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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. 

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. 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". 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). 

  

 doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 
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Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu bytového domu v 

obci Pustiměř. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má obdélníkový tvar a je 

zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

zázemí domu a garáže, další parkovací stání jsou zajištěna na pozemku. Patra 2.NP, 

3.NP, 4.NP slouží pro bydlení a celkem se zde nachází 6 bytových jednotek každá o 

velikosti 4+kk. Bytový dům je zděný opatřený kontaktním zateplovacím systémem, 1.NP 

ze ztraceného bednění BEST vylitého betonem a vyvázaného armaturou a 2.NP až 4.NP z 

pórobetonových tvránic YTONG. Stropní konstrukce je železobetonová monolitická. 

Součástí projektové dokumentace je také základní posouzení objektu z hlediska stavební 

fyziky. 

 

 

Bytový dům, nepodsklepený, bakalářská práce, jedpolášťová plochá střecha, monolitický 

strop, pórobetoné tvárnice, ztracené bednění, garáže. 

 

 

The aim of the bachelor's thesis is the elaboration of project documentation for the 

design of an apartment building in the village of Pustiměř. The building is designed as a 

detached house. It has a rectangular shape and is covered by a flat single-skin roof. On 

the first floor there is a background of the house and a garage, other parking spaces are 

provided on the plot. The floors of the 2nd floor, 3rd floor, 4th floor are used for living 

and there are a total of 6 housing units, each with a size of 4 + kk. The apartment 

building is brick with a contact thermal insulation system, the 1st floor made of lost BEST 

formwork cast in concrete and tied with fittings, and the 2nd floor made to the 4th floor 

made of YTONG aerated concrete blocks. The ceiling structure is reinforced concrete 

monolithic. Part of the project documentation is also a basic assessment of the building 

in terms of building physics. 

 

Apartment building, cellarless, bachelor thesis, single-layerflatroof, monolithicceiling, 

aeratedconcreteblocks, permanent shuttering, garages. 
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Radek Jachan Bytový dům. Brno, 2020. 40 s., 52 příloh Bakalářská práce. Vysoké učení 

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

Miloš Lavický, 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 29. 5. 2020  

   Radek Jachan 
autor práce 
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1. Vlastní text práce 
 

A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě : 

 

a) název stavby :    Bytový dům 

 

b) místo stavby :    Pustiměřské Prusy parcela č.514/1, katastrální   

      území  Pustiměř (736911), okres Vyškov, kraj 

      Jihomoravský 

 

c) předmět dokumentace :   Projektová dokumentace řeší novostavbu 

      bytového domu, p.č. 514/1 v obci Pustiměř, 

      včetně zpevněných ploch a  přípojek  

      inženýrských sítí, jedná se o stavbu trvalou. 

  

d) stupeň :     Doumentace pro provedení stavby 

 

e) stavební záměr :    Novostavba bytového domu s šesti bytovými 

      jednotkami se nachází na rovinatém terénu. 

      Skládá se ze čtyř nadzemních podlaží. Je  

      zastřešena plochou jednoplášťovou střechou. 

      Objekt je napojen nově zřízenými přípojkami 

      vodovodu, kanalizace, plynovodu a NN. 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi : 

 

a)      Radek Jachan 196967@vutbr.cz 

      Pustiměř 222 

      Pustiměř 68321  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace : 

 

a) architektonické a stavebně technické řešení :    Radek Jachan 

         196967@vutbr.cz 

          Pustiměř 222 

          Pustiměř 68321 

 

b) stavebně konstrukční řešení :      Radek Jachan 

         196967@vutbr.cz 

          Pustiměř 222 

          Pustiměř 68321  

 

c) PBŘ :         Radek Jachan 

         196967@vutbr.cz 

          Pustiměř 222 

          Pustiměř 68321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizace :  doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.  
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 A.2 Členení stavby na objekty a technická a technologická zažízení 

 

SO1 - bytový dům - zastavěná plocha 454,0 m2 

SO2 - parkoviště - betonová zámková dlažba ,pocha 101,25 m2 

SO3 - prostor pro uložení komunálního odpadu - betonová  zámková dlažba, plocha 11,7     

m2 

SO4 - zpevněná plocha pojízdná - betonová  zámková dlažba, plocha 834,92 m2 

SO5 - plocha zeleně - travní semeno, plocha 589,01 m2 

SO6 - zpevněná plocha pochůzí - betonová zámková dlažba 16,4 m2 

SO7-  přípojka vodovodu - PE 63x5,8, délka přípojky 12,24 m (po fasádu) 

SO8 - přípojka plynovodu - PE 40x3,7, délka přípojky 25,6 m (po fasádu) 

SO9 - přípojka elektro NN - délka přípojky 18,34 m (po fasádu) 

SO10 - přípojka splaškové kanalizace - KG 250, délka přípojky 15,71 m (po fasádu) 

SO11 - přípojka sdělovacího vedení - délka přípojky 19,01 m (po fasádu) 

SO12 - přípojka dešťové kanalizace - KG 150, délka přípojky 21,71 m (po fasádu) 

SO13 - oplocení -   výšky 2m 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

Katastrální mapa - cuzk.cz 

Výškopis a polohopis 

Terénní průzkum + fotodokumentace 

Obhlídka pozemku 

Zadání investora 

Architektonická studie 

Technické listy výrobců 

Územní plán obce 

Radonová mapa ČR 
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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 novostavbu bytového domu, který je situován na parcele č. 514/1, katastrální 

území Pustiměř (736911), okres Vyškov, kraj Jihomoravský. Dle katastru nemovitostí je 

druh pozemku ostatní plocha.  

Plocha parcely je 2114,09 m2, navržený objekt má rozlohu 454,0 m2. Parcela je ve 

vlastnictví obce Pustiměř. 

 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v územním plánu obce na pozemku, jehož účel je vymezen jako plocha pro 

hromadné bydlení. Navržená stavba tuto podmínku splňuje a svým záměrem nikterak 

nenarušujr charakter okolní zástavby. Stavba je v souladu s územně plánovací 

dokumentací obce. 

 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dle platného územního plánu, vydaného v srpnu 2018 je parcela 514/1 určena pro 

objekty sloužící pro hromadné bydlení, bez žádného druhu omezení. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Stavební řešení nevyžaduje řešení žádných výjimek ani úlev z obecných požadavků. 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a 

vyhláškou 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavba respektuje 

charakter okolní zástavby. 

