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Abstrakt  
Diplomová práce - Bytový dům - zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných 
předpisů a norem. Jedná se o novostavbu bytového domu. Je navržena zděná budova se 
suterénem a třemi nadzemními podlažími. Střecha je navržena plochá pochozí.  
  
Klí čová slova 
Bytový dům, plochá střecha, zelená střecha, garáž, dům ve svahu, suterén, kontaktní 
zateplení, atika  
  
  
  
Abstract 
Master&apos;s thesis - Apartment house - is drafted as building documentation under relevant 
laws and standarts. The project processes documentation of a new Apartment building. It is 
designed as a brick building with basement and three aerial floors. The roof is designed as a 
flat and walkable roof.  
  
Keywords 
Apartment house, flat roof, green roof, garage, split level house, basement, contact insulation, 
loft  
… 
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ÚVOD 
 
Téma jsem zvolil z důvodu stálého nedostatku volných bytových jednotek v Bratislavě. Zároveň jsem se 
pokusil o řešení, které by mohlo nároku dnešní poptávky více vyhotovovat, a to: větší půdorysné 
rozměry jednotlivých bytů, méně jednotek na patrech, vlastní garážová stání přímo v objektu, využití 
teras.  
 
Pozemek se nachází v okrajové části hlavního města Slovenska. Napojení na veškeré dopravní sítě je 
bezproblémové a lokalita se pomalu stává čím dál více vyhledávanější.  
 
Podobné řešení bydlení by mohlo této lokalitě přidat ještě více na atraktivnosti. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
OBSAH: 
 

a) Identifikační údaje stavby a investora. 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 

vztazích. 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu . 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu. 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby. 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby. Údaje o podlahové ploše. 
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a) Identifikační údaje stavby a investora 
 
 
 
Název stavby:   Novostavba bytového domu 

 

 

Účel stavby:   bydlení 

 

 

Místo stavby:   Bratislava 

 

 

Parcela číslo:   521/1 

 

 

Katastrální území:  Bratislava - Dúbravka 

 

 

Vlastník pozemku  Město Bratislava 

 

Investor:    Město Bratislava 
 

Autor projektu:   Bc. Peter Olžbut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:    1 / 2013 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 
 
Dotčený pozemek stojí v katastrálním území Dúbravka v Bratislavě v lokalitě vhodné pro bytovou výstavbu. 
Terén na pozemku je svažitý. Území je osázeno  vzrostlými dřevinami, jejichž poloha je respektována.  
Na základě vypracovaného architektonického návrhu budovy byl zpracován projekt pro stavební povolení 
čtyřpodlažní stavby. 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
Provedené průzkumy: 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Geologický průzkum nebyl proveden. Uváděné hodnoty jsou pouze odhadnuty z místních poměrů. 
 
Výsledek radonového průzkumu.: 
Radonový průzkum nebyl proveden, je uvažováno střední radonové riziko. 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Dopravní infrastruktura 
Bude zřízeno venkovní parkovací plocha a součástí objektu jsou garáže o kapacitě 8-mi automobilů. 
 
Voda, odběr a spotřeba vody 
Novostavba bude napojena na stávající kolemjdoucí vodovod, vlastní rozvody pitné a teplé užitkové vody 
budou provedeny izolovaným plastovým potrubím.  
 
Splaškové vody 
Splaškové vody budou odváděny do kolemjdoucí kanalizace. Viz dokumentace zdravotechniky. 
 
Dešťové vody 
Dešťové vody budou vsakovány na pozemku Bytového domu a to pomocí vsakovacích tunelů. 
 
Elektrická energie 
Provozování novostavby objektu bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro instalované spotřebiče, a 
vnitřní osvětlení. Objekt bude napojena na kolemjdoucí síť 0,4kV , a to dle pokynů provozovatele a 
poskytovatele elektrické energie, více viz koordinační situace. 
 
Sdělovací vedení 
Budova bude  připojena k internetu, dojde k napojení vzdušnou čarou. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Veškeré požadavky předepsané dotčenými orgány a správci sítí budou splněny a v dokumentaci ke 
územnímu řízení byla přiložena kladná vyjádření. 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
V projektu jsou respektovány veškeré obecné požadavky na výstavbu  a zejména pak vyhláška  
č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č.491/2006 Sb. 
a vyhlášky č.502/2006 Sb. 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 
 
Po konzultacích na Odboru územního plánování a rozvoje vychází návrh budovy z pravidel vymezených 
regulačním plánem. Vyjádření města Bratislava o souladu s územním a regulačním plánem bylo přiloženo 
v dokumentaci pro územní řízení. 
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
 
Nejsou určeny. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby. 
 
Předpokládaný termín zahájení realizace: 5/2013 
Předpokládaný termín dokončení:  5/2015 
 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby. Údaje o podlahové ploše. 
 
Celkové náklady na výstavbu jsou odhadovány na cca 15 mil Kč. 
Novostavba s obestavěným prostorem 3854,07 m3 má zastavěnou plochu  389,3 m2 a celkovou užitnou 
podlažní plochu 1167,9 m2 . 



