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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 268/2009 

Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy 

stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) 

Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční 

soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení 

osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část 

D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, 

návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy včetně modulového schéma budovy. Výkresová 

část bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 

technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru 

stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle 

D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované 

části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou 

uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: 

VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 

Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým 

polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 

zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 

polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem 

budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a 

ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 s údaji 

o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 

přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 

 

 

 

 

 
Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce 
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Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu v Humpolci. Jedná se o bytový dům, 

který má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží 

je část domu řešena pro administrativu. Objekt je postaven na mírně svažitém terénu 

a je samostatně stojící. Hlavní vchod s vjezdem do hromadné garáže 

je situován na jihozápad, kde je stávající příjezdová komunikace. Navrženo je devět 

dispozičně různých bytových jednotek. Konstrukční systém je z broušených keramických 

tvárnic. Stropy jsou z předpjatých panelů a střecha je jednoplášťová. Práce obsahuje 

projektovou dokumentaci skutečného provedení. 

Bytový dům, novostavba, čtyřpodlažní budova, podsklepený, panelový strop, montované 

schodiště, projektová dokumentace, bakalářská práce, hromadné garáže, zelená střecha, 

sklepní kóje, bytové jednotky 

The subject of the bachelor's thesis is the design of an apartment building in Humpolec. It is an 
apartment building, which has four floors above ground and one underground floor. On the first 
floor part of the house is designed for administration. The building is built on a slightly sloping 
terrain and is free-standing. Main entrance with entrance to the collective garage is situated to 
the southwest, where the existing access road is. Nine different housing units are designed. 
The construction system is made of ground ceramic blocks. The ceilings are made of 
prestressed panels and the roof is single skin. The work contains project documentation of the 
actual implementation. 

 
Apartment building, new building, four-storey building, basement, panel ceiling, prefabricated 
staircase, project documentation, bachelor's thesis, collective garages, green roof, cellar, 
housing units 
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Martin Černý Bytový dům. Brno, 2020. 42 s., 354 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení 

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

Markéta Sedláková, Ph.D.  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Bytový dům je 

shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 5. 6. 2020  

   Martin Černý 
autor práce  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Bytový dům zpracoval(a) samostatně 

a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 5. 6. 2020  

   

  

Martin Černý 
autor práce 
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V první řadě bych rád poděkoval mojí vedoucí bakalářské práce, 

paní Ing. Markétě Sedlákové, Ph.D., se kterou byla, po celou dobu spolupráce, výborná 

komunikace a vždy mi dobře poradila. 

Další velké díky patří mé rodině, která při mně stála a povzbuzovala mě. 

A samozřejmě nesmím zapomenout na své blízké přátele, bez kterých by to nešlo. 

 

Děkuji! 

         Martin Černý 
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Pro svojí bakalářskou práci jsem si zvolil projekt bytového domu. 
Především jsem si chtěl vyzkoušet zpracování kompletní projektové dokumentace 
a bytový dům byl rozsahově zajímavý projekt. Zvolil jsem si pozemek v rodném 
městě Humpolec. Tento pozemek je v blízkosti bytové zástavby a do budoucna se na 
něm plánuje výstavba bytových domů. Bytový dům s podzemním podlažím pro 
parkování aut a třemi nadzemními podlažími s bytovými jednotkami, kde jsou dva 
byty řešeny jako mezonetové a ze třetího podlaží je propojení do čtvrtého pomocí 
schodiště uvnitř bytu. V prvním nadzemním podlaží je část půdorysu řešena jako 
administrativní a je připravena např. pro kanceláře. 
 
Pozemek je mírně svažitý a nachází se na kraji města u silnice propojující další 
města v blízkém okolí. Pozemek je prostorný pro návrh bytového domu. 
Návrh bytového domu je vhodný ke světovým stranám. 
 
Při návrhu jsem dbal souladu s územním plánem města Humpolec, dále platnými 
zákony a ostatními právními předpisy a českými normami. 
 
Bakalářská práce se skládá z vlastního textu práce a sedmi složkami s přílohami. 
Každá příloha obsahuje jednu část projektové dokumentace. 
 
Bakalářská práce byla zpracována v grafickém programu ArchiCAD, v textovém 
editoru Word a v tabulkovém editoru Excel. 