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje vyjádření všech dotčených orgánů. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod., 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani radonový průzkum, vychází se ze zkušeností 

a poznatků získaných při provádění okolních staveb obdobného charakteru. Jako další 

zdroj byly používány geologické a radonové mapy. 

Dle těchto podkladů je podloží v dané lokalitě tvořeno hlínou písčitou ( tabulková 

výpočtová pevnost Rdt=275 kPa), zemina je propustná. Radonový index pozemku je 

nízký.Hladina podzemní vody do 8,5m nebyla zjištěna. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů  - památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod., 

Stavba se nenachází v chráněné krajiné oblasti. Stavební pozemek nespadá do 

záplavového ani poddolovaného území. 

 

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

Parcela č. 514/1 se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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 realizace 

dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení a 

zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. Krátkodobě může 

dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během výstavby. Během stavby bude potřeba čistit 

kola dopravnách prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. Stavební 

práce nebude možné provádět ve nočních hodinách. Dodavatel stavby, zajistí aby 

nedocházelo k porušování souvisejících zákonných nařízení a vyhlášek 

 

j) požadavky na asanase, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je bezvýraznějšího prostoru a stromů, převažuje travnatý porost. Na pozemku 

se nenachází žádné objekty, určené k demolici. požadavky nebudou stanoveny. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcela č. 514/1 nespadá pod ochranu zemědělského půdního fondu, ani se nejedná o 

pozemek určený k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariového přístupu k navrhované stavbě 

Nový objekt bude napojen novými přípojkami na stávající technickou infrastrukturu. V 

rámci výstavby dojde k napojení na místní obslužnou komunikaci. Přístup k navrhované 

stavbě je řešen bezbariérově. Podrobnější rešení viz. příloha C.2 Koordinační situační 

výkres. 

 

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

Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 

 

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

Stavba bude provedena na pozemku s parcelním číslem 514/1 

 

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

bezpečnostní pásmo 

Stavbou bytového domu nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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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 novostavbu bytového domu s plochou střechou. 

 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu pro hromadné bydlení 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky vyhl. č. 323/2017 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění. Projektová dokumentace je v souladu s 

požadavky vyhlášky vyhl.  č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje vyjádření všech dotčených orgánů. 

 

f) ochrana stavavby podle jiných právníchc předpisů 

Stavba není kulturní památkou a ani není chráněna podle jiných právních předpisů 

 

g) navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha 454,0 m2 

Obestavěný prostor 6567 m3 

Počet bytových jednotek 6 

Užitná plocha 1560 m2 

Projektová ubytovací kapacita 24 osob 

Zpevněné plochy 952 m2 

Počet parkovacích stání 12 

Celková plocha pozemku 2114,09 m2 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

 

Spotřeba vody : 

Počet bytových jednotek  6 

Celkový počet uživatelů n 24 

Základní spotřeba vody qn 150 l/den 

Průměrná denni spotřeba Qp = qn * n 3600 l/den 

Průměrná roční spotřeba Qr = Qp * 365 1314 m3/rok 

Součinitel denní 

nerovnoměrnosti 

kd 1,5 

Maximální denní spotřeba  Qm = Qp * kd 5400 l/den 

Součinitel hodinové 

nerovnom. 

kh 1,8 

Doba čerpání vody z 24 h 

Maximální hodinová spotřeba Q = (Qm * kh) / z 405 l/h 

Vodovodní přípojka :  PE 63x5,8 

Délka přípojky :  12,24 m  

 

Bilance množství splaškovýh vod (množství splaškových vod = množství spotřeby vody) : 

Průměrný denní odtok splaškové vody    3600 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody   5400 l/den 

Průměrný roční odtok splaškové vody   1314 m3/rok 

Kanalizační přípojka :KG 250 

Délka přípojky :  15,71 m 

 

Elektroinstalace : 

Průměrná roční spotřeba     3284 kWh/byt 

Celkem       3284 * 6 = 19704 kWh/objekt 

Instalovaný příkon bytu  20,0 kW 

Soudobý příkon bytu 10,0 kW 

Délka přípojky :  18,34 m 

 

Plyn : 

Průměrná roční spotřeba     1126 m3/byt  

Celkem       1126 * 6 = 6756 m3/objekt 

Přípojka plynu :  PE 40x3,7 

Délka přípojky :  24,6 m 

 

Třída energetické náročnosti budovy :     

Bytový dům spadá do kategorie B energetické náročnosti (úsporná) stavby 
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Hospodaření s dešťovouvodou : 

Dešťové vody budou svedeny ze střechy bytového domu svody přes střešní vtoky do 

retenční nádrže na pozemku investora. Bezpečnostní přepad z nádrže bude zaústěn do 

dešťové kanalizace. 

Dešťová přípojka :KG 150 

Délka přípojky :  26,25 m 

 

Odpady : 

Roční produkce komunálního odpadu na osobu    350 kg 

Celkem        24 * 350 = 8400 kg 

Bude podporováno třídění odpadů a bude využit návrhový systém řešení odpadů v 

rámci celé lokality. 

 

Vzduchotechnika : 

Větrání obytných místností bytů bude probíhat přirozeně okny. 

 

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

předpokládané zahájení stavby :    05/2020 

předpokládané dokončení stavby :    08/2022 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

 

j) orientační náklady stavby 

Cena je stanovena odhadem na 23 000 000 Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektoické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je navržen v souladu s územním plánem Obce Pustiměř vydaného v srpnu 2018, 

dle kterého je zájmová parcela 514/1 určena pro objekty sloužící pro hromadné bydlení. 

Bytový dům je situován v klidné části obce. Objekt celou svou půdorysnou plochou 

dosahuje se čtyřmi podlažími maximální výšky 14,465m. 

