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ABSTRAKT  

Cílem bakalářské práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci novostavby bytového 

domu s téměř nulovou spotřebou energie pro provádění stavby. Bytový dům se nachází v části města 

Sady v Uherském Hradišti. Jedná se o pětipodlažní stavbu s podzemní garáží. V objektu je navrženo 

celkem 14 bytových jednotek s balkóny s výhledem na část Uherského Hradiště. Nosné zdivo bude 

tvořeno cihelným broušenými bloky, na kterých budou uloženy monolitické železobetonové stropy. 

Objekt bude zateplen systémem Etics. Fasádní barvy budou v odstínech šedé a modré. Budova bude mít 

výtah a železobetonové schodiště.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, plochá vegetační střecha, zateplení etics, výtah, novostavba, therm, monolitické 

železobetonové stropy,  

ABSTRACT  

The goal of bachelor thesis is to design and develop project documentation for a new apartment 

building with almost zero energy consumption for construction. The apartment building is located 

in Sady part of the town Uherské Hradiště. It is a five-storey building with an underground garage. 

A total of 14 apartments with balconies with a view on a part of Uherské Hradiště are designed in the 

building. The bearing masonry will be made up of cut clay brick blocks on which cast-in-place 

reinforced concrete floor will be placed. The building will be insulated with ETICS system. Facade 

colors will be in shades of gray and blue. The building will have an elevator and reinforced concrete 

staircase.  

KEYWORDS  

apartment house, green roof, etics, lift, new building, therm, cast-in-place reinforced concrete floor  
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ÚVOD 
Úkolem práce je zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění novostavby bytového 

domu. Navržený objekt je situován na kraj města s výhledem na Uherské Hradiště. Jedná 

se o samostatně stojící objekt na téměř rovném terénu. Dům je navržen s 

jedním podzemím a čtyřmi nadzemními podlažími, kde se nachází 14 bytových jednotek. 

Parkování je zajištěno pro byty v podzemní garáži a okolo objektu. 

 

Nosný systém objektu je kombinovaný, tvořen z cihelných keramických bloků. Stropní 

konstrukce je z monolitického železobetonu. Fasáda je zateplená pomocí systému ETICS 

Všechny části musí splňovat normy a předpisy platné na územní České republiky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Bytový dům 

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Katastrální území: Uherské Hradiště – Sady, parcelní číslo 367/209 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Petr Sedlačík, Štefánikova 665, Bojkovice 687 71 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla 

Martin Sedlačík, Bojkovice Štefánikova 665, 687 71, 

 
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 stavbě,    s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Martin Sedlačík, Bojkovice Štefánikova 665, 687 71, 

 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsání v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačených oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace 

 
Architektonicko-stavební řešení 

Martin Sedlačík, Bojkovice Štefánikova 665, 687 71, 

Stavebně konstrukční řešení 

Martin Sedlačík, Bojkovice Štefánikova 665, 687 71 

 
Požárně bezpečnostní řešení 

Martin Sedlačík, Bojkovice Štefánikova 665, 687 71 
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Tepelně technické posouzení 

Martin Sedlačík, Bojkovice Štefánikova 665, 687 71 

 
Světelné a akustické posouzení 

Martin Sedlačík, Bojkovice Štefánikova 665, 687 71 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
SO 01 – Novostavba bytového domu 

SO 02 – Komunikace a venkovní parkoviště 

SO 03 – Výjezd z podzemní garáže 

SO 04 – Vjezd do podzemní garáže  

SO 05 – Elektro přípojka 

SO 06 – Vodovodní přípojka  

SO 07 – Kanalizační přípojka 

SO 08 – Prostor pro kontejnery  

SO 09 – Plynová přípojka 

SO 10 – Chodníky 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena – onačení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

investora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření  

stavební úřad: - Městský stavební úřad Uherské Hradiště 

místo stavebního úřadu: - Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště  

datum vyhodnocení: - 28. 5. 2021 

číslo jednací rozhodnutí: - 2021/5 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby  

Katastrální mapa katastrálního území Uherské Hradiště - Sady 

Požadavky stavebníka 

Terénní průzkum + fotodokumentace  

Územní plán města Uherského Hradiště - Sady 

Protokoly o provedených průzkumech (měření radonu, inženýrský a hydrogeologický 

průzkum, atd..) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

  Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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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 

Řešený pozemek se nachází na parcele č. 367/209 v k.ú. města Uherské Hradiště – 

Sady. Pozemek se je mírně svažitý z rohů do středu. Celkové převýšení pozemku 

je cca 1,5 m s průměrným sklonem 1-2%. Ze severozápadní strany je pozemek 

ohraničen komunikací. Příjezdová cesta k objektu a výjezd z parkoviště bude 

napojena na jihovýchodní straně ke stávající pozemní komunikaci sousedních 

bytových domů. Východní a jihovýchodní hranici pozemku tvoří parkoviště 

sousední zástavby. Tvar parcely je nepravidelný, připomínající pětiúhelník. Stavba 

bude realizována na parcele č.367/209 v katastrálním území Uherské Hradiště – 

Sady. Tvar řešené parcely je nepravidelný, připomínající pětiúhelník o rozměrech 

90 × 72 m. 

 

b) údaje o souladu u 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, konkrétně BH 61. 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 červnu 2011 je parcela 367/209 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. 

projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

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

 

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) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro vypracování bakalářské práce nebyly prováděny průzkumy. Podle 

geologických map jsou v okolí výstavby hlíny, bez zvýšené hladiny spodní vody a 
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radonová mapa nevykazuje vysoké riziko. 