11 

 

 

 



12 

 

Obsah: 

 
A Průvodní zpráva          (3) 
 

A.1 Identifikační údaje        (3) 
 

A.1.1 Údaje o stavbě       (3) 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi      (3) 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace   (4) 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení (5) 
  

A.3 Seznam vstupních podkladů       (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Projektová dokumentace pro vydání stavební povolení 
Ve smyslu č. 12. vyhlášky č. 499/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů 

  
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby, 
Bytový dům 
 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Adresa:   ul. Okružní, 
Katastrální území:  KÚ Humpolec, 
Kraj:    Kraj Vysočina, 
Parcelní číslo pozemku: 2123/1 
 

c) Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 
 

Druh stavby:   nová stavba, trvalá stavba 
Účel užívání stavby: stavba určená pro bydlení 
 
 
 

A.1.2 Údaje o žadateli 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
 
Jméno a příjmení: Jakub Filipský 
Adresa:  Čejovská 465, Humpolec 396 01 
 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou 
činností) nebo 
- 

 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba). 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační 
číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
 
Jméno a příjmení:  Martin Černý 
IČO:    87654321 
Místo podnikání:  Lužická 1334, Humpolec 396 01 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán c)  
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
 
Jméno a příjmení:  Martin Černý 
Číslo autorizace: 
Obor autorizace:  Pozemní stavby 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. 
 
 Architektonicko stavební a Stavebně konstrukční řešení 
  
 Jméno a příjmení:  Martin Černý 

 Číslo autorizace: 
 Obor autorizace:  Pozemní stavby 
  
 Požárně bezpečnostní řešení 
 

 Jméno a příjmení:  Martin Černý 
 Číslo autorizace: 
 Obor autorizace:  Pozemní stavby 
 
 Stavební fyzika: 
 

 Jméno a příjmení:  Martin Černý 
 Číslo autorizace: 
 Obor autorizace:  Pozemní stavby 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
Navrhovaný bytový dům tvoří jeden stavební objekt včetně technických 
a technologických zařízení. 
 
Stavební objekty: 
 
SO.01 – Bytový dům 
Navržený objekt je volně stojící se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Objekt je konstrukčně řešen obousměrným nosným systémem, zděný 
z keramických tvárnic Porotherm. Zateplení objektu je řešeno kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS. Zastřešení objektu je pomocí ploché, částečně pochozí zelené střechy 
(sklon 3 %) a šikmé zelené střechy (sklon 21 %). Založení objektu je na základových pasech 
a výtahová šachta na základové desce. V podzemním podlaží se nachází hromadné garáže a 
sklepní kóje. V prvním podlaží je technické zázemí, společenská místnost, kolárna 
s kočárkárnou, jedna bytová jednotka a část podlaží je řešena jako administrativní. V dalších 
podlažích se nachází bytové jednotky. Objekt je umístěn 9 m od západní hranice pozemku. 
Půdorys je obdélníkového tvaru s částečným zapuštěním. Hlavní vstup do objektu a vjezd do 
garáže se nachází na jihozápadní straně. 
 

SO.02 – Instalační pilíř 
Zděný instalační pilíř z betonových lícových cihel pro hlavní uzávěr plynu a rozvodnou 
instalační skříň. 
 

SO.03 – Prostor pro uložení komunálního odpadu 
Vyhrazený prostor pro kontejnery na tříděný odpad. Zpevněná plocha se nachází před 
bytovým domem a je obezděna. 
 

SO.04 – Nekryté parkovací stání 
Uprostřed pozemku bude zhotoveno nekryté parkovací stání pro obyvatele a návštěvy. 
Parkoviště a komunikace po něm bude vytvořeno ze zámkové dlažby Diton (tl. 80 mm) 
 

SO.05 – Zpevněné plochy (pochozí a pojízdné komunikace) 
Chodníky a spojovací komunikační cesty budou vytvořeny z betonové zámkové dlažby Diton. 
 

SO.06 – Příjezdová komunikace 
Pozemní komunikace z litého silničního asfaltu. 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Při vytváření projektové dokumentace bylo využito následujících vstupních podkladů: 
 
- Prohlídka stavební parcely 
- Hydrologická mapa České republiky 
- Limity dané platným územním plánem města Humpolec 
- Požadavky investora konzultované s projektantem 
- Katastrální mapy dané lokality 
- Digitální technická mapa města poskytnuta Městským úřadem Humpolec 
- Orientační průzkum geologický 
- Orientační průzkum hydrogeologický 
- Normy ČSN, vyhlášky a zákony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 

 

 



18 

 

Obsah: 
 
B Souhrnná technická zpráva        (9) 
 

B.1 Popis území stavby        (9) 
 

B.2 Celkový popis stavby        (12) 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání   (12) 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení   (14) 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby   (14) 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby      (15) 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby     (15) 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektu     (15) 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (15) 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení    (16) 
 

B.2.9 Úspora energie a teplená ochrana     (16) 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí      (16) 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí       (16) 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu      (17) 
 

B.4 Dopravní řešení         (17) 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav    (18) 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana    (18) 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva        (19) 
 

B.8 Zásady organizace výstavby       (19) 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení      (23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

B Souhrnná technická zpráva 
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, 
 

Jedná se o parcelu 2123/1 v KÚ Humpolec, kde je samostatně vilový dům. 
Parcela bude později rozdělena a část řešena zástavbou bytových domů. 
Parcela sousedí s dalšími parcelami 2143/10, 2130/24, 2130/17 a 2130/18. 
Řešenou parcelu ohraničují dvě obousměrné pozemní komunikace  
Fügnerova a Okružní. Parcela je mírně svažitá k východní straně. 
Rozloha parcely 2123/1 činí 6826,42 m2 a řešené území pro zástavbu 
bytových domů 5176,45 m2. 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 
 
Navržený objekt s projektovou dokumentací je v souladu s územním 
souhlasem i územním plánem pro danou oblast. 