Okolní zástavba nemá jednotný urbanistický vzhled a samotná stavba je navržena tak, 

aby nenarušovala ráz okolního prostředí. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navrhovaný bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt a plně vyhovuje 

současným nárokům bytového bydlení. BD je obdélníkového půdorysu, tvoří ho 4 

nadzemní podlaží. V prvním patře se nachazí zázemí bytu a garáže, ostatni nadzemní 

podlaží jsou určeny pro bydlení (6 bytových jednotek). Každý byt má balkon. Každý byt 

má v 1.NP k dispozici svoji sklepní kóji a jednu samostatnou garáž pro osobní automobil 

o jednom stání. Střešní konstrukce je řešena jako plochá jednoplášťová střecha se 

dvěma vtoky a je opatřena pojistnými přepady. Hlavní vchod do bytového domu je z 

jihovýchodní strany. Fasádu domu tvoří zatíraná silikátová tenkovrstvá omítka s 

fotokatalickým efektem bílé barvy RAL 9010. 
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B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

 

První nadzemní podlaží slouží jako provozní a technické zázemí objektu. V 1.NP je 

umístěna garáž pro každou bytovou jednotku, sklepní kóje taktéž pro každou bytovou 

jednotku, technická místnost, úklidové místnosti, kolárny a kočárkárny  a sklad. S dalšími 

patry je propojen pravotočivým schodištěm a výtahem pro 6 osob. Ve 2.NP,3. NP, 4.NP 

jsou vždy navrženy 2 totožné byty 4+kk zrcadlově otočeny, jeden byt je o rozloze 185,6 

m2. Každý byt má svoje hygienické zázemí, zázemí k relaxaci, odpočinku a spánku. Každý 

byt má také svůj vlastní balkon. Obejkt nebude sloužit žádnému typu výroby, 

technologickým procesům apod. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zásady řešení komunikací, 

ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 

řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Hlavní i vedlejší přístup do budovy je 

řešen v souladu s podmínkami pro užívaní osobami s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace 

 

B.2.5 Bezpečnost při užíváni stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 323/2017 Sb., tím se zajistí bezpečnost při 

užívání. Veškeré materiály budou použity dle technických  předpisů dodané výrobcem, 

případně prodejcem. 

Stavba je navržena v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, které je 

samostatnou přílohou PD a bude provedena tak, aby nedošlo k šíření požáru a aby bylo 

co v největší míře zabráněno úrazům popálenin a aby byl zajištěn bezpečný únik a 

zásah. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a),b)  stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 

 Bytový dům má 4 podlaží, všechny podlaží jsou nadzemní. Nosné zdivo v prvním 

nadzemním podlaží tvoří zdivo ze ztraceného bednění tl. 300mm vylité betonem a 

vyarmované. Příčky jsou z vápenopískových tvárnic tl. 150mm. Svislé nosné konstrukce v 

ostatních nadzemních podlažích jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi tl. 300mm ( 

YTONG STATIK PD,YTONG STATIK PLUS HL a YTONG STANDARD PDK). Mezibytové příčky 

jsou z akustických tvarníc SILKA tl. 200mm a konstrukce schodiště je akusticky oddělena 

pomocí systému Tronsole. Prostor pro osobní výtah je monolitický ze železobetonu tl. 

150mm. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové konstrukce tl. 250mm. 

Vnitřní schodiště  je taktéž monolitické ze železobetonu řešeno pomocí již zmíněného 

systému Tronsole. Zateplení obvodového pláště je provedeno kontaktním zateplovacím 

fasádním systémem ETICS pomocí minerálních desek z čedičové vlny Isover TF THERMO 

tl. 150mm. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová se dvěma vtoky a je opatřena 

dvěma pojistnými přepady, spád střechy viz. PD. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 

zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena během výstavby a užívání 

při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly nepříznivě působit na mechanickou 

odolnost ani stabilitu. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Objekt bude napojen zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí přípojkou. 

Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod 

bude řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových vod je řešena 

napojením do retenční nádrže. Plyn bude do objektu zaveden novou plynovou 

přípojkou. Objekt bude vytápěn pomocí plynového kotle. Teplá voda bude ohřívána 

pomocí elektrické energie do dvou zásobníků o objemu 2x 500l. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

přípojka silové elektřiny NN,přípojka sdělovacího kabelu,připojka STL plynu, přípojka 

kanalizace, přípojka vody, osobní výtah, retenční nádrž, plynový kotel, rolovací garážové 

vrata 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikostí 

požárních úseků– pro vybraný požární úsek (nejlépe obytnou buňku) stanovte požární 

riziko a stupeň požární bezpečnosti 

 

Označení 

PÚ 

Účel PÚ pv 

(kg/m2) 

SPB 

N1.01/N4 Chráněná úniková cesta - III 

N1.02 Sklepní kóje, kol.+koč., chodby, úkl. místnost 45 III 

N1.03 Garáž 108 35 III 

N1.04 Garáž 107 35 III 

N1.05 Garáž 106 35 III 

N1.06 Sklepní kóje, sklad, kol.+koč., chodby, úkl. 

místnost 

45 III 

N1.07 Garáž 118 35 III 

N1.08 Garáž 119 35 III 

N1.09 Garáž 121 35 III 

Š-N1.10/N4 Instalační šachta - II 

Š-N1.11/N4 Instalační šachta - II 

N1.12 Technická místnost  45 III 

N2.01 Byt A 45 III 

N2.02 Byt B 45 III 

N3.01 Byt C 45 III 

N3.02 Byt D 45 III 
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N4.01 Byt E 45 III 

N4.02 Byt F 45 III 

 

Únikové cesty: 

Druh, větrání : Chráněná úniková cesta typu A, větrání bude probíhat přirozeně 

okennímiotvory 

Počet : 1 

Mezní délky a šířky : 

 

Kritická šířka na schodišti 

u=(E/K).s = (36/120).1 = 0,3  =1,5 ÚP = 825mm < 1400mm   VYHOVUJE 

 

Kritická šířka vstupní dveře 

u=(E/K).s = (36/160).1 = 0,225  =1,5 ÚP = 825mm < 1000mm   VYHOVUJE 

 

V každém patře CHÚC  jeden hasící přístroj s hasící schopností 21A 

V obou chodbách,v každé garáži a sklepních kojí je jeden hasící přistroj s hasící 

schopnosti 21A 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 732540 Tepelná 

technika budov. Bytový dům spadá do kategorie B energetické náročnosti (úsporná) 

stavby. V bytovém domě nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. Výpočet a 

dokladování splnění normových požadavků jsou řešeny v časti PD Stavební fyzika. 

 

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 prostor v objektu bude zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi bez 

použití VZT a klimatizační jednotky. Odvětrání chodby, WC, koupelny, popřípadě kuchyně 

bude nucené podtlakové pomocí ventilátoru umístěného v instalační šachtě a bude 

vyvedeno potrubím nad střechu objektu. Objekt bude vytápěn pomocí plynového kotle. 