 
 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 
BYTOVÝ DŮM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Olžbut 
Leden 2013 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
OBSAH: 
 
1.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a)   Zdůvodnění výběru a zhodnocení  staveniště. 
b)   Urbanistické a architektonické řešení stavby. 
c)   Technické řešení a řešení vnějších ploch. 
d)   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
e)   Řešení technické a dopravní infrastruktury. 
f)    Vliv stavby na životní prostředí.  
g)   Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
h)   Průzkumy a měření. 
i)    Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 
j)    Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. 
k)   Vliv stavby na okolní pozemky a stavby. 
l)    Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
 
2.   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
3.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
4.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
5.   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
6.   OCHRANA PROTI HLUKU 
7.   ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
a)   Splnění požadavků na energetickou náročnost budov. 
b)   Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 
8.    ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU   SCHOPNOSTÍ POHYBU A      
       ORIENTACE         
9.   OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 
11.  INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 
a)   Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod. 
b)   Zásobování vodou. 
c)   Zásobování energiemi. 
d)   Řešení dopravy. 
e)   Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav. 
f)    Elektronické komunikace. 
 
12.   VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY 
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1.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a)  Zdůvodnění výběru a zhodnocení staveniště. 
Výběr této lokality pro plánovanou stavbu byl proveden investorem. Pozemek leží v okrajové části 
města Bratislava, v městské části Dúbravka. Terén pozemku v plánovaném místě stavby je svažitý; 
toho využijeme při zakomponování stavby.  
Staveniště je dobře přístupné pro dopravní a technickou infrastrukturu.  
 

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby. 
 
Objekt je samostatně stojícím se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou. Okna jsou umístěna na všechny světové strany. Hlavní vchod je 
situován na východní stranu; přístupný ze schodiště přes zpevněnou plochu pozemku a ulice.  
Vstup je situován do mezipatra.  
Pokud zvolíme schody vedoucí dolů, dostaneme se do 1. NP, schody nahoru do 2. NP. Obě patra jsou 
rozdělena na dvě samostatné bytové jednotky. Každá bytová jednotka obsahuje vlastní hygienické 
zázemí, kotel, obývací kuchyni a dva nebo tři pokoje; tři ze čtyř obytných jednotek obsahují vlastní 
balkón. V podzemním podlaží se nachází garáže a sklepy pro každou bytovou jednotku.  
Vstupní schodiště ústí až na střechu, která slouží jako zelná plocha; klidová zóna. Část plochy tvoří 
vegetace a část pokrývá dlažba. 
Do garáží je přístup z jižní strany objektu. Ke zpřístupnění bude vybudovaná zpevněná komunikace a 
manipulační plocha pro stání automobilů. K hlavnímu vstupu je navržena zpevněná dlážděná plocha. 
Pozemek bude výškově srovnán ze zeminy z terénních a výkopových prací na pozemku. Viz výkres 
situace. 
 
Celková užitná plocha: 1167,9 m2 
Zastavěná plocha: 389,3 m2 
Obestavěný prostor: 3854,07 m3 
 

c)  Technické řešení pozemních a inženýrských staveb; řešení vnějších ploch. 
 
Výkopy a základy 
Po provedení skrývky ornice, budou vyhloubeny výkopy pro základové pasy a desky. Zemina bude 
deponována na pozemku a následně použita pro terénní a sadové úpravy. Základové pasy budou 
betonové, monolitické. Budova bude uzemněna dle platných předpisů a norem, více v části 
dokumentace určené pro elektroinstalace. 
 
Svislé konstrukce 
Stavba je zděná obvodovým výplňovým zdivem POROTHERM 30 Profi, vnitřní nenosné zdivo je 
postaveno z akustických tvárnic POROTHERM 30 AKU SYM a POROTHERM 11,5 AKU. Světlá výška 
objetu je 2,8m, konstrukční výška je 3,3m.  
 
Překlady a průvlaky 
Ve většině případů bude použito systémových překladů. V místech, kde nebude možné tyto použít, 
budou zhotoveny monolitické železobetonové nosníky (průvlaky) dle statického výpočtu. 
 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce budou řešeny monolitickým železobetonovým stropem se skrytými průvlaky dle 
statického výpočtu. Zastřešení – jednoplášťová plochá střecha s vegetační úpravou 
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Schodiště 
V budově bude jedno schodiště. Jedná se o železobetonové monolitické desky vedoucí z chodby v 
 podzemním podlaží až na střešní klidovou zónu. 
 
Výplně otvorů  
Výplně otvorů jsou materiálově navrženy z hliníkových profilů barvy antracit dle vzorníku. Dveře budou 
osazeny bezpečnostním sklem a bezpečnostním kováním, vnitřní dřevěné dveře budou v obložkových 
zárubních, jen dveře v přízemí a vstupní do bytových jednotek budou osazeny ocelovými zárubněmi. 
V pokojích směřujících na terasy je navrženo HS portál - posuvné okno.  
 
