
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

BYTOVÝ DŮM V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 
BLOCK OF FLATS IN BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 

 
SLOŽKA A – DOKLADOVÁ ČÁST 

 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JAROSLAV NĚMEC  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Doc. Ing. MILAN OSTRÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 

 
 
 

BRNO 2014 



SEZNAM PŘÍLOH: 
A) TITULNÍ LIST 
B) ZADANÍ VŠKP 
C) ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM A 

ANGLICKÉM JAZYCE 
D) BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 
E) PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE 
F) PODĚKOVÁNÍ 
G) OBSAH 
H) ÚVOD 
I) VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
J) ZÁVĚR 
K) SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
L) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
M) SEZNAM PŘÍLOH 
N) POPISNÝ SOUBOR VŠKP 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 
studia 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. Jaroslav Němec 

Název Bytový dům v Bystřici nad Pernštejnem 

Vedoucí diplomové práce Ing. Milan Ostrý, Ph.D. 

Datum zadání 
diplomové práce 

31. 3. 2013 

Datum odevzdání 
diplomové práce 

17. 1. 2014 

V Brně dne 31. 3. 2013 

     .............................................           ...................................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 



  

Podklady a literatura 

- snímek katastrální mapy a situace území (s výškopisem a inženýrskými sítěmi); 
- směrnice děkana č. 19/2011 a dodatky  
- studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura; 
- Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), Stavební zákon č. 
183/2006 Sb., Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. 20/2012 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a další platné zákony, vyhlášky, nařízení vlády ČR 
a české technické normy.  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby „Bytový dům v 
Bystřici nad Pernštejnem“. 
Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a 
vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů vedoucího práce. 
Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky (v textovém a grafickém 
editoru). Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k obhajobě budou předloženy 
složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s předepsaným popisem se zlatým 
písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny popisovým polem s uvedením seznamu příloh na 
vnitřní straně složky.  
Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis námětu 
na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – body A,B,F dle 
vyhlášky č.499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se zadáním, změny 
oproti původní studii). Příloha textové části VŠKP je povinná a bude obsahovat výkresy pro 
provedení stavby (technická situace, osazení do terénu, základy, půdorysy řešených podlaží, 
konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílců popř. výkresy tvaru 
stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah určí vedoucí práce), zprávu 
požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí včetně zadané 
specializované části. O zpracování specializované části bude rozhodnuto vedoucím DP v průběhu 
práce studenta na zadaném tématu.  

Předepsané přílohy 

  

.............................................      

Ing. Milan Ostrý, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce 

 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
PD ve stupni stavební části k provedení novostavby čtyřpatrového Bytového domu 

v ,,Bystřici nad Pernštejnem“ s provozovnou veterinární ambulance a se 7 vestavěnými garážemi 
situované v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina. Objekt BD 
má 8 bytových jednotek. Objekt je navržen jako pravidelný kvádr s vystupujícím 1. Nadzemním 
podlažím jižním, severní a východním směrem. Obvodová plášť je navržen z vápenopískových 
tvárnic systému SENDWIX s vnějším kontaktním zateplením a s plastovými okenními 
konstrukcemi s izolačním trojsklem. Stavba má plochou střechu. Koncepčně byl objekt navržen 
jako pasivní dům s klasifikační třídou prostupu tepla obálkou budovy A- velmi úsporná. 
  
Klí čová slova 
  
Novostavba BD, Bystřice nad Pernštejnem, veterinární ambulance, garáže, SENDWIX, plochá 
střecha, plastová okna s izolačním trojsklem, energeticky velmi úsporná obálka budovy 
  
  
Abstract 

Project documentation in stage construction of the new building a four-storey residential 
building in,, Bystřice nad Pernštejnem " with establishment of the veterinary ambulance, and 7 built 
garages located in Bystřice Pernštejnem. Block of flats has 8 units. The building is designed as a 
regular block with projecting first Above ground floor south, north and east. The cladding is made 
from blocks SENDWIX system with external plastic contact insulation and window construction 
with triple glazing. The building has a flat roof. Conceptually, the building was designed as a 
passive house with the class of heat transmission through the building envelope A-very economical. 
  
Keywords 
 
Block of flats, Bystřice nad Pernštejnem, veterinary ambulance, garages, SENDWIX, flat roof, 
plastic windows with triple glazing, very economical envelope of building 
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ÚVOD: 
 
 Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je novostavba 
,,Bytového domu  v Bystřici nad Pernštejnem“ s provozovnou veterinární ordinace a 
vestavěnými garážemi. Objekt je situován v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem 
v okrese Žďár nad Sázavou. V objektu je 8 bytových jednotek a různém dispozičním 
uspořádání a v 1. Nadzemním podlaží je situováno 7 garážových stání a také 
veterinární ordinace. Objekt splňuje současné požadavky na komfortní hromadné 
bydlení a zároveň respektuje okolní zástavbu. 
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   A.1.  Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 
   a)  Název stavby:   Bytový dům v Bystřici nad Pernštejnem 

 

   b) Místo stavby:   Bystřice nad Pernštejnem, 

 Katastrální území:  Bystřice nad Pernštejnem 

 Vlastník parcely:  Město Bystřice nad Pernštejnem 

 Parcelní čísla pozemků: 3052/1 

 Výměra pozemku:  35155 m2 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Obchodní název:  Město Bystřice nad Pernštejnem 

Adresa:   Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

IČO:    00294136 

 
 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zodpovědný projektant: 

Jméno a příjmení:  Bc. Jaroslav Němec 
Adresa:    Jívová 890  

Bystřice nad Pernštejnem  
593 01 

Tel.:    +420 774 230 916 
E-mail:    NemecJ9@study.fce.vutbr.cz 
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    A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení 
stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo 
opatření) 
 

Bylo vydáno stavební povolení  
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, oddělení Stavební úřad, Příční 405, Bystřice nad 
Pernštejnem 
č.j. MVNM/9608/2013 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě  byla  zpracována  
projektová dokumentace pro provádění stavby 
 

byla zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby 
   c) další poklady  

 
-investiční záměr 

 -textová část  
 -předběžný výpočet obálky budovy 

-předběžný výpis skladeb 
-výkresy v měřítku 1:100 a to: -půdorys 1NP 

-půdorys 2NP 
-půdorys 3NP 
-půdorys 4NP 
-řez A-A‘ 
-řez B-B‘¨ 
-studie střechy 
-studie základů 
-pohledy (severní, východní, jižní, západní) 
-situace 

   A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Stavba je umístěna na pozemku s parcelním číslem 3052/1, rozloha pozemku je 35115 m2, 
dosavadní využití pozemku je v katastru nemovitostí popsáno jako orná půda. 

