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ABSTRAKT 
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
anebo pro vydání stavebního povolení uvedené v § 108 odst. 1 stavebního zákona pro 
bytový dům v katastrálním území města Velká Bíteš. Objekt se nachází na okraji města 
v zastavitelném území určeného pro bývání v bytových domech, na poměrně rovinaté 
parcele č. 2051. Jedná se o novostavbu v území, kde se ještě nenacházejí bytové domy, 
ale parcela je k tomuto využití určena. Bytový dům je umístěný na okraji parcely a nijak 
svým objemem nenarušuje původní charakter zástavby. 
 
Objekt je navržený jako podsklepený bytový dům se 3 nadzemními podlažími, v kterých 
se nachází 8 bytů. V prvním podlaží se nachází 2 byty a v dalších dvou podlažích se 
nachází 3 byty v každém podlaží. 7 bytů je určených pro 3 až 4 členné rodiny, 1 byt 
v přízemí je řešený jako bezbariérový. Z důvodu zabezpečení parkovacích míst pro 
dopravu v klidě je nutné na pozemku vybudovat parkoviště, stejně tak je nutné 
vybudovat chodník pro chodce a místo pro uskladnění odpadu. 
 
Konstrukční systém objektu je stěnový, zděný z keramických tvárnic HELUZ. Stropy jsou 
řešeny ve stejném konstrukčním systému jako skládané stropy HELUZ MIAKO 
s doplněním ŽB desek v oblasti vykonzolování balkonů a oblasti schodiště. Střecha je 
plochá jednoplášťová. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Bytový dům, zděná, HELUZ, MIAKO, bezbariérový, vykonzolování, plochá jednoplášťová 
střecha, stropy, konstrukční systém, stěnový, tvárnice, balkony, byt, podlaží, přízemí, 
pozemek, parkoviště, chodník, odpad, parcela, projektová dokumentace, ohlášení stavby 
novostavba, zastavitelné území 
 
ABSTRACT 
Main objective of my bachelor’s thesis is elaborating design documentation for performs 
of structures mentioned in § 108 paragraph 1 building act or for publication building 
permission for apartment building in cadastre unit town of Velká Bíteš. Object is located 
on the edge of the town in built-up area designated for living in apartment houses, on 
quiet flat plot number 2051. This is a new building in area, where is not built up any 
others apartment houses, but plot is for use intended. Apartment house is located on the 
edge of the plot and no its volume does not disrupt original charakter surrounding 
buildings. 
 
Object is designed like apartment house with a cellar and 3 above-ground floor 
containing 8 apartment units. Ground floor contains 2 apartment units and the other 
two floor contains 3 apartment units in each floor. 7 apartment units are designated for 
3 to 4 members of families, 1 apartment unit in ground floor is designated like a 
accessible flat. To ensure parking space for transport is necessary to built a parking 
place, pedestrian walkway and space for waste storage. 
 
Structural system is wall and masonry system made from clay bricks HELUZ. Ceilings 
solved in the same construction system like a ¨put together¨ceilings HELUZ MIAKO with 
addition reinfored concrete slab in area of cantilever balcony slab and area of stairs. 
Roof is designed like a warm flat roof. 
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1. ÚVOD 

Obsahem mé bakalářské práce je návrh bytového domu pro provedení stavby bytového 

domu s téměř nulovou spotřebou energie. Bytový dům je podsklepený se třemi 

nadzemními podlažími. V každém podlaží se nacházejí tři bytové jednotky kromě 

prvního nadzemního podlaží, kde jsou pouze dvě bytové jednotky a jedna část je 

přizpůsobena pro uskladnění kočárku nebo jízdních kol. Jeden byt v prvním nadzemním 

podlaží je jeden byt přizpůsoben pro bydlení bez bariér. Barva fasády bytového domu je 

olivově zelená. Bytový dům vypadá netradičně, díky jeho půdorysnému složení má 

hodně zalomených stěn – není to jen obyčejný kvádr. Při práci s funkčními plochami 

interiéru jsem vycházel z klasické výstavby panelových bytových domů z druhé poloviny 

20. Století, kde se koupelna a kuchyň nachází v blízkosti instalační šachty. Tyto nové 

byty mají nádech moderní vize otevřeného prostoru, kde kuchyň a obývací pokoj je 

propojen jedním velkým otvorem, který je přepůlen jednoduchým sloupem. Dva krajní 

sousední byty jsou si horizontálně zrcadlově propojené, vznikla potřeba čtyř 

instalačních šachet. Byty mají společné technické místnosti, které jsou vybaveny 

plynovým kotlem. V suterénu je jedna společenská místnost a několik kójí příslušných 

ke každému bytu. Kóje slouží pro uskladnění drobných věcí vlastníků bytů.  

Bakalářská práce je dále členěna na tyto části: 

 

PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE, v kterých se zaobírám průvodním a dispozičním řešením 

objektu a orientací jednotlivých místností ke světovým stranám, prostorovým 

umístěním objektu na pozemku. 

 

SITUAČNÍ VÝKRESY, v kterých hodnotím bytový dům z hlediska širších vztahů, zakresluji 

ho do katastrální mapy a podrobně řeším přípojky a jeho umístění na pozemku. 

 

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, kde jsem svoji představu přetvořil do 

konkrétního řešení projektové dokumentace ve formě výkresů půdorysů, řezů, pohledů 

a výpisů různých montovaných výrobků. 

 

STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, které řeší prvky v projektu bytového domu a kritické 

místa konstrukcí, v podobě jejich detailů. 

 

POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, které určuje požadavky na jednotlivé konstrukce, 

požadavky na jejich části a vymezuje bezpečný odstup od objektu v případě požáru a 

hlediska požární bezpečnosti 

 

STAVEBNĚ-FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ, které obsahuje kontrolu z hlediska požadavků na 

úsporu energií vratné ochrany vůči nepříznivému vlivu hluku a vibrací a požadavky 

z hlediska denního osvětlení a oslunění. Jedná se převážně o výpočtovou část. 
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2. TEXTOVÁ ČÁST 

Obsahem jsou průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva, situační výkresy a 

dokumentace technických a technologických zařízení pro provádění stavby podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. 

