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Podklady a literatura 
(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.  

Zásady pro vypracování (zadání, cíle práce, požadované výstupy) 
Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie, částečně podsklepené nebo nepodsklepené. 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 všech 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. Zuzana Fišarová, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  
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Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci k bytovému domu ve městě 

Kroměříži. Objekt je samostatně stojící na rovinném terénu se čtyřmi nadzemními 

podlažími. Celkem se zde nachází celkem 8 bytových jednotek, z toho jedna je řešena 

jako bezbariérová. Bytové jednotky jsou situovány do druhého, třetího a čtvrtého 

patra. První patro slouží jako zázemí pro celý bytový dům. Nachází se zde garáže, 

technická a úklidová místnost, sklepní kóje a další. Konstrukční systém je navržen 

z vápenopískových tvárnic SILKA, obvodové zdivo doplňuje kontaktní zateplovací 

systém ETICS. Vodorovná nosná konstrukce je z prefabrikovaných železobetonových 

panelů Filigrán. Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová střecha, vyspádovaná 

k jižnímu okraji budovy, odkud je odvodněna pomocí svodného potrubí. 

Bytový dům, prefabrikované železobetonové panely Filigrán, plochá jednoplášťová 
střecha, bezbariérový přístup, vápenopískové tvárnice SILKA. 

The bachelor’s thesis is to elaborate the project documentation of the apartment 
building in the city Kroměříž. The building is detached on flat terrain with four above-
ground floors, one of them is accessible. The apartments are located on the second, 
third and fourth floor. There are garages, utility and cleaning room, cellars etc. The 
construction system is designed from sand-lime blocks – SILKA, the perimeter masonry 
is complemented by the ETIC contact thermal insulation system. The ceilings structure 
are made of concrete prefabricated panels – Filigrán. The roof structure is a flat single–
roof sloped toward the southern edge of the building. From where it is drained 
through the drain pipe. 

Apartment house, concrete prefabricated panels – Filigrán, flat roof, barrier-free, sand-

lime masonry – SILKA. 
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Veronika Soldánová Bytový dům v Kroměříži. Brno, 2021. 38 s., 393 s. příl. Bakalářská 

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

Vedoucí práce Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D.  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Bytový dům v 

Kroměříži je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 23. 5. 2021  

   Veronika Soldánová 
autor práce  
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Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Bytový dům v Kroměříži zpracoval(a) 

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

V Brně dne 23. 5. 2021  

   Veronika Soldánová 
autor práce  

Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Ing. Zuzaně Fišarové, Ph.D. za její 

cenné rady, odborné vedení a trpělivost. Chtěla bych poděkovat i ostatním vyučujícím, 

kteří se podíleli na kontrole mé práce, ale celkově i všem kantorům, kteří mě na této 

škole učili, bez nich by tato práce nemohla vzniknout. 

V Brně dne 23. 5. 2021  

   Veronika Soldánová 
autor práce  
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Úvod 

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout stavbu obytné budovy z hlediska 

konstrukčního, dispozičního i architektonického tak, aby respektovala platné zákony 

a normy, splňovala požadavky na užívání a plnila požadovanou funkci.  

Cílem bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby 

objektu bytového domu. 

Objekt je samostatně stojící na rovinném terénu, v okrajové části města Kroměříž, na 

parcele 1539/61. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a plochou střechu. Konstrukční 

systém je navržen z vápenopískových tvárnic SILKA, nosná konstrukce stropů je 

z prefabrikovaných železobetonových panelů Filigrán. 

Celkem se zde nachází celkem 8 bytových jednotek, z toho jedna je řešena jako 

bezbariérová. Bytové jednotky jsou situovány do druhého, třetího a čtvrtého patra. První 

patro slouží jako zázemí pro celý bytový dům. Nachází se zde garáže, technická 

a úklidová místnost, sklepní kóje a další.  
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A Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

A) Název stavby 

Bytový dům v Kroměříži 

B) Místo stavby 

Soupis pozemků: 

Parc. č. Katastrální území Výměra [m2] Druh pozemku 

1539/61 Kroměříž [674834] 4 998 Ostatní plocha 

 Okolní pozemky: 

Parc. č. Katastrální území Výměra [m2] Druh pozemku 

1539/25 Kroměříž [674834] 4 357 Ostatní plocha 

1539/66 Kroměříž [674834] 411 Ostatní plocha 

1549/6 Kroměříž [674834] 885 Ostatní plocha 

1550/6 Kroměříž [674834] 479 Orná půda 

1550/23 Kroměříž [674834] 694 Ostatní plocha 

1550/55 Kroměříž [674834] 377 Orná půda 

1550/61 Kroměříž [674834] 147 Orná půda 

1550/62 Kroměříž [674834] 144 Orná půda 

1550/75 Kroměříž [674834] 223 Orná půda 

1550/78 Kroměříž [674834] 59 Orná půda 

3123/2 Kroměříž [674834] 2 700 Ostatní plocha 

3123/13 Kroměříž [674834] 20 Ostatní plocha 

3123/14 Kroměříž [674834] 18 Ostatní plocha 

 

C) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je novostavba bytového domu v Kroměříži na 

parcele 1539/61. Na pozemku jsou umístěny prostory pro skladování odpadu, bude 

zřízena zpevněná pojízdná plocha a parkoviště, zpevněné pochozí plochy. Je zde 

plánovaná další etapa výstavby dvou bytových domů, v této části projektové 

dokumentace se budeme věnovat pouze bytovému domu A. Ten se skládá ze 4 pater, 

v přízemí se nachází zázemí pro celý bytový dům a garáže. 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

A) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 Jméno, příjmení: Jan Pavel  

 Místo trvalého pobytu: 768 33, Počenice 24 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

A) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 

osoba) 

 Zpracovatel: Veronika Soldánová 
 Adresa: Pačlavice 53 
  768 34, Pačlavice 
 Email: 205709@vutbr.cz 

B) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

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 

 Veronika Soldánová, Pačlavice 53, 768 34 Pačlavice, 205709@vutbr.cz 

A) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné 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 řešení: Veronika Soldánová 

  Pačlavice 53, 768 34 Pačlavice 

 Statické řešení: Veronika Soldánová 

  Pačlavice 53, 768 34 Pačlavice 

 Požární ochrana stavby: Veronika Soldánová 

  Pačlavice 53, 768 34 Pačlavice 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
Předmětem dokumentace je dle stavebního zákona soubor staveních objektů 

zahrnujících: 