 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešená stavba není v chráněné krajinné oblasti. 

 

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

Parcela č.367/209 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 žádný vliv na okolní pozemky ani stavby a nenaruší odtokové 

poměry v oblasti. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Z důvodu výstavby objektu není nutné odstranit křoviny, stromy ani demolice. Po 

dokončení stavby budou stromy a křoviny vysázeny dle návrhu zahradního 

architekta. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcela č.367/209 nespadá pod zemědělský půdní fond, ani se nejedná o pozemek 

určený k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu   k 

návrhové stavbě 

Nový objekt bude napojen novými přípojkami na stávající technickou 

infrastrukturu. V rámci výstavby dojde k napojení na místní obslužnou 

komunikaci. Podrobnější řešení viz příloha C.1.1.2 Koordinační situační výkres. 

 

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

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

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

Pozemek se nachází na parcele číslo 367/209 v části Sady ve městě Uherské 

Hradiště 

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

nebo bezpečnostní pásmo 

Navrhovaná stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. Nová 

bezpečnostní pásma vzniknou v souvislosti s provedením připojení technické 

infrastruktury 
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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. Navrženo celkem 14 bytových jednotek. 

Kapacita jednotlivých částí popsány v bodě B.2.1, g) této zprávy. 

 
b) účel užívaní stavby 

Účelem stavby je hromadné bydlení v bytových jednotkách. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Výjimky nejsou povoleny. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek nejsou předmětem bakalářské práce. 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není kulturní památka a nepodléhá ani jiným právním přepisům. 

 
g) návrhové parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha: 702,93 m2
 

Celková plocha parcely: 5113 m2
 

Obestavěný prostor: 6030 m3
 

Užitná plocha: 2570 m2
 

Počet užitných jednotek a velikost: 1.NP; 3 bytové jednotky; 385,14 m2
 

2. NP; 4 bytové jednotky; 399,71 m2
 

3. NP; 4 bytové jednotky; 399,70 m2
 

4. NP; 3 bytové jednotky; 356,54 m2 

Počet možných ubytovaných osob: 30 lůžek/osob 

Počet parkovací stání: 13 vnitřních, 17 venkovních 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření   s 

dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě pomocí přípojek vodovodních, 

elektrických, kanalizačních a plynových. Objekt je řešen jako budova s téměř 

nulovou spotřebou energie. Celé posouzení musí provést autorizovaná osoba a 

v příloze stavební fyziky je uváděna pouze hodnota obálkové metody. 

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

etapy 

Stavba bude prováděna jednorázově na výstavbu, kdy se budou dělit jen částečné 

etapy jako výkopy, základy apod., přičemž realizace stavby započne 8/2021, a 

předpokládané ukončení všech stavebních prací 9/2023. 

 
j) orientační náklady stavby 

Předběžný orientační výpočet vychází na 20 800 000 kč. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je navržen v souladu s územním plánem města z Uherské Hradiště 

vydaného v červnu 2011, podle kterého je parcela 367/209 určena pro objekty 

sloužící hromadné bydlení. Bytový dům je umístěný v klidné části Uherského 

Hradiště na přechodu zástavby bytových a rodinných domů (viz výkres C.1 – 

situace širších vztahů). Objekt celou svou půdorysnou plochou dosahuje se čtyřmi 

podlažími maximální výšky 12,4 m. Okolní zástavba nemá jednotný urbanistický 

vzhled a samotná stavba je navržena tak, aby nenarušovala ráz okolního prostředí. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarovaného řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Architektonicky se jedná o jednoduchý půdorysný tvar obdélníku s dvěma 

odskoky na fasádě tvořené předsazenými lodžiemi. Střecha je navržena plochá 

vegetační, v nejvyšším patře budou jsou navržena pochozí terasa. Budou použity 

tradiční materiály – keramické broušené tvarovky, monolitické železobetonové 

stěny, izolace s obsahem čediče a spřažené prefa-monolitické železobetonové 

stropy. Barevnost fasády objektu je orientována do odstínů modré barvy. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením 

Objekt je dispozičně rozdělen třemi bytovými jednotkami v 1.NP, ve 2NP a 3.NP 

čtyřmi bytovými jednotkami s jednou garsonkou. Ve 4. se nachází 3 bytové 

jednotky. Bytový dům má ve středové části u severovýchodní fasády výtah, kolem 

něj se obtáčí dvouramenné schodiště. Každá bytová jednotka je orientována 
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převážně na jednu fasádu. V objektu se nebudou nacházet žádné speciální 

technologie. Hlavní vstup je umístěn na severní straně budovy a je krytý závětřím. 

Hlavním vchodem je přístup přes zádveří do komunikačního prostoru, ze kterého 

vedou přístupy do jednotlivých bytů. V podzemním podlaží se nahází technická 

místnost, úklidová komora, a skladovací prostory uživatelů a garáže. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Celá projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 398/2006 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba musí být souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, kdy musí splňovat požadavky na bezpečnost při užívání, mechanická 

odolnost a stabilita, požárně bezpečnostní řešení, denní osvětlení, větrání, 

vytápění, proslunění, úspory energie, tepelné ochrany a ochranu zdraví osob a 

zvířat. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba bude řešena jako zděný objekt z keramický broušených tvárnic v 1.NP až 

4.NP a v 1.PP budou monolitické zdi, s monolitickými železobetonovými 

stropními konstrukcemi. Konstrukční systém je navržen jako stěnový příčný. 