Omítky, fasády 
V jednotlivých místnostech jsou provedeny jádrové a štukové omítky bílé barvy, případně 
vápenocementové omítky hladké (sklep).  
Vnější finální omítky budou provedeny jako škrabané bílé, případně probarvené (vzorkování dle 
architekta). 
 
Podlahy 
Na zhutněném podsypu mezi základovými pasy a pod základovými pasy o mocnosti 300 mm je 
navržena podkladní betonová mazanina tl.150mm, vyztužená KARI sítí 150x150/6mm, na kterou bude 
natavena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s přesahy. Další vrstvou je již povrchová 
úprava - hlazený drátkobeton. Více viz skladby podlah v řezech. 
V bytových jednotkách je skladba doplněna tepelnou a kročejovou izolací, díle separována PE fólií a 
vylit cementová potěr. 
Nášlapnou vrstvu v kuchyni, chodbě, koupelnách a WC bude tvořit slinutá, popřípadě keramická dlažba. 
V obytných prostorách a v jídelně bude zhotovena dřevěná, popřípadě laminátová plovoucí. Na 
zpevněných exteriérových plochách /příjezdové a přístupové chodníčky/ budou položeny betonové / 
kamenné / dlažby do pískového, případně betonového lože a zatravňovací dlaždice. 
 
Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky - sloupky zábradlí, čistící rohože, a jiné drobné výrobky budou opatřeny žárovým 
pozinkováním.  
 
Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou zhotovené z mědi, plechů s povrchovou úpravou nebo pozinkovaného 
plechu. Jedná se o oplechování atik, parapetů apod. Veškeré klempířské konstrukce musí být 
provedené v souladu s příslušnou normou, zejména musí být dodrženy výšky lemování stěn a spády 
oplechovaných ploch. Výpis klempířských výrobků bude doplněn v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
 
Vnější plochy 
Nově budované zpevněné plochy budou komunikačně napojeny na stávající veřejnou asfaltovou 
komunikaci na p.č. 214/9. Před objektem bytového domu, respektive před vjezdem do garáže, je 
navržena manipulační plocha pro případné nebo trvalejší stání vozidla.  
 
Odvodnění:Povrchová voda ze zpevněných ploch bude odváděna pomocí vpustí do dešťové 
kanalizace, nebo místně vsakována. 
Hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou zahájeny provedením sejmutí ornice v tl. 150 mm v celém rozsahu.  
Po tomto odhumusování se provedou hrubé terenní úpravy, kterými budou vytvořeny základní výchozí 
pláně na budoucí konstrukce jednotlivých stavebních objektů. Od vybudovaných vodorovných plání 
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budou vycházet všechny další stavební práce. Humus bude uložen na zemní deponii na pozemku 
investora a při konečných zemních úpravách bude použit ke zpětnému ohumusování zelených ploch. 
Při dokončení stavby budou všechny nezpevněné plochy upraveny do konečného stavu, opatřeny 
vrstvou humusu tl. 15cm a osety travou vč. ošetřování do dvou pokosů. Budou také vysázeny vzrostlejší 
stromy o průměru kmene cca 10 cm vč. opěrných kůlů s ošetřováním do úplného zakořenění, výběrem 
dle majitelů nemovitosti. 
 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Dopravní infrastruktura 
Bude vystavěna nová komunikace k zabezpečení obslužnosti novostavby, a to na stavebním pozemku 
investora. 
 
Voda, odběr a spotřeba vody 
Objekt je umístěn v lokalitě, která je zásobovaná vodovodním řádem s pitnou vodou, tento řad prochází 
okolo pozemku investora. Novostavba bude užívat nové vodovodní připojení, napojením do nově 
budované vodoměrné šachty – viz koordinační situace. Vlastní rozvody pitné a teplé užitkové vody 
po objektech bude provedeno izolovaným plastovým potrubím. 
 
Splaškové vody 
Splaškové vody budou napojeny na kolemjdoucí kanalizaci. 
 
Dešťové vody 
Dešťové vody budou vsakovány vsakovacím tunelem na pozemku stavby. Výpočet množství dešťových 
vod a výkresy viz dokumentace zdravotechniky. 
 
Hydrotechnické výpočty : 
 
Bilance spotřeby vody  dle zákona č. 274/2001 Sb.: 
 
Max. denní odběr 
16 obyvatel  á 150  l/os/den                   2400  l/den 
 
Spotřeba vody roční 
16 obyvatel á 54 m3    864 m3/rok       
 
Spotřeba  teplé užitkové vody 
16 osoby á 82 l/os/den    1312 l/den 
 
 
Množství dešťových vod 
 
Plocha střechy  320 m2 
odtok.koef.            0,9 
intenzita deště  300 l/sec/ha   celkem   10,2l/s 
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Technické řešení stavby z hlediska zdravotechniky : 
 
V 1NP a 2NP je koupelna s umyvadlem, sprchovým koutem, pračkou. WC v každé bytové jednotce je 
umístěno samostatně. V obývacích kuchyních bude osazen dřez jako součást kuchyňské linky a vývod 
pro myčku nádobí. Kotel pro ohřev TUV a zásobník TUV budou umístěny samostatně v každé 
koupelně. 
 