Denní osvětlení a proslunění 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 současné hlukové poměry pro okolí. Stavba 

bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje 

zdraví a bude vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonového indexu spadá řešený pozemek do oblasti s nízkým radonovým 

indexem. Jako ochrana proti radonu je vyhovující hydroizolační vrstva ve skladbě 

podlahy na terénu ( 2x asfaltový pás tl. 4mm se skleněnou vložkou). 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V okolí se nenachází zdroj bludných proudů. Není zapotřebí speciálních ochranných 

opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Projekt nepředpokládá namáhání technickou seizmicitou. Není zapotřebí speciálních 

ochranných opatření. 

 

d) ochrana před hlukem 

V okolí BD není žádný stávající, ani navržen nový, potenciální zdroj hluku, který by mohl 

přesahovat hygienické limity. Stavba nevyžaduje žádnou speciální ochranu proti hluku. 

Navržené stavební konstrukce, resp. Jejich materiály splňují požadavky na 

neprůzvučnost stavebních konstrukcí v prostorách dle účelu užívání stavby. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Neřeší se. 

 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavba není ohrožena žádnými dalšími negativními účinky. Na pozemku nehrozí 

poddolování ani zde není výskyt metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno v projektové dokumentaci ve výkresu 

situace číslo C.2. Řešení napojení bude ze stávající ulice před pozemkem. 

sdělovací vedení - přípojka 

vodovod - vodoměrná šachta na pozemku 

elektro - rozvaděč 

kanalizace - kanalizační přípojka 

plynovod - plynovodní přípojka 

dešťová kanalizce - přípojka 
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b) připojovací rozměry, výkonnové kapacity a délky 

Přípojka kanalizace - KG 250, délka 15,71 m (počítáno od místa napojení po fasádu 

bytového domu) 

Přípojka vodovodu - PE 63x5,8, délka 12,24 m(počítáno od místa napojení po fasádu 

bytového domu) 

Přípojka plynovodu - PE 40x3,7, délka 24,6 m (počítáno od místa napojení po fasádu 

bytového domu) 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatřenípro přístup a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V objektu se nacházejí samostatné garáže s 6 parkovacími stáními a venkovní parkoviště 

pro dalších 8 vozidel, zpevněná plocha je ze zámkové dlažby. Parkovací stání vyhovují dle 

normy ČSN 73 6056. Počet parkovacích stání odpovídá požadavkům ČSN 73 6110. Uvnitř 

objektu se nachází výtah pro 6 osob, který splňuje bezbariérové požadavky. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešené území je napojeno na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu samostatným 

sjezdem z betonové zámkové dlažby. Řešeno v příloze C.2 Koordinační výkres. 

 

c) doprava v klidu 

Pro dopravu v klidu slouží parkovací stání na zpevněných plochách pozemku a uvnitř 

objektu. Parkoviště vně nabízí 12 parkovacích míst a parkoviště uvnitř 6 míst. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Okolo objektu nevedou žádné pěší ani cyklistické zóny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Projekt řeší jen nezbytné terénní úpravy, a to zejména spádování okolo domu. Po 

dokončení stavebních činností bude pozemek dorovnán do požadovaného tvaru 

doveženou zeminou. Je nutné terén v blízkosti objektu vyspádovat tak, aby nedocházelo 

k hromadění povrchové vody v okolí objektu. 

 

b) použité vegetační prvky 

Nezpevněné části budou zatravněny travním semenem. 

 

c) biotechnická opatření 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti nejsou žádná biotechnická opatření 

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

 

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

Po dokončení stavby nebude objekt vypouštět do ovzduší žádné škodlivé látky, 

způsobovat hluk, ani zněčišťovat půdu. Odpady budou ukládány do kontejnerů a dle 

harmonogramu obce vyváženy. 

 

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

a žovočichů, zachování ekologických funkcía vazeb v krajině apod. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti není předpokládán negativní vliv na 

přirodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá dle příloh k zákonu č. 225/2017 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí) 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 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Jediná navrhovaná ochranná pásma 

zde budou od nově budovaných rozvodů inženýrských sítí. 

Vodovodní přípojka – ochranné pásmo 1,5 m  

Kanalizační přípojka – ochranné pásmo 1,5 m  

Plynovodní přípojka – ochranné pásmo 1 m  

Elektřina – ochranné pásmo 1 m 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

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

č.312/2019 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. Při provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti a 

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

postupy. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP pořádně vyškoleni, bude dodržován 

a ctěn pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce. Podmínky v objektu budou 

odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění hygienických normativních, 

bezpečnostních požadavků na prostředí. Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby byl 

pobyt v ní příjemný a neohrožoval její obyvatele na zdraví a životě. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Na staveništi bude potřeba vody a energie pro potřebu výstavby. Energie a voda budou 

odebírány ze stejných odběrných míst pro budoucí objekt. Na území pozemku bude 

zřízena vodoměrná šachta podle PD, která bude po ukončení stavby sloužit jako 

vodoměrná šachta objektu. Z této šachty bude zřízeno provizorní vedení vody pro 

potřebu výstavby. Energie bude odebírána z nově vybudované přípojky NN, která bude 

ukončena v HDS na hranici pozemku. Z HDS bude elektrický proud doveden do 

provizorního staveništního rozvaděče pro potřebu výstavby. Bude zřízena přípojka 

splaškové kanalizace s její revizní šachtou, která bude později využita pro provoz 

bytového domu. Z revizní šachty bude vybudována provizorní kanalizace, která bude 

sloužit na napojení zařízení, kde vznikají splaškové vody. Pro měření odběrů bude zřízen 

provizorní vodoměr a elektroměr. 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění bude probíhat přirozeným vsakem. V případě déle trvajícího deště, kdy by 

voda nestačila odtékat se bude voda přečerpávat a odvádět do kanalizace. Přečerpávání 

je nutné také v případě, že by stékající voda mohla znečistit přilehlé komunikace a 

sousední pozemky. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Energie a voda pro stavbu bude zajištěna prostřednictvím přípojky el. energie, která 

bude napojena na elektroměrový rozvaděč a voda bude zajištěna připojením na 

vodoměrnou sestavu, která bude umístěna ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. 