SO 01 — Novostavba bytového domu A 

 SO 02 — Plocha pro komunitní odpad 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Zpracovatel PD měl k dispozici katastrální mapu Kroměříže, jednotné územně analytické 

podklady Zlínského kraje. Byl proveden terénní průzkum a prohlídka okolí, 

mailto:205709@vutbr.cz
mailto:205709@vutbr.cz
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fotodokumentace. Byly zjištěny informace o napojení bodů energií, vody, kanalizace 

a příjezdu na stavbu. Součástí vstupních podkladů byl stavební zákon a potřebné 

vyhlášky. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis územní stavby 

A) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Řešené území je parcela číslo 1539/61 v katastrálním území Kroměříže, její výměra 

je 4 998 m2. Na pozemku se v současné době nenachází žádná stavba. Parcela je 

rovinatá a její tvar připomíná obdélník.  

Ze severu je pozemek ohraničen komunikací, ke které bude napojena příjezdová cesta. Z 

jihu i západu je opět pozemek ohraničen komunikací, jedná se však o komunikace, které 

vedou k dalším bytovým domům, popřípadě rodinným domům.  

Doposud se pozemek využíval k pronajímání jako sladovací plocha pro okolní stavby. 

B) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Podle územního plánu vypracovaného v listopadu roku 2004, spadá parcela do plochy 

pro všeobecné bydlení. Na této ploše jsou přípustné rodinné i bytové domy, tím je 

stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. 

C) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Platný územní plán neudává žádná omezení při využití pozemku pro stavbu bytového 

domu. 

D) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Pro plánovanou stavbu není potřeba žádat o povolení výjimek z obecných požadavků na 

využívání území. 

E) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Ve veškeré projektové dokumentaci zohledňuje podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů a řídí se jimi. 

F) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Inženýrsko-geologický průzkum před stavbou nebyl proveden, pro projektovou 

dokumentaci byly informace zjištěny z geologických map. 
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Dle dostupných podkladů lze říct, že pozemek spadá do nízkého radonového indexu. 

Ochrana proti radonu bude preventivní a docílí se jí tak, že všechny konstrukce 

v kontaktu se zeminou budou opatřeny hydroizolací, která bude zároveň sloužit jako 

protiradonová ochrana. 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. 

G) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Poloha pozemku se nenachází v chráněném území. 

H) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Parcela se nachází v záplavovém území stoleté vody, nenachází se v poddolovaném 

území. 

I) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba je navržena tak, aby neměla žádný nežádoucí vliv na okolní pozemky a stavby, 

nenarušuje odtokové poměry v daném území. Bude využívána pro bydlení, v okolí se 

nachází rodinné nebo bytové domy, tudíž se neuvažuje s negativním vlivem na okolí 

stavby. 

Stavební práce budou prováděny od 7:00 do 20:00, tak aby nezpůsobovaly nadměrnou 

hlučnost, prašnost a otřesy. 

Stavba nenarušuje odtokové poměry v okolí. 

J) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek nedisponuje stavbami určenými k asanaci nebo demolici. 

Před zahájením stavby je nutné z pozemku odstranit veškeré náletové křoviny. Na 

pozemku se nachází vzrostlé stromy, které budou odstraněny. Místo nich, budou 

vysázeny stromy nové, tak aby odpovídaly okolní zástavbě. 

K) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Dotčená parcela není určená, jako pozemek k plnění funkce lesa, není ani zemědělskou 

půdou.  

L) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Objekt bude napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu města Kroměříže. 

Při výstavbě proběhne napojení na místní komunikaci. K navrhované stavbě bude 

zbudován bezbariérový přístup. Na začátku výstavby budou zbudovány nové přípojky 
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k vodovodní přípojce, plynovodní přípojce a elektro přípojce NN. Odpadní vody 

splaškové budou odvedeny do jednotné kanalizace. Dešťová voda bude jímána do 

retenční nádrže, ve které bude zřízen přepad do vsakovacích jímek, případně bude také 

odváděna do kanalizace. Zpevněná plocha parkoviště bude částečně jímána do retenční 

nádrže. 

M) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá žádné závazky věcné ani časové, popřípadě jiné podmiňující, vyvolané či 

související investice. 

N) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc. č. Katastrální území Druh pozemku Vlastník pozemku 

1539/61 Kroměříž [674834] Ostatní plocha 
Ing. Křen Jiří, Lázeňská 712, 

Kostelec, 763 14 Zlín 

O) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 

Navrhovaná stavba není v ochranných či bezpečnostních pásmech. Vznik nových 

bezpečnostních pásem je uveden níže v příloze B.3.  

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Je navržena novostavba bytového domu s osmi bytovými jednotkami, z nichž je jedna 

bezbariérová. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou střechou, přízemí je řešeno jako 

zázemí celého domu, další patra už jsou obytná. 

A) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Plánovaný objekt je novostavba. 

B) Účel užívání stavby 

Účel objektu je zajištění bydlení v bytových jednotkách. Jedna bytová jednotka je 

navržená jako bezbariérová pro osoby se sníženou schopností či orientací v prostoru. 

C) Trvalá nebo dočasná stavba 

Bytový dům je navržen jako trvalá stavba. 

D) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Nejsou požadovány žádné výjimky z technických požadavků na stavbu nebo 

zabezpečující užívání stavby. Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky uvedenými ve 

vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Bytová 
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jednotka navržená jako bezbariérová, splňuje požadavky vyhlášky 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 

Ve veškeré projektové dokumentaci zohledňuje podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů a řídí se jimi. 

F) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není zde požadována ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

G) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

  Zastavěná plocha:  329,59 m2  

  Obestavěný prostor: 4 378,54 m2 

  Užitná plocha celkem: 725,06 m2  

  Počet nadzemních podlaží: 4 

  Počet bytových jednotek: 8 

  Užitná plocha bytů:  

   2.NP – 173,46 m2  

   3.NP – 171,69 m2 

   4.NP – 170,98 m2 

  Počet parkovacích stání:  4 vnitřní parkovací stání 

   4 venkovní stání, z toho jedno 

pro osoby se omezenou schopností pohybu a orientace 

  Projektovaná ubytovací kapacita: 19 osob 

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. 

