních konstrukcí z hlediska akustiky a osvětlení je součástí přílohy C Stavební fyzika 
v části D.1.1 Dokumenty podrobností. 

 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Objekt bytového domu je navržen na okraji zastavěného území. V současné době není v dané lokalitě 
znám žádný škodlivý zdroj vnějšího prostředí (seismicita, spodní vody, poddolování) ani žádná 
ochranná a bezpečnostní pásma. Nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by 
poškozovaly objekt, jeho dílčí části či povrchové úpravy. Použití současných obvyklých konstrukčních 
postupů, kvalitních ověřených materiálů a certifikovaných systémů prodlouží životnost takto 
regenerovaného objektu. Objekt se nenachází v ochranných pásmech, které by měly vliv na konstrukce 
objektu. 

A) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ, 

Pronikání radonu z podloží je zabráněno hydroizolačním souvrstvím z modifikovaného SBS asfaltového 
pásu s nosnou Al vložkou kašírovanou skleněnými vlákny a z pásu z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože. 

B) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY, 

Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází žádný zdroj pro vznik bludných proudů. Žádná 
ochrana z tohoto důvodu není nutná. 
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C) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU, 

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. Žádná ochrana z tohoto důvodu není nutná. 

D) OCHRANA PŘED HLUKEM, 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byla vhodná pro zamýšlené využití a aby současně 
splnila základní požadavky v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 sb. o územním plánování 
a stavebním řádu – Stavební zákon, kterým je podle vyhlášky, ochrana proti hluku, v souladu 
s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ochrana 
proti hluku je zajištěna strukturou použitých materiálů, skladbou konstrukcí a polohou, resp. orientací 
objektu. Posouzení stavebních konstrukcí z hlediska akustiky a osvětlení je součástí přílohy C Stavební 
fyzika v části D.1.1 Dokumenty podrobností. 

E) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Objekt se nenachází v záplavovém území, proto nejsou navržena žádná protipovodňová opatření. 

F) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám výskyt metanu, proto není nutná 
žádná ochrana. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

A) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 

Objekt bude napojen na veřejné sítě technické infrastruktury, které se nachází v místní komunikaci. 
Budou zřízeny přípojky na veřejnou síť elektrické energie, nízkotlakého rozvodu plynu, sdělovacích 
kabelů, vodovodu a na veřejnou kanalizační stoku. Na pozemku bude zřízena vodoměrná šachta, 
retenční nádrž o objemu 10 000 l s přepadem do revizní šachty. Sítě technického vybavení jsou 
navrženy tak, aby všechny práce při zřizování, opravách, údržbě a rekonstrukcích byly snadno 
proveditelné. Zásahy do prostoru komunikací a ve volném prostoru budou co nejmenší. Sítě 
technického vybavení nebudou svou polohou bránit opravám a modernizaci pozemních komunikací, 
ztěžovat údržbu pozemních komunikací ani zhoršovat podmínky bezpečného a plynulého silničního 
provozu. Sítě technického vybavení nebudou umístěny pod stromy. Realizace podzemních sítí nebude 
mít vliv na hydrogeologické poměry v daném území. Pro zabránění mechanického poškození sítí a jejich 
vzájemného ovlivňování při jejich souběhu nebo křížení budou dodrženy minimální vodorovné a svislé 
vzdálenosti. Bude dodrženo nejmenší dovolené krytí sítí, aby nedošlo k jejich poškození mrazem nebo 
mechanickým způsobem. V místech, kde se sítě technického vybavení kříží, nebudou umístěny žádné 
armatury ani objekty. Veškeré sítě a jejich příslušenství, u kterých je riziko koroze, budou proti korozi 
chráněny. Všechny nově zřízené sítě budou výškově a polohově určeny k neměnnému vytyčovacímu 
systému. 

B) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY, 

Řešení, poloha a dimenze viz výkresová dokumentace v části C-Situační výkresy. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

A) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST 

A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE, 

Komunikačně bude bytový dům napojen zpevněnými plochami na nově vybudovanou veřejnou 
komunikaci. Odtud bude umožněn vjezd na parkoviště a nástupní plochu. Jedno parkovací místo bude 
určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Vstup do objektu a provozovny je řešen 
bezbariérově. 

B) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Bytový dům bude napojen z východní strany zpevněnými plochami na nově vybudovanou veřejnou 
komunikaci. 

C) DOPRAVA V KLIDU 

Parkování je řešeno na pozemku stavebníka na zpevněné ploše. Celkem zde bude vybudováno 
osmnáct parkovacích míst, z nichž jedno je určeno pro bezbariérové užívání. 

D) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Způsob řešení zpevněných ploch a chodníku pro pěší je patrný z koordinačního situačního výkresu. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

A) TERÉNNÍ ÚPRAVY, 

Na pozemku bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na pozemku stavebníka, dále proběhnou 
výkopové práce pro provedení základů. Zpevněné plochy okolo objektu budou tvořit chodníky, 
parkovací stání a okapové chodníky kolem objektu. Pro okapové chodníky kolem objektu bude použito 
přírodního kačírku. 

B) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY, 

Nezpevněné plochy na pozemku budou zatravněny. V okolí zpevněných ploch budou vysázeny keře. 

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, 

Veškeré navržené rozvody, konstrukce, materiály atd. jsou řešeny podle požadavků a s maximálním 
ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí.  

Stavebními úpravami nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti 
ochrany ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb. Při stavbě musí být dodrženy hygienické limity hluku 
ze stavební činnosti. Po dobu provádění stavebních prací je nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky 
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Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 
Stavba po dokončení nebude zdrojem žádného hluku nebo vibrací. Záměrem jsou dotčeny zájmy 
chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zák. č. 334/1992 Sb. Pozemek musí 
být vyňat z půdního fondu. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní 
správu v oblasti ochrany vod dle zák. č. 254/2001 Sb. Dle mapových podkladů na 
webgis.nature.cz/mapomat/ se stavba nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí 
narušení provozem stavby. Nenachází se v ochranných pásmech vodních zdrojů. Nehrozí tedy jejich 
narušení. Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do 
kanalizace.  