Příjezd na stavbu bude  z místní komunikace. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je potřeba 

minimalizovat vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních 

strojů. Během výstavby je nutno dodržet hygienické limity ekvivalentních hlukových 

hladin v okolí výstavby (dle vyhlášky č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00 

hodin, hluk nepřesáhne přípustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavební činnosti 

LAeq,s = 65 dB ve vzdálenosti 2,00 m od fasády obytných budov. Komunikace mimo 

obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

 

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

Staveniště bude během prací oploceno mobilním oplocením. Pohyb třetích osob na 

staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele nebo investora 

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

platných předpisů. Dodavatel je povinen vymezit prostor zařízení staveniště a vyloučit 

přístup osob do prostoru, kde by mohlo dojít k jejich zranění. U všech vstupů na 

staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu 

nepovolaných osob. Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou 

stavbou vyvolány. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory nejsou požadovány, staveniště bude pouze na pozemku, který je v majetku 

investora. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba nijak nebude zasahovat do běžného provozu. Neřeší se. 

 

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

likvidace 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány. Zodpovědnou osobou 

za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně přenést na dodavatele 

stavby, nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.  
Tab. 2 Zařazení odpadů vzniklých při výstavbě a způsob likvidace 

Kód   Název odpadu     Kat.   Způsob nakládání 

08 01 11  Odpadní laky obsahující org. rozp.  N   skladování, řízená 

          skládka  

08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky ředitelné vodou O   skladování, řízená 

          skládka  

08 04 10  Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály  O   skladování, řízená 

          skládka  

15 01 01  Papírové lepenkové obaly    O   skladování, řízená 

          skládka využití  

15 01 02  Plastové obaly     O   skladování, řízená 

          skládka  

15 01 03  Dřevěné obaly    O   skladování, řízená 

          skládka využití  
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15 01 06  Směsné obaly     O   skladování, řízená 

          skládka  

15 02 02  Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  N   skladování, řízená 

         skládka  

15 02 03  Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy neznečištěné nebezpečnými látkami O   skladování, řízená 

         skládka  

17 01 01  Beton       O   skladování, řízená 

          skládka  

17 01 02  Zlomky tvárnic     O   skladování, řízená 

          skládka  

17 02 01  Dřevo (bednění)     O   skladování, řízená 

          skládka využití 

17 02 02  Sklo (obaly)      O   skladování, řízená 

          skládka  

17 02 03  Plasty       O   skladování, řízená 

          skládka  

17 03 02  Asfaltové směsi bez dehtu    O   skladování, řízená 

          skládka  

17 04 05  Železo a ocel      O   skladování, řízená 

          skládka  

17 04 11  Kabely (neobsahují nebezpečné látky)  O   skladování, řízená 

          skládka  

17 05 04  Zemina a kamení(neobsah.nebezp. látky)  O   skládka stavební 

          suti  

17 06 04  Izolační materiály (neobsahují nebez. látky)  O  skladování, řízená 

          skládka  

20 03 01  Směsný komunální odpad    O   skladování, řízená 

          sklád 

 

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

Zemní práce zahrnují případné výkopy a rýhy, zemina z nich bude opětovně použita na 

terénní úpravy, případné přebytky budou uloženy na skládku. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba bytového domu nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. S 

odpady bude nakládáno dle platných právních předpisů a norem. Odpady budou 

zatříděny podle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Na stavbě budou pouze 

stavební stroje ve způsobilém technickém stavu. U stavebních strojů bude pravidelně 

kontrolováno, zda nedochází u úniku oleje, pohonných hmot či jiných nebezpečných 

látek. Během výstavby dojde ke zvýšení hluku a prašnosti, ale nebudou překročeny 

maximální limity.  
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na stavbě musí pracovat jen kvalifikovaní pracovníci. Všichni pracovníci jsou povinni 

užívat OOPP a musí být proškoleni v BOZP. V průběhu výstavby je nutné dodržovat 

základní požadavky dle:  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

- Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se stanová podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění nařízení vlády č. 32/2016 Sb., 

 - Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů ve znění nařízení 

vlády č. 133/2016 Sb., 

- Nařízení vlády č. 378 /2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V bezprostředním okolí se nenachází žádné stavby s bezbariérovým přístupem a úpravy 

jsou tedy neopodstatněné. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výstavbou nebude omezen provoz na přilehlé veřejné komunikaci. Vjezd na staveniště 

bude označen značkou „pozor, výjezd vozidel stavby“.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Práce na staveništi musí být v souladu s předpisy BOZP. Nejsou stanoveny žádné 

speciální podmínky. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba není členěna na etapy a bude prováděna jednorázově. Předpokládaná doba 

výstavby činí 28 měsíců od započetí prací. Stavební práce budou prováděny oprávněnou 

stavební firmou dle výběru investora. Podrobný harmonogram stavebních a montážních 

prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. V harmonogramu stavebních a montážních 

prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou 

produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny 

apod.). V rámci výstavby se uvažuje s plánem kontrolních prohlídek stavby po 

následujících ucelených etapách výstavby:  

 

Prohlídka č. 1 Při předání staveniště –zde může být ze strany dotčených orgánů vznesen 

požadavek na případné další kontrolní prohlídky mimo tento plán prohlídek.  

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

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

konstrukce). 

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

prohlídka).  
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Zjednodušený postup výstavby:  

- vytyčení stavby, výkopové práce, přípojky, základy  

- spodní stavba s hydroizolací - svislé a vodorovné nosné konstrukce  

- střešní konstrukce  

- příčky a vnitřní instalace  

- výplně otvorů  

- dokončovací práce  

- zpevněné plochy a úprava terénu 

 

Předpokládané zahájení stavby: 05/2020 

Předpokládané ukončení stavby: 08/2022 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Na pozemku se nachází dostatečné množství trávnatých ploch s dobře propustnou 

zeminou, která umožní vsakování dešťové vody. Dešťová voda ze střechy bude 

odváděna střešními vtoky a následně vedena do retenční nádrže, která bude opatřena 

bezpečnostním přepadem ústícím do dešťové kanalizace. Voda ze zpevněných ploch 

bude spádovaná do zatravněné plochy, kde je zemina dobře propustná. Parkoviště bude 

vyspádováno taktéž do zatravněné plochy. Splaškové vody budou napojeny do hlavního 

řadu splaškové kanalizace. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



29 

 

D. Technická zpráva 
 

1. Účel stavby 

 

Učelem stavby je novostavba bytoveho domu s technickym zazemim, v souladu s 

programem hospodařskeho a socialniho rozvoje obce Pustiměř (okres Vyškov). Bytovy 

dům je samostatně stojici. Cilem stavby je snaha odosaženi maximalniho využiti 

pozemku v danélokalitě. Vystavba bude probihat na nezastavěnem pozemku. 