 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.) 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v  chráněné přírodní nebo památkové rezervaci. 
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c) údaje o odtokových poměrech 
Místo pro stavbu je v mírném svahu jižním směrem. Stavba je odvodněna do kanalizačních vpustí. Střecha je 

odvodněna pomocí dvou střešních vtoků, které ústí do akumulační nádrže přes zemní filtr. Přebytek deěťové vody 
bude sveden do jednotné kanalizace. 
d) údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 
popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
        Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Bystřice nad Pernštejnem. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
   povolením stavby a  v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací 
 

Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Oprávněné požadavky a připomínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace .   
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nejsou známy. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 
  
A.4 Údaje o stavbě 
   a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  Novostavba 
   b) Účel užívání stavby:     obytné jednotky,  

samostatné garáže, 
veterinární ambulance 

   c) Trvalá nebo dočasná stavba:    trvalá stavba 
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 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.): 
 
Jedná se o novostavbu. Žádné zvláštní předpisy nejsou známy. Pozemek je veden jako orná půda, žádné stávající 
stavby se na pozemku nenacházejí, novostavba neovlivní stavby pod ochranou jiných právních předpisů. 
e)Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb: 
 

požadavky obsažené ve vyhl. 268/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. jsou splněny 
        
   f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2):  

Nejsou známy. 

   g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Není znám. 

   h)navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):    
Zastavěná plocha objektu:    434,4 m2 

Obestavěný prostor :      4704,77 m3 

Počet bytových jednotek :    8 (30 obyvatel) 

Počet garáží:     7 

 
     
   i)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.): 
 
Potřeba tepla: 
 Objekt je navržen v pasivním standardu, takže spotřeba tepla na vytápění bude minimální. Zdrojem 
tepla pro vytápění a přípravu TV je CZT z nedaleké kotelny na biomasu. Přípojka je umístěna v suterénu 
objektu v technické místnosti, je systému voda/voda a zajišťuje dodávky topné a teplé vody. Přípojka se 
skládá z měřiče a odečítače tepla, filtru a uzavíracích armatur. 
 Jedná se o dvoutrubkový systém vytápění. 
 
Spotřeba vody: 

Objekt bude vybaven zařízením pro využití dešťové vody ke splachování a jako údržbová voda. Při 
podrobném rozboru dešťové vody a její vhodnosti k praní prádla by mohla být dešťová voda využita i 
k praní prádla. Při nedostatku dešťové vody bude potřeba vody doplněna z vodovodu pitnou vodou. 
 Stejně jako dodávka topné vody je i dodávky teplé vody realizována z nedaleké kotelny na biomasu. 
Přípojka je umístěna v suterénu pod schodištěm vedle přívodu topně vody. 
 
   j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
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- Termín výstavby určí investor 

-  Doba realizace:   12 měsíců 

   k) Orientační náklady stavby (ceny brány z www.stavebnistandarty.cz - Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 
2013 
Bytový dům:    4663 Kč/m3 x 3295 m3 � 15 341 520 Kč 
Veterinární ordinace:  6837 Kč/m3  x 238 m3  � 1 415 148 Kč 
Garáže:    4048 Kč/m3  x 1008 m3 � 4 164 048 Kč 
Zámková dlažba:  784 Kč/m2  x 506 m2  � 404 800 Kč 

Asfaltová komunikace:  2350 Kč/m2  x 1094 m2 � 2 570 900 Kč 
Celkové orientační náklady stavby:      23 896 416Kč 
    
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Bytový dům 

SO 02 Parkoviště 

SO 03 Veřejná komunikace 

SO 04 Chodník 

SO 05 Přípojka vody 

SO 06 Přípojka kanalizace 

SO 07 Přípojka NN 

SO 08 Přípojka teplovodu 

 
 

    

 

            Brno, leden 2014                                         Vypracoval:  Jaroslav Němec 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Objekt bytového domu se nachází na pozemku stavebníka, parcelní číslo 3052/1 katastrální území 
Bystřice nad Pernštejnem. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Tento pozemek je podle 
územního plánu města Bystřice nad Pernštejnem veden jako zastavitelné území, konkrétněji pro hromadné 
bydlení, objekty do 4 NP. 

V bezprostředním okolí předmětného objektu jsou místní obslužné komunikace z litého asfaltu a pěší 
komunikace částečně dlážděné nebo z litého asfaltu, kromě těchto ploch se zde nacházejí zatravněné plochy 
s vzroslými stromy a keři. 

Jedná se o stavební parcelu obklopené okolní stávající zástavbou. Stavební parcela se nachází v blízkosti 
stávajících objektu hromadného bydlení a to dle situace dva věžové domy o 8 patrech a 4 podlažní panelový 
domů. 

Terén pozemku je mírně svažitý směrem k jihu. Přístupnost pozemku je přímo z ulice Lužánky. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

 

Byl proveden předběžný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum: 

Inženýrskogeologické zhodnocení: 
 
Popsané základové poměry v mírném svahu lze považovat za jednoduché (čl. 20). Podzemní voda 

neovlivňuje návrh založení. 
Projektovaná čtyřpodlažní stavba je náročná (čl. 21). Při návrhu náročných staveb v jednoduchých 

základových poměrech se postupuje podle 2. Geotechnice kategorie, tj. počítají se mezní stavy únosnosti a 
použitelnosti. Do výpočtů se užívají směrné půdně mechanické parametry. 

Základová spára se doporučuje umístit 1,2 m pod povrch terénu. 
Svahy základové jámy (dočasné) lze uvažovat o sklonu 2:1.  
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Na pozemcích sousedících s objektem navrhovaného bytového domu se nacházejí inženýrské sítě 
RWE, OVaKu, ČEZu a Telefonicy O2, které nebudou stavbou dotčeny, stejně jako se nebude 
pracovat v pásmu stávajících vzrostlých stromů. Podrobněji viz. Koordinační situace stavby. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.   
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní zástavbu a okolní pozemky. Stavba bude prováděna tak, 

aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků. Při výstavbě může dojít ke krátkodobému zvýšení 
hlučnosti a prašnosti. Během výstavby budou dělány opatření proti znečištěné komunikace a ostatních 
travnatých ploch, tj. bude třeba čistit kola dopravních prostředků. Požárně nebezpečný prostor od objektu 
nezasahuje na sousední pozemky. 

Dešťová voda ze střech bude svedena do zásobníku pro dešťové vody umístěné na pozemku. Projekt 
předpokládá využívání dešťových vod v objektu.  
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Odtokové poměry v území nebude objekt ovlivňovat. Okolní plochy jsou navrženy tak, aby voda mohla 
bez problémů odtékat.  

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice nebo kácení dřevin. Jedná se o volný 
pozemek, dosud využívaný jako pole. 