Střecha bude plochá jednoplášťová s nosnou konstrukcí z obdobného systému, 

jako ochranná vrstva je použito prané říční kamenivo kolem vpustí jinak bude 

řešena jako vegetační. Vnitřní nosné i nenosné konstrukce budou vyzděné ze 

stejného materiálu s ohledem na jejich akustické vlastnosti. Stavba bude 

podsklepena a založena na základových pasech. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Svislé konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických tvárnic THERM. Pro 

obvodové i jsou použity zdící prvky Porotherm 44 broušená, tloušťky 440 mm, 

vyzděné na tenkovrstvé lepidlo Porotherm. Na vnitřní nosné zdivo budou použity 

prvky Porotherm 25 AKU SYM broušená, tloušťky 250 mm, lepené na 

tenkovrstvé lepidlo Porotherm. Obvodové i vnitřní stěny v podzemním podlaží 

jsou navrženy z monolitického železobetonu. Obvodové stěny jsou navíc 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS z pěnového polystyrenu 

EPS GREYWALL tloušťky 100 mm. Nenosné svislé konstrukce v přízemí a výše 

budou tvořeny z cihelných bloků Porotherm 14 vyzděných na obyč maltu. 

Nenosné svislé konstrukce v 1. podzemním podlaží budou tvořeny z cihelných 

bloků Porotherm 14 vyzděných na obyč maltu. Vodorovné konstrukce jsou 

navrženy jako křížem vyztužené monolitické železobetonové desky z betonu 

C25/30. XC1, S3 o tloušťce 250 mm. V místě napojení balkonů a stropní desky 

budou použity ISOKORB nosníky s tepelnou izolací. Schodiště je monolitické 

napojené na stropní desku a na mezipodestách a podestách jsou tlumící vložky 

ISOKORB ve stěnách. Všechny konstrukční části jsou v příloze D.1.2 Stavebně-

konstrukční řešení. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je tuhý jak ve svislém, tak horizontálním směru, tento stav zajišťují stropní 

desky. Základy jsou navrženy v nezámrzné hloubce, a předběžný výpočet lze 

nalézt v příloze D.1.2.11 – předběžný výpočet základů, kdy přesný výpočet bude 

dodán autorizovaným statikem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Technická zařízení jsou popsána v této zprávě části B.2.1 odstavec h). 

 
b) výčet technických a technologických řešení 

- přípojka silové elektřiny NN 

- přípojka STL plynu 

- přípojka jednotné kanalizační sítě 

- přípojka vodovodní sítě 

- vzduchotechnické zařízení v objektu pro rozvod čerstvého vzduchu 

- výtah v objektu 

- přípojka elektřiny NN 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Základním rozdělením je že objekt spadá do nevýrobní kategorie, a to pro 

ubytování. Může se tedy posuzovat jako objekt OB2. V objektu je 26 požárních 

úseků, kdy centrálním PÚ jde chráněná úniková cesta typu A. V objektu je 

umístěno 14 automatizovaných detektorů kouře v to v každé bytové jednotce.  

Jsou  zde  umístěny  vnitřní  odběrná  místa  s pro  první   zásah  s hadicový 

systémem připojeným na vnitřní vodovod pro jmenovitém průměru DN 19. V 

garážích, technické místnosti, strojovně vzduchotechniky, skladovacích kójích a u 

hlavního rozvaděče jsou umístěny přenosné hasící přístroje s minimální hasící 

schopností 21 A. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

- Tepelně technické posouzení obálky budovy 

Budova vychází na posouzení všech potřebných součinitelů prostupů tepla. 

Všechny konstrukce vyhovují a celkové posouzení obálky budovy také. Zařazení 

obálky budovy je  zatříděna  jako  B.  Další  podrobné  výpočty  jsou  uvedeny v 

příloze č.6.3 – Tepelně technické posouzení objektu a příloze č.6.5 – Technická 

zpráva stavební fyziky. 

 
- budova s téměř nulovou spotřebou energie požadavky 

Řešeno v samostatné příloze – viz složka č.6 - Stavební fyzika 
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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. 

- vytápění, větrání a zásobování vodou 

Řešeno v části B.2.1 této zprávy. 

 

- osvětlení a proslunění 

Stavba splňuje požadavky na denní osvětlení a proslunění dle ČSN 734301 – viz 

složka č.6 - Stavební fyzika  

 

- odpady 

Pro skladování odpadu je navrhnuto před budovou, a budou zde kontejnery pro 

třídění odpadu. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn pravidelně každý týden. 

Umístnění v příloze C.2 – C.1.1.2 Koordinační situační výkres 

 
- vliv stavby na okolí: vibrace, hluk, prašnost apod., 

Stavba a její provoz jako nevytváří pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. 

a nebude mít negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet 

výhradně po dobu výstavby objektu. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle výčtu z radonových map, je úroveň radonu velmi malá, proto pro ochranu 

objektu bude stačit jedna hydroizolační asfaltová vrstva se skelnou vložkou s 

asfaltovým nátěrem pro dolní stavbu. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Narušení bludnými proudy není možné. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba a celé území se nenachází v seizmické oblasti. 

 
d) ochrana před hlukem 

V okolí objektu není zapotřebí žádná ochranná opatření vůči venkovnímu hluku. 