 

2. Zásady architektonického a provozního řešení 

 

2.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Jedná se o nepodsklepeny objekt se čtyřmi nadzemnimi podlažimi. Střecha je navržena 

plocha jednoplašťova s atikami.Půdorysný tvar je ve tvaru obdelniku 34,4 x 13,2 m. 

Fasáda bude provedena standartnim kontaktním zateplovacím systémem s finalni 

silikátovou omitkou s fotokatalickým efektem. Barva fasády je bílě barvy. 

 

2.2 Dispoziční řešení 

Zastavěna plocha: 454 m2 

Obestavěny prostor: 6567 m3 

Skladba bytů v 2.-4.NP: 4+kk 

Celkem bytů: 6x 4+kk 

Velikosti bytovych jednotek: 185,6 m2 

Parkovací stání : 12x venkovní 

       6x vnitřní 

Bytovy dům má jeden hlavni vstup s přistupem na centrílní chodbu a schodiště. Byty 

jsou zpřistupněny centralním schodištěm, které má návaznost na každý byt. V centralni 

chodbě se nachazí výtah, který propojuje podlaži.Spotřeba tepla, elektřiny a vody budou 

měřeny zvlašť pro každy byt. Společné 

jsou všechny prostory schodišť, komunikačni prostory, technická mistnost, sklad .Celá 

provoz objektu bude spravovan družstvem vlastniků a developera. V 1.np se nachazi 

technicke zazemi bytoveho domu, t.místnost, sklepy k jednotlivým bytům, 

kočárkárna/kolárna a 6 garažovych stáni, které jsou přístupny samostatným vjezdem.V 

domě se celkem nachazi 6 bytů. Každy byt ma vlastni balkon. 

 

3. Bezbariérové užívání staby 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhlaškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujicich bezbariérové užívání staveb. 
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4. Konstrukční a stavebně konstrukční řešení objketu  

 

4.1 Příprava území 

Před zahájením stavby bude z celého dotčeného pozemku odstraněn travní porost a 

bude provedena skrývka ornice o mocnosti 300 mm. 

 

4.2 Založení objektu, základové konstrukce 

Vzhledem k tomu, že výstavba bytoveho domů bude probíhat na vesměs rovinatém 

území nebudou hrubé terénní úpravy a výkopové práce  až na skrývku ornice většího 

rozsahu. Zemina bude odtěžena na úroveň spodní hrany štěrkoveho polštaře pod 

základovou deskou. Z této vychozi úrovně budou následně vykopány rýhy pro základové 

pasy a inženyrské sitě. Po ukončeni výkopových prací je nutno provest přebírku 

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

Základova spára nesmí být narušena výkopovými pracemi, nesmí být poškozena vodou, 

mrazem či jiným způsobem znehodnocena – toto zhodnotí stavební geolog. 

Objekt je založen na základových pasech, které budou provedeny v první etapě z  

betonu C 20/25 X1, v druhé etapě z vyzděných a vyztužených základových pasů ze 

ztraceného bedněni BEST zalité betonem C20/25 X1. Ve třeti etapě budou základové 

pasy přebetonovány základovou deskou tl. 150 mm z betonu C 20/25 X1 s vloženou Kari 

siti 150/150/8 při horním líci základové desky. Pod příčkami budou vloženy při spodním 

lící pásy z Kari sitě 150/150/8 šiře 600 mm. 

 

4.3 Svislé nosné konstrukce 

 

4.3.1 Zděné stěny a příčky 

Zdivo bude provedeno v souladu s ČSN a dle doporučených technologických zásad, 

pokynů a typových detailů předepsaných výrobci jednotlivých materialů. Obvodové a 

vnitřni nosné konstrukce v 1.NP jsou navrženy ze ztracenehobedněni Best tl. 300 mm, 

vyztužené dle statického výpočtu a zalité betonem C 20/25. Nad otvory v nosných 

stěnach jsou navrženy monolitické železobetonové překlady s minimálním přesahem 

200 mm. Příčky a dělíci stěny jsou navrženy z tvárnic SILKA S20-2000 tl. 150mm. Nad 

otvory v přičkach jsou navrženy systémové nenosné překlady YTONG .Obvodové nosné 

konstrukce v ostatních podlažich jsou navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG Statik 

PD a Statik Standard PDK, lepených na tenkovrstvou zdíci maltu. Vnitřní nosné 

konstrukce v ostatních podlažích jsou navrženy z  pórobetonových tvárnic YTONG  Statik 

Plus HL a Standard PDK ,zděných na tenkovrstvou zdíci maltu . Nad otvory v nosných 

stěnách jsou navrženy systémové nosné překlady YTONG, osazené na zdíci maltu. Příčky 

a dělící stěny jsou navrženy z tvárnic SILKA S20-2000 tl. 150mm, 200mm. Nad otvory v 

přičkach jsou navrženy systémové nenosné překlady YTONG .Obvodové a vnitřní nosné 

konstrukce budou vzájemně provázany dle technologickych předpisů YTONG. Boční 

připojeni přiček je provedeno stěnovymi sponami kotvenými do nosné konstrukce. 

Atiky jsou navrženy z tvarnic YTONG Standard PDK tl 300 mm ukončené 

železobetonovým věncem z betonu C 20/25. 
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4.4 Vodorovné konstrukce 

 

4.4.1 Stropní konstrukce 

Stropy jsou navrženy jako železobetonová monolitická konstrukce tl. 250 mm. 

Vnitřní schodiště v objektu bude řešeno systémem Shock Tronsole typu Z, 

železobetonová monolitická konstrukce vyztužena betonářskou vyztuží . Návrh 

vyztužení bude proveden dle statika. 

 

4.4.2 Schodiště 

V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřni dvouramenné schodiště , které se točí kolem 

výtahove šachty. Konstrukce schodiště je navržena jako železobetonová monolitická 

deska včetně podest, mezipodest , řešena systémem Shöck Tronsole typu Z a L . 

Schodiště bude vyztužené betonářskou výztuží, návrh vyztuženi bude proveden dle 

statika.Povrchová úprava vnitřnich schodišť bude provedena z plastového tekutého 

nátěru betonfinish. Zábradli bude z nerezových profilů včetžně madla. 