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 

Při realizaci navrhovaného objektu dojde k trvalému záboru půdy náležejícího do zemědělského půdního 
fondu (ZPF).  Bude potřeba zařídí tvalé vynětí z půdního fondu. 

 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
 

Objekt bude napojen na kanalizační, vodovodní a teplovodní technikou infrastrukturu po vytyčení a 
přípojení na objekt budou vybudovány komunikace pro příjezd k objektu. Bude vybudována veřejná 
komunikace a parkovací plochy. Dále pak chodníky pro pěší a ostatní plochy budou zatravněny. 

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

 
Výstavba se bude řídit celkovým harmonogramem stavby a harmonogramy jednotlivých etap. 

Nejdříve se provedou zemní práce včetně sejmutí ornice a její uložení na pozemku, dále přípojky 
inženýrských sítí. Následně se provede hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, práce vnitřní a 
dokončovací. Nakonec budou realizovány zpevněné plochy, venkovní parkovací stání, terénní a sadové 
práce. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Objekt je navržen pro účely ubytování s přídavnou provozní funkcí veterinární ordinace, která 
se nachází v 1. Nadzemním podlaží.  

Bytový dům má tři funkčně oddělené části. Bytový prostor, ve kterém je umístěno celkem 8 
bytů (včetně jednoho bezbariérově řešeného bytu). Komunikační prostor ve vertikálním směru bytové 
části je řešen dvouramenným schodištěm a také bezbariérově řešeným výtahem. Hlavní vchod do této 
části je umístěn na severní straně objektu vedoucí přes zádveří. Byty jsou umístěny ve třech 
nadzemních podlažích (2.NP-4.NP).  

Další funkční částí, která je součásti objektu je veterinární ordinace situována v 1. NP 
v severovýchodní části. Před ordinací jsou navržena parkovací stání pro návštěvníky (pacienty). 
Vchod do tohoto provozu je taktéž ze severní strany a vede do zádveří (chodby), ze kterého je 
přístupno hygienické zázemí (WC pro zaměstnance, WC pro muže a WC řešeno bezbariérově určeno 
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pro ženy a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) a čekárna. Z čekárny je přístup do 
ordinace a skladu krmiva a léčiv. Ze samotné ordinace je pak přístup na operační sál. 

Poslední funkčně oddělenou částí budovy jsou v podstatě společné prostory, technické zázemí, 
garáže a sklepní kóje.  

Garáže jsou umístěny v jižní části 1. Nadzemního podlaží a jsou vzájemně odděleny. Příjezd do 
každé garáže je z místní komunikace. Každá garáž má sekční garážová vrata. Z každé garáže je 
východ uvnitř objektu na chodbu, z které je přístup jak ke sklepním kójím, tak ke schodišti s výtahem, 
odkud je přístup do dalších pater (2. – 4. NP) do obytné části. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Z územního plánu města Bystřice n. P. je patrné, že na pozemku, který je určen k zastavění objekty, 
určené k hromadnému bydlení se mohou stavět objekty s maximálně 4 nadzemními podlažími. První 
nadzemní vystupuje na jižní straně. Toto podlaží je určeno zejména pro garáže, sklepy, veterinární ordinaci a 
další domovní vybavení. Další podlaží jsou určena výhradně k bydlení. Výstupek na jižní straně je využit 
jako terasa pro byty v 2. nadzemním podlaží. Hlavní stup do budovy je situován na severní straně a to do 
bytové části i do veterinární ordinace. Ze severní strany jsou vytyčeny plochy pro parkování uživatelů bytů a 
návštěvníky veterinární ordinace.  

 
Zastavěná plocha:   434,4 m2 
Obestavěný prostor:   4704,77 m3 

Užitná plocha byty :  743,49 m2 

Užitná plocha ordinace:  58,77 m2 

 
Počet nadzemních podlaží:  4 
Počet funkčních jednotek:  8 bytových jednotek 

16 parkovacích stání (parkoviště 
     7 garáží (1.NP) 
     prostor veterinární ambulance: 1.NP 
     kanceláře: 2.NP a 3.NP 
   

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

 

Objekt má 4 nadzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou. Jedná se o zděný bytový dům z tvarovek 
systému SENDWIX. Vodorovné nosné konstrukce tvoří polomontované stropy systému POROTHERM. 
Objekt je zateplen minerální vatou systému ROCKWOOL. Jedna se o kontaktní zateplení. Jako vnější 
povrchová úprava je použita tenkovrstvá omítka systému BAUMIT. Barva je světle modrá. První nadzemní 
podlaží ja použita jako povrchová úprava mozaiková omítka systému BAUMIT v barvě světle hnědé. Okna 
jsou navržena plastová od firmy DAFEPLAST v imitaci dřeva v barevné provedení zlatý dub.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
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Provozní je navrženo tak, aby  rozdílné provozy v objektu se vzájemně negativně neovlivňovaly. 
 
Provoz ordinace: 
 Je zajištěn dostatečný počet parkovacích míst pro návštěvníky veterinární ordinace. Jedná se o menší 
ordinace pro ošetření zejména koček a psů a drobného zvířectva. Dispozičně je řečeno bezbariérově. Je zde 
hygienické zázemí, čekárna, ordinace sklad krmiva a operační sál. 
 
Provoz bytových jednotek: 
 Mají vlastní vstup, oddělený od provozovny. Do jednotlivých bytových jednotek je přístup pomocí 
dvouramenného schodiště a výtahu. V 1 NP jsou prostory pro uskladnění domácích potřeb, kol, kočárků 
apod. A je zde také přístup k jednotlivým garážím. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
Bytová část i veterinární ordinace jsou řešeny s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. a jsou dodrženy 
všechny jednotlivé požadavky obsažené v této vyhlášce. Viz. PD.  
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní předpisy. 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
 

Projekt bytového domu byl dispozičně navržen podle věcně příslušných norem a s ohledem na 
způsob využití a předpokládané požadavky investora. Stejně tak byla navržena i veterinární ordinace a 
ostatní prostory domu. Nosný systém objektu je příčný. Objekt je založen na základových pásech 
z prostého betonu. Střecha je plochá.  

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Objekt je navržen jako zděný ze systému SENDWIX z vápenopískový tvárnic, nosné zdivo je z tvarovek 
16 DF-LD tloušťky 240 mm, příčky jsou z tvárnic 4 DF-LD tloušťky 115 mm a v místech se zvýšeným 
požadavky na akustické vlastnosti jsou použity tvarovky 8 DF-LP AKU tloušťky 240 mm.  

Stropy jsou navrženy jako polomontované stropy POROTHERM tloušťky 290 mm. Objekt je 
zastřešen plochou střechou jednoplášťovou s hlavní vodotěsnou vrstvou z folie z m-PVC.  