Název akce: Bytový dům ve Velké Bíteši 

Místo stavby: Velká Bíteš, parcela č. 2051, k. ú. Velká Bíteš [778214] 

Zpracoval:  Martin Bíla 

Vedoucí práce: Ing. František Vajkay, Ph.D. 

Investor:  Město Velká Bíteš 

Stupeň:  Dokumentace pro provádění stavby 

Datum:  22. 5. 2020 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název stavby  Bytový dům ve Velké Bíteši na parc. č. 2051 
b) Místo stavby    Velká Bíteš, parcela č. 2051 
c)Předmět dokumentace  Novostavba bytového domu a k němu příslušná místa     

parkovacího stání. 
 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Název: Martin Bíla, Fakulta stavební VUT v BRNĚ, Stud. Skupina B4S3 
Autorizace č.: STUDENT (zaměření S – pozemní stavby) 
 
Zpracovatelé částí projektové dokumentace: 
- Studie: Martin Bíla 
- Situační výkresy: Martin Bíla 
- Architektonicko-stavební řešení: Martin Bíla 
- Stavebně konstrukční řešení: Martin Bíla 
- Požárně bezpečnostní řešení stavby: Martin Bíla 
- Stavebně-fyzikální posouzení: Martin Bíla 
- Elektroinstalace: není součástí PD 
- PENB: Martin Bíla (součástí Stav. fyzikálního posouzení) 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je členěna na tyto objekty: 
SO.01 Bytový dům 
SO.02 Komunikace a parkovací stání k BD 
SO.03 Přístupová komunikace 
SO.04 Přípojka NN 
SO.05 Přípojka vodovodu 
SO.06 Přípojka kanalizace 
SO.07 Přípojka plynovodu NTL 
S0.08  Místo pro ukládání odpadu 
SO.09 Retenční nádrž pro vsakování dešťových vod 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
- požadavky stavebníka 
- podklady správců inženýrských sítí 
- fotodokumentace 
- katastrální mapa 
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B - Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro 
vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich 
vyplývaly: 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb, 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
 
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, 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
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, 
b) účel užívání stavby, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
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., 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
j) orientační náklady stavby. 
  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031
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B - Souhrnná technická zpráva 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
 
Součástí tohoto projektu není ralizační (dodvatelská) dokumentace; jedá se pouze čistě o 
dokumentaci pro provedení stavby. Nejsou kladeny žádné požadavky pro zpracování. 
Součástí této dokumentace není dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, 
dílenské a výrobní dokumentace ani dokumentace skutečného provedení. 
 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje plán BOZP. Veškeré stavební práce je třeba 
provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a 
ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně 
bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících: 
 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích – č. 591/2006 Sb.Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně 

některých souvisejících zákonů. 

 

Bezpečnost provozu stavby bude zajištěna v maximální možné míře. 

Práce ve výškách – Zajištění proti pádu technickou konstrukcí. Způsoby zajištění musejí 

odpovídat povaze prováděných prací. Zvolené řešení musí umožňovat bezpečnou evakuaci 

osob v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních plošinách ve výškách musí být 

bezpečně zajištěn (stejně tak i přístup na tyto plošiny nesmí vykazovat další rizika případného 

pádu). 

 

Pro každou dílčí část projektu, stavebního objektu či provozního souboru vztahujícího se ke 

speciální problematice musí být zhotovitelem zpracovány zásady BOZP. 

 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 
 
Nejsou. 
 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 
 
Nejsou. 
 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
 
Veškeré práce budou prováděny s využitím drobné stavební techniky. Samotná stavba po 
své realizaci nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Pouze během výstavby 
je třeba počítat s navýšením prašnosti a hlučnosti charakteristické pro výstavbu. Toto 
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negativní hledisko lze snížit jen na určitou míru používáním stavebních strojů ve velmi 
dobrém stavu. Také je možné snížit tyto rizika například důkladným čištěním vozidel před 
vjezdem na veřejné komunikace, zakrýváním skládek sypkých materiálů, kropením 
prašných příjezdových cest a další jiná opatření. 
 

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, 
 
Dotčený pozemek se nachází na okraji města Velká Bíteš na parcele č. 2051[k.ú. V. Bíteš]. 
Přístup k jednotlivým domům na pozemku bude ze stávající komunikace přes účelovou 
komunikaci, která bude propojovat jednotlivá parkovací stání bytových domů před 
každým BD.  
Pozemek je převážně na rovinatém území. Majitelem pozemku a stavebníkem je město 
Velká Bíteš. Celková plocha parcely je 14 492 m2. Na parcele se již nachází 3 bytové domy 
se zastavěnou plochou 273,13 m2, 308,32 m2 a 261,00 m2.  
BD nově navržený bude mít plochu 324,55 m2. Územní (regulační) plán udává koeficient 
zastavění 30%. S BD nově navrženým bude koeficient na hodnotě 8%. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o plochu pozemku určenou 
pro bydlení v BD. Stavba splňuje všechny požadavky dle územně plánovací dokumentace 
a nejedná se o změnu v úžívání stavby.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 
Nejsou. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zahrnuty a zakomponovány do projektové 
dokumentace. Případné další pozdější stanoviska v průběhu řízení a realizace stavby 
budou zpracovány po jejich obdržení. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
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Detailní prohlídka pozemku - fotodokumentace. Vhodné zajistit geologický průzkum a 
průzkum zasakování srážkové vody + povinný radonový průzkum (tyto průzkumy nejsou 
součástí této práce). 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Nenachází se 
v lokalitě soustavy Natura 2000. Území není dotčeno ochranou podle jiných právních 
předpisů. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Pozemky se dle územního plánu nenachází v záplavovém území a dle geofondu se 
nenachází na poddolovaném území. V příloze této zprávy dokládám zprávu o nebezpečí 
povodně na parcele č. 2051. Jedná se o zónu se zanedbatelným nebezpečím. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 
Stavba nebude mít na okolní pozemky a stavby negativní vliv. V průběhu stavby dodavatel 
stavby zajistí okolnosti, které jsem již uvedl v bodě e) této zprávy. Dále budou zajištěny 
Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti (viz. 
Stavební fyzika – celkové zhodnocení; popřípadě příloha akustika – výpočty). 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. Na pozemku se 
nenachází žádné objekty, které by bylo třeba před zahájením stavebních prací odstranit. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Parcela č. 2051 – dříve před stavbou již vybudovaných BD spadala parcela pod ZPF – Orná 
půda. Parcela byla z půdního fondu vyjmuta již v roce 2019. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
Dopravní infrastruktura – Přístup k jednotlivým domům na pozemku bude ze stávající 
komunikace přes místní účelovou komunikaci, která bude propojovat jednotlivá 
parkovací stání bytových domů před každým BD – viz. PD. Bezbariérové řešení je 
samozřejmostí. V BD se nachází (1. NP) jeden byt bezbariérově zařízený, stejně tak 
parkovací stání před domem, bude zřízeno tak, aby osoba nepřokonávala žádné extrémní 
převýšení a bylo tak pohodlně vyřešen pohyb těchto osob (dle vyhl. č. 398/2009 o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové úžívání staveb). 
 