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

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Navrhovaný BD je určen pro bydlení a pozemek na kterém se stavba bude 
nacházet, splňuje účel pro bydlení osob. Tento účel byl změněn v územním plánu 
města Humpolec a parcela je tak určena k zástavbě domů pro bydlení v bytových 
domech. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 
 
Žádné rozhodnutí o povolení výjimky nebyly vydány. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou součástí 
této projektové dokumentace. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
Součástí bakalářské práce není provedení těchto průzkumů a rozborů. 
Vychází se z obecně známých informací k dané lokalitě (Rdt = 400 kPa) 
Hladina podzemní vody se předpokládá v dostatečné hloubce pod terénem, takže 
neohrožuje provedení stavby. Radonový index je střední. 
Jedná se o novostavbu, proto není nutné další provádění. 

 
Pokud by byl stavební objekt realizován, bude nutno provést skutečné geologické 
a hydrogeologické průzkumy. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Řešené území nespadá do památkové rezervace, ani se nenachází v památkové 
zóně. Není ve zvláštně chráněném území a nejedná se o CHKO. 

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Daná oblast se nenachází v poddolovaném území a nevzniká zaplavování. 

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

odtokové poměry v území 
 
Stavební práce nebudou mít žádný negativní vliv na sousední stavby a pozemky. 
Veškeré odpady a materiály vzniklé při stavebních pracích budou ekologicky 
zlikvidovány oprávněnou firmou. Po dokončení stavby budou všechny dotčené 
pozemky upraveny do původního stavu. Touto stavební činností nedojde 
ke změnám odtokových poměrů v území. 
Hluk, který bude způsoben činností automobilů, strojů a zařízením pro nakládání 

a zemní práce nedojde k přesažení normových hodnot pro zastavěné 

a obydlené území. 

 

Při realizaci stavby je povinností dodavatele stavby eliminovat negativní vlivy 
(tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci, 
popř. zajistit čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidle apod.). 
Dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních 
mechanizmů, která budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí. 
 

 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Přípravě staveniště bude předcházet kácení keřů a drobných stromů. 
Demolice na pozemku stavebníka probíhat nebudou. 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Řešený pozemek není veden jako orná půda a nespadá do zákona 334/1992 Sb. 
O ochraně zemědělského půdního fondu. 

 
 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 

 
 

Pozemek je ohraničen pozemními komunikacemi Fügnerova a Okružní, 
ve kterých jsou umístěny současné instalace, na které bude nový objekt napojen. 
Bezbariérový přístup bude vyřešen rampami ve požadovaném sklonu. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Nejsou žádné časové vazby podmiňující, vyvolané ani související investice. 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní zástavbu. 
Veškeré přípojky sítí objektu budou realizovány v rámci stavby nového BD. 
Není nutné provádět přeložky známých nadzemních a podzemních vedení 
inženýrských sítí. 
Současné inženýrské sítě a přípojky k novostavbě bytového domu jsou 
zakresleny v koordinační situace, která je součástí dokumentace. 

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

 
PČ. 2123/1, druh pozemku – zahrada, k.ú. Humpolec (649325), 
Vlastnické právo: 

Chroustovský Martin, U Pískovny 118/6, Horní Kosov, 58601 Jihlava 

Chroustovský Miroslav JUDr., Trnková 511/1, Horní Kosov, 58601 Jihlava 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 
 
Umístěním řešení stavby BD vznikne pásmo požárně nebezpečného prostoru 
kolem objektu. Viz. samostatně řešená část dokumentace 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Pásmo nebude zasahovat na parcely 
sousedních pozemků. Ochranná pásma navržených přípojek technické 
infrastruktury odpovídají normovým požadavkům. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 
 
Jedná se o novou stavbu bytového domu. 

 
b) účel užívání stavby 

 
Stavba bude mít účel převážně obytný a v části 1. NP bude účel administrativní. 

 
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 
 
Na stavbu nebyly vydány žádné rozhodnutí a výjimky ve věci technických 
požadavků na stavby. Projektová dokumentace je v souladu se zákonem 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Bezbariérové řešení bytového domu je zajištěno rampou o sklonu 1:16 a výtahem 
uvnitř bytového domu. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny především 
při napojování nově navržených komunikací na stávající veřejnou komunikaci. 
Byl zde kladen důraz na dodržení rozhledového úhlu. 
Tato opatření jsou zakreslena v koordinační situaci, která je součástí 
dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není vyžadována. Nejedná 
se o historickou či kulturní památku apod. 