Vodovod: 

Potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na 

kohoutku) za rok (dle příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.) je 35 m3 za rok. 

 Přibližná potřeba vody za rok: 

  𝑄𝑟 = 35 ∙ 20 

  𝑄𝑟 = 700 𝑚3/ 𝑑𝑒𝑛  
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 Přibližná potřeba vody na den: 

 𝑞 =
35

365
= 0,0959 

 𝑄𝑝 =  ∑ 𝑛 ∙ 𝑞 = 20 ∙ 0,0959  

 𝑄𝑝 = 1,918𝑚3/𝑑𝑒𝑛 

Splaškové vody: 

Množství splaškových vod je stejné jako množství vody potřebné pro všechny obyvatele, 

což je 700 m3/den. 

Dešťové vody: 

Dešťová voda ze střešní konstrukce bude odváděná do retenční nádrže, přepadem pak 

vyústěna do vsakovacích jímek. Dešťová voda dopadající na zpevněnou plochu 

parkoviště, bude částečně jímána do retenční nádrže. 

 Plochá střecha: 

 𝑄 = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶 = 0,03 ∙ 276 ∙ 1 

 𝑄 =  8,28 𝑙/𝑠   

 Zpevněná plocha parkoviště: 

 𝑄 = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶 = 0,07 ∙ 170 ∙ 1 

 𝑄 =  11,9 𝑙/𝑠   

Odpady: 

Na odpad je vyčleněna zpevněná plocha u parkoviště. Odpad bude odvážen s dalším 

komunálním odpadem komunálními službami. Bude podporováno třídění odpadu, které 

je řešeno v rámci celé lokality. Nakládání s opady při výstavbě objektu je popsáno níže 

viz odrážka B6.a. 

Energetická náročnost budovy je uvedena v energetickém štítku obálky budovy. 

I) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Na pozemku jsou plánované ještě další dva objekty, těm se však bakalářská práce 

nevěnuje. První etapa výstavby tak bude zahájena nejpozději 3 měsíce po získání všech 

potřebných povolení. Doba výstavby je předpokládaná za 2 roky od zahájení výstavby. 

Další etapy budou probíhat, podle finančních možností majitele pozemku. 

J) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby byly stanoveny na 32,00 mil Kč. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

A) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena tak, aby odpovídala územně plánovací dokumentaci města 

Kroměříže, vydané 7. 11. 2013 se všemi následnými změnami.  

Stavební pozemek se nachází v oblasti určené pro plochy všeobecného bydlení, které 

dovolují postavení bytového domu včetně souvisejících objektů domovního vybavení, 

parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb. 

V okolí pozemku se nachází jak bytové domy, tak domy rodinné. Okolí nemá pevně dané 

prostorové uspořádání ulice, takže jej stavba nenarušuje. Stavba je však navržena tak, 

aby nenarušovala okolní prostředí. 

B) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Kompozice tvarového řešení je řešena do obdélníkového tvaru. Na fasádě je ze severní 

strany výběžek, z jižní strany rozbíjí jednotvárnost vsazené balkóny. Bytový dům tvoří 

čtyři patra, objekt není podsklepený, střešní konstrukce je plochá. Fasáda je z větší části 

světle šedá, prostřední část je tmavá. Okenní výplně jsou v plastovém rámu tmavě 

hnědé barvy, parapet je v provedení téže barvy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Pro stavbu nejsou vyžadovány speciální požadavky na provoz. Příjezd ke stavbě bude 

zajištěn ze severní strany. Hlavní vchod je umístěn z jižní strany, kam povede přístupová 

cesta ze strany západní. Z hlavního vchodu se vstupuje do zádveří, v přízemí je situována 

technická a úklidová místnost, kočárkárna, skladovací kóje a garáže. V nadzemních 

podlažích se nachází bytové jednotky.    

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Bytová jednotka označení 201 v 2.NP splňuje 

technické požadavky pro bezbariérové bydlení podle vyhlášky 398/2009 Sb., pro tento 

byt je vyčleněno parkovací stání před vstupem do objektu.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby dodržovala požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

A) Stavební řešení 
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Konstrukční systém je stěnový podélný se ztužujícími stěnami. Stropní konstrukce jsou 

navrženy z prefabrikovaných, monolitických, železobetonových stropních filigránových 

panelů. Schodiště s podestami jsou železobetonové, lomené desky. Střešní konstrukce je 

plochá jednoplášťová střecha vyspádovaná k jižnímu okraji budovy, odkud je odvodněna 

pomocí svodného potrubí. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Založení objektu je na základových pasech z betonu C20/25. Základová deska je tvořena 

betonem C20/25, tloušťky 150 mm. Hydroizolace je zajištěna pomocí SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, tloušťky 

4 mm.  

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic SILKA. Na zateplení 

obvodových stěn je použitý kontaktní zateplovací systém ETIC z pěnového polystyrenu 

tloušťky 200 mm.  

Nenosné příčky jsou tvořeny montovanou kovovou konstrukcí složenou z CW, UW 

profilů a sádrovláknitých desek Fermacell. Konstrukce je vyplněna skelnou vlnou. Bližší 

upřesnění skladby ve výpisu skladeb konstrukcí, příloha D.1.1.08 – SKLADBY 

KONSTRUKCÍ.  

Vodorovné konstrukce tvoří spřažené prefamonoliticé konstrukce ze systémových 

panelů Filigrán, tloušťka deky je 60 mm, jsou zalité betonem C20/25 a provázané výztuží 

B550B. Výkresy stropních konstrukcí v jednotlivých podlažích jsou ve výkrese tvarů. 

Nosná konstrukce terasy je tvořena monolitickými deskami s použitím ISO nosníků, 

tloušťka desky je 200 mm. Upřesnění rozměrů viz výkres tvarů jednotlivých podlaží, 

složka č. 2 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Schodiště je tvořeno monolitickou deskou tl. 175 mm, ocel B550B, beton C20/25. 

Oddilatováno pomocí systému SCHÖCK TRONSOLE. Mezipodesty jsou tvořené 

z filigránových panelů. 