Objekt je situován ve velké vzdálenosti od komunikací vyšší třidy. Předpoklad je 

uveden v příloze č.6.2 – posouzení hluku a neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. 

 
e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi a protipovodňová opatření 

nejsou nutná. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V okolí stavby nejsou zjištěny žádné další negativní účinky. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Připojení objektu na technickou infrastrukturu bude vyřešeno novými přípojkami k 

stálým sítím elektrickým, kanalizačním a teplovodním. Všechny příslušené pozice 

revizních šachet, vodoměrných je řešena v situačním výkresu C.2 – koordinační 

situační výkres. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt je napojen na jednotnou kanalizační stoku kdy jmenovitý průměr potrubí je 

DN 600. Připojení proběhne v místě v místní komunikaci, ve středu profilu 

silniční komunikaci. Vodovodní přípojka bude napojena ve vegetační části u 

parkoviště a to HDPE 100. Na této přípojce bude provedena vodoměrná betonová 

šachta s vodoměrem. Plynová přípojka bude připojená pomocí PE trubky DN 40. 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a dílky budou uvedeny ve speciální 

dokumentaci projektu. 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

Objekt bude napojena na místní silniční komunikaci a bude propojen sníženými 

patníkovými bloky na její úroveň. Stání jsou vnitřní a bezbariérové řešení je 

uvažuje jako dostačující, kvůli tomu že zde nejsou žádné výškové terénní úpravy.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt s pozemkem je připojen na místní komunikaci v její úrovni. 

 
c) doprava v klidu 

V objektu je řešeno parkovací stání pro dvoustopá vozidla s maximální výškou 2,1 

m. Další parkovací stání jsou zajištěna na pozemku 50 m a na vzdálený parkovacích 

místech 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

V okolí objektu jsou řešeny pochozí chodníky, které vedou okolo skoro celého 

objektu. Jsou napojeny na stávající chodník viz. příloha C.1.1.2. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
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V samém počátku výstavbu bude provedené sejmutí orné půdy, a to ve výšce 

minimálně 150 mm, bude ponechán na stavbě v severní částí. Maximální 

skladovací výška bude 1,5 m. Ornice bude použita při dokončování stavby pro 

dosypání a znovu obnovení vegetace. Pozemek bude také srovnán do 

požadovaných rozměrů výškových, a to minimálně 5 m od fasády upravený terén 

musí být 150 mm pod úrovní čisté podlahy. Zpevněné plochy nacházející se v 

okolí budovy jsou zakresleny v příloze C.1.1.2 Koordinační situační výkres. 

Ostatní plochy budou po skončení stavebních prací zatravněny. 

 
b) použité vegetační prvky 

Na většině pozemku bude provedeno znovu zatravnění hřištní (zátěžovou) trávou, 

přičemž budou vysázeny nové stromy a keře dle situačního výkresu v příloze C.2. 

 
c) biotechnické opatření 

Tato opatření nejsou nutná. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude vykazovat negativní ovlivňování životního prostředí. Stavba 

nebude tvořit žádné hlukové vjemy a odpad bude tříděný s venkovními 

skladovacími prostorami. Půda nebude nijak znehodnocena. 

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

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

Na pozemku se nenachází žádné chráněné dřeviny ani živočichové, tudíž je 

zachována ekologická funkce v okolí stavby. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází na chráněném území Natura 2000. 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Není zapotřebí. 

 
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 

Budova nepatří do režimu zákona o integrované prevenci. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 
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Stavba nevyvolá žádné ochranné a bezpečnostní pásma. Jediné zbudované 

ochranná pásma inženýrské sítě pro silovou elektrickou přípojku 1,0 m, 

vodovodní přípojku 1,5 m, sdělovací přípojku 1,5 m a také pro plynovou přípojku 

1,5 m. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je v souladu s platnou legislativou pro ochranu obyvatelstva, stavba je 

řízena a především zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky pro BOZP dle vyhlášky 

č.601/2006 Sb. Každý pracovník musí být řádně proškolen, a bude o této 

skutečnosti sepsán dokument. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na stavbě musí být neustálý přísun stavebních hmot pro zadaný proces výstavby, 

sklady musí být nachystány pro další montáž nebo technologický postup. Dodávka 

materiálu závisí na zhotoviteli stavby. Musí se dodržovat všechny termíny, aby 

nedošlo ke zpoždění. Stavebním hmoty se budou skladovat na severní části 

pozemku a budou dostatečně zabezpečeny proti veškerému znehodnocení 

produktů a odcizení. 

 
b) odvodnění staveniště 

Staveniště se nemusí odvodňovat. Zemina je dosti nasákavá a vsakování probíhá 

velmi rychle. Pokud by však došlo k velkému promáčení pozemku musí být tato 

přebytečná voda vyčerpána a její obsah odveden do jednotné kanalizační sítě. 

Dojde-li k vytrvalým dešťovým přeháňkám zahrnující několik dní, má zhotovitel 

povinnost zajistit odtok dešťové vody nejen pomocí čerpadla, ale také vybudování 

dešťových kanálků pro odvod vody. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu pomocí místní 

komunikace, která bude každý den čištěna. Staveniště bude mít zajištěný přívod 

vodovodního potrubí s osazeným vodoměrem v šachtě. Všechny sítě se dopojí a 

připraví pro napojení na vnitřní technickou síť dle projektové dokumentace. 