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 

Zastavěná plocha BD je 435,17 m2, 
9 bytových jednotek s užitnou plochou 809,25 m2 
Zpevněná plocha je 2076,96 m2  
 
Byt č.1: 3+KK – obytná plocha = 92,43 m2 
Byt č.2: 3+KK – obytná plocha = 105,04 m2 (včetně balkonu) 
Byt č.3: 3+KK – obytná plocha = 105,04 m2 (včetně balkonu) 
Byt č.4: 1+KK – obytná plocha = 73,99 m2 (včetně balkonu) 
Byt č.5: 1+KK – obytná plocha = 73,99 m2 (včetně balkonu) 
Byt č.6: 4+KK – obytná plocha = 122,5 m2 (včetně balkonu) 
Byt č.7: 4+KK – obytná plocha = 122,5 m2 (včetně balkonu) 
Byt č.8: 3+1 (mezonetový byt) – obytná plocha = 187,18 m2  
(včetně terasy) 
Byt č.9: 3+1 (mezonetový byt) – obytná plocha = 187,18 m2  
(včetně terasy) 
 
 
 

 
 
 
 

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. 
 
Předpokládaná hodnota spotřebované elektrické energie není v dané chvíli 
známá. Bude závislá na množství používaných elektrických spotřebičů a 
zařízení v technické místnosti. Bytový dům podléhá spotřebě běžných 
domácích spotřebičů, např lednice, televize, pračka, myčka a jiné. 
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  Potřeba vody dle vyhlášky 48/2014 Sb.: 

 

Druh potřeby: Výpočet: Roční spotřeba vody:  

Bytový fond 1/obyvatele/rok 1 x 35 35 m3/obyvatele/rok - 35 000 l 

25 obyvatel 25 x 35 875 m3/rok - 875 000 l 

Celková potřeba vody za rok  Qr = 875 m3/rok - 875 000 l 

Potřeba vody/den 875 000/365 2397,2 l/den 

Bilance vody z vodovodu na 25 osob: 2397,2 l/den / 25 = 95,9 l/os/den 

Maximální denní potřeba vody: Qdmax = 2397,2 x 1,5 = 3595,8 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody: Qhmax = 3595,8 x 1,8 / 24 = 269,7 l/hod 

 
 

Průměrné roční množství splaškových vod odpovídá roční potřebě pitné vody Qr = 875 
m3/rok - 875 000 l.  
Dešťová voda z objektu bude odváděna do vsakovací nádrže přes retenční nádrž. 
Na plynovodní přípojku bude napojen pouze bytový dům, který bude využívat plyn 
pouze pro provoz plynového kotle sloužícího k vytápění objektu. 
Před elektroměrem bude umístěn hlavní jistič. 
Při realizaci se předpokládá se vznikem odpadů. Před objektem je vymezen prostor pro 
nádoby na komunální odpad. Nakládání s odpady bude probíhat dle platného zákona 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Likvidace odpadu je 
řešena hromadným svozem zajištěným městem Humpolec. 
Třída energetické náročnosti budov B viz Průkaz energetické náročnosti budovy. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

- územní rozhodnutí 11/2019 

- stavební povolení 05/2020 

- nabytí právní moci 05/2020 

- výběrové řízení 05/2020 

- zahájení stavebních prací 05/2020 

- dokončení stavby 12/2021 
 

 
j) orientační náklady stavby. 

 
Objem stavby:    5222,04 m3 
Cena za 1 m3:    6 900 Kč/m3 
Předpokládané náklady na stavbu: 36 032 076 Kč 

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Navržené řešení stavby na pozemku a požadavky stavebníka. Příjezd 
k řešenému objektu s navazujícím nájezdem do hromadných garáží bude 
umožněn ze stávající komunikace Fügnerova. Příjezd na veřejné parkoviště je 
ze stávající komunikace Okružní. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení 
 

Objekt je navržen s plochou střechou a nad vystupující částí mezonetových bytů 
střechou pultovou. Výplně otvorů plastových oken jsou s tepelně izolačním trojsklem. 
Sokl bude proveden z mozaikové omítky šedé barvy, která je odolná proti 
povětrnostním vlivům. 

 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Přístup, příjezd a vstup do řešeného objektu bude ze západu pro bytovou část a pro 
projekční kancelář bude příjezd a vstup z jihovýchodu. 