 

4.5 Výtahy 

 

V objektu bude použit výtah od firmy OTIS s nosnosti až 480 kg. 

 

4.6 Střešní plášť 

 

Střecha je navržena jednoplašťová se spádem viz. projektová dokumentace. Konkrétní 

navržená skladba střešniho pláště je uvedena ve skladbě konstrukcí. Pokladky 

jednotlivých vrstev střechy a způsob provedeni hydroizolací,prostupů, dilataci atd. jsou 

provedeny dle doporučenych technologických postupů a detailů vyrobce, resp. 

dodavatele daného typu hydroizolace v závislosti na jejá poloze v souvrství skladby 

střechy a dále v souladu s příslušnými ČSN. Pro jednotlivé vrstvy střech jsou použity 

předepsané doplňkové typové výrobky. Navržená skladba střechy splňuje požadavky na 

tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodni páry a prostupu vzduchu 

konstrukcemi. 

 

4.7 Úpravy povrchu vnější 

 

4.7.1 Kontaktní zateplovací systém ETICS 

Zateplení budovy je navrženo jako certifikovaný zateplovací systém ETICS s fasádní 

tepelnou izolací z čedičové minerálni vlny tl. 150 mm.  Pod úrovni terénu s vytažením 

minimalně 300 mm nad teren je navržen extrudovaný polystyren tl. 150 mm. Povrchová 

úprava je navržena z tenkovrstvé  silikátové tenkovrstvé omítky s fotokatalickým efektem 

tl. 2 mm, v odstínu bilé. Přesný odstín bude vybrán investorem před realizací omitkoviny. 

Omitkovina je odolna vůči působeni povětrnostnich vlivů a UV zařeni. 
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4.8 Úpravy povrchů vnitřní 

 

4.8.1 Omítky 

V celém objektu jsou navrženy vápenocementové, štukové omitky tl. 15 mm (jádrová 

omitka tl. 10 mm, štukova omitka tl. 3 mm). Omitky budou prováděny dle 

technologických předpisů výrobce. V rozích je nutné vyztužit podmitkovymi kovovymi 

profily. V místech styku s nestejnorodým materiálem, kde je nebezpečni vzniku trhlin, 

bude provedeno překrytí vyztužnou siti (perlinkou). 

 

4.8.2 Obklady 

V místnostech kde josu navrženy obklady z keramických hladkých obkladaček, typ bude 

vybrán investorem ( v projektu návrh). Vyška obkladu v koupelnách a WC je 2900 mm. V 

prostorech s odstřikujici vodou je pod obkladem hydroizolační stěrka s vloženou těsníci 

páskou do spojů stěna – stěna, podlaha – stěna. Hydroizolace pod obkladem je v 

přesahu min. 300 mm za namáhanou plochu. Obklad bude sparovan voděodolnou 

spárovací hmotou. 

 

4.8.3 Podlahy 

Konkretní skladby včetně jejich tlouštěk jsou řešeny ve skladbách konstrukcí. Před 

prováděnim podlahy musi být dokončeny veškeré instalace prochazející podlahou, a to 

včetně ochranných krytů. Vrstvy ve skladbě podlahy jsou řešeny dle našlapné vrstvy a 

prostředí mistnosti. Anhydritová vrstva bude provedena v mocnosti dle udajů v 

přislušné skladbě. Rovinatost povrchu bude dosažena samonivelací potěru a jejim 

přebroušenim. Před aplikaci lepidla bude anhydrit penetrován. Anhydrit bude dilatován 

od svislych konstrukci a v mistě dveřnich otvorů. Dilatace stěn bude provedena 

osazením dilatačniho pásu tl. 10 mm, v mistě otvorů bude vložen dilatační pás tl. 10 mm 

spolu s kartonovou dilatačni lištou výšky 6cm. Vše musí být osazeno před vlastnim 

vylitiím. Rovinatost podkladu pro aplikaci nášlapných vrstev musí být 2 mm na 2 m 

délky. 

 

 Dlažby 

Dlažba bude provedena jako protiskluzova se součinitelem smykoveho třenidle platnych 

norem, nejmeně μ = 0,6. V koupelnach a WC protiskluznost R11.V koupelnách,WC a 

úklidvých míst.  bude pod dlažbou hydroizolačni stěrka. Stěrka bude vytaženado vyšky 

300 mm na stěnu, v mistech za vanou bude stěrka aplikovaná až do horní hrany 

keramického obkladu stěny. Stěrka bude v rozích zpevněna vloženou systémovou 

páskou. Dlažba bude spárovaná sparovaci hmotou. V mistnostech, kde nenavazuje 

dlažba na obklad, bude proveden soklik v. 60 mm po obvodu mistnosti. 

 

Laminát 

Laminátová podlaha bude volně kladena  a bude provedena dle technologickych 

předpisu daného vyrobce . V místnostech bude proveden systémový soklik po obvodu 

mistnosti. 
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4.9 Výplně otvorů 

 

Viz. projektová dokumentace výpis dveří a výpis oken. 

 

4.10 Izolace 

 

4.10.1 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Hlavní hydroizolace v rámci střešního plaště je navržena z mPVC folie s PES vložkou, 

vzhledem k provozu je navržena parozábrana a je navržena z modifikovaného 

asfaltového pásu. Proti zemní vlhkosti a radonu (nizky radonový index) je navržena 

izolace ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásu s vložkou ze skleněne 

tkaniny. Hydroizolace musí být vytažena minimalně 300 mm nad upravený 

terén. Jednotlivé typy izolací jsou řešeny konkrétně ve skladbách konstrukcí. 

 

4.10.2 Izolace tepelné 

Zateplení budovy je navrženo jako certifikovaný zateplovací systém ETICS s fasádní 

tepelnou izolací z čedičové minerálni vlny tl. 150 mm. Pod úrovní terénu s vytažením 

minimálně 300 mm nad terén je navržen extrudovaný polystyren tl. 150 mm. Zateplení v 

rámci střešního plaště je řešeno spádovou vrstvou z polystyrenbetonu a EPS 150 tl.2x 

160 mm. Zateplení stropu v garaži je řešeno z čedičové mineralni vaty tl. 100 mm. 