Pozemek bude oplocen a bude vybudována brána pro příjezd stavební techniky. 

minimální výška oplocení bude 2,1 m. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hluk musí být prováděný výhradně v denní době, v noci je hlučné mechanizace 

zakázáno. Prašnost bude částečně eliminována kropením a všem nákladním 

automobilům a jiným technickým stavebním vozidlům, budou čištěna kola při 

odjezdu ze staveniště, aby nedocházelo k zanášení vozovky. Každý den bude také 

přilehlá místní komunikace čištěna, a to rozsahu minimálně délce parcely. 

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

V okolí staveniště nejsou zapotřebí žádné asanace, demolice a kácení dřevin. 

Dojde pouze k odstranění náletových křovin a trav. Po dokončení budou 

nahrazeny novou výsadbou dle návrhu zahradního architekta. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dojde jen k částečnému záboru vjezdu na objekt a aby se na staveniště dostala 

těžká technika. Tento zábor bude po dokončení zrušen 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Staveniště stojí jen na svém pozemku a nevznikají zde žádné přerušení a jiná 

narušení v okolí staveniště. Obchozí trasy vedou jen po silnici, která je 

bezbariérová. 

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

jejich likvidace 

Veškeré odpady vznikl na staveništi budou řazeny podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o 

katalogu odpadů a o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

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

Bude sejmuta ornice ve výšce minimálně 150 mm a deponie zemin nebude nikde 

jinde než na pozemcích investora. Sejmutá ornice se použije na konečné srovnání 

terénu v okolí stavby. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba bytového domu musí odpovídat všem normám a předpisům a nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí. Dbát se bude hlavně na prašnost, hlučnost a 

znečištění místních komunikací. S odpady bude nakládáno dle bodu této zprávy 

B.8 písmene h). 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na stavbu bude přidělen bezpečnostní technik a bude kontrolovat bezpečnostní 

zásady při provádění stavby a při okolních bezpečnostních podmínkách. 

 

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 veřejné komunikaci. Vjezd na staveniště 

bude označen. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Celé Staveniště bude oploceno, a to systémovou stěnou do minimální výšky 2,1m. 

Pracovní doba bude od osmi hodin od ráno do maximálních osmi hodin večerních, 

nesmí se provádět pracovní úkony v nočním klidu. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín začátku výstavby je plánován na 8/2021 a končení by mělo proběhnout 

6/2023. Hodnocení jednotlivých prací bude následující: 

• předání staveniště, dokumentace a přípojek zhotoviteli 

• přebírka základové spáry geologem 

• přebírka základů 

• přebírka stěnových konstrukcí před betonáží 

• stropní konstrukce 

• střešní plášť 

• poslední předávací před podáním žádosti o kolaudační souhlas 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářské řešení je řešeno ve speciální dílčí dokumentaci. Hlavně je zde 

uvažováno a řešeno, jak bude nakládáno s dešťovou vodou. 

  



 

27  



 

28  

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1:1 000 až  1:50 000 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

c) stávající a návrhová ochranná a bezpečnostní pásma 

d) vyznačení hranic dotčeného území 

 

C.2 Koordinační situační výkres 
a) měřítko 1: 200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 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 pásma a bezpečnostní pásma, 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 A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

- objekt je postaven za účelem pro bydlení ve čtrnácti bytových jednotkách v části 

Sady města Uherském Hradišti 

- V objektu je vybaven čtrnácti bytovými jednotkami a všechny dohromady 

dokážou pojmout 30 osob 

Zastavěná plocha: 702,93 m2
 

Celková plocha parcely: 5113 m2
 

Obestavěný prostor: 6030 m3
 

Užitná plocha: 2570 m2
 

Počet užitných jednotek a velikost: 1.NP; 3 bytové jednotky; 385,14 m2
 

2. NP; 4 bytové jednotky; 399,71 m2
 

3. NP; 4 bytové jednotky; 399,70 m2
 

4. NP; 3 bytové jednotky; 356,54 m2 

Počet možných ubytovaných osob: 30 lůžek/osob 

Počet parkovací stání: 13 vnitřních, 17 venkovních 

 
b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

Objekt je situován v jihovýchodní části Sady ve městě Uherské Hradiště. Hlavní 

vstup je situován ze severu a neovlivňuje nijak zástavbu. Novostavba má 14 

bytových jednotek. Uvnitř objektu je 13 parkovacích míst a vedle objektu je 

dalších 17 míst. 

Po vstupu je hlavní chodba vedoucí k primárnímu schodišti, které vede k 

jednotlivými bytovým jednotkám a kočárkárna a v suterénním podlaží se nachází 

garáž, strojovna vzduchotechniky, skladovací bytové prostory a technická 

místnost domu. 

Bytový dům je svým prostorem řešen jako obdélníková zástavba s ustupujícími 

obvodovými stěnami do konstrukce garáže. Objekt je navržen s plochou 

jednoplášťovou vegetační střechou a zateplení systémem ETICS. 

Barevnost objektu je řešena, takže převažují kombinace barev šedé a modré.  