Technická infrastruktura – objekt bude napojen na elektrickou energii. Dešťová voda ze 
střešní konstrukce bude napojena na vsakovací nádrž, dešťová voda ze zpevněných ploch 
bude volně zasakována do terénu na pozemku investora. Dále zajištěny přípojky voda, 
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plyn a splašková odpadní kanalizace (Návrh retenční nádrže není součástí PD). 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, související 
investice. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
stavbou je dotčena parcela č. 2051; vlastnické právo: Město Velká Bíteš, katastrální území 
Velká Bíteš [č.k.ú.: 778214] 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
 
Bude nutné zabrat parc. č. 2038/4 a parc. č. 2038/1 pro nutný přízejd na staveniště. Na 
parcele č. 2038/1 je již vybudovaná místní účelová komunikace, která bude sloužit právě 
na této části parc. jako příjezdová cesta na staveniště. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
 
Jedná se o obytnou budovu – konkrétně o bytový dům o 3 nadzemních podlažích a 
s jedním podlažím podzemním. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Nejsou známy žádné výjimky z technických požadavků. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zahrnuty a zakomponovány do projektové 
dokumentace. Případné další pozdější stanoviska v průběhu řízení a realizace stavby 
budou zpracovány po jejich obdržení. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Nenachází se 
v lokalitě soustavy Natura 2000. Území ani stavba není dotčeno ochranou podle jiných 
právních předpisů. Jedná se o novostavbu BD, tato stavba není kulturní památkou. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Jedná se o BD o třech nadzemních podlaží a jedním podlažím podzemním. V BD se nachází 
osm samostatných bytových jednotek (jedna bezbariérová – 1. NP. Viz.: PD). Šest bytových 
jednotek je koncipováno jako byty 3+1 (obytné místnosti + kuchyně) a zbývající dvě jsou 
řešeny jako 1+1. 
 
SO01 – Bytový dům 
Zastavěná plocha: 324,55 m2 
Obestavěný prostor: 4 498,26 m3 
Užitná plocha: 1 173,03 m2 
 
SO02 – Parkovací stání 
Zastavěná plocha: 287,34 m2 
 
SO03 – Část nově vybudované příjezdové komunikace k parkovacímu stání 
Zastavěná plocha: 325,24 m2 
 
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. 
 
Energetickou naročnost (PENB apod.) řeší samostatná část dokumentace. Dle PENB bude 
objekt spadat do kategorie B – úsporná budova. 
 
V případě budovy s téměř nulovou spotřebou energie platí dva konkrétní požadavky, 
uvedené ve vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (se změnou 230/2015 
Sb., dále jen vyhláška). Prvním z nich je „velmi nízká energetická náročnost“, definovaná 
redukční činitelem požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 
fR. Pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie je nutné splnit hodnotu fR = 0,7. 
Hodnota fR znamená násobek hodnoty Uem, které je dosaženo při použití požadovaných 
hodnot součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN 730540-2 a referenční 
přirážky na vliv tepelných vazeb dle tabulky 1 vyhlášky.  Vzhledem k tomu, že požadavek 
je kladen na průměrný součinitel prostupu tepla, nemusí být uvedené hodnoty U splněny 
pro každou konstrukci zvlášť. Pokud však u některé konstrukce bude hodnota U horší 
(například požadovaná, UN,20), musí být naopak na jiné konstrukci (konstrukcích) 
použita hodnota lepší, nežli 0,7 * UN,20 tak, aby výsledný průměrný součinitel prostupu 
tepla byl o oněch 30% nižší. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 
Odpad vznikající provozem objektu je na úrovní běžného komunálního odpadu a bude 
likvidován běžným svozovým způsobem.  
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V průběhu výstavby může dojít ke vzniku odpadu. Ministerstvo životního prostředí 
stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.: Vyhláška o Katalogu 
odpadů, mohou na stavbě vznikat tyto odpady: 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina 
a hlušina 

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

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

Dále se bude nakládání s odpady řídit platnými předpisy ve znění pozdějších předpisů: 
Zákonem č. 185/2001 o odpadech ve znění zákona č. 7/2005. 
Zákonem č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadu na skládky. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
pouze předpoklad 
zahájení výstavby: 10/2020 
ukončení výstavby: 10/2021 
 
j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady byly spočítány pomocí online bezplatného softwaru. 
Tyto náklady jsou POUZE ORIENTAČNÍ a slouží spíše jako predikce pro SO01 – Bytový 
dům. 