Střešní konstrukce je navržena jako plochá střecha s jedním spádem. Tvoří ji 

hydroizolační fólie, tepelná izolace EPS 150 S tloušťky 180-520, které je docíleno pomocí 

spádových klínů. Pojistná hydroizolace je z asfaltového pásu Elastek 40 Special Mineral 

tl. 4 mm. 

B) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržená tak, aby byla dostatečně tuhá a odolávala účinkům zatížení. Musí 

odolat nepříznivým vlivům prostředí, kterým bude vystavena během výstavby i při 

používání stavby. Jako jsou vlivy přetvoření konstrukce, její kmitání, porušení stavby 

z důvodu nečekané havárie (výbuch, náraz…). 

Detailnější popis mechanické odolnosti a stability je zpracovaný a uvedený níže v této 

dokumentaci odrážka D1.2. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

A) Technické řešení 

Stavba je připojena na inženýrské sítě – přípojka vodovodní, plynovodní, elektro 

přípojka. Splaškové odpadní potrubí je vyústěno do jednotné kanalizace. Dešťové 

odpadní vody jsou odváděny do retenční nádrže s přepadem do vsakovacích jímek. 

B) Výčet technických a technologických zařízení 

― přípojka silové elektřiny NN 

― přípojka plynu 

― přípojka kanalizace 

― osobní výtah 

― retenční nádrže 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Řešení v požárně bezpečnostního řešení je uvedeno ve složce č. 3 – D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2: 2001 + Z1: 2012. Podrobný popis 

energetické náročnosti budovy je řešena ve složce  

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

prostředí 

Větrání veškerých prostor je řešeno přirozeně otevíratelnými okny. Objekt je vytápěn 

kotlem na zemní plyn. Proslunění a denní osvětlení odpovídá požadavkům normy 

ČSN EN 17 07: 2019 – Denní osvětlení budov. Objekt vyhovuje i z hlediska hluku 

a vibrací, viz posouzení ve složce č. 6 – Stavební fyzika, příloha č.3, č.4, č.6. 

Stavba nijak negativně neovlivňuje okolí. Pouze po dobu výstavby bude v okolí zvýšená 

prašnost, hlučnost, vibrace. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

A) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle dostupných podkladů je pozemek v oblasti nízkého radonového indexu. Ochrana 

proti radonu bude preventivní a docílí se jí tak, že všechny konstrukce v kontaktu se 

zeminou budou opatřeny hydroizolací, která bude zároveň sloužit jako protiradonová 

ochrana. 
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B) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy není potřeba, v okolí stavby nejsou žádné bludné 

proudy. 

C) Ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seizmicitou není potřeba, v okolí stavby není zjištěna žádná 

technická seizmicita. 

D) Ochrana před hlukem 

Konstrukce splňuje požadavky na ochranu před hlukem. Zhodnocení hluku je zobrazeno 

ve složce č. 6 – Stavební fyzika, příloha č.6 – Hluková studie. 

E) Protipovodňová opatření 

Objekt se nachází v záplavové oblasti stoleté vody, všechna protipovodňová opatření 

však koordinuje město Kroměříž. 

F) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Pozemek se nenachází na poddolovaném území, není ani znám výskyt metanu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

A) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení stavby bude na stávající technickou infrastrukturu města Kroměříže. Na 

začátku výstavby budou zbudovány elektrická přípojka, vodní přípojka a plynovodní 

přípojka.  

Elektrická přípojka je připojena přes rozvodnou síť. Na hranici pozemku se vybuduje 

hlavní uzávěr plynu, odkud povede přípojka plynovodu do technické místnosti.  

Vodovodní přípojka prochází přes vodoměrnou šachtu umístěnou na kraji pozemku. 

Splaškové odpadní vody jsou odváděny do jednotné kanalizace. Dešťová voda bude 

odváděna do retenční nádrže se vsakovacími jímkami. Zpevněné plochy jsou částečně 

odvedeny do retenční nádrže a částečně do zatravněné části pozemku. 

B) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry a jejich délky jsou: 

 vodovodní přípojka  33,3 m 

 splašková kanalizace  9,7 m 

 dešťová kanalizace 71,5 m 

 přípojka silového elektrického vedení NN  13,2 m 

 přípojka nízkotlakého plynovodu  29,3 m  
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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 

Příjezd ke garážovým stáním vnitřním a venkovním je zbudován ze stávající komunikace 

ve správě města Kroměříž.   

Hlavní vstup do budovy je orientován na jižní straně, slouží zároveň jako vstup pro osoby 

se sníženou schopností pohybu či orientace. Splňuje veškeré požadavky na bezbariérový 

přístup k objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Parkoviště a příjezd do vnitřních garáží je napojené ze stávající komunikace. Napojení je 

na rovném úseku s dostatečným rozhledem. Nebude zbudován žádný napojovací pruh, 

protože situace je natolik přehledná, že není potřeba. Z důvodu malého provozu, lze 

navíc vyloučit vznik dopravních komplikací. 

C) Doprava v klidu 

Celkem se na pozemku nachází 8 parkovacích stání. Z toho 4 vnitřní a 4 venkovní, z nichž 

je jedno parkovací místo pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Toto 

místo je situováno co nejblíže hlavnímu vstupu do objektu. Počet parkovacích stání 

vyhovuje potřebnému počtu dle ČSN: 773 6110 o projektování místních komunikací. 

D) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší vstup je orientován z jihu. Přístup k objektu je pomocí zpevněné pochozí plochy 

u parkoviště a chodníku, který končí na západní straně objektu, odkud se čeká největší 

počet příchozích, protože je to směr do centra města. 

Cyklistické stezky nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

A) Terénní úpravy 

Před začátkem prací bude sejmuta ornice a skladována na pozemku v maximální výšce 

1,2 m. Terénní úpravy řeší projekt pouze okrajově, a to spádování okolo objektu. Je 

požadováno, aby terén okolo objektu byl vyspádovaný tak, že se nebude hromadit voda 

v okolí objektu. Pozemek je rovinný, takže není třeba provádět velké terénní úpravy.  

Po dokončení stavby je nutné pozemek dorovnat do požadovaného tvaru vytěženou 

zeminou. Terén je nutné vyspádovat tak, aby nedocházelo k hromadění povrchové vody 

v okolí objektu. 
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B) Použité vegetační prvky 

Část řešeného pozemku bude určena k rekreaci, bude zatravněn a osázen zelení. Přesné 

osazení, druh zeleně a počty budou popsány v dokumentaci zpracované zahradním 

architektem. 