Vnitřní kanalizace: 
 
Splaškové odpadní vody budou svedeny do ležaté splaškové kanalizace. Veškerá ležatá kanalizace 
bude z PVC – KG trub, uložených do pískového lože tl.100 mm a obsypaných pískem do výše 100 mm 
nad hrdlo trouby, u trub vedených v terénu do výšky 300 mm. Připojovací potrubí je z HT trub, uloženo 
v instalačních šachtách. 
 
Pro napojení pračky a myčky je navržena podomítková souprava HL 406 s ventilem a zápachovou 
uzávěrkou. 
 
Na stoupacím potrubí bude umístěn dle potřeby čistící kus 1m nad úrovní podlahy. Větev ležaté 
kanalizace bude odvětrána potrubím nad střechu. 
 
Vnitřní vodovod: 

 
Teplá voda pro potřeby každé bytové jednotky bude připravována tepelným čerpadlem a následně 
uskladněna v zásobníku TUV, více v části dokumentace řešící vytápění.  
 
Rozvody studené a teplé vody budou vedeny ve společných trasách v šachtě. Potrubí bude tepelně 
izolováno trubicemi Mirelon. Teplá voda bude na hlavní trase vedena cirkulačně. 

 
Materiál vodovodu : 
Potrubí osazené v instalačních šachtách – trouby PPR 20 – izolace Mirelon tl. dle norem.   

   
Zařizovací předměty 
 
Zařizovací předměty  budou ve standardu zařízení tohoto typu a budou v dalším stupni upřesněny 
investorem a architektem. Pro napojení jednotlivých zařizovacích předmětů budou v rámci stavby 
nachystána napojovací místa pro vodovod a kanalizaci. Jejich parametry budou upřesněny dle dodávky 
investora. 
 
Sociální zařízení: 
Klozet    – závěsný s nádržkou pro zazdění popř. SDK  
Umyvadla   – keramická, upevněná na šrouby do zdi 
Dřez v kuchyni  – součást vybavení interiéru 
Myčka, pračka  – napojení podmítkovým sifonem HL406 
 
Použití baterií : 
- u zařizovacích předmětů – stojánkové pákové baterie u umyvadel a dřezů, nástěnné pákové 

sprchové baterie 
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Elektrická energie 
Provozování objektu bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro instalované spotřebiče, vnitřní a 
venkovní osvětlení. 
Bytový dům bude napojen na stávající rozvody distribuční sítě a dle pokynů energetické společnosti 
z distribuční sítě NN, vedoucí po pozemcích stavebníka.  
 
Sdělovací vedení 
Prozatím se nepočítá s napojením telefonní sítě O2 a jiných nároků, týkající se sdělovacích vedení, 
v navrhovaném záměru není uvažováno. 
 

e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury. 
 
Řešení technické a dopravní infrastruktury dle koordinační situace. Objekt bude napojen na stávající 
zpevněnou komunikaci na jižní straně pozemku. 
 

f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany.  
Projektovaným rozsahem objekt nepřesahuje vyznačené limitní hranice, které určuje zákon č. 100/2001 
Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č.1, kategorie II.  

Posuzovaný objekt má charakter individuální bytové stavby, bude se jednat o čistý provoz, s  
nízkou náročností na energie i jiné vstupy, bez požadavků na surovinové vstupy, s nízkými nároky na 
dopravní obslužnost, respektive významně nedojde k navýšení současné dopravní obslužnosti. 
Z procesu výstavby ani z vlastního provozování záměru nejsou reálně předpokládány žádné významné 
vlivy na sledované složky životního prostředí. Podle kritérií a limitů stanovených zákonem č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá tento záměr zařazení do příslušných kategorií 
posuzování záměrů. 

V rámci přípravy pro výstavbu záměru podal investor žádost o trvalé odnětí zemědělské půdy 
ze ZPF a ta byla odejmuta. Na ploše výstavby posuzovaného záměru nejsou zastoupeny žádné 
pozemky určené pro plnění funkce lesa (LPF). 
 

g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
Z hlediska soukromého vlastnictví a využití objektu i pozemku zde není požadavek na bezbariérové 
užívání. 
 

h)  Průzkumy a měření, vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové dokumentace. 
Byla provedena zevrubná prohlídka pozemku a dotčeného okolí. Pro účel stavby bytového domu bylo 
shledáno jako dostačující a vlastní geologický průzkum bude nahrazen dimenzí základů pro nepříznivé 
geologické podmínky se zpevněným násypem pod základovými pasy o tl. 300mm. Proběhlo i měření 
radonu se středním radonovým rizikem výsledkem, více viz . Posudek o stanovení radonového indexu 
pozemku 
 
Hydrogeologické poměry 
Ze získaných informací chemismus vody není agresivní vůči stavebním konstrukcím. 
 