 

c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt má nosný systém stěnoví příčný z keramických tvárnic Porotherm 44 

Profi, zděné na tenkovrstvou maltu, vnitřní cihelné zdivo nosné je také Porotherm 

25 AKU SYM, se zvětšenou zvukově izolační schopností, pro odhlučnění chodeb 

a přerušení hluku mezi jednotlivými byty, příčky jsou tvořeny z Porotherm 14 
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PROFI na obyčejnou maltu, v suterénním podlaží jsou tvořeny stěny 

železobetonovou konstrukcí 

Stropní konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou křížem vyztuženou 

deskou po obvodech prostě podepřenou beton pro stropní konstrukci je C25/30, 

XC1, S3 a výztuží B500B 

Základové konstrukce jsou navrhnuty z prostého betonu s roznášecím úhlem 60°, 

podrobný výpočet základů je uvedený v příloze D.1.2.11 – Předběžný výpočet 

základů a výkresem základů v příloze D.1.2.1 – Půdorys základů, podmínky pro 

zakládání jsou dobré a nemusí být navržena drenáž okolo objektu, půda je 

propustná 

 
d) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí 

 Všechny výplně otvorů, stěn a celkové obálky budovy odpovídají ČSN 73 0540-

2, posuzované a navržené konstrukce splňují minimální hodnoty pro budovu     s 

téměř nulovou spotřebou energie. 

 Budova musí splňovat další požadavky potřebné pro to, aby byla zatříděna jako 

budova s téměř nulovou spotřebou energie a tyto požadavky jsou určeny pro 

obálku budovy 

 Pro obálku s téměř nulovou spotřebou energie platí že redukční činitel 

požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem a to fR 

musí mít hodnotu minimálně 0,7. Poté musí vyhovět požadavek celkové obálky 

budovy 

 Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze č. 6.3 – Tepelně technické posouzení 

objektu a příloze č. 6.5 – Technická zpráva stavební fyziky 

 Osvětlení musí zaujímat všechny plochy obytných místností v témže bytě, 

minimální pokrytí je ve dvou bodech minimálně však 3 m od ostění okenního 

otvoru a 1 m od hrany místnosti musí být hodnota činitele denní osvětlenosti musí 

být vyšší nebo rovna 0,7 %, také musí být současně splněn požadavek na 

průměrnou hodnotu denního činitele, a to z dvou bodů a to minimálně 0,9 %, 

dalším požadavkem je proslunění bytu a ta jsou řešena podle požadavků: místnosti 

musí splňovat požadavek na minimální insolaci a to minimálně 90 minut za den, 

od tohoto požadavku můžeme upustit, pokud je již minimálně jedna obytná 

místnost v celém bytě prosluněna minimálně na požadovaných 90 minut 

 

e) celkové konstrukční řešení Základy 

Nový objekt bude založen na základových pasech a sloupy na  základových 

patkách z prostého betonu C20/25, XC2, S4. Základy budou uloženy na velmi 

únosné propustné zemině F4, CS tvrdá Rdt = 400 kPa. Před vylétím základů 

budou vykopány výkopy o rozměrech. Základová spára bude před betonáží 

pročištěna a zbavena hrubých částí, které by zhoršovali únosnost základové spáry. 

Po vyhloubení a pročištění spáry bude přizván geolog, aby přebral základovou 

spáru a o tomto úkonu bude záznam ve stavebním deníku. Betonáž bude probíhat 
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za příznivých podmínek, a před započetím betonáže bude kontrola provedení 

zemnícího pásku s vývody  pro  hromosvod. Po vybetonování základů bude 

geodetem provedeno skutečné osazení základů a označení rohů budoucích stěn. 

Podkladní desky budou vybudovány ve třídě betonu C20/25, XC2, S4 a budou 

vyztuženy KARI sítí o rozměrech ok 150x150 mm. Minimální překrytí 

jednotlivých sítí bude provedeno 300 mm, a také bude síť umístěna i u horního 

okraje podkladní desky. Ze základů budou připraveny výztuže pro monolitické 

stěny. Minimální výška nad základem je 500 mm. Dokumentace uvedena v příloze 

D.1.2.1. 

 
Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce v suterénním podlaží budou tvořeny monolitickou 

železobetonovou konstrukcí z betonu C25/30, XC1, S4, oceli B500B, přičemž 

budou všechny konstrukce trvale propojeny se základy výztuží vedoucí ze 

základů. Konstrukce bude náležitě ošetřována a hutněna maximálně po 200 mm. 

Sloupy v podzemní garáži budou z betonu C25/30, XC1, S3. Dalšími nosnými 

konstrukcemi objektu jsou obvodové stěny z cihelných dutinových cihel 

Porotherm 44 Profi zděné na tenkovrstvou maltu. První šár zdiva bude založen na 

zakládací maltě P10. Vnitřní nosné konstrukce budou také cihelné broušené 

dutinové cihly Porotherm 25 AKU SYM zděné na zakládací maltu M10. Všechny 

nosné stěny budou v první řadě vyzděny na zakládací maltu. Vnitřní nenosné 

stěny budou Porotherm 14 Profi zděné na obyč. maltu, a budou kotveny pomocí 

nerezových kotev do nosného zdiva. Všechny svislé konstrukce musí splňovat 

minimální rovinnost ve všech směrech.  