Zemní práce (2%) 875 531 Kč 
Základy (5%) 2 736 034 Kč 
Hrubá stavba (konstrukce) (25%) 4 705 978 Kč 

Topení, voda a kanalizace (14%) 2 517 151 Kč 
Střecha (4%) 656 648 Kč 

Výplně otvorů (6,5%) 218 883 Kč 

Úprava povrchů a podlahy (16,5%) 3 173 799 Kč 
Izolace tepelné a ostatní (3%) 875 531 Kč 

Instalace elektro a ostatní (5,5%) 2 298 269 Kč 
Dokončovací a ostatní práce (18,5%) 3 830 448 Kč 

Mezisoučet (stavební objekty celkem) 21 888 272 Kč 

 

Další náklady spojené se stavbou:   
Průzkum a projektové práce (5% navíc): 1 094 414 Kč 

Náklady na umístění stavby a ostatní 
náklady (5% navíc) 

1 094 414 Kč 

Rezerva (5% navíc) 1 094 414 Kč 
Celková cena bez DPH: 21 395 786 Kč 

DPH (15%) 3 775 727 Kč 
Celková cena s DPH: 25 171 513 Kč 
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Poznámka: 
Mějme na paměti, že vypočtená cena stavby (SO01) je pouze predikce a empiricky 
vypočítaná hodnota na základě zastavěné plochy a obestavěného prostoru. Skutečná cena 
stavby se může lišit i několikanásobně v návaznosti na specifika projektu nebo nabídky 
jednotlivých dodavatelů. Vždy je vhodné zpracovat podrobný rozpočet. 
 

Příloha k bodu h) části B.1. souhrnné technické zprávy 
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1. Identifikační údaje 

 
Název stavby  Bytový dům ve Velké Bíteši na parc. č. 2051 

Místo stavby     Velká Bíteš, parcela č. 2051 

Předmět dokumentace  Novostavba bytového domu a k němu příslušná místa 

parkovacího stání. 

 

2. Účel objektu 
Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy je využívána na trvalé 

bydlení a je k tomuto účelu určena. Bytový dům bude mít 8 samostatných bytů, z toho 

jeden je řešený jako bezbariérový. Byty mají řešené parkovací stání na přilehlém 

parkovišti. 

 

3. Funkční náplň 
V nadzemních podlaží se nachází 8 bytů, které jsou určené pro 3 až 4 členné rodiny. Jeden 

byt je řešený jako bezbariérový. Společné prostory kójí se nachází v suterénu. Další 

společné prostory se nachází v prvním nadzemním podlaží, kde je prostor určený pro 

uskladnění jízdních kol nebo kočárků. 

 

4. Kapacitní údaje  
Šest bytů je určených pro rodinu se dvěma dětmi nebo pro čtyři osoby. Dva byty, které se 

nachází v druhém a třetím nadzemním podlaží jsou určené pro 2-3 osoby. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází byt, který je určený pro rodinu s omezenou schopností 

pohybu (byt řešený jako bezbariérový). Před domem je zřízeno, ke každému bytu, 

parkoviště pro parkovací stání. 

 

5. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Objekt je navržený jako jeden ze samostatně stojících bytových domů bytového komplexu 

ve Velké Bíteši. Půdorysný tvar je jednoduše navržený jako obdelník, který má několik 

zalomení, které tvoří ve vyšších podlažích zapuštěné balkony. Půdorysný rozměr je 24m 

x 15,65m. Pohledovou omítku tvoří barva olivově zelená. Okna jsou řešena jako plastová. 

Střecha je řešena jako jednoplášťová plocha střecha s odvodněním ve středu objektu 

pomocí dvou odpadních svodných potrubí. Před objektem jsou komunikační prostory 

řešené jako zámková dlažba. Plocha parkoviště a komunikační prostory pro osobní 

automobily je tvořena asfaltovou vrstvou. Balkony jsou celkem velké se sloupkovým 

zábradlím, působí zapuštěně, protože jsou schovány v zalomeních objektu bytového 

domu. 
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6. Dispoziční a celkové provozní řešení 
Objekt je členěný na 3 poschodí a suterén.  V prvním nadzemním podlaží jsou dva byty, 

z nichž jeden byt je bezbariérový. Dále se na prvním podlaží nachází prostor pro 

uskladnění jízdních kol a kočárků. V dalších dvou nadzemních podlaží se nachází 3 byty 

v každém podlaží. V suterénu jsou umístěny kóje příslušné ke každému bytu. V zádveří 

bytového domu se nachází soustava poštovních schránek. Objekt má dva hlavní vstupy. 

Při vstupu do jednotlivých bytů je předsíň (zádveří), která je odděleno od chodby dveřmi. 

S chodby je přístup pak do všech částí daného bytu. V hlavních větších bytech pro 4 členné 

rodiny se nachází kuchyň, která je průchozí (propojená) s obývacím pokojem. Dalšími 

dvěmi samostatnými místnostmi jsou ložnice a dětský pokoj, které jsou přístupné také 

z chodby bytové jednotky. Menší byty, které se nachází v 2. a 3. nadzemním podlaží jsou 

řešeny podobně jako větší byty. Mají průchodné zádveří s chodbou. Z chodby je pak 

přístup do ostatních částí bytu jako je kuchyň obývací pokoj a koupelna, WC je přístupné 

ze zádveří bytu. 

 

7. Bezbariérové využívání stavby 
Část objektu je řešena podle vyhlášky č. 398/2009 sb., o obecných a technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška stanoví obecné 

technické požadavky na stavbu v bytové jednotce určené pro bezbariérové užívání staveb 

v 1. nadzemním podlaží. Projektování bezbariérových potřeb pro osoby s omezenou 

schopností pohybu vychází z dispozice, možností a potřeb osob na vozíku. 

 

8. Technologie výroby 
Stavba předpokládá běžný stavební postup výstavby. Výstavba bude vykonávána 

s souladě s normami týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

9. Konstrukční a stavebně technické řešení 
Konstrukční systém stavby je stěnový (příčný), zděný z keramických tvárnic HELUZ. 

Stropní konstrukce jsou ve stejném systému HELUZ Miako – skládaný strop. Základy jsou 

ze základových pasů ze železobetonu. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá.  