C) Biotechnická opatření 

V projektu nejsou řešena 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 

Objekt nebude mít negativní vliv na ovzduší, nebude způsobovat hluk, neznečistí vodu, 

protože po dokončení stavby objekt nebude vypouštět škodlivé látky, způsobovat hluk 

nebo znečišťovat vodu.  

 Odpady budou skladovány na místu k tomu určeném a odváženy v určených časových 

intervalech.  

Orná půda bude před začátkem stavby sejmuta a odvezena mimo staveniště, po 

dokončení veškerých prací bude použita na případné terénní úpravy pozemku. 

B) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Objekt nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 

C) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

D) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Nejsou předpokládané negativní vlivy objektu. Nejsou tedy známé ani podmínky 

závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

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 

Neřeší se. 

F) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma, ani omezení. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování, tudíž nejsou kladeny požadavky na 

ochranu obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

A) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebné stavební hmoty budou dodávané v dostatečném předstihu po dobu výstavby. 

Budou se dodávat podle časového harmonogramu tak, aby nedocházelo k nedodržování 

termínů. Pro potřebu vody a elektrické energie budou zřízeny dočasné přípojky. 

B) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude probíhat přirozeným vsakováním. Odčerpávání staveniště 

bude pouze v případě velkých dešťů. Přečerpaná voda se bude odvádět do kanalizace. 

Pokud se nevyskytnou velké deště, předpokládá se přirozené vsáknutí. 

C) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na pozemek je ze stávající komunikace. Na staveništi budou zřízeny přípojky 

elektrické energie a vody. Elektrická energie bude odebírána pomocí staveništního 

rozvaděče. Voda bude odebírána z veřejného vodovodu. 

D) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby bude v okolí stavby zvýšená hlučnost, prašnost. Zejména z důvodu 

hlučnosti je nutné dbát na to, aby se v nočních hodinách nepoužívalo žádné mechanické 

zařízení. Veškerá stavební technika musí být před vjezdem na veřejnou komunikaci 

očištěna. 

E) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Před zahájením stavby je nutné z pozemku odstranit veškeré náletové křoviny. Na 

pozemku se nachází vzrostlé stromy, které budou odstraněny. Místo nich, budou 

vysázeny stromy nové tak, aby odpovídaly okolní zástavbě. Návrh je zpracován 

v dokumentaci od zahradního architekta.  

F) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pozemek je dostatečně rozsáhlý, není nutné provádět další zábory.  

G) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Na pozemku se nenachází žádná veřejná komunikace, není nutné zřizovat bezbariérové 

obchozí trasy. 
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H) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Stavba bude produkovaný odpad likvidovat v souladu se zákonem č.  185/2001 Sb. 

o odpadech. Příklady způsob nakládání s odpady jsou vypsány v tabulce. 

 

I) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Během stavby bude vznikat deponie zeminy na pozemku v maximální výšce 1,5 m. Po 

dokončení všech prací bude zemina využita k terénním úpravám. 

J) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

S odpady bude nakládáno dle zákona č.  185/2001 Sb. o odpadech. Nebude znečišťována 

přilehlá komunikace, případně bude uvedena do původního stavu. Nebudou 

znečišťovány přilehlé komunikace, případně se toto znečištění odstraní. Nejsou kladeny 

žádné zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí v průběhu výstavby. 

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: 

KÓD KAT. POPIS LIKVIDACE 

08 04 11 N Odpadní látky obsahující org. rozp Skladování, řízená skládka 

15 01 01 O Papírový nebo lepenkový obal 
Skladování, řízená skládka, 

využití (palivo) 

15 01 02 O Plastový obal Skladování, řízená skládka 

15 01 03 O Dřevěné obaly 
Skladování, řízená skládka, 

využití (palivo) 

17 02 01 O Dřevo (bednění) 
Skladování, řízená skládka 

využití (palivo) 

17 04 05 O Železo, ocel Skladování, řízená skládka 

17 05 04 O 
Zemina a kamení (neobsahující 
nebezpečné látky) 

Skladování, řízená skládka 

17 06 04  O 
Izolační materiál (neobsahující 
nebezpečné látky) 

Skladování, řízená skládka 

20 03 01 O Směsný odpad Skladování, řízená skládka  
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― 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. 361/2007 Sb., kterým se stanová podmínky ochrany 

zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 32/2016 Sb. 

― Nařízení vlády č. 591/2006 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 

Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb není nutná, protože žádné 

takové stavby v okolí nejsou. 

M) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Provoz na přilehlé komunikaci nebude omezen. Vjezd ze stavby bude označen značkou: 

„Pozor, výjezd vozidel ze stavby“. 

N) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Při výstavbě je třeba respektovat místní nařízení, vyhlášky a dodržovat bezpečnostní 

předpisy. Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

O) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

V rámci bakalářské práce je řešena pouze první etapa výstavby, kdy se začne stavět 

bytový dům A. 

 Předpokládané zahájení stavby: 14 dní po podepsání smlouvy 

 Předpokládané dokončení stavby: nejpozději rok po podepsání smlouvy 

První proběhne příprava staveniště a následně budou probíhat úkony, jako je sejmutí 

ornice a výkopové práce. Zhotovení základové konstrukce, svislých konstrukcí, 

vodorovných konstrukcí s následným zastřešením. Pak bude probíhat další přidružená 

stavební výroba. Následně proběhnou dokončovací práce a na úplný závěr proběhne 

předání stavby. 

V průběhu výstavby se bude dbát na kvalitu a přesnost provedených prací a budou 

probíhat prohlídky. Prohlídky budou vždy před zahájením další etapy.  
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První prohlídka je staveniště, další realizace inženýrských sítí ještě před záhozem. Při 

provádění zemních prací a pokládání základových konstrukcí, před kolaudací. Prohlídek 

může být víc, výše uvedené jsou jen příklady. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Vodohospodářské řešení bude zpracováno v samostatném dílčím projektu a není 

součástí projektové dokumentace. Předmětem řešení je zejména způsob nakládání 

s dešťovými a splaškovými vodami. 
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C Situační výkresy 
Seznam příloh 

C.1.1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  M1:200 4 x A4 

C.1.2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M1:500 2 x A4  

C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; to se nevztahuje na nová 

ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Koordinační situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v 

památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; to se nevztahuje na nová 

ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m) maximální dočasné a trvalé zábory, 

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 

vody. 
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D Dokumentace objektů, technických a technologických 

zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

1) Technická zpráva 

A) Účel objektu 

Je navržena novostavba bytového domu s osmi bytovými jednotkami, ve druhém, třetím 

a čtvrtém patře, z nichž je jedna bezbariérová. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou 

střechou, přízemí je řešeno jako zázemí celého domu, další patra už jsou obytná. 