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání 
s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, 
tj. odevzdán k recyklaci, nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba 
oprávněná k likvidaci. Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu 
komunálního odpadu. Bude se jednat především o běžný komunální odpad. Pro zvýšení procenta 
recyklace odpadů se doporučuje umístit v blízkosti nádoby na tříděný odpad. 

ODPAD Z ČINNOSTI UŽIVATELŮ 

Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 

1 Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 
2 Plastové obaly O 15 01 02 
3 Kovové obaly O 15 01 04 
4 Kompozitní obaly O 15 01 05 
5 Skleněné obaly O 15 01 07 
6 Papír a lepenka O 20 01 01 
7 Sklo O 20 01 02 
8 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 20 01 08 
9 Textilní materiály O 20 01 11 

10 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 01 21 
11 Baterie a akumulátory O 20 01 34 
12 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení N 20 01 35 
13 Plasty O 20 01 39 
14 Kovy O 20 01 40 
15 Biologicky rozložitelný odpad O 20 02 01 
16 Směsný komunální odpad O 20 03 01 
17 Objemný odpad O 20 03 07 

ODPAD ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 

Katalog 
číslo 

Druh odpadu 
Kat. 

odpad 
Likvidace 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 
neuvedené pod číslem 08 04 09 

O Řízená skládka 

10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků 

10 11 03 
Odpadní materiály na bázi skelných 
vláken 

O Řízená skládka 

15 Odpadní obaly 
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15 01 01 Obaly z papíru a lepenky O Přednostní předání k recyklaci 

15 01 02 Obaly z plastů O Přednostní předání k recyklaci 

15 01 03 Obaly ze dřeva O Přednostní předání k recyklaci 

15 01 04 Kovové obaly O Přednostní předání k recyklaci 

15 01 06 Směsné obaly O Řízená skládka 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O Řízená skládka 

 

Katalog 
číslo 

Druh odpadu 
Kat. 
odpad 

Likvidace 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton O Přednostní předání k recyklaci 

17 01 02 Cihly O Přednostní předání k recyklaci 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Přednostní předání k recyklaci 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo O Přednostní předání k recyklaci 

17 02 02 Sklo O Přednostní předání k recyklaci 

17 02 03 Plasty O Přednostní předání k recyklaci 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

O Přednostní předání k recyklaci 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel O Přednostní předání k recyklaci 

17 04 07 Směsné kovy O Přednostní předání k recyklaci 

17 05 Zemina 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O Uložení na skládku 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01-03 

O Přednostní předání k recyklaci 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

O Řízená skládka 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O Řízená skládka 

20 02 Odpady ze zahrad a parků 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Přednostní předání k recyklaci 

20 03 Ostatní komunální odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Řízená skládka 

 

B) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 

OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 
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V oblasti plánované stavby se nenachází žádné chráněné rostliny či živočichové ani památné stromy. 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby v krajině. 

C) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000, 

Stavba se nachází ve IV. stupni ochrany přírody v CHKO Beskydy. Stavba se nachází v evropsky 
významné lokalitě: CZ0724089 – Beskydy. 

D) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM, 

Stavba nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí, který řídí zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

E) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 

OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba nemá žádné požadavky na vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma, kromě ochranných 
pásem inženýrských sítí. Ochranná pásma navrhovaných přípojek na technickou infrastrukturu budou 
odpovídat normovým požadavkům. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt je navržen dle platných ČSN, EN. Návrh stavby rovněž splňuje požadavky jak hygienických 
norem, tak požadavky na ochranu zdraví. Charakter stavby předpokládá, že nebude docházet k zvýšené 
hladině hluku nebo provozu na přilehlých komunikacích. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

A) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody, budou využity navržené přípojka 
s dočasným odběrným místem. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií 
a dohodne podrobný způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně s příslušným správcem 
potřebné sítě. 

B) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ, 

Spodní voda se na pozemku nevyskytuje. Dešťová voda bude likvidována vsakem na pozemku 
stavebníka. 

C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, 

Samotný objekt i staveniště jsou přímo přístupné z místní komunikace. Komunikaci musí zhotovitel 
udržovat čistou a dbát na to, aby nebyla znečištěna od vozidel vyjíždějících ze stavby. Vjezd na 
staveniště je umožněn z východní strany. Pro napojení staveniště na technickou infrastrukturu budou 
zřízeny staveništní přípojky na kanalizaci, elektriku a vodovod. V prostoru staveniště bude vybudován 
systém vnitrostaveništní komunikace a zpevněných ploch umožňující pohyb mechanizmů po staveništi. 
Rozsah, druh komunikace a skladby budou v průběhu stavby koordinovány a upravovány dle potřeby 
zhotovitele stavby. 
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D) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, 

Během realizace stavby bude veškerý provoz probíhat na daném pozemku tak, aby nebyl narušen 
provoz na přiléhající komunikaci. Provoz na stavbě bude probíhat pouze v denních hodinách od 7:00 do 
20:00, aby nebylo okolí stavby zatěžováno nadměrným hlukem. Dodavatel je povinen udržovat na 
převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny 
všechny negativní vlivy na životní prostředí. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na 
jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání 
s odpady. 

E) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ 

DŘEVIN, 

Na daném pozemku se v současné době nenachází žádné stavební objekty ani dřeviny. Podle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích je nutné provést oplocení staveniště do výšky minimálně 1,8 m. 

F) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ  

Během realizace stavby nebude nutné provádět žádný zábor. Pro skladování materiálu, ornice 
a zařízení staveniště bude využita plocha pozemku stavby. 

G) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou požadovány. 

H) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 

LIKVIDACE 

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 kategorií 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 oprávněné 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. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 
nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. 
č. 185/2001 Sb. 

I) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Před započetím prací musí být z plochy staveniště sejmuta ornice, která bude uložena na deponii na 
pozemku stavebníka a po dokončení stavby bude využita k terénním úpravám. Předpokládá se, že 
veškerá vytěžená zemina bude plně využita, proto není nutné navrhovat odvoz přebytečné zeminy 
mimo pozemek stavebníka. 

J) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 
zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké 
materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. 
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K) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento 
vliv co nejvíce eliminován. V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 
• chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 
• chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 

znečištění neprodleně odstranit 
• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny.  
• provádět protihluková opatření (využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením, omezit 

hlučné práce v dopoledních hodinách, zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory 
naprázdno…) 

• pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů okolních 
staveb v období výstavby budou dodržovány následující zásady: 

o veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět 
pouze v denní době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou 
(hygienický limit hluku pro tento časový interval LAeq,s = 65 dB), 

o včasné seznámení obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem 
a průběhem prováděných hlučných prací při stavebních činnostech, 

o bude určen pracovník, který bude zodpovědný za provádění stavebních prací a jeho 
jméno, včetně kontaktů bude zveřejněno pro veřejnost přístupným způsobem, 

o organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním bude zkrácen na maximum 
průběh provádění hlukově významných stavebních činností, 

o pro stavební práce budou používány strojní mechanizmy a další zařízení v bezvadném 
technickém stavu. 

• provádět opatření proti prašnosti: 
o zamezit prašnosti kropením 

• udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 
• bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
• bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, zejména 

z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
• ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

o při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec nebo 
k odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu 
volně žijících pták 

o současně nesmí dojít k ohrožení netopýrů a rorýsů, kteří jsou chráněni ve smyslu 
zákona. 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich 
likvidace. Vyhlášku doplňuje změna – vyhláška č. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musí při likvidaci 
odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky hlavního hygienika. Veškeré práce musí 
být provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
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L) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB, 

Bytový dům neovlivní svou výstavbou okolní stavby, proto není potřeba provádět žádné úpravy pro 
bezbariérové užívání okolních staveb. 

 

M) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, 

K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními pracemi nedojde a není tedy nutné řešit 
žádné dopravně inženýrská opatření.  

N) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

O) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY. 

Určení termínů projektové dokumentace a realizace stavby je závislé na projednání jednotlivých fází 
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení v rámci časových možností, které jsou dány zákonem 
a způsobem vlastního řízení. Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního povolení 
a ukončení výběru zhotovitele stavby. Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací 
vypracuje vybraný dodavatel stavby. V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné 
naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou produkcí hluku nebyly prováděny 
v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod.). Předpokládané převzetí staveniště je 
15 dní před zahájením stavby.
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO 

OBJEKTU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Účelem stavby je realizace novostavby bytového domu s technickým zázemím a provozovnou kavárny 
v Rožnově pod Radhoštěm. Stavba bytového domu je koncipována jako samostatně stojící budova 
v lokalitě sloužící pro budoucí výstavbu hromadného bydlení. V objektu se nachází dvanáct obytných 
buněk. 

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je navržen jako zděný pětipodlažní, podsklepený bytový dům s plochou střechou. V 1.NP až 4.NP 
se nachází dvanáct bytových jednotek. Každý byt má balkón, lodžii, případně terasu. V 1.PP se nachází 
provozovna kavárny, technické zázemí objektu a domovní vybavení. Technické zázemí objektu je 
tvořeno kotelnou a strojovnou vzduchotechniky.  

Objekt je obdélníkového tvaru. Fasádu bude tvořit tepelně-izolační probarvená omítka. Balkonové 
konzoly, lodžie, prosklená stěna schodišťového prostoru, francouzská okna a HS portály se žaluziemi 
tvoří dominantní části východní, jižní a západní fasády. Na ploché střeše bude pochozí vrstva z kačírku. 
Okolní zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. Vchod do obytné části objektu je 
orientován na východ. Provozovna je převážně orientovaná na jih. Technické zázemí se nachází 
v západní části objektu s vchodem orientovaným na jih. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.PP: 

Levou část objektu tvoří provozovna a technické zázemí objektu. Provozovna kavárny obsahuje i sklad 
a hygienické zázemí. Kotelna a strojovna VZT je řešena samostatným vstupem. V pravé části se nachází 
vstup do obytné části objektu a domovní vybavení objektu (sklepy a úklidová místnost). 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP: 

Na prvním nadzemním podlaží se nachází čtyři bytové jednotky. Ve východní části se nachází dvě 
bytové jednotky typu 2+kk. Každá jednotka obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, koupelnu 
a zádveří. V západní části se nachází dvě bytové jednotky typu 3+kk. Každá jednotka obsahuje obývací 
pokoj s kuchyní, ložnici, dětský pokoj, koupelnu, WC a zádveří. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 2.NP: 

Na druhém nadzemním podlaží se nachází tři bytové jednotky. Ve východní části se nachází jedna 
bytová jednotka typu 2+kk, která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, koupelnu a zádveří. 
V západní části se nachází jedna bytová jednotka typu 3+kk, která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, 
ložnici, dětský pokoj, koupelnu, WC a zádveří. V jižní části se nachází jedna bytová jednotka typu 4+kk, 
která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, dětské pokoje, koupelnu, šatník, WC a zádveří. 
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 3.NP: 

Na třetím nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky. V severní části se nachází jedna bytová 
jednotka typu 4+kk, která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, šatník, dětské pokoje, dvě 
koupelny, WC a zádveří. V jižní části se nachází jedna bytová jednotka, která obsahuje obývací pokoj 
s kuchyní, ložnici, dětské pokoje, koupelnu, šatník, WC a zádveří. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 4.NP: 

Na posledním nadzemním podlaží se nachází tři bytové jednotky. Ve východní části se nachází jedna 
bytová jednotka typu 2+kk, která obsahuje obývací pokoj s kuchyní, ložnici, koupelnu a zádveří. Druhá 
bytová jednotka ve východní části je typu 1+kk, obsahuje obytnou místnost s kuchyní, koupelnu 
a zádveří. V západní části se nachází jedna bytová jednotka typu 4+kk, která obsahuje obývací pokoj 
s kuchyní, ložnici, dětské pokoje, šatníky, koupelnu, WC a zádveří.  