Objekt je zateplen kontaktně systémem ETICS. Tepelná izolace je z tuhých minerálních desek 
systému ROCKWOOL tloušťky 280 mm. Střecha je zateplena tuhými minerálními deskami 
ROCKWOOL ve dvou vrstvách 2x 180 mm +spádová vrstva ve sklonu 3%.   

Okna a dveře jsou navržena plastová od firmy DAFE plast s izolačními trojskly, Profilový systém 
Progress.  
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Skladba terasy je provedena jako dlažba na podložkách, spádová vrstva z tepelného izolantu. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 

Naprostá většina konstrukcí je řešena systémově, tedy mechanická odolnost a stabilita je garantována 
výrobcem. Sloupy a průvlaky, vyztužení základových pásů a schodiště a také rohový překlad nad 
rohovou okenní sestavou je nutno navrhnout statikem. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 
Charakteristika bude uvedena v jednotlivých technických zprávách specializovaných projektů. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 

 
-osobní výtah přizpůsobený pro bezbariérové užití 
-solární panely pro využití obnovitelných zdrojů energie 
-systém nuceného větrání s rekuperací 
-akumulační nádrž 
-předávací stanice 
-zařízení pro využití dešťové vody v domácnosti 
 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Řešeno samostatně v části C3- Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
byla splněna veškerá kritéria z hlediska tepelně technického hodnocení konstrukcí. Podrobně viz. 
Seminární práce+ přílohy 
 

b) energetická náročnost stavby 
 
viz. tepelně technické posouzení příloha C2- Seminární práce 
jsou dodrženy veškeré požadavky na konstrukce z hlediska tepelné techniky 
dle výpočtu EŠOB je bytová část objektu zařazena do třídy velmi úsporná- A a veterinární ordinace 
jako úsporná- B  
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
v projektu se uvažuje s instalací solárních panelů na plochou střechu- projekt neřeší přesný návrh 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
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Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 
Hygienické limity výměny vzduchu pro pracovní prostředí ordinace a bytových budou zajištěny systémem 

nuceného větrání. Odvod zplodin z prostorů garáží bude zajištěno pomocí přirozeného větrání. Vytápění objektu 
je pomocí radiátorů, kde zdrojem tepla je nedaleká kotelna na biomasu. Vbytových prostorech a veterinární 
ordinaci je zajištěno dostatečné denní osvětlení, dle požadavků ČSN. Posouzení součástí Seminární práce 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
není známo, zda na pozemku existuje riziko pronikání radonu z podloží, předpokládá se však střední 
index radonu, proti kterému je dostačující návrh hydroizolačního souvrství 2x asfaltový pás Glastek 
40 Special Mineral 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 

Objekt se nenachází v území s předpokládaným výskytem. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 
Stavba není ohrožena vlivy technické seizmicity. 

 
d) ochrana před hlukem 

 
Objekt se nachází v klidně okrajové části města, kde nehrozí překročení hygienických limitů na 
ochranu před hlukem. Dále byli v projektu posouzeny všechny konstrukce, které musí mít 
požadované hodnoty na vzduchovou neprůzvučnost a kročejovou neprůzvučnost konstrukcí 
oddělující místností s různými provozy nebo požadavky na ochranu vnitřního prostoru před hlukem 
z venkovního prostředí. Podrobněji je problematika rozebrána v Seminární práci+ přílohy. 
 

e) protipovodňová opatření 
 

Vzhledem k poloze stavby není předmětem. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Všechna místa napojení inženýrských sítí budou na hranici pozemku investora. Přípojky bude nutné 

vybudovat s ohledem na to, že hromadná výstavba v okolí bude pokračovat podle územního plánu. Je potřeba 
na toto myslet při budování jednotlivých přípojek. Podmínky napojení budou dodržena dle požadavků jejich 
jednotlivých správců. 

 
 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
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Budou řešeny v jednotlivých projektových dokumentacích a technických zprávách vypracovaných 
stavebních objektů projektanty jednotlivých profesí. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Pozemek je v současné době veden jako orná půda, bude tedy nutno vybudovat komunikaci 
dočasnou pro stavební účely. Dopravní dostupnost k pozemku stavby bude zajištěna z východní 
strany z ulice Lužánky. Po výstavbě hlavního stavebního objektu SO01 bude vybudována nová 
asfaltová veřejná komunikace a to tak, že je předpokládáno s tím, že výstavba bude pokračovat dále. 
 

c) doprava v klidu 
 
Jsou navržena parkovací stání pro majitele (nájemníky bytů a pro návštěvníky veterinární ordinace. 
Navíc jsou v objektu situovány jednotlivé garáže v 1NP. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
 

Na pozemcích investora se neuvažuje s návrhem pěších nebo cyklistických stezek.  

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 
jelikož je pozemek v mírném svahu směrem k jihu budou teréní úpravy minimální. Úroveň upraveného 
terénu byla navržena podle osazení do terénu v úrovní -0,270 m (542,765 m n. m. ). Při dokončovacích 
terénních úpravách bude využito v co největší možné míře ornice uložená na pozemku. 
 
b) použité vegetační prvky 
 
V plochách, kde nebudou navrženy zpevněné plochy, bude navržena parková úprava. Zatravnění popřípadě 
menší keře.  
 

c) biotechnická opatření 
 
Žádná biotechnická opatření (lesní pásy, větrolamy apod.) nejsou při návrhu uvažována. 

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

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

Jako zdroj znečišťování ovzduší se uvažují bodové a plošné zdroje. Bodové zdroje jsou převážně 
výdechy odtahu vzduchotechnických systémů ze střechy. Nejvyšší emisní příspěvek bude od stacionárních 
zdrojů – spalování paliv osobních automobilů. Předpokládá se produkce emisí: NOx, PM10, PM2,5, benzenu  a 
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benzopyrenu. Plošné zdroje znečištění ovzduší představují parkovací plochy před objektem a provoz vozidel 
zaměstnanců a návštěvníků. Emisní příspěvek:  NOx, PM10, PM2,5, benzenu a benzopyrenu. Vzhledem k počtu 
venkovních parkovacích stání je emisní charakter plošných zdrojů velmi malý (zanedbatelný). V případě 
negativního vyjádření státního orgánu ochrany ovzduší bude vypracována podrobná rozptylová studie se 
zvolenými referenčními body a popř. realizace kompenzačních opatření. 
 