Seismické poměry 
Podle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb, náleží dotčené území do oblasti s otřesy 5oM.C.S. mimo 
dosah mladších tektonických linií i seismicky pohyblivějších pásem. V těchto podmínkách není nutné 
zabezpečovat stavby před účinky seismických sil. Rovněž nebezpečí sesuvů půd není v dotčeném 
území aktuální. 
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Radonové riziko 
Výsledkem provedeného radonového průzkumu bylo zjištění, že stavba vyžaduje protiradonová 
opatření pro střední radonové riziko podle normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
Více viz. Posudek o stanovení radonového indexu pozemku.  
 
Klimatické poměry 
Klimatické poměry na dotčeném území jsou určeny zeměpisnou a výškopisnou polohou, reliéfem 
krajiny, srážkovými i větrnými poměry atd. 
Základní údaje o dotčeném území jsou čerpány ze zpracované rajonizace klimatických oblastí Ě.Quitt – 
Klimatické oblasti Československa (1971). 
 

i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém. 
Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity mapové podklady, katastrální mapy a 
geodetické zaměření autorizovaným geodetem panem Janem Kotlaříkem, zpracované ve výškopisném 
a polohopisném systému JTSK. 
 

j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty, technologické soubory. 
 
Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

 
SO100 - Inženýrské sítě 
SO110 - Bytový dům 
SO120 - Úpravy vnějších ploch 

 
k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby. 

Rozsah díla nepodléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 
nepředpokládá se negativní vliv na přilehlé okolí. Jedná se o výstavbu pro individuální bydlení. Proto se 
můžeme především zaměřit na složky vznikajícího ze stacionárních zdrojů. Hluk ze stacionárních zdrojů 
není předpokládán a již vůbec není předpokládáno překročení povolených limitů vůči okolnímu 
prostranství a okolní zástavbě dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. K znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů je vzhledem ke způsobu vytápění a 
ohřevu teplé užitkové vody minimalizováno použitím moderních zařízení.  
Znečištění ovzduší z dopravy je řešeno v rámci zákona č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší, kde není 
upravena kategorizace a zařazování mobilních – dopravních zdrojů znečišťování ovzduší. Jsou zde 
pouze definovány, avšak podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním mobilními zdroji upravují 
zvláštní předpisy, například technického zaměření pro výrobce vozidel apod. 
 

l)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Při realizaci musí být dodržen projekt, všechny platné ČSN, včetně vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 
výrobků a materiálů. V průběhu stavby jsou oprávněny provádět speciální pracovní úkony, vyžadující 
zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat, budou rovněž dodržovány všechny 
příslušné ČSN, včetně Vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy 
související. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně proškoleni. 
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2.   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Konstrukce objektu je navržena ze systému Porotherm se železobetonovým monolitickým stropem. Tyto 
svislé a vodorovné konstrukce jsou uloženy na betonových základových pasech. Navržená konstrukce 
objektu splňuje současné ČSN a platné stavební zákony a související předpisy a je certifikována 
výrobcem a dodavatelem stavby – Wienerberger. Konstrukce jsou posouzeny ve statickém výpočtu, 
který je součástí této dokumentace. 
 
3.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Jde o stavbu s  požadavky na požární bezpečnost staveb OB2. Všechny konstrukce stěn budou 
zhotoveny z materiálu, který nešíří požár. Všechny dveře a ostatní otvory budou navrženy tak, aby 
splňovaly příslušnou odolnost. Viz požární zpráva, která je součástí této dokumentace. 
 
4.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Stacionární spalovací zdroje 
Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude použito čtyř nezávislých plynových kotků v každém bytě.  
 
Mobilní (dopravní) zdroje 
Zákonem č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší není upravena kategorizace a zařazování mobilních – 
dopravních zdrojů znečišťování ovzduší. Jsou zde pouze definovány, avšak podmínky ochrany ovzduší 
před znečišťováním mobilními zdroji upravují zvláštní předpisy, například technického zaměření pro 
výrobce vozidel apod. 
Je zřejmé, že četnost osobní obslužné dopravy, související s provozováním posuzovaného záměru, je 
nízká, rovněž kapacita parkovacích stání na pozemku záměru je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. 
podlimitní. Vzhledem k těmto skutečnostem nevzniká (ve vztahu k požadavkům určených přílohou č. 9 
k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.) povinnost dokladovat povolení k umístění stavby související 
s dopravou z hlediska znečištění ovzduší, rozptylovou studií ani odborným posudkem. 
Ve vztahu ke stanovené četnosti obslužné dopravy bude produkce emisí těchto mobilních zdrojů 
záměru velmi nízká (produkci sledovaných znečišťujících látek lze reálně stanovit pouze v jednotkách 
kilogramů za rok) a bude naprosto nepodstatná z hlediska možných vlivů na znečišťování ovzduší 
dotčeného území. 
 
Plošné zdroje 
Plošné zdroje znečišťování ovzduší se při provozování posuzovaného záměru nebudou vyskytovat. 
Vozovky, parkovací a manipulační a odstavné plochy na pozemku budou mít zpevněný a bezprašný 
povrch, ostatní plochy budou zatravněné. 
 