3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bytový dům je v prostoru provozovny v 1.PP 
řešen bezbariérově podle předpisů platných v době výstavby, zejména musí být dodrženy podmínky 
pro bezbariérové užívání stavby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Samotné bytové jednotky nejsou koncipovány ani 
projektovány pro trvalé využívání osob s pohybovým či jiným postižením. 

V rámci vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb splňují objekty zejména tyto body: 

• samotný přístup ke stavbě je vytýčený přirozenými nebo umělými vodícími liniemi 
• sklon plochy před vstupem bude pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,00 %) 
• vstupy do objektů budou mít šířku nejméně 1 250 mm, hlavní křídlo dvoukřídlých dveří bude 

umožňovat otevření nejméně 900 mm 
• klika dveří bude umístěna nejvýše 1 100 mm od podlahy 
• povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu 
• nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo hodnotu výkyvu kyvadla 

nejméně 40 nebo úhel kluzu nejméně 10° 
• výškové rozdíly pochozích ploch v objektu nebudou vyšší než 20 mm 
• prostory, ve kterých se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu, odpovídají 

manévrovacím schopnostem vozíku pro osoby s pohybovým omezením, respektive jeho 
bezkoliznímu průjezdu 

• jednotlivé dveře mezi těmito prostory jsou navržené se světlou průchozí šířkou min. 900 mm., 
všechny tyto dveře jsou řešeny bez prahu a budou doplněny okopovým plechem pro zvýšení 
mechanické odolnosti. 

• vstupní dveře a dveře do společných prostor budou bez prahů.  
• bude vyhrazeno parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Pro vertikální pohyb osob s omezenou schopností pohybu je v centrální chodbě umístěn osobní výtah. 
Klec výtahu bude mít šířku 1200 mm a hloubku 1400 mm a výtah svým vybavením a rozměry bude 
vyhovovat požadavkům na bezbariérové užívání. Světlá šířka výtahových dveří bude 900 mm 
a výtahové dveře budou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné. Před nástupními místy výtahu 
bude volná plocha min. 1500x1500 mm.  
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V kavárně bude zřízena samostatná bezbariérová záchodová kabina o rozměrech min. 2150 x 1800 
mm. V kabině bude umístěná: záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděv, prostor pro odpadkový koš, 
sklopná madla a bude vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Umyvadlo bude opatřeno 
stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Po obou stranách záchodové mísy budou 
sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a budou umístěna 800 mm nad podlahou. Tato madla 
budou přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Otevírání dveří šířky min. 800 mm bude provedeno 
směrem ven z kabiny 

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Bytový dům je navržen jako klasická zděná stavba o pěti podlažích s plochou střechou. V objektu se 
bude nacházet dvanáct bytových jednotek, provozovna kavárny, domovní vybavení a technické zázemí 
objektu. Jednotlivé fasády objektu jsou řešeny s vlivem na orientaci ke světovým stranám a s možností 
tepelných zisků v zimním období. V rámci výstavby budou na pozemku vybudovány zpevněné plochy 
pro odstavení vozidel, nástupní plocha pro hasící jednotky, prostor pro uložení odpadu a chodník. 

ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Stavba bude realizována v mírně svažitých terénních podmínkách, dle geologických map v lokalitě s 
podložím tvořeným půdami hlinitopísčitými až jílovitohlinitými. Po skončení výkopových a zemních 
prací obecně je nutno provést předání základové spáry geologem a v souladu s ČSN 73 1001 provést 
ověření únosnosti základové půdy. Základová spára nesmí být žádným způsobem narušena nebo 56 
znehodnocena. S ohledem na nařízení vlády č. 591/2006 Sb. musí být výkopy hlubší jak 1,30 m paženy 
nebo svahovány v předepsaném sklonu pro daný druh zeminy. Veškeré zemní práce budou prováděny 
podle ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610 a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami a 
vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi.  

Základovou konstrukci budou tvořit základové pásy z betonu třídy C20/25, výztuž bude svázaná formou 
věncové výztuže z třídy oceli B 505 B.  Základová spára bude v hloubce nejméně 1000 mm pod 
terénem. Podkladní deska tl. 150 mm bude z betonu vyztužená kari sítí podle statického návrhu. Jako 
izolace spodní stavby proti vlhkosti a radonu bude použitý modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou Al 
vložkou kašírovanou skleněnými vlákny a pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z 
polyesterové rohože. Před započetím betonáže bude do základové spáry uložen zemnící pásek FeZn 
pro uzemnění hromosvodu a elektroinstalace.  

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Boční připojení stěn je provedeno stěnovými sponami kotvenými do nosné konstrukce. Zdění, kotvení, 
dilatace stěn, kluzná napojení se budou provádět v souladu s technickými podmínkami výrobce a 
platných norem, zejména ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí a ČSN 73 2310 Provádění 
zděných konstrukcí. Spáry na styku stěn s ostatními konstrukcemi je nutné vyplnit PUR pěnou, maltou 
apod., aby byly splněny požadavky na protihlukovou a protipožární ochranu. Spára mezi horní hranou 
nenosného zdiva a spodním lícem monolitické stropní desky musí umožnit volný požadovaný zbytkový 
průhyb stropní konstrukce, aby nedošlo k přenosu zatížení do zděných nenosných příček a stěn a 
následně i do podlahy.  

Obvodové konstrukce jsou z vysoce tepelněizolačního zdiva z lehčených keramických cihel vyplněných 
minerální vlnou součinitel prostupu tepla bez omítek U=0,13 W/m2K. Vnitřní mezibytové a nosné stěny 
budou akustické 250 mm tlusté tvarovky typu THERM s váženou laboratorní neprůzvučností Rw=57 dB. 
Ostatní příčky budou také keramické akustické tvarovky tloušťky 115 mm typu THERM s váženou 
laboratorní neprůzvučností Rw=46 dB.  
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Sádrokartonové předsazené stěny budou využity především pro vytvoření předstěn v místě 
hygienického zázemí. Budou provedeny jako systémové certifikované skladby. Pro kvalitu materiálů a 
provedení jsou rozhodující ustanovení příslušných norem a prováděcí směrnice a technologické 
postupy výrobce. V místnostech se zvýšenou vlhkostí budou použity impregnované sádrokartonové 
desky. Nosný systém bude ze systémových kovových R-UW a R-CW profilů.  