Voda: 

 Při stavebních pracích může být podzemní voda lokálně kontaminována únikem pohonných hmot, olejů 
apod., v případě havárie bude zahájena sanační opatření a odčerpání kontaminované vody. Ovlivnění proudění 
či změna hladiny podzemní vody se nepředpokládá. Ve fázi provozu bude objekt napojen přípojkou na vodovod 
DN 80 PE a na jednotnou kanalizaci DN300 KAM. Dešťové vody nebudou z objektu odváděny do dešťové 
kanalizace. V objektu je navržen systém využívání dešťové vody jako vody užitkové pomocí retenční nádrže a 
patřičných technických zařízení. Pouze v případě nadbytku vody bude přebytečná voda odváděna jednotnou 
kanalizací. Výstavbou objektu nedojde k výraznému ovlivnění odtoku území. Objekt tvoří pouze malou část 
převážně travnatého pozemku a předpokládá se vsakování do zeminy. 
 
Odpady: 

Při výstavbě budou odpady tříděny a dále bude zajištěn jejich odvoz a likvidace dodavatelskou firmou 
stavby. Bude-li při pracích vznikat odpad typu N (nebezpečný odpad) bude umístěn do oddělených 
nepropustných nádob, chráněných proti dešti. Bezproblémový odpad typu papír, sklo a železo bude odvážen do 
sběrných surovin.   

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

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

Na pozemku se nerostou žádné chráněné dřeviny ani rostliny a nežijí žádní chránění živočichové. 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 

 
Stavba nemá vliv na chráněná území. 

 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 
Zjišťovací řízení nebylo nutno provádět 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
 

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Tuto problematiku budou řešit jednotlivé projektové dokumentace a technické zprávy dílčích částí techniky 
prostředí staveb (profesí).  

 
b) odvodnění staveniště 

 
Dešťová voda ze střech bude svedena do zásobníku pro dešťové vody umístěné na pozemku. Projekt 
předpokládá využívání dešťových vod v objektu. Vody z ostatní zpevněných ploch v okolí objektu budou 
svedeny do kanalizačního řádu. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Staveniště je napojeno na ulici Lužánky. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Provádění stavby objektu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Veškeré zařízení 
staveniště bude umístěno na pozemku investora. Obvod staveniště je dán budoucími hranicemi pozemku, 
přístupnost staveniště pomocí nově vybudovaného sjezdu z místní pozemní komunikace z ulice Lužánky. 
Staveniště bude během výstavby ohraničeno plotem, vjezdy na staveniště opatřeny zavírací bránou 
z bezpečnostních důvodů. Po dokončení stavby bude objekt veřejnosti přístupný. 
 

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

Navrhovaná stavba ani její provádění nevyžadují ochranu okolí staveniště, asanační zákroky, demolice 
ani kácení vzrostlých dřevin. Pozemek je totiž využíván v současné době jako pole, tzn. že zde nejsou 
žádné náletové dřeviny a jiné překážky. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

Prostory staveniště nijak neovlivní sousední parcely ani okolní stavby. Při vybudování přípojek 
inženýrských sítí z ulice Lužánky, kde bude napojen objekt na teplovod, dojde k částečnému záboru místní 
pozemní komunikace. Jedná se o zábor krátkodobý, silnice zůstane zcela průjezdná. Chodník bude po dobu 
výstavby přípojky neprůchozí. Z jižní strany, kde bude objekt napojen na kanalizaci bude zřejmě dočasně 
uzavřena silnice, která je ovšem slepou ulicí. Trvalé zábory nebudou nutné. V podstatě se jedna pouze o 
vybudování přípojek technické infrastruktury na objekt. 

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

 
Při výstavbě stavby budou vznikat odpady různého druhu a skupin. Nakládání s odpady se řídí zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při výstavbě budou odpady tříděny a dále bude zajištěn jejich odvoz a likvidace 
dodavatelskou firmou stavby. Bude-li při pracích vznikat odpad typu N (nebezpečný odpad) bude umístěn do 
oddělených nepropustných nádob, chráněných proti dešti. Bezproblémový odpad typu papír, sklo a železo bude 
odvážen do sběrných surovin. 

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

 
 
V první řadě bude provedena skrývka ornice v tloušťce 300 mm. Ornice bude dočasně uložena na 
východní části pozemku. Dále bude pozemek v místě stavby srovnán na úroveň upraveného terénu a 
následně vykopány figury základů. Dle hydrogeologického průzkum se doporučuje svahování 
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dočasné ve sklonu 2:1. Zemina z výkopů základových konstrukcí bude z pozemku odvezena. Nebo 
využité, později k terénním úpravám. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Během provádění stavebních prací musí být přesně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení 
vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních 
prací dle § 103 odst. 2 a 3 zákonu práce č. 262/2006 Sb. je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé 
profese a ověřování jejich znalostí způsobem tímto předpisem předepsaným. Odpovědnost za bezpečnost 
přebírá zhotovitel, popř. stavební dozor stavby. 

Při výstavbě je nutné dodržovat nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
a vyhlášku o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích. Je vhodné motory mobilní techniky, 
které je používána k jízdě a popojíždění na stavbách, udržovat v optimálním pracovním režimu a nezvyšovat 
zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových 
plynech. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid. Ke snížení prašnosti a hlučnosti je nutné 
zamezovat ukládání odpadů v zastavěném prostoru a urychleně jej odvážet a likvidovat. Dále je vhodné 
používat staveništní ohrazení pro usměrňování hlučnosti a prašnosti a vhodně zvolit prostor pro zásobníky 
sypkých hmot (vápno, cement, apod.). V další fázi projektové dokumentace bude zhotoven plán BOZP. 

 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 
 

Během provádění stavebních prací musí být přesně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení 
vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních 
prací dle § 103 odst. 2 a 3 zákonu práce č. 262/2006 Sb. je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé 
profese a ověřování jejich znalostí způsobem tímto předpisem předepsaným. Odpovědnost za bezpečnost 
přebírá zhotovitel, popř. stavební dozor stavby. 

Při výstavbě je nutné dodržovat nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a 
vyhlášku o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích. Je vhodné motory mobilní techniky, 
které je používána k jízdě a popojíždění na stavbách, udržovat v optimálním pracovním režimu a nezvyšovat 
zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových 
plynech. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid. Ke snížení prašnosti a hlučnosti je nutné 
zamezovat ukládání odpadů v zastavěném prostoru a urychleně jej odvážet a likvidovat. Dále je vhodné 
používat staveništní ohrazení pro usměrňování hlučnosti a prašnosti a vhodně zvolit prostor pro zásobníky 
sypkých hmot (vápno, cement, apod.). V další fázi projektové dokumentace bude zhotoven plán BOZP 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Nejsou uvažovány žádné výstavbou dotčené stavby vyžadující bezbariérové užívání. 