 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 
Tento typ objektu vyžaduje plnění požadavků na užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Bude zajištěno rampami v exteriéru a výtahem v interiéru, 
dle vyhlášky č.398/2009 Sb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívávání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození (např. uklouznutí, pád, 
náraz, opálení, zásah el. proudem, výbuch,…) Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
 

Vnitřní dispoziční řešení je navrženo dle návrhu projektanta. 
 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Pro obvodové a vnitřní nosné zdivo a (některé příčky) budou použity keramické 
tvárnice a (příčkovky) Porotherm. Další příčky budou řešeny jako SDK příčky. Stropní 
konstrukce bude zhotovena ze stropních žb. předpjatých panelů typu Spiroll. 
Okna a vstupní dveře budou plastová. Střecha bude řešena jako zelená se skladbou 
viz. výkres střechy. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 

Nově vytvořený objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou 
až do HDR. Odtud bude vytvořen rozvod do jističe R1. Pitnou a užitkovou vodou bude objekt 
zásobován z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou 
kanalizaci přes čističku odpadních vod. Likvidace dešťových vod bude řešena na vsakovací 
nádrž přes retenční nádrž. Plyn bude do objektu zaveden opět přípojkou přes instalační pilířek. 
Objekt bude vytápěn plynovými kotli na zemní plyn v technické místnosti. Veškerá teplá a 
cirkulační voda bude zajištěna pomocí samostatného ohřívače TUV, který bude umístěn taky 
v technické místnosti. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 

Plynový kotel, ohřívač teplé vody, výtah, expanzní nádoba, změkčovač vody, 
rozdělovač a sběrač, kanalizace dešťová, kanalizace odpadních vod, 
plynovod, vodovod, vytápění, elektronika a hromosvod. 

 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Viz. samostatně řešená část dokumentace - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Kritéria tepelně technického hodnocení viz. energetický audit a energetická náročnost 
stavby viz. energetický štítek obálky budovy. 
Alternativní zdroje energie nebudou využity. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
 
Větrání prostorů v objektu je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi bez použití 
VZT a klimatizační jednotky. Odvětrání digestoře, WC, koupelen a garáží bude zajištěno 
nuceně podtlakově pomocí ventilátoru a bude proveden potrubím s vyústěním na střechu. 
Objekt bude vytápěn dvěma kotli na zemní plyn. Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno 
navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno 
jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by 
mohl zhoršit hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící 
na uživatele byly na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pro 
dané pracoviště. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Byl zjištěn střední radonový index (2), na základě online radonových map. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

 
 Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

 
 
 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

Namáhání technickou seizmicitou (např. dopravou, trhacími pracemi, průmyslovou 
činností, pulzujícím vodním proudem, apod.) se v okolí stavby nepředpokládá. 
 

d) ochrana před hlukem 
 

Vzhledem umístění stavby v obytné zóně není potřeba řešit zvláštní ochranu 
budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum 
užitých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a 
hluku. 
V blízkosti dané lokality se nachází silnice I. Třídy (ulice Okružní). 
Hluk tímto vlivem by mohl být řešen protihlukovou stěnou. 
 
e) protipovodňová opatření 

 
Nebudou zajišťována žádná protipovodňová opatření, stavba je nevyžaduje. 

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

 
Žádné další účinky nemusí být řešeny pro danou stavbu. 
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Dle stanovisek vydaných správci jednotlivých sítí se budou veškeré nové zřízené 
napojovací místa na technickou infrastrukturu zřizovat na západní straně v ulici 
Fugnerova, kde jsou veškeré veřejné inženýrské sítě. Zřízeny budou přípojky 
kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektroinstalace. 

 
 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých částech 
dokumentace – elektroinstalace, zdravotně technické instalace, vytápění 
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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 
 

Dopravní řešení a napojení na komunikaci bude vytvořeno příjezdovou cestou 
z hromadných garáží až ke komunikaci. 

 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Lokalita je obslužná ze západní a jižní strany po místní zpevněné komunikaci. 
 

c) doprava v klidu 
 

Na pozemku stavebníka bude umožněno stání osobních automobilů pro některé 
osoby žijící v bytových domech, pro zaměstnance projekční kanceláře a pro 
návštěvy. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

 
Na pozemku stavebníka budou zřízeny pěší i cyklistické stezky v podobě chodníků. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
 

Na pozemku nebude docházet k rozsáhlým terénním úpravám, pouze po dokončení 
stavby a parkovacích stání bude rozprostřena ornice ze skládky na staveništi a 
proveden osev zeleně. 
 
 
b) použité vegetační prvky 

 
Bude proveden osev travního semena a okrasných stromků. 

 
c) biotechnická opatření 

 
Neřeší se – nenavržena žádná biotechnická opatření. 
 

 

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

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

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. 
Popis ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části. 
Odpady je nutno řešit dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (novela 45/2019) 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod. 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA 

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

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 

Stavba nespadá do režimu daného zákona.  
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
 

Ochranná pásma navržených přípojek technické infrastruktury odpovídají 
normovým požadavkům. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou užívat 
místní systém ochrany obyvatelstva. 
 