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Vodorovné nosné konstrukce stropů budou ze železobetonu (beton C20/25, výztuž B 505 B) tloušťky 
250 mm. Deska je navržena jako křížem vyztužená spojitá prostě uložená nad nosnými vnitřními a 
obvodovými konstrukcemi. Nosné části balkónů jsou řešeny monolitickými konzolami tloušťky 250 mm 
vyloženými pomocí soustavy ISO nosníků.  

Nad otvory budou osazeny keramické nosné překlady, které budou odpovídat danému typu a šířce 
stěny. Jde tedy o systémové keramicko-betonové překlady o různých tloušťkách a délkách, které musí 
být zvoleny dle rozpětí překlenutého otvoru a zároveň dodržet výrobcem doporučené uložení po 
stranách otvorů. Nad vybranými otvory budou umístěny speciální překlady s tepelněizolačním dílem 
pro umístění vnějších žaluzií. Od délky 2000 mm tyto překlady musí být spřaženy s věncem. V místě 
železobetonového věnce je věncovka nahrazena překladem,  kvůli lepšímu přenosu zatížení. 

 V bytovém domě je navrženo jedno centrální schodiště. Jednotlivá podlaží budou spojena ŽB 
schodištěm s mezipodestou. Hlavní podesta je na úrovní podlaží a je tvořena stropní deskou. 
Povrchová úprava schodišťových ramen bude provedena z keramické dlažby s protiskluznou úpravou 
korespondující s dlažbou umístěnou ve společných prostorách objektu. Pro konstrukci bude použito 
nerezové zábradlí a madla z nerezové pásoviny. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Výplně vnějších otvorů budou řešeny dřevohliníkovými výrobky s izolačním trojsklem a odrazovou fólií, 
rámy v odstínu dle investora. Otvory bytů budou zastíněny vnějšími žaluziemi. Tepelně technické a 
ostatní parametry výrobků musí vyhovět požadavkům této dokumentace, požadavkům platných 
předpisů a norem a jejich doložení musí být součástí nabídky uchazeče. Tepelný most v oblasti 
vchodových dveří je přerušen pomocí teplého dveřního prahu z kompozitu. Výrobky budou dodány v 
kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního 
materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů, prahových spojek 
a prahů, vnitřních a vnějších parapetů, opravy souvisejícího pásu podlahoviny ap., uchazeč předloží 
statický výpočet vyztužení nejčastěji se opakujícího okna. Výrobky osadí výhradně odborná firma 
certifikovaná výrobcem systému. Okna budou splňovat minimální hodnotu součinitele prostupu tepla 
uváděné v Energetickém štítku obálky budovy. Provedení oken musí vyhovovat ČSN 73 0532 a 
ČSN EN 12 354-2 a být v souladu se zákonem 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavku Rw=35 dB. Provedení oken musí splňovat 
požadavky ČSN 73 0540–2:2012 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění.  

Interiérové dveře budou dřevěné typových rozměrů v obložkových zárubních. Protipožární dveře 
budou s požadovanou odolností podle řešení PBŘ, které je obsaženo v samostatné příloze v části D.1.3. 
– Požárně bezpečnostní řešení. Tyto dveře budou osazeny v ocelových zárubních. Revizní a instalační 
dvířka umístěna v instalačních šachtách budou v provedení „neviditelných“ dvířek, tj. dvířka pod 
omítková / pod obklady s otevíracím mechanismem v podobě „klik“ systému. Rám revizních dvířek je z 
ocelového pozinkovaného plechu s otevíratelným poklopem ze sádrokartonové desky. Na revizní 
dvířka jsou podle technické zprávy PBŘ kladeny požadavky na požární odolnost, instalační / revizní 
šachty jsou samostatným požárním úsekem. 
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Po osazení a utěsnění všech výplní otvorů a instalaci parozábrany bude proveden Blower-door test 
kvůli odstranění netěsností podle ČSN EN 13829. Netěsnosti je nutné odstranit z důvodu pronikání 
vlhkého vzduchu do konstrukce obvodového pláště, kde působením chladného vzduchu může dojít ke 
kondenzaci vlhkosti. Zařízení blower door sestává z velkoprůměrového ventilátoru zasazeného v rámu 
s plachtou ve dveřích v obvodové stěně, pomocí kterého je vytvořen v budově podtlak i přetlak při 
tlakovém rozdílu 50 Pa. 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Zastřešení je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena fólií 
z PVC-P. Spád střešních rovin je tvořen spádovými klíny z minerální vlny ve spádu 2 %. Střešní 
konstrukce bude zateplena mineralní vlnou ve třech vrstvách, deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti 0,038 W/m·K. Na ploché střeše bude záchytný systém umožňující bezpečný pohyb na střeše 
a údržbu střechy. Pro odvedení srážkových vod budou použity dvě vyhřívané střešní vpusti. Voda ze 
střechy objektu bude odvodněna do kanalizace. 

PODHLEDY 

Sádrokartonové podhledy budou instalovány ve všech místnostech bytových jednotek, provozovny a 
ve schodišťovém prostoru. S přihlédnutím ke zvýšenému výskytu vlhkosti budou použity v hygienických 
zázemích impregnované SDK desky. Sádrokartonové podhledy jsou montované podle pokynů výrobce 
na systémové kovové profily z pozinkovaného plechu připevněné ke stropní konstrukci, v tomto 
případě k monolitické železobetonové desce. Maximální dovolený průhyb roštu mezi závěsy je 3 mm. 