Účel objektu je zajištění bydlení v bytových jednotkách. Jedna bytová jednotka je 

navržena jako bezbariérová, pro osoby se sníženou schopností či orientací v prostoru. 

Přízemí je řešeno jako zázemí celého domu, nachází se zde technická a úklidová 

místnost. 

  Zastavěná plocha:  329,59 m2  

  Obestavěný prostor: 4 378,54 m2 

  Užitná plocha celkem: 725,06 m2  

  Počet nadzemních podlaží: 4 

  Počet bytových jednotek: 8 

  Užitná plocha bytů:  

   2.NP – 173,46 m2  

   3.NP – 171,69 m2 

   4.NP – 170,98 m2 

  Počet parkovacích stání:  4 vnitřní parkovací stání 

   4 venkovní stání, z toho jedno 

pro osoby se omezenou schopností pohybu a orientace 

B) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Navržený bytový dům je čtyřpodlažní, vyzděný z vápenopískových tvárnic, 

nepodsklepený a s plochou střechou. Tvar půdorysu je obdélník s výstupem v místě 

schodiště. Jižní, východní a západní fasáda je členěna francouzskými okny, která vedou 

na balkón, popřípadě terasu. Dominantní barvou celého objektu je bílá barva. Její 
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jednotvárnost rozbíjí barevné rozdělení objektu v místě schodiště a na jižní straně 

v místě hlavního vchodu, kde jsou umístěny tmavě šedé pruhy. Okna a dveře jsou 

plastová a z vnější strany mají tmavě šedý odstín. Klempířské prvky jsou také provedeny 

v tmavě šedé barvě. 

Objekt splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb. na stavebně-technické řešení. Bytová jednotka 201 

v 2.NP splňuje vyhlášku 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Z toho důvodu bylo zohledněno parkovací stání před 

objektem.  

C) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce: 

V místě plánované výstavby a pod zpevněnými plochami bude sejmuta ornice v tloušťce 

200 mm. Bude uložena na deponii, která bude umístěna na jižní části pozemku do 

maximální výšky 1,2 m. Dále se provede vyhloubení stavební jámy, která se bude skládat 

z jedné figury v hloubce -0,350 m, odkud bude probíhat výkop dílčích figur – základových 

pasu v hloubce -1,000 m; -1,350m; -1,650 m od 0,000 objektu. Vytěžená zemina bude 

opět skladována na pozemku v jižní části. Základové pasy se zhotoví v tloušťce 1,200 m 

a 1,000 m. Před betonáží základové konstrukce budou pasy ručně začištěny do roviny. 

Uskladněná ornice a vytěžená zemina bude sloužit při závěrečných terénních úpravách. 

Zásypy zeminou budou zhutněny po 200 mm na 250 kPa. 

Základové konstrukce: 

Výkopy pro základové pasy budou co nejdříve zabetonovány prostým betonem C20/25. 

Jejich umístění a hloubka základové spáry je vyobrazena v příloze D.1.2.01 Půdorys 

základů, přílohu je nutno dodržovat. Beton uložený do základové konstrukce bude 

postupně hutněn, popřípadě ošetřován dle klimatických podmínek. Podkladní deska 

bude tloušťky 150 mm, z prostého betonu C20/25 s kari sítí o průměru 6 mm s velikostí 

ok 150 x 150 mm. Po uplynutí 28 dní beton nabývá požadovanou pevnost. 

Hydroizolace spodní stavby: 

Pro izolační odolnost proti zemní vlhkosti se použijí dva asfaltové pásy. Na vyzrálý beton 

se nanese asfaltový penetrační nátěr, spotřeba 0,1 – 0,4 kg/m2. Po zaschnutí se 

celoplošně nataví SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie 

kašírovanou skleněnými vlákny.  Stejným způsobem se na první hydroizolaci aplikuje 

další SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové 

pásy budou pokládány s přesahem, tak aby po obvodu betonové vrstvy zůstal přesah 

nejméně 50 cm. Po zhotovení obvodových nosných konstrukcí 1.NP se aplikují 

hydroizolační pásy na vnější stranu těchto konstrukcí a propojí se se zmíněným 

přesahem. 
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Svislé nosné konstrukce: 

Veškeré svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic SILKA rozměr 

248 x 240 x 248 mm (délka x šířka x výška) s průměrnou pevností v tlaku 25 N/mm2. 

Zděné celoplošně nanášenou maltou pro tenké spáry. Pro založení první řady zdiva bude 

použita zakládací malta tepelně izolační s pevnostní v tlaku 10 N/mm2. Nad otvory 

budou použity železobetonový prefabrikát s vápenopískovými tvarovkami tvaru U. 

U obvodových stěn je konstrukce zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETIC. 

Tloušťka tepelné izolace je 200 mm, v soklové části 140 mm. V místě balkónů je 

vybetonován železobetonový sloup o rozměrech 250 x 250 mm, ocel C20/25, beton 

B550B. 

Stropní konstrukce: 

Veškerá stropní konstrukce je navržena z prefa–monolitických panelů Filigrán, zalitých 

betonem C20/25 a provázaná výztuží B550B, výšky 250 mm. Panely budou ukládány 

v jednom směru na nosné zdivo. Před betonáží je nutné panely podepřít, a to vždy v 1/3 

rozpětí stropního panelu. 

Schodiště: 

Schodiště se skládá ze dvou železobetonových, monolitických desek, které jsou uloženy 

na hlavní podestě na konstrukci z prefa–monolitických panelů Filigrán. Mezipodesta je 

zhotovena ze železobetonové desky tloušťky 250 mm. Pro oddilatování schodiště se 

využívá systém SCHÖCK tronsole typ T, v místě základů je to SCHÖCK tronsole typ B a po 

obvodu schodiště SCHÖCK tronsole typ L, mezipodesta je oddilatována pomocí prvku 

SCHÖCK tronsole typ Z. Šířka schodišťového ramene je 1 700 mm. Schodiště je opatřeno 

zábradlím výšky 1,0 m, které je kotveno bočně do nosné stěny. 