Bytový dům splňuje základních požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Je nutné brát ohled na sousední objekty, hlavně během realizace 
výstavby. Je zapotřebí, aby se dodržovala dohodnutá pracovní doba od 08:00 – 16:00. 
Během realizace bude docházet ke zvýšené hladině zvuku a také k drobným vibracím. Tyto 
aspekty budou ze strany stavebníka minimalizovány tak, aby co nejméně narušovaly klid a 
pohodu sousedních obyvatel. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z provizorních rozvodů 
stávajících instalací. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií 
a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, 
případně i s příslušným správcem sítě. 
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b) odvodnění staveniště 
 

Bude zajištěno odčerpáváním z jámy pomocí čerpadla. 

 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Pro odběr elektřiny během stavby bude využit elektrický pilířek.  
Zásobování stavby bude zajištěno pro místní komunikaci. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti, apod. Při výstavbě je nutné dodržet, aby stavba neměla 
negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Veškeré stavební práce budou probíhat 
v denních hodinách. Na staveništi budou provedena opatření na snížení hlučnosti a 
prašnosti při provádění stavebních prací. 

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

kácení dřevin 
 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném 
území obce souvislým oplocením výšky min. 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana 
staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby 
z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády. 
Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a 
v chráněných venkovních prostorech staveb. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity drobné stavební elektrické 
stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky 
a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného 
předpisu. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním, bude 
zkrápěn vodou, aby se zamezila nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít 
ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu 
na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě budou 
likvidovány v souladu se zákonem O odpadech, jeho prováděcími předpisy 
a předpisy s ním související. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li 
to nutné vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích zejména během 
napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytně nutnou a budou předem domluveny. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 
Bezbariérové trasy budou řešeny z parkovacích a komunikačních míst chodníkem, 
o dostatečné šířce, s návazností na rampy o doporučeném sklonu, které budou 
směřovány do bytových domů. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
 

Odstraňování odpadu ze stavby zajistí investor, resp. dodavatel stavby, odvozem 

na příslušnou skládku. S odpady při výstavbě i při následném provozu objektu 

bude nakládáno v souladu s platnou legislativou - zákon č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, v platném znění (změna z. č.154/2010). 

 Kód Název druhu odpadu Kategorie Předpokládaný  

 druhu  odpadu způsob zneškodnění 
 

 
odpadu 

   
 

    
 

     
 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Uložení na skládku 
 

    
 

15 01 02 Plastové obaly O Uložení na skládku 
 

    
 

15 01 03 Dřevěné obaly O Uložení na skládku 
 

    
 

15 01 04 Kovové obaly O Uložení na skládku 
 

    
 

17 01 01 Beton O Uložení na skládku 
 

    
 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Uložení na skládku 
 

    
 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, O Uložení na skládku 
 

  tašek a   
 

  ker. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06   
 

    
 

17 02 01 Dřevo O Uložení na skládku 
 

    
 

17 02 03 Plasty O Uložení na skládku 
 

    
 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 O Uložení na skládku 
 

  01   
 

    
 

17 04 05 Železo a ocel O Uložení na skládku 
 

    
 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 O Uložení na skládku 
 

  05 03   
 

    
 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 O Uložení na skládku 
 

     
 

     
 

 a 17 06 03    
 

     

17 08 02 Stavební mat. na bázi sádry neuv. pod č. 17 O  Uložení na skládku 

 08 01     
      

20 01 11 Textilní materiály  O  Uložení na skládku 
     

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O  Uložení na skládku 
      

20 03 01 Směsný komunální odpad  O  Kontejner – odvoz 

     odborná firma 
      

 



31 

 

Poznámka:  
O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. OSTATNÍ ODPADY) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY) 

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

 
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí, suterénu a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo 
deponie zeminy. Výkopek ze základů a suterénu bude znovu použit na násypy kolem 
stavby. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 
prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele. 
 
Dodržovat: 
 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 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 pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky.

 

 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Stavba bude řešena i jako bezbariérová pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace (rampy, parkovací stání). 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 
Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. 

 
 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. (cca 1,5 roku) 
 

- Zemní práce  
- Provedení spodní stavby 

 
- Hrubá stavba 

 
- Dokončovací práce 

 
- Terénní úpravy 

 

 
Plánované zahájení stavby:  05/2020 
Plánované dokončení stavby: 12/2021 
 
 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Instalovaná technologie (ohřívač TUV) vyžaduje napojení na zdroj vody. Provozem objektu 
vznikají splaškové vody, které budou odvedeny přes ČOV do veřejné kanalizační sítě. 
Dešťová voda ze střechy je svedena přes retenční nádrž do nově připojené vsakovací 
nádrže na pozemku. 
 