 

10. Zemní práce 
Zemina je zařazená do skupiny F (MI) – Hlína se střední plasticitou. Podle 

hydrogeologického průzkumu leží hladina podzemní vody v dostatečné hloubce, což 

znamená, že neovlivňuje řešení základových konstrukcí. Před začátkem stavebních prací 

bude provedeno odstranění ornice v dostatečné hloubce, ale minimálně 150mm v části, 

kde se bude nacházet objekt SO01 Bytový dům a pod parkovacím stání SO02. Po výškovém 

a polohovém zaměření objektu se budou vykonávat výkopové práce. Výkopové práce se 

budou týkat hloubení stavební jámy pod objektem SO01, svahování bude provedeno 

v poměru 1 : 0,8. Deponie budou skladovány na pozemku, až do doby, kdy se použijí na 

zpětné násypy po dokončení suterénu daného objektu. V případě že bude zeminy 
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přebytek, odveze se na nejbližší skládku. Všechny výkopy se vykopou pomocí 

mechanizace. Před betonáží základů se výkopy dočistí a vykoná se výstupní kontrola 

stavbyvedoucím. Základy musí splnit požadované rozměry, šířku, hloubku uvedené 

v projektové dokumentaci, musí být zajištěno dostatečné krytí výztuže apod. 

 

11. Základy 
Všechny základové konstrukce budou z betonu třídy C20/25, XC1. Stavba bude založená 

na základových pasech, které se nacházejí pod obvodovými stěnami a vnitřními nosnými 

stěnami. Základové pasy pod obvodovými stěnami musí být vyhloubené alespoň do 

hloubky 1000 mm, s čímž nebude problém, protože objekt bude podsklepený a tak se 

základy budou nacházet hlouběji než 1000mm. Základy budou vyztuženy a výztuž bude 

vytažená a dále navazovat na zalévané betonové tvarovky. Výkopy stavebních rýh budou 

vylity betonem. Po dostatečném zatvrdnutí základů bude vytvořené navýšení 

základových pásů ze ztraceného bednění pomocí BTB bloků 50/30/25 z kterých bude 

vytvořený suterén. Po technologické pauze po nabití dostatečné tuhosti betonu budou 

provedeny izolace základů suterénního zdiva a udělají se násypy. Vytvoří se podkladní 

deska, která bude pod budoucími příčkami. Deska bude vyztužená kari sítí. Všechny 

rozměry a třída betonu příslušných základových konstrukcí bude uvedena v projektové 

dokumentaci základů. 

 

12. Svislé konstrukce 
Nosný systém je stěnový, navržený z keramických děrovaných tvárnic od společnosti 

HELUZ řady FAMILY. Obvodové zdivo je tvořené z tvárnic o tloušťce 440 mm, které bude 

pouze omítnuté jádrovou omítkou nebo stěrkou a finální silikonovou omítkou bez 

tepelného izolantu. Vnitřní nosné stěny jsou navržené z tvárnic tloušťky 250 mm a příčky 

jsou z tl. 115 mm. Všechny tvárnice jsou broušené, spojené maltou pro tenké spáry. 

Všechny překlady jsou použity od výrobce, typové. 

 

13. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou zhotoveny jako skládané stropní dílce ze stropních vložek Miako 

a stropních nosníků. Stropní konstrukce musí být při zhotovování podstojkované do doby, 

kdy strop bude plně únosný. Stropní konstrukce je složena z vložek, které jsou 150 mm 

vysoké a kladeny mezi nosníky, které jsou od sebe osově vzdálené 625 mm. Stropní 

konstrukce je takto potom celá zalitá 60 mm vrstvou betonu, v které jsou pro dovyztužení 

kari sítě. Celá konstrukce stropu je tak 210 mm vysoká. 
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14. Střešní konstrukce 
Konstrukce střechy je tvořena stejným způsobem jako strop. Jedná se o jednoplášťovou 

plochou střechu, která je izolovaná polystyren z EPS a spádovými deskami z EPS o 

počáteční výšce 30 mm. Celá skladba ploché střechy je u vtoku vysoká 490 mm a je ve 

spádu 3%. Pojistnou hydroizolaci tvoří natavené asfaltové pásy a hlavní hydroizolaci tvoří 

také asfaltové pásy tavené na asfaltových pásech nalepených. Asfaltové pásy jsou 

vytáhnuté nad vystupující konstrukce z roviny střechy tak, že je potáhnutá atika střechy, 

která je ve spádu 5,24 %. Ostatní rozměry, spády a umístění vystupujících konstrukcí a 

komínů, odvětrávacích hlavic, kotevních bodů a jiných prvků jsou uvedené v projektové 

dokumentaci ploché střechy. 

 

15. Klempířské práce 
Klempířské práce budou potřeba při oplechování parapetů v exteriéru a oplechování 

okolo atiky. Všechny materiály, rozměry a ostatní vlastnosti klempířských materiálů jsou 

uvedené v projektové dokumetaci jednotlivých podlaží. 

 

16. Schodiště 
Všechny schody mají stejný rozměr, šířku stupně 289 mm a výšku stupně 169 mm 

uvedených v projektové dokumentaci. Schodiště je pravotočivé, šířky 1200 mm, které se 

táhne z půdorysu 1. S až do 3. NP. Nachází se v střední části bytového domu, hned za 

vchodem do bytového domu. Schodiště je monolitické jedenkrát zalomené. Mezipodesta 

je vetknutá do obvodového zdiva, kde bude předem osazena zvukově izolační destička 

(HTF – detail napojení ŽB schodiště) pro příme napojení a vetknutí podesty do obv. zdiva, 

hlavní podesta je uložena na ŽB průvlaku. Mezi průvlakem a uložedím schodiť. ramene 

bude osazena zvukově izolační destička na které bude schodiště ležet a bude tak zamezen 

přenos kročejového hluku do postraních nosných kcí vedle bytových jednotek.  

 

17.             Výtah  
V objektu se nenachází výtah. 

 

18.           Výplně otvorů 
Všechny svislé výplně otvorů dodává firma OKNA.EU, jedná se o typ CLASSIC CL 76. Okna 

jsou plastové, ukotvené pomocí speciálních okenních háků. Součástí oken jsou i vnitřní 

dřevěné parapety. Vchodové dveře budou opatřené madlem ve vodorovné poloze ve 

výšce 800 mm nad podlahou. Dveře oddělující zádveří a schodiště budou mít také madlo.  