Střešní konstrukce: 

Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová střecha, vyspádovaná k jižnímu okraji 

budovy, odkud je odvodněna pomocí žlabů a svodného potrubí. Hydroizolační vrstva 

střešního pláště je hydroizolační fólie z PVC s výztužnou vložkou z polyesteru. Je 

mechanicky kotvena zpravidla ve spojích, případně dle vysokého počtu kotev i v ploše 

fólie. Součástí návrhu střešní konstrukce bude dodavatelská dokumentace, která bude 

obsahovat standartní výkresy, kladečský plán a statický návrh kotvení. 

Nenosné svislé konstrukce: 

Nenosné příčky jsou tvořeny montovanou kovovou konstrukcí složenou z CW, UW 

profilů a sádrovláknitých desek Fermacell. Konstrukce je vyplněna skelnou vlnou. Bližší 

upřesnění skladby ve výpisu skladeb. 
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Okna a dveře: 

Okna a dveře jsou plastová a z vnější strany mají tmavě šedý odstín. Okna mají izolační 

trojsklo. Interiérové dveře mají světle hnědou barvu. Podrobnější popis je uveden 

v příloze – Výpis oken a dveří, této práce. 

Podlahové konstrukce: 

Skladby podlah 1NP, 2NP, 3NP a 4NP jsou popsány ve složce č. 3 – D.1.1 

Architektonicko-stavební řešení, D.1.1.08 – SKLADBY KONSTRUKCÍ. 

Vnější povrchové úpravy: 

Vnější povrchová úprava je akrylátová zatíraná omítka v bílé a tmavě šedé barvě. Barva 

soklové části navazuje na barvu nad ní. 

Vnitřní povrchové úpravy: 

Vnitřní omítky jsou štukové. Na přednástřik je použita omítka jádrová, na které je omítka 

štuková a barevný nátěr. V kuchyni, v koupelně a WC, v technické a úklidové místnosti je 

navržen keramický obklad lepený pomocí lepidla. Umístění a výška viz projektová 

dokumentace. 

Komínové těleso: 

Navržený komín je jednoprůdochový, ukončený komínovým pláštěm z vláknitého 

betonu a kónickým vyústěním z nerezu. Oddilatování od přilehlé nosné stěny izolací 

z minerální vlny tloušťky 20 mm. 

Instalační šachty: 

Jsou navrženy tři instalační šachty. Každá šachta je v patře opatřena revizními dvířky. 

V instalační šachtě jsou stoupající potrubí, vodoměr a plynoměr samostatně pro každý 

byt. 

Truhlářské výrobky:  

Výpis materiálu, druhu a specifikace ve složce č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební 

řešení, D.1.1.09 – VÝPIS PRVKŮ. 

Klempířské výrobky: 

Výpis materiálu, druhu a specifikace ve složce č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební 

řešení, D.1.1.09 – VÝPIS PRVKŮ. 

Zámečnické výrobky: 

Výpis materiálu, druhu a specifikace ve složce č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební 

řešení, D.1.1.09 – VÝPIS PRVKŮ. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

1) Technická zpráva 

Doplněna dle potřeby provádění. 

2) Výkresová část 

Řešena v samostatné příloze. 

― D.1.2.01 – PŮDORYS ZÁKLADŮ 

― D.1.2.02 – VÝKRES STROPU NAD 1NP 

― D.1.2.03 – VÝKRES STROPU NAD 2NP 

― D.1.2.04 – VÝKRES STROPU NAD 3NP 

― D.1.2.05 – VÝKRES STROPU NAD 4NP 

― D.1.2.06 – DETAIL Č.01 – ATIKA  

― D.1.2.07 – DETAIL Č.02 – UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY 

― D.1.2.08 – DETAIL Č.03 – ZÁKLADY 

― D.1.2.09 – DETAIL Č.04 – UKONČENÍ BALKÓNU 

― D.1.2.10 – DETAIL Č.05 – NAPOJENÍ BALKÓNU 

― D.1.2.11 – DETAIL Č.06 – KONSTRUKČNÍ DETAIL OKNA 

― D.1.2.12 – DETAIL Č.07A – KONSTRUKČNÍ DETAIL SCHODIŠTĚ 

― D.1.2.13 – DETAIL Č.07B – KONSTRUKČNÍ DETAIL SCHODIŠTĚ 

― D.1.2.14 – DETAIL Č.08 – KONSTRUKČNÍ NAPOJENÍ PŘÍČKY NA PODLAHU 

 

3) Statické posouzení 

Zadáno statikovi ke statickému posouzení.  

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešena v samostatné příloze – Požárně-bezpečnostní řešení. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Bude řešena v samostatné příloze odborným projektantem na zdravotně technické 

instalace. 
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ZÁVĚR 
V rámci této bakalářské práce byl zpracování projekt novostavby bytového domu. 

Zhotovená projektová dokumentace odpovídá obsahově požadavkům zadání. 

Umístění novostavby na reálné, dosud nezastavěné parcele, v části města, kde se 

předpokládá uskutečnění další výstavby. Bytový dům je čtyřpodlažní s plochou střechou. 

Bakalářská práce zpracovává projekt jako dokumentaci pro provedení stavby Bytového 

domu v Kroměříži. Navržená stavba vyhovuje platným zákonům a ustanovením a je 

navržena dle českých technických norem. 

Nejprve byla zpracována architektonická studie, ze které se vycházelo při dalším návrhu. 

Práce obsahuje architektonicko-stavební dokumentaci, stavebně konstrukční řešení 

a 8 detailů. Budova je posouzena z hlediska tepelné techniky, akustiky a je zpracován 

energetický štítek náročnosti budovy, kde je budova zařazenana do skupiny B – úsporná. 

Vypracována je i příloha požárně bezpečnostního řešení, kde jsou posouzeny jednotlivé 

konstrukce.  