 

4.10.3 Izolace akustické 

V konstrukcích podlah bude na stropni desce položena kročejová izolacev tloušťce 40 

mm – dle konkretni skladby podlahy. Požadavky dle ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci 

vnitřnich dělících konstrukcí budov budou respektovány. Všechny zdroje pro přenos 

hluku konstrukcemi (vytahove stroje) musi být pružně uloženy. 

 

4.10.4 Protipožární izolace 

Součastí dodávky jednotlivých profesí jsou veškeré požarní ucpávky inženyrských 

rozvodů v objektu, které budou při průchodu požarně děíicimi konstrukcemi požárně 

utěsněny. Tyto požárni ucpávky budou odpovídat svým provedenim druhu, rozměru a 

materiálu či kabelu, který utěsňují. Výkaz těchto ucpávek viz výkazy výměr jednotlivych 

profesí.Požární ucpávky musí mít minimálni požárni odolnost v minutách, jaká je 

předepsaná na požarně dělíci konstrukci a svým provedením musí odpovídat 

druhu stavebni konstrukce, kterou utěsňuji. Každá požárni ucpávka bude po provedeni 

označena štitkem a v mistech zakrytých či obtižně přistupných musí být vytvořena 

revizni dviřka pro periodickou kontrolu. V celém objektu budou požárni ucpávky 

provedeny jednim systemem kvality. V připadě, že prostorem CHUC prochazi jakekoliv 

rozvody TZB, musi být na zakladě podminek stanovenych v požarnizpravěpožarně 

zaizolovany , pokud se jedná o kabeláž, musi být v požarně odolném oboustranném 

provedení. 

 

4.11 Výrobky PSV 

 

4.11.1 Klempířské výrobky 

Viz. projektová dokumentace výpis klempířských prvků 
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4.11.2 Zámečnické výrobky 

Viz. projektová dokumentace výpis zámečnických prvků 

 

4.11.3 Doplňkové výrobky 

Viz. projektová dokumentace výpis doplňkových prvků 

 

5. Tepelná technika, osvětlení, oslunění 

 

5.1 Tepelná technika 

 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 730540 –Tepelná 

ochrana budov a tyto požadavky splňuji. Ve všech skladbách konstrukcí tvořicí obálku 

budovy, a to především u obvodových konstrukcí,zastřešení objektu, konstrukce v 

temperovaných prostorech a výplně otvorů je sledováno minimalně dosažení 

doporučenych hodnot U a dalšich veličin dle ČSN 73 0540-2 (2011).Konkrétni součinitele 

prostupu tepla jsou patrné z tepelně-technickeho posudku, který je součástí této 

dokumentace. 

 

5.2 Osvětlení, oslunění 

 

Místnosti potřebné ke splnění požadavků, které budou mít povahu obytných místností, 

jsou dispozičně u vyhovující fasády, aby bylo zajištěno u těchto mistnosti denni osvětlení 

a proslunění. Odstupy od ostatnich objektů jsou dostatečné z hlediska připadneho 

zastiněni.Konkrétni řešeni je patrné z posudku, který je současti této dokumentace. 

 

5.3 Akustika 

 

Konkrétni řešení akustiky je v samostatném hodnoceni, které je současti této projektové 

dokumentace. 

 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování projektu novostavby bytového domu s šesti 

samostatnými bytovými jednotkami a šesti  samostatnými garážovými stánimi. 

Novostavba je umístěna na realné parcele v okrajové části obce Pustiměř, část obce 

Pustiměřské Prusy, kde již stojí bytové domy. Navržený bytový dům je nepodsklepený, se 

čtyřmi nadzemnimi podlažími a s plochou střechou. Svým vzhledem i použitými 

materialy dům vhodně zapadá do okolní zástavby. Použité materiály byly voleny s 

ohledem ne jen na estetiku, ale i funkčnost a snadnou údržbu. Vypracováni je v souladu 

s platnými normami, předpisy a vyhláškami, které se tykáji jednotlivých části již zmíněné 

dokumentace a technických listů použitych vyrobků. Bakalářská práce Bytovy dům svým 

zpracovánim odpovídaá zadání. 
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Seznam použitých skratek a symbolů 

 

NP   nadzemní podlaží  

ŽB    železobeton  

XPS    extrudovaný polystyren  

EPS   expandovaný polystyren  

PD    projektová dokumentace  

DPS    dokumentace provedení stavby  

PBŘ    požárně bezpečnostní řešení  

1.NP    první nadzemní podlaží  

2.NP    druhé nadzemní podlaží  

3.NP    třetí nadzemní podlaží  

4.NP    čtvrté nadzemní podlaží  

SO    stavební objekt  

TZB    technické zařízení budov  

ZTI    zdravotně technické instalace  

ŽB    železobeton  

HI    hydroizolace  

TI    tepelná izolace  

UP    upravený terén  

PT    původní terén  

NTL    nízkotlaký  

NN    nízké napětí  

PUR    polyuretan  

PE    polyethylen  

HUP    hlavní uzávěr plynu  

KV    konstrukční výška  

SV    světlá výška  

SPB    stupeň požární bezpečnosti  

PÚ    požární úsek  

ČSN    česká národní norma  

DN    jmenovitá světlost  

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ETICS    vnější tepelně izolační kompozitní systém  

ZPF    zemědělský půdní fond  

S-JTSK    systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

R.Š.    rozvinutá šířka  

B.p.v.    Balt po vyrovnání 60  

m.n.m   metrů nad mořem  

tl.    tloušťka  

hl.   hloubka  

dl.    délka  

celk.    celková  

např.    například  

min.    minimálně / minimální  

max.    maximálně / maximální  
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tab.    tabulka  

č.    číslo  

sb.    sbírky  

č.p.    číslo popisné  

p.č.    parcelní číslo  

k.ú.    katastrální území  

ks    počet kusů  

Ø    průměr  

λ    součinitel tepelné vodivosti  

U    součinitel prostupu tepla  

R    tepelný odpor  

Rsi    teplený odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

Rse    tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  
μ    faktor difúzního odporu  
θi    návrhová vnitřní teplota  

θe    návrhová vnější teplota  

Uem    průměrný součinitel tepelného odporu  

Uem,rq    požadovaná hodnota průměrného součinitele tepelného odporu  

Uem,rc    doporučená hodnota průměrného součinitele tepelného odporu  

φi    vlhkost v interiéru fRsi teplotní faktor HT měrná ztráta prostupem 

   tepla  

Rdt    tabulková výpočtová únosnost zeminy  

pv    výpočtové požární zatížení 
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