 

19. Omítky 
Vnější omítka bude mít barvu olivově zelenou. Jedná se o silikonovou omítku s podkladní 

stěrkou. Postup aplikace omítky je v technickém postupu výrobce. Vnitřní omítky jsou 

tvořené jádrovou omítkou, která je nanášena strojově. Omítka musí důkladně vyplnit 



32 

 

spáry mezi zdivem. Omítka se nanáší v tloušťce 15mm a po technologické pauze je možné 

nanášet vnitřní finální štuk, bílé barvy o tloušťce 3-5mm, jak na stěny, tak na stropy.  

 

20. Obklady 
Keramické obklady budou provedeny ve všech koupelnách, kuchyních a na záchodech a 

to, jak na stěnách, tak na podlaze. Keramické podlahy jsou dále provedeny 

v komunikačních prostorech a to jak ve sklepě, tak v ostatních podlažích. Dále jsou 

provedeny keramické podlahy ve spíži a na chodbách, zádveřích a na balkoně. Výšky 

keramických obkladů jsou uvedeny v projektové dokumentaci.   

 

21.           Podhledy 
V suterénních prostorech se počítá s dodatečným provedení podhledů v místech, kde 

budou procházet rozvody vody, kanalizace a plynu. 

 

22. Podlahy  
 

Všechny podlahy v interiéru jsou konstrukčně řešeny jako těžké plovoucí podlahy 

s roznášecí vrstvou z betonu vyztuženého kari sítí o tloušťce 50mm. Nášlapnou vrstvu 

tvoří podlahy keramické nebo podlahy na bázi polyvinylchloridu a dřeva. V případě 

potřeby je možné horní vrstvu srovnat samonivelační anhydritovou vrstvou. Předepsaná 

rovinnost podlah je 2 mm na délku 2 m latě. Pokud je to nutné tak, tak ve vzdálenostech, 

které jsou předepsané výrobcem nášlapné vrstvy, bude dilatační spára. Dilatační spára se 

dále bude nacházet mezi všemi místnostmi. Ve většině případů se jedná o prahové 

přechody mezi místnostmi. Spára se z estetického hlediska musí nacházet právě pod 

prahem mezi přechody místností. Tepelná izolace v podlaze na zemině je tvořená 

polystyrenem EPS o tloušťce 80 mm, v prostorách, které nejsou vytápěny (místnosti 1. S). 

V ostatních podlažích má podlahová izolace funkci spíše zvukově izolační. Jako materiál 

bude použita taktéž vrstva z EPS o tl. 80 mm. Pro oddělení plovoucí vrstvy od svislých 

konstrukcí budou použity minerální pásy o tl. 15 mm. V případě laminátových podlah 

nebo podlah na bázi polyvinylchloridu budou spáry při stěně zakryty lištou od výrobce 

podlah. V případě keramických podlah bude jako ochrana omítky a zakrytí spáry použitý 

keramický soklík, anebo keramický obklad podle projektové dokumentace. Bližší 

specifikace podlah jsou uvedeny v projektové dokumentaci v řezech objektu. 

 

23. Hydroizolace 
Hydroizolační souvrství je tvořené z hydroizolačních natavených pásů GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. Je to hlavní izolace proti vodě a vlhkosti oddělující stavbu od zemní 

vlhkosti. Pro provedení je nutné dbát na kvalitně provedené spoje. Tato hydroizolace 

bude dále vytažená na zdivo prvního nadzemního podlaží a to na zakládací šár prvního 

nadzemního podlaží, bude tak tvořit hydroizolační vanu objektu. Dále pojistná 

hydroizlace ploché střechy bude tvořena z hydroizolačních pásů GLASTEK 40 SPECIAL 



33 

 

MINERAL, které budou nataveny na asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER. Důležité je 

správné natavení v rozích a koutech střechy a vystupujících konstrukcí ploché střechy. 

Hlavní hydroizolační souvrství je tvořeno hydroizolačními pásy GLASTEK 30 STICKER 

PLUS KVK, které jsou nalepeny na tepelné izolaci ploché střechy a dálší vrstvou která je 

natavena na těchto asfaltových pásech a to vrstvou asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Hydroizolace je přitížená vrstvou kačírku. Hlavní hydroizolační souvrství je 

vytaženo po obvodě po úroveň atiky. 

 

24. Tepelná izolace 
Tepelná izolace je použita v spodní části stavby po obvodu konstrukce objektu v 1.S. jako 

fasádní perimetrická deska (ISOVER) PERIMETR o tloušťce desky 100mm, tepelná izolace 

není mechanicky kotvena. Dále je použita tepelná izolace ve vyšších podlažích a to 

zejména pro omezení tepelných mostů balkonu tedy předsazených konstrukcí a to v tl. 

150mm stabilizovaný polystyren (STYROTRADE) EPS 100S. Dále je EPS zaizolovaná 

podlaha a to v tloušťkách od 80 do 90 mm fenolickýma deska (KOOLTHERM) nebo pro 

lepší zvukově izolační vlastnosti polystyrenem RIGIFLOOR 4 000 (5000). 

 

25. Truhlářské výrobky 
Všechny dveře uvnitř obytných místností jsou osazené do obložkové zárubně, která je 

součástí dodávky těchto dveří. Další truhlářské výrobky jsou vnitřní parapety u oken. Více 

viz specifikace truhlářských (dřevěných) výrobků. 