PODLAHY 

Provedení pokládky podlahové krytiny a podlah z keramické dlažby je přípustné až po dokončení 
vedení instalací podlahového vytápění v podlahách. Rovinatost musí být zajištěna v přípustné odchylce 
2 mm / 2 m, v místnostech s laminátovou podlahou je rovinatost předepsána s odchylkou 2 mm / 1 m. 
Dlažba bude provedena jako protiskluzová se součinitelem smykového tření dle platných norem, 
nejméně μ=0,6. V prostorách s mokrým provozem protiskluznost R11. Ve skladbě podlahy s dlažbou v 
mokrém provozu bude hydroizolační stěrka. Stěrka bude vytažena do výšky 300 mm na stěnu, v 
místnosti sprch bude stěrka aplikována až do horní hrany keramického obkladu stěny. Stěrka bude v 
rozích zpevněna vloženou systémovou páskou. 

VÝTAH 

Pro vertikální pohyb osob je v centrální chodbě umístěn osobní výtah. Klec výtahu bude mít šířku 
1200 mm a hloubku 1400 mm a výtah svým vybavením a rozměry bude vyhovovat požadavkům na 
bezbariérové užívání. Světlá šířka výtahových dveří bude 900 mm a výtahové dveře budou provedeny 
jako samočinné vodorovně posuvné. Před nástupními místy výtahu bude volná plocha 
min. 1500x1500 mm. Tento výtah není navržen ani nebude sloužit jako evakuační v případě požáru. 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. Při realizaci prací musí být tyto práce 
prováděny v souladu s platnými předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 
a to zejména vyhláškou č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále jsou pracovníci prováděcí firmy povinni používat osobní ochranné 
pomůcky a dodržovat, bezpečnostní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a systémů. Pracovníci 
budou o práci s jednotlivými systémy proškoleni. 
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6. STAVEBNÍ FYZIKA 

A) TEPELNÁ TECHNIKA 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
a tyto požadavky splňují. Ve všech skladbách konstrukcí tvořících obálku budovy je dosaženo 
doporučených nebo nižších hodnot součinitele prostupu tepla U a dalších požadovaných veličin podle 
ČSN 73 0540-2 (2011). Blíže viz přílohy C Stavební fyzika a C.1 Skladby konstrukcí v části D.1.1 Dokumenty 
podrobností. 

B) OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ 

Podle požadavků normy ČSN 73 4301 – Obytné budovy jsou splněny požadavky na proslunění 
místností. Stavba je dispozičně navržena tak, aby byly místnosti dostatečně prosluněny přirozeným 
světlem. Objekt vyhovuje požadavkům na denní osvětlení a oslunění. Obytné místnosti bytů jsou 
orientovány na jižní, východní a západní světovou stranu. Odstup navrženého objektu je od okolní 
stávající zástavby dostatečný, vzhledem k umístění stavby nedojde k zastínění od okolních budov. Blíže 
viz příloha C Stavební fyzika v části D.1.1 Dokumenty podrobností. 

C) AKUSTIKA 

Veškeré konstrukce splňují normové požadavky na hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. 
Blíže viz přílohy C Stavební fyzika a C.1 Skladby konstrukcí v části D.1.1 Dokumenty podrobností. 

D) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
a tyto požadavky splňují. Ke stavbě byl vypracován energetický štítek obálky budovy, na jehož závěru 
byla budova zatříděna do třídy A – velmi úsporná budova viz příloha C Stavební fyzika v části 
D.1.1 Dokumenty podrobností. 

7. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Objekt je navržen dle požadavků platných ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 a zásad pro navrhování požární 
bezpečnosti staveb tak, aby bylo splněno:  

• zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  
• omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
• omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
• umožnění evakuace osob a zvířat,  
• umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Objekt bude rozdělen do požárních úseků. Každý úsek bude oddělen požárně bezpečnostním 
uzávěrem. Odstupové vzdálenosti objektu od okolních pozemků jsou dány jeho konstrukčním řešením 
a vzdáleností od okolních parcel a jsou vyhovující. Podrobnosti viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení. 
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8. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ 

JAKOSTI PROVEDENÍ 

Použité materiály a jakost provedení budou splňovat podmínky příslušných norem a legislativních 
předpisů, které se danou problematikou zabývají. 

9. POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH 

POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Nejsou požadovány žádné netradiční technologické postupy ani požadavky na provádění. 
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B. VÝKRESOVÁ ČÁST 

SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.1–PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
• VÝKRES Č. 1 PŮDORYS 1.NP 
• VÝKRES Č. 2 PŮDORYS 2.NP 
• VÝKRES Č. 3 PŮDORYS 3.NP 
• VÝKRES Č. 4 PŮDORYS 4.NP 
• VÝKRES Č. 5 POHLED VÝCHODNÍ 
• VÝKRES Č. 6 POHLED ZÁPADNÍ 
• VÝKRES Č. 7 POHLED SEVERNÍ 
• VÝKRES Č. 8 POHLED JIŽNÍ  
• VÝKRES Č. 9 PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM 
• VÝKRES Č. 10 PODÉLNY ŘEZ OBJEKTEM 
• PERSPEKTIVY OBJEKTU 
• PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
• SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SLOŽKA Č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
• VÝKRES Č. D.1.1 POSTER 
• VÝKRES Č. D.1.1.1 PŮDORYS 1.PP 
• VÝKRES Č. D.1.1.2 PŮDORYS 1.NP 
• VÝKRES Č. D.1.1.3 PŮDORYS 2.NP 
• VÝKRES Č. D.1.1.4 PŮDORYS 3.NP 
• VÝKRES Č. D.1.1.5 PŮDORYS 4.NP 
• VÝKRES Č. D.1.1.6 ŘEZ OBJEKTEM 
• VÝKRES Č. D.1.1.7 POHLED VÝCHODNÍ 
• VÝKRES Č. D.1.1.8 POHLED ZÁPADNÍ 
• VÝKRES Č. D.1.1.9 POHLED JIŽNÍ 
• VÝKRES Č. D.1.1.10 POHLED SEVERNÍ 
• VÝKRES Č. D.1.1.11 PŮDORYS STŘECHY 
• VÝKRES Č. D.1.1.12 PŮDORYS ZÁKLADŮ 
• VÝKRES Č. D.1.1.13 3D MODEL KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 
• VÝPOČET ROZMĚRŮ ZÁKLADŮ 