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 
 

Stavba a staveniště se budou nacházet pouze na pozemcích investora a nebude zasahovat do veřejné 
komunikace. Pouze v čase výstavby bude doprava na jinak klidné ulici zvýšena kvůli zásobování stavby 
materiálem.  
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti ú činkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 
Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
 

Výstavba se bude řídit celkovým harmonogramem stavby a harmonogramy jednotlivých etap. Nejdříve 
se provedou zemní práce včetně sejmutí ornice a její uložení na pozemku, dále přípojky inženýrských sítí. 
Následně se provede hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, práce vnitřní a dokončovací. Nakonec budou 
realizovány zpevněné plochy, venkovní parkovací stání, terénní a sadové práce. 

 
Předpoklad: 

06/2014   Zahájení stavby 
08/2015  Dokončení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 17.1.2014          Vypracoval:   Bc. Jaroslav Němec 
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A. ÚČEL OBJEKTU 
 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem, který 
je navržen jak energeticky pasivní budova. Dispozičně je uspořádán do tří funkčních částí: obytná část kde 
se nachází obytné buňky v různých dispozicích a plošných rozměrech. Další částí je provozovna, kde bude 
zřízena veterinární ordinace a poslední část jsou v podstatě společné prostory, kde jsou samostatně stojící 
garáže, sklepní kóje pro nájemníky či vlastníky bytů a také technická místnost.  
 
B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 
ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení 
 

Navržené řešení je výsledkem požadavků objednatele, respektuje okolní zástavbu, vesměs se v okolí 
nachází bytové domy panelové výstavby a hlavně respektuje místní územní plán. Proto byl návrh bytového 
domu omezen i výškově na maximálně 4 NP. 
 

Jedná se o parcelu určenou k zastavění bytovými domy. Parcela má nepravidelný tvar a má mírný 
jižní sklon. Příjezd na stavební parcelu je v současnosti nemožný, protože se jedná o parcelu využívanou 
jako orná půda. Bude tedy nutné vybudovat provizorní staveništní komunikaci, která bude napojena 
z východní strany na veřejnou komunikaci, která vede před sousedním objektem. Po dokončení stavby bude 
vybudována nová veřejná komunikace. Jelikož se předpokládá další stavění podobných objektů na této 
parcele, která je dosti rozsáhlá, je objekt umístěn ve východní části pozemku. 

 
  BD má pravidelný obdélníkový půdorys patra, v přízemí z něj vystupují garáže z jižní strany, 
z východní strany ordinace a ze severní strany technická místnost. Objekt má plochou střechu ve sklonu 3%. 
Objekt je navržen tak, aby svým vzhledem moc nevyčníval mezi ostatními objekty, i když se tvarově lehce 
liší od okolní výstavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno i barevné řešení, světle modrá barva fasády se tím 
pádem lehce začlení do okolní zástavby, která nijak barvami nehraje, jelikož se jedná o staré objekty. Okna, 
která jsou plastová jsou navržena v nějakém odstínu světle hnědé z venkovní strany, např. imitace dřeva 
zlatý dub. Soklová plocha bude omítnuta mozaikovou omítkou taktéž v odstínu světle hnědé. 
 

Hlavní vstup do obytné části domu i do veterinární ordinace je situován na severní fasádě. Obě 
provozní části jsou provozně odděleny a každá má svůj vlastní vchod. Navíc je tu ještě vedlejší vstup do 
budovy, který vede přímo do technického zázemí domu, pro lepší přístup a rychlejší údržbu provozu 
objektu. 

 
Přesné osazení bytového domu je zřejmé z výkresu situace. Dům je navržen tak, aby co nejlépe 

využil svém výhodné umístění v jižním svahu, teda obytné místnosti jsou orientovány na sever a největší 
plocha prosklení je též orientována na sever pro maximální solární zisky.  
  
Dispoziční uspořádání obytné části domu 

 
Přes zádveří, kde jsou umístěny domovní schránky, se vstupuje do schodišťového prostoru. Zde je 

možno jít do dalších poschodí pomocí dvouramenného schodiště nebo také výtahem, který je navíc navržen 
jako bezbariérový a splňuje požadavky na výtahy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Ze schodišťového prostoru 
v přízemí je také vstup do prostorů domovního vybavení, kde jsou umístěny sklepní kóje pro každý byt a 
také garážová stání. 

Jednotlivé dispoziční uspořádaní bytů je zřejmé z výkresů. 
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Dispoziční uspořádání provozní části domu 
 
 Hlavním vstupem do veterinární ordinace se dostaneme do chodby, kde je situováno hygienické 
zázemí, které obsahuje toaletu pro zaměstnance, toaletu pro muže a také toaletu, která splňuje požadavky na 
bezbariérové užívání dle vyhl. č. 398/2009 Sb., která bude navíc využita i jako toaleta pro ženy. S chodby je 
pak přístup do čekárny, ze které jsou pak dveře do lékařské ordinace a do skladu krmiv a dalších potřeb. 
Z ordinace je pak vstup do operačního sálu. 

 
Řešení vegeta čních úprav okolí objektu  
V okolí řešeného objektu budou provedeny dorovnávací terénní úpravy a zatravnění volných ploch. Bude 
vybudované parkoviště pro obyvatele bytových jednotek a také pro návštěvníky veterinární ordinace. Dále 
bude vybudovaná místní veřejná komunikace pro příjezd k objektu. 

Kácení porostů zde nebude potřeba, pozemek je veden jako orná půda. 
 
Řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 
Objekt je řešen s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, 
ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ 
 
Celková zastavěná plocha objektu:  434,40 m2 
Celkový obestavěný prostor objektu: 4704,77 m3 
 
Obytná část: 
Vnitřní podlahová plocha:   743,49 m2 
Obestavěný prostor objektu:   3295 m3 

 

Provozní část: 
Užitná podlahová plocha:   58,77 m2 
Obestavěný prostor objektu:   270,0 m3 
 
Společné prostory (nevytápěnné): 
Užitná podlahová plocha:   263,3 m2 
Obestavěný prostor objektu:   1140 m3 
  

Návrh denního osvětlení byl proveden v souladu s požadavky souboru technických norem řady ČSN 
73 0580 Denní osvětlení budov (viz. Tepelně technické posouzení konstrukcí) 

Návrh proslunění byl proveden tak, aby byly splněny normové požadavky na proslunění obytných 
místností podle ČSN 73 4301 a dle požadavku vyhl. č. 268/2009 Sb pro zajištění zrakové pohody a ochrany 
před oslněním. 
 
D. TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
D.1. BOURACÍ PRÁCE 
 

Bourací práce nebudou prováděny. Jedná se o novostavbu. 
  