 

26. Zámečnické výrobky 
Tento objekt obsahuje 3 specifické typy výrobků, označené jako zámečnické prvky, které 

je nutné změřit přímo na stavbě. Jedná se o zábradlí na vnitřním schodišti, které je vysoké 

1000 mm. Výplň je tvořena ocelovými sloupky, které nejsou od sebe více vzdálené než 

120 mm. Madlo schodiště je navržené jako dřevěné z dubu. Zábradlí je do schodiště 

kotvené z boku. Zábradlí v exteriéru na balkonech je do desky kotveno stejným způsobem 

jako na schodišti v interiéru. Výška zábradlí v exteriéru je 1100 mm. Dalším zámečnickým 

výrobek jsou ocelové zárubně a to zejména v suterénu, kde nenajdeme obložkové 

zárubně. A posledním zámečnickým výrobkem jsou ocelová dvířka (komínová). Jako 

zámečnický výrobek pak dále můžeme ještě započítat kování dveří. 

 

27. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 
Stavba je navržená a bude provedená takým způsobem, aby při jejím užívání nedošlo 

k úrazům jejich uživatelů nebo jiných osob. Pro zabránění pádu z výšky budou všechny 

kritické místa opatřena zábradlím, které má mezery menší nebo minimálně 120 mm. 

Všechny použité materiály musí byt při plnění funkce bývání nezávadné a nesmí 

uvolňovat nebezpečné látky. 
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28. Stavební fyzika 
 

a) Tepelná technika 

 

Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla a faktor 

vnitřního povrchu podle ČSN 73 0540. Taktéž byl posouzený kritický kout 

vznikající při styku dvou konstrukcí a vyhovuje požadavkům na faktor vnitřního 

povrchu v koutě. Podlahové konstrukce vyhověly z hlediska poklesu povrchové 

teploty. Podrobné posouzení a stanovení energetické náročnosti budovy je 

v příloze stavebně-fyzikálního posouzení objektu. 

 

Budovy s téměr nulovou spotřebou tepla 

 

b) Oslunění a osvětlení 

 

Všechny obytné místnosti splňují požadavky na denní osvětlení. Bytová jednotka 

splňuje požadavky na minimální osvětlení a oslunění. Podrobné výpočty je možné 

najít v příloze stavebně-fyzikálního posouzení objektu. 

 

c) Akustika, hluk a vibrace 

 

Objekt splňuje požadavky na ochranu proti nepříznivému hluku podle vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu a požadavky vyplívající 

z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací a její změně č. 217/2016 Sb. Stropy splňují požadavky na kročejovou 

neprůzvučnost. Podrobné výpočty jsou v příloze stavebně-fyzikálního posouzení 

objektu. 

 

29. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Z požárního hlediska je objekt členěný celkově na 17 požárních úseků. Samostatným 

úsekem jsou bytové jednotky, sklepní kóje a prostor pro uskladnění v 1. nadzemním 

podlaží, instalační šachty a nechráněná úniková cesta. Všechny konstrukce vyhovují a 

splňují požadavky požární ochrany. Správa požární bezpečnosti je v příloze Požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

 

 

V Brně dne 22. 5. 2020 

 

Martin Bíla 

autor práce 
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3. Závěr 

Cílem bakalářské práce byl návrh bytového domu s téměř nulovou spotřebou převážně 

pro rodiny s dětmi a jedním bezbariérovým bytem  – zpracování dokumentace pro 

provedení stavby. Bytový dům se nachází v katastrálním území Velká Bíteš na parcele č. 

2051. Dokumentace byla zpracována podle vyhlášky 405/2017 Sb., kterou se mění 

vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v znění vyhlášky 62/2013 Sb., a vyhlášky 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Při zpracování práce jsem využil znalosti, které jsem nabyl už od střední stavební školy 

v Hodoníně, od spolužáků a kamarádů a kantorů s mnoha zkušenostmi na stavební fakultě 

VUT v Brně a zároveň jsem při zpracování mnoho zkušeností nabyl sám. 

V přílohách bakalářské práce jsou k nalezení studie, které řeší dispozici bytových 

jednotek v objektu a jejich správnou orientaci ke světovým stranám. Dále jsem zpracoval 

situační výkresy, a to situaci širších vztahů a koordinační situační výkres pro provádění 

stavby. Dále byly zpracovány výkresy, které podrobně řeší objekt ve výkresové formě 

z hlediska provedení stavby. Jednotlivé skladby konstrukcí byly posouzené z hlediska 

tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení a požární odolnosti a byl vytvořený štítek 

obálky budovy, který je součástí přílohy – ruční výpočty – stavebně-fyzikální posouzení. 

Obsah bakalářské práce zodpovídá svým rozsahem i řešením zadání bakalářské práce a 

stavba je navržená podle českých státních norem a zároveň vyhovuje všem platným 

předpisům a zákonům platných na území České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 22. 5. 2020 

 

Martin Bíla  

 autor práce  
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

BD    bytový dům 
SO    stavební objekt 
1.NP    nadzemní podlaží 
1.S suterén    podzemní podlaží 
p.č.    parcelní číslo 
k.ú.    katastrální území 
m2    metr čtvereční 
m3    metr krychlový 
M    měřítko 
NN    nízké napětí 
ŽB    železobeton 
PB    prostý beton 
m n.m.  metrů nad mořem  
B.p.v.    Balt po vyrovnání  
S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  
Pozn.    Poznámka  
ZPF    zemědělský půdní fond  
PE    polyetylen  
PVC    polyvinylchrolid  
PP    polypropylen  
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
PBŘ   požárně bezpečnostní řešení  
SPB    stupeň požární bezpečnosti  
PÚ    požární úsek  
NÚC    nechráněná úniková cesta  
PHP    přenosný hasící přístroj  
H    hydrant  
RŠ    revizní šachta   
HUP    hlavní uzávěr plynu  
TI    tepelná izolace  