C. DOKUMENTY PODROBNOSTÍ  

SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.4–D.1.1 DOKUMENTY PODROBNOSTÍ 
• PŘÍLOHA Č. C STAVEBNÍ FYZIKA 
• PŘÍLOHA Č. C.1. SKLADBY KONSTRUKCÍ 
• DETAIL Č. 1 ATIKA PLOCHÉ STŘECHY 
• DETAIL Č. 2 PRÁH DVEŘÍ 
• DETAIL Č. 3 ŽALUZIOVÝ PREKLAD 
•  DETAIL Č. 4 STŘEŠNÍ VTOK 
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• DETAIL Č. 5 PARAPET A OSTĚNÍ OKNA 
• PROTOKOL O VYKONANÝCH VÝPOČTECH 
• VÝPOČET CELKOVÉHO POČTU STÁNÍ 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.5–D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
• TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
• PŮDORYS 1.NP – PBS  
• PŮDORYS 2.NP – PBS          
• PŮDORYS 3.NP – PBS  
• PŮDORYS 4.NP – PBS 
• PŮDORYS 5.NP – PBS 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce byl návrh a zpracování projektu novostavby bytového domu, novostavba je 
situována na existujících pozemcích, doposud nezastavěných parcelách. Bakalářská práce byla 
vyhotovena v souladu s platnou legislativou, normami, vyhláškami a zákony. Byly splněny požadavky 
zadání. Objekt splňuje požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb, tepelné techniky, akustiky a 
osvětlení. Projekt je vyhotoven ve stupni dokumentace pro provedení stavby, rozdíly oproti studii 
stavby jsou většího charakteru. Bylo doplněno podzemní podlaží a změněna celková dispozice objektu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Při zpracování bakalářské práce byly použity platné právní předpisy a technické normy ke dni 
zpracování. 

ZÁKONY 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 
č. 225/2017 Sb.; 
Zákon č.  406 / 2000 Sb., o hospodaření energií; 
Zákon č.  185/2001 Sb., o odpadech; 
Zákon č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; 
Zákon č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; 
Zákon č.  334/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu; 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí; 
Zákon č.  114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny v platném znění; 
Zákon č.  148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací; 
Zákon č.  133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č.  320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru české republiky a o změně některých zákonů. 

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ VLÁDY 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb., 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích vzpp 
Vyhláška č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška MMRČR o obecně technických požadavcích na výstavbu vzpp 
Vyhláška č. 23 /2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb vzpp  
Vyhláška č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, kterou se mění vyhláška 
č. 23/2008 Sb.,  
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 461/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí 
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Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení 
a zavedení signálů 

TECHNICKÉ NORMY 
ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 
ČSN 01 8013 - Požární tabulky 
ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí  
ČSN 73 4200 – Komíny – Všeobecné požadavky 
ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie; 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky; 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0581Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0821, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0831 PBS - Shromažďovací prostory  
ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování  
ČSN 73 0872 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 
ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12 354-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky 
ČSN EN 13829 Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda 
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 
ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky, Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-Část 1: Zásady navrhování 
bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí 
EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - 
Výpočtová metoda 
EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota 
pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle 
výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 

LITERATURA 
REMEŠ, J., Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. 



 

 
49 

CHALOUPKA, K., SVOBODA, Z., Ploché střechy: praktický průvodce. Praha: Grada, 2009. Stavitel. ISBN 978-

80-247-2916-9. 

BENEŠ, P., SEDLÁKOVÁ, M., RUSINOVÁ, M., BENEŠOVÁ, R., ŠVECOVÁ, T., Požární bezpečnost staveb: modul 

M01 : požární bezpečnost staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. Studijní opory pro 

studijní programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-943-1. 

ZOUFAL, R., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu. Praha: Pavus, 2009. ISBN 

978-80-904481-0-0. 

ŠÁLA, J., KEIM, L., SVOBODA, Z., TYWONIAK, J. Tepelná ochrana budov: komentář k ČSN 73 0540. Praha: 

Informační centrum ČKAIT, 2008. ISBN 978-80-87093-30-6. 

INTERNETOVÉ ZDROJE 
KATASTR NEMOVITOSTÍ [online].  [cit. 20.5.2019].  Dostupné z: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
BPEJ [online].  [cit. 20.5.2019].  Dostupné z https://bpej.vumop.cz/72714 
SCHÖCK [online].  [cit. 23.5.2019].  Dostupné z https://www.schoeck-wittek.cz/cs/home 
MAPOMAT [online].  [cit. 15.5.2019].  Dostupné z webgis.nature.cz/mapomat/ 
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM [online]. [cit.15.5.2019].  
Dostupné z   http://www.roznov.cz/uzemni-plan-mesta/ds-1062/p1=1491 
KALKULÁTOR VELIKOSTI NÁDRŽE [online].  [cit. 15.5.2019].  
Dostupné z  https://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/nadrze-na-destovou-vodu.html/kalkulator-
velikosti-nadrze.html 
SLAVONA [online].  [cit. 15.3.2019].  Dostupné z https://www.slavona.cz/eurookna-drevo-hlinik/ 
https://www.slavona.cz/zdvizne-posuvne-dvere/ 
FERMACELL [online].  [cit. 20.5.2019].  Dostupné z https://www.fermacell.cz/cz/podlahy 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ [online].  [cit. 20.5.2019]. Dostupné z https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-
ivartrio/systemova-izolacni-deska-suchy-system-p139614/ 
CERESIT [online].  [cit. 20.5.2019]. Dostupné z http://www.ceresit.cz/cz/produkty.html 
PUREN [online].  [cit. 20.5.2019].  
Dostupné z  https://www.izolace-info.cz/katalog/polyisokyanurat/puren-gmbh/1365071-izolacni-
panel-z-polyisokyanuratove-peny-puren-fd-l-p.html 
ISOVER [online].  [cit. 20.5.2019]. Dostupné z  https://www.isover.cz/produkty/isover-eps-200 
SIKA [online].  [cit. 20.5.2019]. Dostupné z 
https://cze.sika.com/content/czech_republic/main/cs/solutions_products/02/02a004/02a004sa99/02a
004sa99100/02a004sa99104.html 
POROTHERM [online].  [cit. 20.5.2019].  Dostupné z https://wienerberger.cz/produkty 
WEBER [online].  [cit. 20.5.2019].  Dostupné z https://www.cz.weber/vnejsi-fasady-omitky/dekorativni-
omitka/weberpas-marmolit 
FATRAFOL [online].  [cit. 20.5.2019].  Dostupné z https://www.fatrafol.cz/produkty/izolace-
strechy/mechanicky-kotvena-strecha/fatrafol-810/ 
KNAUFINSULATION [online].  [cit. 20.5.2019].  Dostupné z https://www.knaufinsulation.cz/produkty 
SHIEDEL [online].  [cit. 20.5.2019].  Dostupné z https://www.schiedel.com/cz/produkty/keramicke-
kominove-systemy/absolut/ 
RIGIPS [online].  [cit. 22.5.2019].  Dostupné z https://www.rigips.cz/reseni/predsteny-a-sachtove-
steny/   
RIGIPS [online].  [cit. 22.5.2019].  Dostupné z https://www.rigips.cz/reseni/podhledy/ 
SCHINDLER [online].  [cit. 22.5.2019].  Dostupné z https://www.schindler.com/cz/internet/cs/mobilni-
reseni/digital-plan.html#button 