Ovzduší 
Zdroji znečišťování ovzduší mohou být práce při přípravě pozemku a vlastní výstavbě. 
Z hlediska možného znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje tuhých znečišťujících látek, 
krátkodobého charakteru, vznikajících především při pracích na zakládání stavby. Množství 
produkovaného prachu z provádění těchto prací nelze přesně kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje je nutno 
eliminovat v závislosti na charakteru prací, na vlhkosti zpracovávaných substrátů, klimatických 
podmínkách atd. Při provádění stavby na zakládání stavby je nutné udržovat zeminu vazkou a 
v prostoru staveniště kropením povrchů zamezit vzniku sekundární prašnosti při pojezdu vozidel. Při 
výstavbě není uvažováno s manipulací se suchými sypkými substráty na volném prostoru. 
Dalšími nepodstatnými zdroji znečišťování ovzduší pro období výstavby budou exhalace z provozu 
stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje je nutné považovat za 
nahodilé a krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení produkce emisí. Produkci znečišťujících 
látek z tohoto období lze klasifikovat jako minimální a prakticky nesledovatelnou. 
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Celé období výstavby posuzovaného záměru je možné z hlediska kvality ovzduší označit za dočasné, 
krátkodobé, přesně neidentifikovatelné a při dodržení uvedených zásad i bez podstatných vlivů na 
dotčené území.  
 
Vody, množství odpadních vod a jejich znečištění 
Při provozovaní bude docházet k produkci jednak splaškových odpadních vod a jednak dešťových vod 
ze střech objektů a ze zpevněných ploch na pozemku, který sice není umístěn v lokalitě, která je v 
dosahu stávajících kanalizačních sítí, ale tento problém je vyřešen. Bilance a  jsou zohledněny v bodě 
11.a této zprávy. 
 
Odpady, kategorizace a množství odpadů 
Předpokládaná produkce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, je odpad každá 
movitá věc, která se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č.1 zákona, bude vzhledem k charakteru a funkci posuzovaného záměru, kterou je 
funkce bydlení, jak z hlediska množství tak druhové skladby velmi nízká. 
Produkce odpadu z období běžného provozování posuzovaného záměru, včetně očekávané druhové 
skladby, je v následující tabulce stanovena na základě dnešní potřeby domácností s přihlédnutím na 
celkovou kapacitu objektu výstavby a počtu obyvatel.: 
 
Zatřídění odpadů Místo produkce Doporučené 

zneškodnění 
Orientační 
množ. t.r-1 

      
150101 Papírové a lepenkové 

obaly 
Kat. O Domácnost Sběr odpadů 2,0 

150102 Plastové obaly Kat. O Domácnost Sběr odpadů 1,6 
200121 Zářivky a jiný odpad 

obsahující rtuť 
Kat. N Domácnost Odstranění opr. 

osobou 
0,002 

200201 Biologický odpad Kat.O Údržba zeleně Kompostárna 2,5 
200301 Směsný komunální 

odpad 
Kat. O Domácnost Odstranění opr. 

osobou 
4,8 

200303 Uliční smetky Kat. O Údržba ploch Spalovna 0,2 
 
Upřesnění produkce odpadů bude zpracováno v průběhu provozování posuzovaného záměru, 
v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. a dalších prováděcích předpisů platných v oblasti 
odpadového hospodářství, vyhlášky MŽP č. 381 a 383/2001 Sb. a eventuelních jejich pozdějších 
novelizací. Při dodržování předpisy stanovených požadavků není předpoklad, že u provozování 
posuzovaného záměru dojde k vzniku kolizí v oblasti odpadového hospodářství. 
 
Období výstavby 
Pozemek určený k výstavbě je volný a nezastavěný, bez vzrostlých dřevinných porostů a v současnosti 
využívaný jako louka. V rámci přípravy výstavby záměru dojde na zastavované ploše k sejmutí ornice, 
úpravě a vyrovnání terénu pro objekt. 
S ornicí bude naloženo dle podmínek určených v souladu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF. 
Ostatní zemina bude využita pro vyrovnání terénu, s odvozem mimo plochu staveniště není uvažováno. 
Produkce odpadů z této přípravné fáze není předpokládána. 
Vlastní výstavba rodinného domu bude provedena dodavatelským způsobem a bude určena na základě 
výběrového řízení. Smlouva uzavřená s dodavatelem stavebních prací bude specializovanou firmou. 
Tato firma zahrnovat i požadavky na sledování vznikajících odpadů z činnosti výstavby a na způsob 
jejich zneškodňování dodavatelem do ukončení prací. Výkazy o množství a doklady o způsobu 
zneškodnění odpadu budou předávány investorovi stavby v termínu ukončení prací. 
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Investorem budou vytvořeny potřebné prostorové i organizační podmínky na vyznačeném staveništi pro 
možné shromažďování odpadů v období výstavby. 
 
5.   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Budou realizována potřebná protipožární technická opaření k rychlé eliminaci požáru i zásahu hasící 
techniky. 
 