D.2. VÝKOPY 
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Zemní práce představují skrytí vrstvy ornice v rozsahu staveniště v tloušťce 300 mm a dále 

vyhloubení jednotlivých figur pro základové pásy. Figury budou prováděny na šířku základových pásů s 
šikmými svahy s minimálním pracovním prostorem o šířce 1200 mm. O vhodnosti použití vykopané zeminy 
pro zpětné podsypy a násypy rozhodne na místě přivolaný geolog. Skrytá část ornice bude využita v okolí 
objektu. 
Plochu štěrkopískového podkladu pod základovou deskou je nutné upravit hutněním – viz výkres základů. 
V případě akumulace povrchových vod ve výkopech bude vyřešeno jejich odvedení pomocí dočasných 
drenáží mimo staveniště. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení veškerých stávajících 
podzemních inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v dotčeném pásmu výstavby. 
 
D.3. ZÁKLADY 
 

Novostavba objektu bude založena plošně v kombinaci monolitických betonových základových pásů 
se základovou deskou a patkami pod nosnými sloupy. Tvar základových pásů a patek je zřejmý z výkresové 
dokumentace (viz. Výkres základů). Hloubka založení je navržena s ohledem na nezámrznou hloubku 
vycházející z geologického průzkumu. 

Rozměry základových pásů jsou zřejmé z Předběžného výpočtu základů a z Výkresu základů. 
Pro betonáž se použije bednění s ohledem na doteplení objektu až na základovou spáru XPS polystyrénem. 
ŽB deska (součást betonových základů) uložena na základové pasy bude vyztužena 
kari sítěmi - bližší specifikace ve výkresové dokumentaci. Do základů je nutno pamatovat vložit zemnící 
drát pro uzemnění bleskosvodů. Typ určí projektant Elektro. 
Jelikož se jedná o prupustnou zeminu není narvžen drenážní systém. 
  
D.4. SVISLÉ NOSNÉ, OBVODOVÉ KONSTRUKCE A D ĚLÍCÍ PŘÍČKY 
 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic systému SENDWIX 
tloušťky 240 mm. Obvodová stěna je kontaktně zateplena minerální vlnou z desek FRONTROCK MAX E 
systému ROCKWOOL tloušťky 280 mm. 

Vnitřní nosné konstrukce jsou taktéž z vápenopískových cihel systému SENDWIX tloušťky 240 mm, 
které jsou omítnuty vnitřní hlazenou omítkou na bázi sádry tloušťky 10 mm. V místech, kde jsou zvýšené 
požadavky na vzduchovou neprůzvučnost, budou použity speciální vápenopískové tvárnice z vyšší 
vzduchovou neprůzvučností. V některých částech objektu jsou vnitřní nosné sloupy z železobetonu, které 
budou přesně dimenzovány dle statického výpočtu. Předběžný návrh rozměru je 250/250 mm. Veškeré 
svislé konstrukce jsou založeny na hydroizolační vrstvě.  
 Vnitřní nenosné konstrukce jsou z vápenopískových tvárnic systému SENDWIX tloušťky 115 mm. 
Budou taktéž omítnuty sádrovou omítkou tloušťky 10 mm.  
V 1. Nadzemním podlaží budou stěny a stropy zatepleny polystyrenem EPS 70 F v různých tloušťkách dle 
požadavků.  

Výtahová šachta bude z železobetonu tloušťky 200 mm. Dimenze výztuže dle statického výpočtu. 
Různé skladby a zdivo jsou specifikovány v legendách materiálů výkresů nebo výpisu skladeb v PD. 

 
D.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE  
 

Vodorovné stropní konstrukce jsou navrženy v systémovém řešení Porotherm z prefabrikovaných 
nosníků POT a keramických vložek MIAKO o celkové tloušťce i s nadbetonávkou (z betonu C 25/30) 290 
mm. Osová vzdálenost nosníku bude 500 mm nebo 625 mm podle Výkresu sestava dílců. Pod 
železobetonový věnec v úrovni stropů se vloží asfaltový pás a nosníky budou ukládány do cementové malty tl. 10 mm. 
 
D.6. NADPRAŽÍ OTVORŮ 
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Nadpraží stavebních otvorů je navrženo ze systémových překladů SENDWIX. Nebo v některých 
více namáhaných částech budou navrženy železobetonové průvlaky dle statického výpočtu. 
 
D.7. ŽB ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 
 
Ztužující věnce jsou navrženy jako železobetonové s dvoustřižnými třmínky. Věnce jsou umístěny ve 
výškové úrovni stropní konstrukce, kde jsou součástí stropu a také v místě atiky o rozměru 150/150 mm. 
Bližší specifikace viz. výkresová dokumentace . 
 
D.8. SCHODIŠTĚ 
 

Vnitřní schodiště je navrženo jako dvouramenné monolitické železobetonové z betonu C 20/25. 
Schodiště je uloženo, pružně pomocí podestových izobloků firmy BRONZE z důvodu snížení kročejové 
neprůzvučnosti. Přesný počet izobloků a výztuž bude navržena dle statického výpočtu. Schodiště musí být 
od stěn dilatováno pružně po celém obvodu. Což zajistíme dilatační vrstvou navrženou z ETHAFOAMU 
tloušťky 10 mm. Musí být po celém obvodu pečlivě jinak izobloky nebudou plnit svoji funkci. 
 

Šířka ramene:      1 575mm 
Šířka mezipodesty:    1 700mm 
Šířka podesty:     2 050mm 
Šířka zrcadla:      2 100mm 
Výška zábradlí:     1 000mm 
Stupně (počet x šířka x výška): 
 

Schodiště v 1. nadzemním podlaží:  11 x  172,3 x 300 mm  
Schodiště v 2.-4. nadzemním podlaží: 10 x  164,5 x 300 mm  

D.9. STŘECHA 
 

Konstrukce střechy je navržena jako plochá. Nosnou konstrukci střechy tvoří polomontovaný strop 
POROTHERM tloušťky 290 mm.  

Střecha je zateplena tepelnou izolací z minerální vlny MONROCK MAX E. Jedná se o tuhou těžkou 
desku s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou. Horní velmi tuhá vrstva cca 20 mm zajišťuje vysokou 
odolnost od mechanického zatížení. Horní tuhá vrstva je na povrchu desky označena nápisem. Tedy při 
montáži důležité dbát na to, aby desky byly pokládány nápisem nahoru.  

Spádová vrstva střechy bude vytvořena systémovými spádovými deskami a klíny ROCKFALL. 
Sklon desek je navržen 3,0% a spádové klíny v podélné směru sklon 2% a v příčném směru 8%.  

Hydroizolační vrstva je navržena jako povlaková folie DEKPLAN 77 tloušťky 1,5 mm určená pro 
zatěžovací vrstvy. Pouze na atiku bude použita folie DEKPLAN 76, která je odolná UV záření.  