https://www.zakonyprolidi.cz/
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EPS    expandovaný polystyrén  
XPS    extrudovaný polystyrén  
DN    jmenovitý vnitřní průměr potrubí  
tl.    tloušťka 
PT    původní terén  
UT    upravený terén  
TUV    teplá užitková voda  
R.Š.    rozvinutá šířka  
ČSN    česká státní norma  
q    nahodilé zatížení  
g    stálé zatížení  
A [m2 ]   plocha  
V [m3 ]   objem  
Σ    suma  
ρ [kg.m-3 ]   objemová hmotnost  
°C    stupňů Celsia  
θ [°C]    teplota vzduchu  
Δθ10,N [°C]   pokles dotykové teploty  
fRsi [-]    teplotní faktor  
fr;si,cr [-]   teplotní faktor kritický  
ϴai [°C]   návrhová teplota interiéru  
ϴe [°C]   návrhová teplota exteriéru  
Ɵsi;min [°C]   minimální teplota na konstrukci v interiéru  
φi [%]   vlhkost v interiéru  
φe [%]   vlhkost v exteriéru  
U [W.m-2 .K-1 ]  součinitel prostupu tepla  
UN,20 [W.m-2 .K-1 ]  požadovaný součinitel prostupu tepla  
Urec,20 [W.m-2 .K-1 ] doporučený součinitel prostupu tepla  
Ug [W.m-2 .K-1 ]  součinitel prostupu tepla zasklení  
Uf [W.m-2 .K-1 ]  součinitel prostupu tepla rámu  
R [m2 .K.W-1 ]  tepelný odpor  
Rsi [m2 .K.W-1 ]  odpor při přestupe tepla na vnitřní straně konstrukce  
Rse [m2 .K.W-1 ]  odpor při přestupe tepla na vnější straně konstrukce  
HT [W.K-1]   měrná ztráta prostupu tepla  
Mc [kg.m-2.a-1]  zkondenzovaná vodní pára  
Rw [dB]   vzduchová neprůzvučnost  
Lw [dB]   kročejová neprůzvučnost  
s    sekunda  
Rdt    návrhová únosnost zeminy  
kPa    kilopascal  
ψg    lineární součinitel prostupu tepla zasklení  
Ag [m2 ]   celková plocha zasklení  
Af [m2 ]   celková plocha rámu  
Ig [m]    viditelný obvod zasklení 
T    Truhlářské výrobky  
Z    Zámečnické výrobky  
K    Klempířské výrobky 
P    Plastové výrobky 
Cxx/xx   Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 
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XC    Třída prostředí betonu 
μ    Faktor difuzního odporu 
kční    konstrukční 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Složka č. 1 – ST studijní práce 

 S.1  Situace    M 1:200  8xA4 

S.2  Půdorys 1.S    M 1:100  2xA4 

 S.3  Půdorys 1.NP    M 1:100  2xA4 

 S.4  Půdorys 2.NP    M 1:100  2xA4 

 S.5  Půdorys 3.NP    M 1:100  2xA4 

 S.6  Řez     M 1:100  2xA4 

 S.7  Pohled východní   M 1:100  2xA4 

 S.8  Pohled západní   M 1:100  2xA4 

 S.9  Pohled severní a jižní  M 1:100  2xA4 

 S.10  Pohled západní – arch.  M 1:100  2xA4 

 S.11  Pohled východní – arch  M 1:100  2xA4 

 S.12  Pohled severní a jižní – arch M 1:100  2xA4 

 S.13  Modulové schéma – nosné kce M    x   2xA4 

 S.14  Zasazení objektu do terénu  M 1:200  8xA4 

   +Výpočet základů      3xA4 

   +Výpočet schodiště      2xA4 

   +Návrh retence      2xA4 

Složka č. 2 – C Situační výkresy 

 C.1  Situace širších vztahů  M 1:1000  2xA4 

 C.2  Koordinační situační výkres M 1:200              8xA4 

Složka č.3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 D.1.1.01 Půdorys 1.S    M 1:50              16xA4 

 D.1.1.02 Půdorys 1.NP    M 1:50  16xA4 

 D.1.1.03 Půdorys 2.NP    M 1:50          16xA4 
 D.1.1.04 Půdorys 3.NP    M 1:50              16xA4 

 D.1.1.05 řez A-A    M 1:50                 8xA4 

 D.1.1.06 řez B-B    M 1:50                8xA4  
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D.1.1.07 Pohled východní   M 1:50    4xA4 

 D.1.1.08 Pohled západní   M 1:50    4xA4 

 D.1.1.09 Pohled severní   M 1:50    4xA4 

 D.1.1.10 pohled jižní    M 1:50    4xA4 

  

Složka č.4 – D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

 D.1.2.01 Základy     M 1:50  8xA4 

 D.1.2.02 Skladba strop nad 1. S   M 1:50  6xA4 

 D.1.2.03 Skladba strop nad 1. NP (2.NP)  M 1:50  6xA4 

 D.1.2.04 Skladba strop nad 3. NP   M 1:50  6xA4 

 D.1.2.05 Plochá střecha    M 1:50  8xA4 

 D.1.2.06 Detail anglického dvorku   M 1:5                         16xA4 

 D.1.2.07 Detail ukončení balkonu   M 1:5                         16xA4 

 D.1.2.08 Detail Napojení ŽB. schodiště k OBV. kci M 1:5   8xA4 

 D.1.2.09 Detail Vpusti     M 1:5   4xA4 

 D.1.2.10  Detail Atiky     M 1:5   8xA4 

Příloha P1 Plastové výrobky       3xA4 

 Příloha P1 Dřevěné výrobky                 1xA4 

 

Složka č.5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 D.1.3.01 Půdorys požární bezpečnosti 1.S  M 1:100  2xA4 

 D.1.3.02 Půdorys požární bezpečnosti 1.NP  M 1:100  2xA4 

 D.1.3.03 Půdorys požární bezpečnosti 2.NP  M 1:100  2xA4 

 D.1.3.04 Půdorys požární bezpečnosti 3.NP  M 1:100   2xA4 

D.1.3.05 Situace požární bezpečnosti  M 1:200  8xA4 

 Zpráva Požárně bezpečnostní řešení               26xA4 

Složka č.6 – SFPO Stavebně-fyzikální posouzení objektu 

 Zpráva Stavební fyzika                           40xA4 

 Příloha 1 Tepelná technika 1D – Deksoft               41xA4 
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 Příloha 2 Tepelná technika – ruční výpočet               23xA4 

 Příloha 3 Oslunění     M 1:500  4xA4 

 Příloha 4 Osvětlení        9xA4 