Jednotlivé části projektu jsou umístěny v přílohách této práce. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 BOZP      bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 B.p.v.     výškový systém Balt po vyrovnání  

 BD      bytový dům 
 ČSN     česká státní norma 
 DET.      detail 
 EN      evropská norma 
 EPS      expandovaný polystyren 
 HUP      hlavní uzávěr plynu  
 CHÚC     chráněná úniková cesta 
 JTSK      jednotná trigonometrická síť  
 k. ú.      katastrální území  
 m     metr             
 m n. m.      metrů nad mořem  
 NN      nízké napětí  
 NP      nadzemní podlaží  
 OZN.      označení  
 PB      polohový bod  
 PBŘ      požárně bezpečnostní řešení  
 PBŘS     požárně bezpečnostní řešení stavby  
 p. č.     parcelní číslo  
 PE     polyetylen 
     Pozn.:      poznámka  
 P.T.     původní terén  
 PÚ      požární úsek  
 PVC     polyvinilchlorid  
 Q [l/s]      průtok 
 Rdt [kPa]    tabulková výpočtová únosnost zeminy  
 RŠ      rozvinutá šířka 
 Rw [dB]      vážená laboratorní neprůzvučnost  
 R’w [dB]      vážená stavební neprůzvučnost 
 SO     stavební objekt  
 SPB      stupeň požární bezpečnosti  
 TI      tepelná izolace 
 tl.      tloušťka  
 U [W/m2K]     součinitel prostupu tepla 
 U.T.      upravený terén  
 ÚPD      územně plánovací dokumentace  
 VJ      vsakovací jímka 
 XPS      extrudovaný polystyren  
 ŽB     železobeton 
 λD [W/mK]     deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  
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Seznam příloh  

Složka č.1 – Přípravné a studijní práce 

 S.01 – PŮDORYS 1.NP M1:100 2xA4 

 S.02 – PŮDORYS 2.NP M1:100 2xA4 

 S.03 – PŮDORYS 3.NP M1:100 2xA4  

 S.04 – PŮDORYS 4.NP M1:100 2xA4 

 S.05 – POHLEDY M1:100 4xA4  

 S.06 – MODULOVÉ SCHÉMA M1:75 4xA4  

 S.07 – VÝPOČET SCHODIŠTĚ  1xA4 

 S.08 – PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET ZÁKLADŮ  4xA4 

 S.09 – VÝPOČET ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY  1xA4 

 S.10 – VIZUALIZACE  2xA4  

S.11 – VIZUALIZACE  2xA4  

 S.12 – POSTER   

 

Složka č.2 – C Situační výkresy 
 C.1.01 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M1:500 2xA4 

 C.1.02 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M1:200 4xA4 

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

 D.1.1.01 – PŮDORYS 1.NP M1:50 8xA4 

 D.1.1.02 – PŮDORYS 2.NP M1:50 8xA4 

 D.1.1.03 – PŮDORYS 3.NP M1:50 8xA4 

 D.1.1.04 – PŮDORYS 4.NP M1:50 8xA4 

 D.1.1.05 – PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY M1:50 8xA4 

 D.1.1.06 – ŘEZY M1:50 16xA4 

 D.1.1.07 – POHLEDY M1:50 16xA4 

 D.1.1.08 – SKLADBY KONSTRUKCÍ  18xA4 

 D.1.1.09 – VÝPIS PRVKŮ  13xA4 

 

Složka č.4 – D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.2.01 – VÝKRES ZÁKLADŮ M1:50 8xA4 

 D.1.2.02 – VÝKRES STROPU NAD 1.NP M1:50 6xA4 

 D.1.2.03 – VÝKRES STROPU NAD 2.NP M1:50 6xA4 

 D.1.2.04 – VÝKRES STROPU NAD 3.NP M1:50 6xA4 

 D.1.2.05 – VÝKRES STROPU NAD 4.NP M1:50 6xA4 
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 D.1.2.06 – DETAIL Č.01 – ATIKA M1:5 6xA4 

 D.1.2.07 – DETAIL Č.02 – UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY M1:5 4xA4 

 D.1.2.08 – DETAIL Č.03 – ZÁKLADY  M1:5 6xA4 

 D.1.2.09 – DETAIL Č.04 – UKONČENÍ BALKÓNU  M1:5 4xA4 

 D.1.2.10 – DETAIL Č.05 – NAPOJENÍ BALKÓNU  M1:5 4xA4 

 D.1.2.11 – DETAIL Č.06 – KONSTRUKČNÍ DETAIL OKNA  M1:5 4xA4 

 D.1.2.12 – DETAIL Č.07A – KONSTRUKČNÍ DETAIL SCHODIŠTĚ M1:5 4xA4 

 D.1.2.13 – DETAIL Č.07B – KONSTRUKČNÍ DETAIL SCHODIŠTĚ  M1:5 4xA4 

 D.1.2.14 – DETAIL Č.08 – KONSTRUKČNÍ NAPOJENÍ PŘÍČKY NA PODLAHU, M1:5,4xA4 

 

Složka č.5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PBŘ  20xA4 

 D.1.3.01 – PŮDORYS 1.NP – PBŘ M1:75 6xA4 

 D.1.3.02 – PŮDORYS 2.NP – PBŘ M1:75 6xA4 

 D.1.3.03 – PŮDORYS 3.NP – PBŘ M1:75 6xA4 

 D.1.3.04 – PŮDORYS 4.NP – PBŘ M1:75 6xA4 

 D.1.3.05 – SITUACE – PBŘ M1:200 4xA4 

Složka č.6 – Stavební fyzika  

 ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY  29xA4 

 PŘÍLOHA Č. 1 – POSOUZENÍ SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  53xA4 

 PŘÍLOHA Č. 2 – VÝPOČET INSOLACE A OSLUNĚNÍ KRITICKÉHO BYTU,  

 VLIV STÍNĚNÍ NAVRHOVANÉ BUDOVY NA OKOLNÍ ZÁSTAVBU  42xA4 

 PŘÍLOHA Č. 3 – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY  5xA4 

 PŘÍLOHA Č. 4 – HLUKOVÁ STUDIE  9xA4 

 PŘÍLOHA Č. 5 – POSOUZENÍ ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI  5xA4 

 PŘÍLOHA Č. 6 – POSOUZENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ  14xA4 

 

Složka č.7 – Technické listy výrobců  

 