 
Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou z monolitické stropní konstrukce z železobetonu třídy 

C25/30, XC1, S3 a betonářské výztuže B500B. Všechny vodorovné konstrukce 

jsou prostě uloženy na obvodových, vnitřních nosných konstrukcích v podzemní 

podlaží na průvlacích. Všechny nosné konstrukce stropu mají jednotnou tloušťku 

250 mm. Balkonové konstrukce jsou vyneseny na izolovaných nosnících Shock 

ISOKORB T typ výšky 150 mm s tloušťkou tepelné izolace 80 mm. Všechny 

stropní konstrukce jsou řešeny jako křížem vyztužené desky dle projektové 

dokumentace. Všechny desky budou posouzeny a vyztuženy dle statického 

výpočtu. Dokumentace je uvedena v příloze D.1.2 

 
Instalační šachty a prostupy 

V objektu se nachází čtyři instalační šachy rozměry viz. D.1.1.1 – D.1.1.6. Každá 

bytová jednotka má v instalační šachtě vlastní elektroměr, vodoměr, plynoměr a 

kanalizační síť. Šachtami také rozvody vzduchotechnické jednotky. Na jednotlivé 

prostupy budou požárně odděleny bezpečnostními protipožárními pásky. V 

šachtách, kde jsou také svody ze střechy, bude tento svod oddělen přepážkou od 

ostatních instalačních zařízení. 
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Výtahová šachta 

Výtahová šachta je tvořena z cihelných dutinových cihel Porotherm 25 AKU 

SYM, aby se zamezilo v šíření hluku v objektu. Šachta má dojezd pod čistou 

podlahou v nejnižším podlaží minimálně 1 100 mm, kdy bude dojezd izolován 

hydroizolací a tepelnou izolací. Rozměr výtahové šachty je 1 700x1 900 mm, 

přičemž vnitřní rozměry jsou určeny a vyhovují pro osazení výtahu s výtahovou 

šachtou 1 100x1 400 mm. Odvětrání šachetního prostoru bude řešeno nad úrovní 

střechy kde horní dojez výtahu je minimálně 3 400 mm. 

 

 
Schodiště 

Schodiště je dvouramenné monolitické železobetonové konstrukce, křížem 

vyztužená desky třídy betonu C25/30, XC1, S3. Konstrukce schodiště, které 

částečně tvoří tlumící hlavice na mezipodestách Shock Tronsole typ Z s 

armokošem. Tento prvek zajišťuje kročejovou neprůzvučnost konstrukce. Ramena 

a podesty schodiště jsou vyztuženy ocelí B500B. Tloušťka schodišťové desky je 

150 mm. Schodiště bude opatřeno dřevěným madlem ve výšce 1 000 mm kolmo 

nad stupněm.  

 

Překlady 

Ve stavbě jsou hlavně překlady KP7 od firmy Porotherm, ukládané na maltové lože 

tloušťky 12 mm a minimálního uložení podle technické dokumentace Porotherm. 

U obvodových stěn je přiložena tepelná izolace z EPS polystyrenu tloušťky 80 mm. 

 
Dilatace 

Dilatace jsou kolem schodišťových podest a mezipodest v úrovni stropu. Ty 

zajišťují kročejovou neprůzvučnost konstrukce konstrukčními typy Shock 

ISOKORB Tronsole typ Z s armokošem. Další dilatací je oddělení balkonových 

konstrukcí pomocí tepelně izolačních bloků Shock ISOKORB T pro zamezení 

tepelného mostu. Izolace navazuje na kontaktní zateplovací systém fasády. 

 
Podlahy a střechy 

Podlahové konstrukce budou tvořit penetrační nátěr na bázi asfaltu a natavený 

asfaltový hydroizolační pás SBS se skelnou vložkou. Hydroizolační stěrka bude v 

červené barvě pro lepší kontrolu. V obytných místnostech se nachází laminátové 

lamely tloušťky 12 mm na pěnovém polystyrenu s uzavřenou membránou. 

všechny konstrukce podlah jsou výšky 150 mm. V suterénním podlaží jsou 

podlahy v technické místnosti a strojovny vzduchotechniky vyspádovány o 

jednom procentu. Střešní konstrukce jsou děleny na jednu pochozí terasu a druhou 

vegetační. Ve všech bytových jednotkách je navrhnutá kročejová izolace z 
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minerální vaty tloušťky 70 mm. Tepelná izolace je zde 220 mm tlustá a zajišťuje ji 

Isover EPS 200. Všechny skladby jsou uvedeny v příloze D.1.1.14. 

 

Izolace 

Základní tepelně technickou izolací je Isover Greywall 100 mm, jedná se o 

kontaktní zateplovací systém ETICS s grafitovou částí. Tepelná izolace je kotvena 

pomocí zápustných hmoždinek s minimálním rozmístěním 6 ks/m2, tato hodnota 

bude stanovena přesně výrobcem. Na střešních konstrukcích je použita tepelná 

izolace Isover EPS 200, s vysokou pevností na plochu. Kročejová izolace je 

navrhnuta ve všech bytech, a to o minimální tloušťce 70 mm. U všech konstrukcí 

řešených bytů s podlahou na zemině je navrhnuta izolace Isover EPS 100, kvůli 

jejím výborným vlastnostem. Poslední tepelnou izolací je extrudovaným 

polystyrenem s uzavřenou vnitřní strukturou používaný na soklovou část obvodu 

konstrukce. Izolace je asfaltový pás SBS s vnitřní skelnou vložkou. Na střešních je 

navržena hydroizolace proti dešťové vodě a horní vrstva je opatřena posypem. 

Skladby jsou specifikovány v příloze D.1.1.14. 

 
Výplňové konstrukce 

Výplně okenních otvorů tvoří plastové okenní rámy, s hliníkovou částí na vnější 

straně. Okna jsou osazena na páskové kotvy a budou kotvena jednostranně do 

překladu a do prostoru parapetu a do okolních stěn. Okna budou sladěna barevně 

do RAL 8003, a ve šech okenních výplních budou izolační trojskla. V prostorech 

schodiště budou osazena okna hliníková kotvena do ostění, nadpraží i parapetu. 