Vyjádření správců inženýrských sítí 

- Geologické a radonové podklady, Geoportál ČÚZK 
 

- Vrtná prozkoumanost 
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, 
dispoziční a provozní řešení 
 

 Dům je navržený se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 
Svislé nosné konstrukce jsou převážně ze systému keramických tvárnic Porotherm, 
v suterénu je použito betonové ztracené bednění Diton. Vodorovné konstrukce jsou 
navrženy z předpjatých železobetonových panelů typu Spiroll. Střecha bude plochá 
s vegetační vrstvou a částečně šikmá také s vegetační vrstvou. Hlavní vstup a vjezd 
do objektu je z jihozápadní strany z ulice Fugnerova. Na fasádě bude kontaktní 
zateplovací systém ETICS. Okna jsou plastová s izolačními trojskly. 
V 1S se nachází hromadné garáže a sklepní kóje, v 1NP je jedna bytová jednotka, 
prostor pro administrativní účel, technická místnost, společenská místnost, kolárna 
s kočárkárnou a úklidová místnost. V 2NP-4NP jsou bytové jednotky. 
 

D.1.1.2 Bezbariérové řešení stavby 
Bytový dům počítá s bezbariérovým přístup, dovnitř se dostaneme po rampě 
a uvnitř domu je výtah, kterým se dostaneme do každého podlaží v objektu. 
 

D.1.1.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a 
technické vlastnosti stavby 

Zemní práce 
 
Výkopové práce provede objednaná firma dle potřeby výkresové dokumentace. 
Veškeré základové konstrukce budou pod úrovní nezámrzné hloubky (800 mm), 
protože stavba má podzemní podlaží. Výkopové práce pro zpevněné plochy se zhotoví při 
dokončení terénních úprav. Vytěžená zemina bude umístěna na stavebním pozemku, 
poté bude použita na terénní úpravy. 
 
 

Základové konstrukce 
 
Základové pasy jsou z prostého betonu C16/20 a je k nim přidán zemnící pásek (FeZn). 
Před vylitím základů je potřeba osadit všechny nutné inženýrské prostupy. Na základové 
pasy se dále zhotoví základová deska tl. 150 mm, která bude vyztužena kari sítí. 
Základy jsou izolovány proti zemní vodě, vlhkosti a radonu vhodnou hydroizolací 
z asfaltových pásů. 
 

Svislé konstrukce 
 

a) 1S 

Betonové ztracené bednění Diton tl. 400 mm pro obvodovou stěnu, která bude 

zateplena tepelnou izolací XPS tl. 100 mm. Vnitřní stěnové zdi budou z keramických 

tvárnic Porotherm tl. 250 mm a 150 mm. 

 

b) 1NP – 4NP 

Systém keramických tvárníc Porotherm. Obvodová stěna tl. 450 mm s tepelnou 

izolací EPS tl. 150 mm. Vnitřní stěny tl. 250 mm, 150 mm a 125 mm. 

Někde budou zhotoven SDK příčky tl. 125 mm a stěnový systém STEICO. 

 

 

 

 

 



34 

 

Vodorovné konstrukce 
 

Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů Spiroll tl. 200 mm. Uložení panelů na 

nosné zdi je minimálně 100 mm na maltovou loži tl. min. 50 mm. V 1. S jsou 

navrženy průvlaky, na které provede posudek statik. Překlady jsou vyskládány ze 

systémových překladů. 

 

Plochá střecha 
 

Střecha je navržena jako extenzivní zelená střecha s částečným využitím terasy 

pro dvě bytové jednotky. Zelená střecha je pro plochou (spád 3 %) i šikmou (10 %) 

střechu. 

 

Hydroizolace 
 

Spodní stavba je odizolována hydroizolací z modifikovaných pásů. Nosnou část 

tvoří skelná tkanina. Hydroizolace je vytažena 300 mm nad povrch terénu. 
 

Plochá střecha je izolována asfaltovými modifikovanými pásy s nosnou vložkou z 

polyesterové rohože v podélném směru je vyztužena skleněnými vlákny. Horní část je 

opatřena břidličným posypem. Na spodním povrchu střechy je separační PE folie. 

 
 

Tepelná izolace 
 

Pod terénem a pro 1S je zvolena izolace XPS tl. 100 mm a nad terénem je použita 
izolace EPS tl. 150 mm. Podlaha na terénu je izolována EPS tl. 80 mm. Plochá 
střecha je izolována EPS tl. 120 mm a izolačními spádovými klíny ve sklonu 3 %. 
Šikmá střecha je izolována dřevovláknitou izolací tl. 160 mm mezi krokevními 
nosníky. 
 

Schodiště 
 

Je navrženo jako montované prefabrikované, dovezené na stavbu dodavatelskou 

firmou. Jednotlivé části schodiště jsou uloženy na sebe nebo na okolní nosné zdi a 

jsou zvukově odizolovány zvukovou izolací tl. 10 mm. 