 

 
50 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Značka   Veličina        Jednotka           
L  Hladina akustického tlaku      [dB] 
LAeq,s  Maximální přípustná hladina     
   akustického tlaku váženého 

filtrem typu A       [dB] 
LnW   Kročejová neprůzvučnost      [dB] 
Rw  Vzduchová neprůzvučnost     [dB] 
pv  výpočtové požární zatížení     [kg.m-2] 
p  požární zatížení       [kg.m-2] 
pn   nahodilé požární zatížení      [kg.m-2] 
ps   stálé požární zatížení      [kg.m-2] 
a  součinitel odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek  [-] 
b  součinitel odhořívání z hlediska stavebních podmínek   

(součinitel odvětrání)      [-]  
c  součinitel vlivu požárně bezpečnostních zařízení a opatření  [-]  
an  součinitel pro nahodilé požární zatížení    [-]   
as  součinitel pro stálé požární zatížení    [-] 
Sp  vymezená plocha      [m2]   
Spo  požárně otevřená plocha      [m2] 
po  procento požárně otevřených ploch    [%] 
d1  odstupová vzdálenost      [m]  
S  podlahová plocha      [m2] 
So  plocha otvorů       [m2] 
ho  výška otvorů       [m2] 
Θim  převažující návrhová vnitřní teplota    [°C]   
Θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  [°C] 
U   součinitel prostupu tepla      [W/(m2.K)] 
Uem  průměrný součinitel prostupu tepla    [W/(m2.K)] 
Uem, N rc   doporučený součinitel prostupu tepla    [W/(m2.K)] 
Uem, N rq   požadovaný součinitel prostupu tepla    [W/(m2.K)] 
HT  měrná ztráta prostupem tepla     [W/K] 
Ac  celková podlahová plocha     [m2]  
 
Značka   Název    
DPS  dokumentace provádění 
stavby 
KÚ  katastrální území 
SO  stavební objekt 
ČR  Česká republika 
BH  bydlení hromadné 
CHKO  chráněná krajinní oblast 
BPEJ  bonitovaná půdní ekologická 

jednotka 
PP  podzemní podlaží 
NP  nadzemní podlaží 
 

 
 
Sb.  Sbírky 
č.  číslo 
NN  nízké napětí 
Poř.č.  pořadové číslo 
Kč  korun českých 
°  stupeň 
°C   stupeň Celsia 
tzn.  to znamená  
VZT  vzduchotechnika 
CHL  chlazení  
ÚT  ústřední topení  
ZTI  zdravotechnika 
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ELE  elektro 
SLB  slaboproud 
SLN  silnoproud 
SBS  styrén-buten-styrén  
Al  hliník 
FeZn  pozinkovaná ocel 
ŽB  železobeton 
min  minuty  
hod  hodiny 
kW  kilowatt 
§   paragraf 
O  ostatní odpady 
ČSN  česká technická norma 
ČSN EN  převzatá (harmonizovaná) 

evropská norma 
apod.   a podobně 
PUR  polyuretan 
Rw  vzduchová neprůzvučnost 
LnW   kročejová neprůzvučnost  
tj.  tj. 
např.  například 
S  sever 
V  východ 
J  jih 
Z  západ 
Pa  pascal 
PVC-P  měkčený polyvinylchlorid 
SDK  sádrokarton 
MVČR  ministerstvo vnitra české 

republiky 
MMR ČR  ministerstvo pro místní rozvoj 

české republiky 
vzpp  ve znění platných předpisů 
h  požární výška 
Č.M.  číslo místnosti 
N01.01/N5 vícepodlažní požární úsek 
N01.02  nadzemní požární úsek 
PÚ  požární úsek 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
CHÚC  chráněná úniková cesta 
NÚC  nechráněná úniková cesta 
KS  konstrukční systém 
DP1, DP3 konstrukční části 
R  mezní stav nosnosti 
konstrukce 
E  mezní stav celistvosti  
I  mezní stav tepelné izolace  
W  mezní stav radiace z povrchu  

C  samozavírač 
tl.  tloušťka 
tech.  technický 
konst.  konstrukce 
kce  konstrukce 
EC  Eurocode 
Tab.  tabulka 
PO  požární odolnost  
PHP  přenosný hasící přístroj 
PBS  požární bezpečnost staveb 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
TZPO  technická zpráva požární 

ochrany 
 
 

 