6.   OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Hluk – stacionární zdroje hluku 
Hluk ze stacionárních zařízení není uvažován, jedná se vnitřní zařízení pro výrobu tepla a teplé vody a 
u těchto zařízení není hluk předpokládán. Jiné zařízení není uvažováno. 
 
Hluk – mobilní dopravní zdroje hluku 
Mobilní zdroje hluku budou tvořit průjezdy osobních vozidel obslužné dopravy na cestách na pozemku. 
Hlukové vlivy na okolí z mobilních zdrojů jsou zanedbatelné, jedná se o bytový dům se čtyřmi 
jednotkami, kde je počítáno maximálně osmi automobilů.  
Mimo pozemek záměru bude veškerá obslužná doprava využívat síť veřejných komunikací, na kterých 
se stane, respektive v současné době stává součástí běžné silniční dopravy. 
 
Hluk - období výstavby 
K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení hlukových vlivů z období výstavby záměru (stavební činnost 
a stavební doprava) není v této fázi dostatek konkrétních údajů. Vzhledem ke vzdálené poloze pozemku 
a dostatečné vzdálenosti sousedních objektů, nebude stavba hlukově rušit, přesto bude maximální 
snížení míry obtěžování hlukem v okolí lokality výstavby zajištěno následujícími opatřeními: 

• Stavební činnosti budou prováděny v pracovních dnech a v denní době se zahájením po 07 hod 
a skončením před 21 hod. 

• Obyvatelé v okolních bytových stavbách budou včas seznámeni s termíny, způsobem a 
průběhem prováděných hlučných prací při stavebních činnostech. 

• Bude určen zodpovědný pracovník za provádění stavebních prací a jeho jméno, včetně 
kontaktů bude vyvěšeno na veřejnosti přístupném místě. 

• Termín i zajištění průběhu stavebních prací bude oznámen a projednán s příslušným odborem 
orgánu ochrany veřejného zdraví. 

• Organizací prací, personálním a technickým vybavením bude na maximum zkrácen průběh 
provádění hlukově významných stavebních činností. 

• Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v dobrém technickém stavu. 
 
Při dodržení těchto opatření bude realizace výstavby záměru bez problému realizovatelná a pro okolní 
venkovní prostředí dotčeného území bude hluková zátěž únosná. 
 
Vibrace 
Objekt posuzovaného záměru nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a 
ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany 
lidského zdraví nebo vlivu na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. 
Rovněž nadlimitní působení vibrací vyvolané stavební činností nebo obslužnou dopravou záměru na 
budovy rozmístěných v okolí nejsou pravděpodobné. 
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7.   ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

a)  Splnění požadavků na energetickou náročnost budov. 
Objekt je navržen ze zcela obvyklých konstrukcí a jsou použity běžné materiály pro výstavbu používané 
v České republice. Obvodový a střešní plášť bude splňovat požadavky současné ČSN a to nejen 
ohledně tepelně technických parametrů. 
 

b)  Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
  
Posouzení je stanoveno v samostatné příloze a je součástí projektové dokumentace. 
Hlavním zdrojem tepla jsou turbokotle o výkonu 4x24kW, umístěné v koupelnách bytových jednotek. Z 
navrženého zdroje tepla je napojen ohřev TUV. 
 
 
8.    ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU  SCHOPNOSTÍ POHYBU A      
       ORIENTACE       
Z hlediska soukromého vlastnictví a využití objektu i pozemku zde není požadavek na bezbariérové 
užívání. 
 
9.   OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Tato problematika je řešena dle potřeby. Podlahové konstrukce budou chráněny proti účinkům zemní 
vlhkosti hydroizolacemi. Objekt bude chráněn proti účinkům bludných proudů a úderům blesku 
uzemňovací podzemní soustavou a bleskosvody. Ocelová výztuž základových konstrukcí bude 
chráněna dostatečným krytím betonu. Veškeré venkovní ocelové konstrukce budou chráněny proti 
korozi žárovým zinkováním a vrchními barevnými nátěry. Dřevěné konstrukce pak budou chráněny 
tlakovou impregnací a povrchovými bezbarvými nátěry. 
 
10.   OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vzhledem k typu stavby a lokalitě se ochrana obyvatelstva (CO) nepředpokládá a ani není požadována 
dotčenými orgány státní správy. 
 
11.   INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 

a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod. 
Odvodnění pozemku je řešeno v součinnosti se zneškodňováním odpadních vod, které povedou do 
vsakovacího tunelu na pozemku investora. 
 
Splaškové vody 
Splaškové vody budou napojeny na kolemjdoucí kanalizaci. Viz dokumentace zdravotechniky. 
 
Dešťové vody 
Dešťové vody budou vsakovány vsakovacím tunelem na pozemku stavby. Výpočet množství dešťových 
vod a výkresy viz dokumentace zdravotechniky. 
 
 

b)  Zásobování vodou. 
Objekt je umístěn v lokalitě, která je zásobovaná vodovodním řádem s pitnou vodou, tento řad prochází 
okolo pozemku investora. Novostavba bude užívat stávající vodovodní připojení, napojením do nově 
budované vodoměrné šachty – viz koordinační situace. Vlastní rozvody pitné a teplé užitkové vody 
po objektech bude provedeno izolovaným plastovým potrubím. 
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c)  Zásobování energiemi. 