Dveřní otvory budou z ocelových zárubní dle výpisu prvků D.1.1.10, vchodovými 

dveřmi  z hliníkový izolačních profilů. Vnitřní dveře bytů budou obložkové 

zárubně bez prahů. Do vstupů do bytů budou osazeny také obložkové zárubně, ale 

s prahem 12 mm. Dveře budou bezpečnostně zabezpečeny proti nedovolenému 

vniknutí . 

 
Omítky a obklady 

V objektu budou provedeny strojní vápenocementové omítky. Pod omítky se bude 

nanášet penetrační nátěr se zlepšující přilnavostí k podkladu. V bytových 

prostorech bude prvotní barva dle návrhu bílá. Venkovní fasáda bude na bázi 

silikátové stěrky tloušťky 7 mm. Omítka musí být vytvořena bez vad, aby 

nedocházelo k pronikání vody do zateplovacího systému. Veškeré obklady v 

bytech budou z velkoformátové  dlažby   glazurované   lepené   na  lepící   směs.   

V prostorech s vlhkým prostorem to je WC a koupelny budou provedeny 

hydroizolační stěrky s odstínem v tmavší barvě kvůli kontrole. 

 
Klempířské, plastové, truhlářské a zámečnické výrobky 

Základními klempířskými výrobky  jsou  oplechování  atik,  jejich  přichycení  k 

OSB deskám pomocí vrutů, okenní venkovní parapety a další příslušenství. 
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Truhlářské výrobky jsou u výstupu na terasy jako schodiště, kuchyňské linky. 

Zámečnické výrobky jsou převážně zábradlí v objektu  jak  designová,  tak  

částečně  prosklená,  kotvená k ostěním oken. Na schodišti  jsou  dřevěná  madla  

40x15  mm . V suterénním podlaží jsou sklepní kóje ze svařované síťovina 50x50 

mm. Všechny uvedené výrobky jsou ve výkresové dokumentaci a ve výpisu prvků 

v příloze D.1.1.15. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Nebylo řešeno v rámci bakalářské práce 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení objektu je uvedeno příloze D.1.3.7 – TECHNICKÁ 

ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
D.1.4 Technika prostředí staveb 

Nebylo řešeno v rámci bakalářské práce 

 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Nebylo řešeno v rámci bakalářské práce 
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ZÁVĚR 

Obsahem mé bakalářské práce bylo řešení projektové dokumentace novostavby bytového 

domu na provádění stavby. Objekt je posouzen na tepelnou techniku a splňuje podmínky 

pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie. 

Novostavba je umístěna v části Sady ve městě Uherské Hradiště, kde podle územního 

plánu se můžou stavět domy v rozsahu bytových domů.  Novostavba také splňuje všechny 

závazné platné normy a zákony na území České republiky. Řešené části jsou přiloženy 

jako přílohy této práce. 
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AKU  akustická 

Rsi/e  tepelný odpor při přestupu na vnitřní/vnější straně zdi HT,N měrná ztráta 

prostupem tepla 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla hodnocené budovy Uem,N,20,R 

 průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy  

U  součinitel prostupu tepla 

ΔUem,R přirážka na vliv tepelných vazeb 

R  redukční činitel požadované základní hodnoty Uem,N,20,R 

λ  součinitel tepelné vodivosti 

E  energetická náročnost jednotlivých zařízení 

MW  minerální vata 

d  tloušťka konstrukcí 

Bpv  Balt po vyrovnání 

m. n. m. metrů nad mořem UT upravený terén 

PVC  polyvinylchlorid 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

PÚ  požární úsek 

DN  průměr potrubí 

ČSN  česká státní norma 

Sb  sbírka 

H  hydrant 
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Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
• D.1.2.1 PŮDORYS ZÁKLADŮ 

• D.1.2.2 PŮDORYS STROPU NAD 1.PP 

• D.1.2.3 PŮDORYS STROPU NAD 1.NP 

• D.1.2.4 PŮDORYS STROPU NAD 2.NP 

• D.1.2.5 PŮDORYS STROPU NAD 3.NP 

• D.1.2.6 PŮDORYS STROPU NAD 4.NP 

• D.1.2.7 DETAIL A – VTOKU 

• D.1.2.8 DETAIL B – ATIKY 

• D.1.2.9 DETAIL C – SOKLU 
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• D.1.2.10 DETAIL D – TERASY 

• D.1.2.11 PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET ZÁKLADŮ 

 

 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
• D.1.3.1 SITUACE – PBŘ 

• D.1.3.2 PŮDORYS 1.PP – PBŘ 

• D.1.3.3 PŮDORYS 1.NP – PBŘ 

• D.1.3.4 PŮDORYS 2.NP – PBŘ 

• D.1.3.5 PŮDORYS 3.NP – PBŘ 

• D.1.3.6 PŮDORYS 4.NP – PBŘ 

• D.1.3.7 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 
• příloha č. 6.1 – Posouzení oslunění a insolace 

• příloha č.6.2 – Posouzení hluku a neprůzvučnosti stavebních konstrukcí 

• příloha č.6.3 – Výstup z programu TEPLO edu 

• příloha č.6.4 – Tepelně technické posouzení objektu (energetický štítek) 

• příloha č.6.5 – Technická zpráva stavební fyziky 