 
Podlahy 
 

Podlaha v 1S je navržena o tl. 150 mm a v dalších podlaží o tl. 100 mm. 
 Nášlapná vrstva bude keramická dlažba nebo vinylové podlahy. 
 Popis skladeb viz. Příloha – Výpis skladeb  

 
Omítky 
 

a) Vnější – fasádní tenkovrstvá silikonová ušlechtilá omítka 

b) Vnitřní – jednovrstvá vápenocementová omítka 
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Výplně otvorů 
 

V přízemí jsou navržena plastová okna s izolačními trojjskly,  
s neprůhledným zasklením. Vchodové dveře jsou plastové. V 1.NP a 2.NP jsou 

navržena plastová okna s izolačními trojskly. Schodišťový prostor je zasklen lehkým 

obvodovým pláštěm Schuco AOC 50 ST. 

Vnitřní výplně otvorů jsou navrženy jako dřevěné. 

 

 

Komínová konstrukce 
 

Komínové těleso je vedeno po fasádě a je k ní kotveno nerezovými sponami. 
 Je použit nerezový komín Ciko s plastovou vložkou. 
 
 

 
Větrání 
 
Objekt je odvětráván přirozeně okny a dveřními otvory. Pouze WC bez oken mají nucené 
větrání, kde je odtah vzduchu komínkem, vedeným v instalační šachtě, nad střechu. 
 

Zdravotně technické instalace 
 

a) Vnitřní vodovod  
Voda je přivedena do objektu pomocí vodovodního potrubí z veřejného vodovodu. 

Voda je vedena do technické místnosti v 1.NP, kde bude ohřívána. Potrubí vody je 

plastové opatřeno izolací. 

 

b) Vnitřní kanalizace  
Připojovacím potrubím budou všechny zařizovací předměty připojeny k odpadnímu 

potrubí, které je vedeno v instalačních šachtách. Odpadní potrubí je připojeno ke 

svodnému potrubí, odkud je vedeno do veřejné splaškové kanalizace. 

 

c) Elektroinstalace  
Rozvodná skříň je umístěna před objektem. Všechny rozvody budou vedeny ve 

stěně a podlaze, budou tvořeny kabely a vodiči s měděnými jádry. 

Umělé osvětlení je v objektu řešeno svítidly na stropě. Vypínače budou osazeny ve 

výšce 1,3 m nad podlahou, zásuvky budou osazeny ve výšce 0,4 m nad podlahou 

a dle přání investora. 
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D.1.1.4 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost užívání stavby 
 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie 

a ochranu tepla. 
 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou určeny 

a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle statických a 

mechanických vlastností pro daný provoz. 

 

D.1.1.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení 

 
Tepelná technika 

 
Budova je navržena dle potřeb a požadavků investora, aby došlo k vyváženosti 

finanční stránky a kvality tepelné izolace stavby. Vše je popsáno ve složce č. 6 

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

 

Osvětlení a oslunění 
 

Více než 1/3 ze všech ploch obytných místností je prosluněna déle než 90 min, takže 

můžeme požadavek na minimální proslunění považovat jako splněn. Hodnocený 

činitel denní osvětlenosti ve vybraných místnostech splňuje požadavky dané normou. 

 

Akustika a hluk 
 

Z výsledků hodnocení vnějšího hluku, uvažujeme překročení hygienických 

limitů pro denní i noční dobu (v blízkosti je silnice I. třídy) stanovených 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Opatření proti hluku bude 

řešeno výstavbou protihlukové stěny na hranici pozemku a silnice I. třídy 

(ulice Okružní). Dle výpočtů na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost, 

navržené konstrukce splňují požadavek ČSN 730532. 
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D.1.1.6 Výpis použitých norem 
 

Zákony 
 

- Č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
 

- Č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
 

- Č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
 

- Č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
 

- Č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších 

změn 
 

- Č. 133/1985 Sb. Zákon české národní rady o požární ochraně 
 
 

Normy 
 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 
 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
 

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
 

- ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem 
 

- 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 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové hodnoty 
 

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební 

části 
 

- ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky 

 

Vyhlášky a nařízení vlády 
 

- Č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
 

- Č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
 

- Č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
 

- Č. 383/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 
 

- Č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
 

- Č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
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- Č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nařízení 
 

- Č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
 

- Č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb 
 

- Č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

- Č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 
 

- Č. 381/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, stanovení 

odpadů 
 

- Č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů  
- Č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 

 
- Č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
 
  

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat projekt bytového domu. Má devět 

samostatných bytových jednotek. Objekt jsem umístil do města Humpolec, kde sám 

bydlím, tudíž je mi tato lokalita velmi blízká. Parcela na které bytový dům projektuji je 

vyhrazena pro zástavbu bytových domů dle územního plánu města Humpolec. 

 

V rámci konzultací se svým vedoucím práce, jsem postupně vypracoval celý projekt v 

souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, které se týkají jednotlivých částí 

projektové dokumentace. 
 

Bakalářská práce Bytový dům splňuje svým zpracováním zadání.  
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