Provozování objektu bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro instalované spotřebiče, vnitřní a 
venkovní osvětlení a ústřední vytápění. 
Více v příslušné části dokumentace elektroinstalace. 
 
Bytový dům bude napojen na stávající rozvody distribuční sítě a dle pokynů distribuční společnosti. 
V období výstavby bude potřebné množství odebíráno ze stávajících rozvodů NN a to přes staveništní 
elektroměrový rozvaděč. 
 
Zemní plyn 
Objekt bude napojen na tento typ energetického média. 
 

d)  Řešení dopravy 
 
Nově budované zpevněné plochy budou komunikačně napojeny na stávající veřejnou asfaltovou 
komunikaci na p.č. 4866. Před objektem bytového domu, respektive před vjezdem do garáží, je 
navržena manipulační plocha pro případné stání vozidla.  
 

e)  Povrchové úpravy okolí stavby, vegetačních úpravy 
 
Objekt bude ležet v svažitém terénu, nepředpokládají se ale větší terénní úpravy. 
 
Hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou zahájeny provedením sejmutí ornice v tl. 150 mm v celém rozsahu.  
Po tomto odhumusování se provedou hrubé terénní úpravy, kterými budou vytvořeny základní výchozí 
pláně na budoucí konstrukce jednotlivých stavebních objektů. Od vybudovaných vodorovných plání 
budou vycházet všechny další stavební práce. Humus bude uložen na zemní deponii na pozemku 
investora a při konečných zemních úpravách bude použit ke zpětnému ohumusování zelených ploch. 
Při dokončení stavby budou všechny nezpevněné plochy upraveny do konečného stavu, opatřeny 
vrstvou humusu tl. 15cm a osety travou vč. ošetřování do dvou pokosů. Budou také vysázeny vzrostlejší 
stromy o průměru kmene cca 10 cm vč. opěrných kůlů s ošetřováním do úplného zakořenění, výběrem 
dle majitelů nemovitosti. 
 

f)  Elektronické komunikace, Sdělovací vedení 
 
Nároků na sdělovací vedení není uvažováno; ani pro období výstavby. 
 
 
12.   VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY 
Jiných technologických zařízení pro řešené objekty není uvažováno. 



ZÁVĚR 
 
Již v počátcích návrhu jsem chtěl objekt, který bude příjemný pro bydlení.  
 
Snažil jsem se využít svažitosti terénu a objekt do něj zakomponovat. Proto vychází hlavní vstup do 
podesty. Do suterénu jsem umístil garáže, k dispozici pro každou bytovou jednotku. Odpadá tak večerní 
boj o parkovací místa. 
 
Čtyři bytové jednotky v celém objektu zajistí komfortnější bydlení. Každý byt má nejméně dva pokoje, 
obývací kuchyň a vlastní kotel. Součástí jsou i větší terasy. A komu nestačí ani ty, může navštívit střešní 
prostor. Přeci jen zelených ploch v okolí bytové zástavby není mnoho; pozemky stojí spoustu peněz. 
Rozhodl jsem se tedy využít zastřešení budovy a vytvořit soukromou klidovou zónu.  
 
Dům možná na první pohled vypadá stroze. Avšak myslím, že dispozičně se mi povedlo navrhnout 
bydlení s atraktivními podmínkami nenápadného bydlení, což bylo mým cílem. 
 
Od původní verze se příliš neliším. Od počátků návrhu jsem měl jasně stanovené cíle a těch jsem se 
držel. Těch bych i já, jako potenciální investor, chtěl nalézt ve svém vlastním bydlení. 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
 
Normy ČSN 
 
www.wienerberger.cz 
 
www.google.cz 
 
www.dektrade.cz 
 
www.rockwool.cz 
 
www.bachl.cz 
 
www.baumit.cz 
 
www.ferona.cz 
 
Svoboda software – program teplo 
 
www.knauf.cz 
 
www.mea.cz 
 
 
 
 
 
 
  



SEZNAM PŘÍLOH: 
 

1. SITUACE, M 1:200 
2. ZÁKLADY, M 1:50 
3. PŮDORYS 1PP, M 1:50 
4. PŮDORYS 1NP, M 1:50 
5. PŮDORYS 2NP, M 1:50 
6. PŮDORYS 3NP, M1:50 
7. STŘECHA, M 1:50 
8. ŘEZ A-A´, M 1:50 
9. ŘEZ B-B´, M 1:50 
10. POHLEDY, M 1:100 
11. STROP NAD 1PP, M 1:50 
12. STROP NAD 1NP, M 1:50 
13. DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI, M 1:5 
14. DETAIL DVEŘÍ NA STŘECHU, M 1:5 
15. DETAIL ATIKY, M 1:5 
16. DETAIL NAPOJENÍ PODLAHY TERASY, M 1:5 
17. DETAIL SOKLU, M 1:5 
18. VÝPIS PRVKŮ 
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