Zatěžovací vrstva je detailně popsána na výkrese ploché střechy. Odvodněna bude dvěma vtoky 
TOPWET DN 100 mm. Vtoky jsou dvoustupňové, pro napojení parozábrany bude použita asfaltová 
manžeta a pro napojení hydroizolační vrstvy bude použita manžeta s PVC. Na střechu budou také 
instalovány dva pojistné přepady TOPWET DN 100 mm. 

Na střechu se předpokládá instalace solárních panelů pro ohřev teplé vody teoreticky i 
fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny. Záleží na požadavku investora. Panely budou přitíženy 
dlaždicemi. Vzhledem k tomu, že návrh solárních panelů není řešen podrobněji, bude nutno po návrhu 
solární panelů posoudit statickou únosnost stropu i statickou odolnost tepelné izolace. V případě, že strop 
nevyhoví, bude navržena železobetonová stropní deska a v případě, že nevyhoví únosnost tepelné izolace, 
bude navržena vrstva únosnějšího tepelného izolantu. 

Systém upevnění proti pádu osob je navržen systém TOPSAFE pomocí opevňovacích prvků TSL-
600-BE3. Prostup hydroizolace bude opracován tvarovkou SAFE FOL z PVC. 
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D.10. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 
 

Klempířské výrobky představují především oplechování vnějších parapetů oken, střech  podokapní 
žlabů a svodů kruhového průřezu a svodným dešťovým potrubím, atd. Jsou navrženy z ocelového plechu 
tloušťky 0,7 mm hluboce žárově pozinkovaný v barvě od firmy Lindab.  

Dále jsou navrženy venkovní parapety 
Všechny klempířské konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. 
 
D.11. VÝPLNĚ OTVORŮ 
 Výplně otvorů jsou navženy z plastového profilu Rehau GENEO/ Progress se skladebnou pohledovou výškou rámu a křídla 115 mm v případě otvíravých a sklopných oken. V případě fixního zasklení 72 mm. Venkovní parapety jsou řešeny v TiZn plechu. Vnitřní parapety z laminované dřevotřískové desky s okapním nosem - desky HELOLIT. Přesný typ a dekor určí architekt nebo investor. Všechny otvory nutno před výrobou přeměřit, rozměry v tabulkách v PD jsou uváděny jako koordinační (skladebné). Sklo navrženo jako trojsklo s vysokým solarním faktorem o parametrech : ug = 0,6 w/m2k.Plastový(teplý) distanční rámeček mezi skly" swisspacer", třída zvukové izolace "TZI" 2 Rw=34 db. Stavební hloubka okenního rámu 92 mm, hloubka zasklívací polodrážky min.24 mm. Otvory jsou montovány tzv. předsazenou montáží za použití kotevních prvků EJOT a speciálního polystyrenu COMPACFOAM. Důležítá je montáž vnitřní parotěsné pásky a venkovní difuzně otevřené pásky. Podrobněji ve výkresové dokumentaci.  Dveře jsou navrženy ze stejných profilů i s trojsklem.  Každá výplň otvoru je zvlášť vypočítána viz. Výpočty  Ve výpočtech tepelné stability místností je předpokládaná montáž vnitřních žaluzií manuálně ovládaných s reflexním vnějším povrchem. 
 
D.12. PODLAHY 

 
Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s roznášecí deskou z cementového potěru CEMEX 

Cemlevel 25 tloušťky 50 mm.  Nášlapné vrstvy jednotlivých místností jsou patrné z PD. Převažují dlažby a 
plovoucí laminátové nášlapné vrstvy. 

Těžká plovoucí podlaha je oddělena od ostatních svislých konstrukcí páskami z pěnového PE nebo 
EPS, vždy tak, aby tyto pásky převyšovaly betonovou vrstvu nejméně o 20mm, tl. dilatačních obvodových 
pásků je min. 10mm. 

V případě dlažeb projektant upozorňuje investora, že je třeba brát na zřetel protiskluznost 
použitých dlažeb dle ČSN. 
 
D.13. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 

Mezi tyto výrobky patří ocelové zábradlí schodiště a balkonové hliníkové zábradlí (systémové 
řešení). 
Schodišťová ramena budou po vnitřní straně opatřena madly ve výši 1000 mm. Madlo bude odsazeno od 
svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla bude umožňovat uchopení rukou shora a jeho 
pevné sevření. 

Výplň zábradlí je navržena v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí z tyčových prvků. 
Zámečnické výrobky budou podrobně specifikovány architektem v projektu interiéru. 
 
D.14. PODHLEDY 
 

Všechny podhledy plní pouze pohledovou funkci a budou provedeny v místnostech, kde povede 
vzduchotechnické potrubí, zpravidla se jedná o koupelny, WC a chodby. Snížení stropu bude na úroveň 
2500 mm světle výšky. Podhledu bude proveden ze sádrokartonového systému KNAUF jednoplášťově 
z impregnovaných desek určených tloušťky 12,5 mm do vlhkých prostor. Nosnou konstrukci tvoří hliníková 
konstrukce z CV a CD profilů, které budou zavěšeny závěsy kotvené do stropu a stěn. 
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D.15. ÚPRAVY POVRCHŮ 
 
Vnitřní 
Omítky zděných stěn jsou navrhovány jako jednovrstvé sádrové hlazené omítky BAUMIT v min. tl.10mm. 
Sádrokartonový povrch konstrukcí podhledů bude po přetmelení a přebroušení opatřen bílým nátěrem. V 
sociálních zařízeních je navrhován keramický obklad do výšky uvedené v legendách místností. Za 
kuchyňskými linkami bude proveden keramický obklad stěny. 

Veškeré přechody různých stavebních materiálů nutno vyztužit skleněnou výztužnou mřížkou 
vkládanou do 2/3 celkové tl. omítky. Pro zpevnění rohů nutno používat profily z pozinkovaného plechu. 
 
Vnější 
Fasáda je navržena z tenkovrstvé omítky pastovité celoplošně probarvené točené (zatírané) 
na silikonovém základu včetně všech potřebných podkladních vrstev. Dřevěný obklad popsán výše. 
 
D.16. OBKLADY A DLAŽBY 
 Obklady a dlažby budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace. Veškeré přechody mezi jednotlivými druhy krytin budou řešeny hliníkovými podlahovými lištami, dilatační spáry v podlahových konstrukcích budou osazeny dilatačními profily, spáry budou mimo jiné také provedeny ve dveřních otvorech. U keramických podlah by neměly přesahovat rozměry dilatačních celků 6 m. Dilatace obkladů bude provedena minimálně v každém rohu nebo koutu stěn a bude vyplněna trvale pružným silikonovým tmelem. Obklady budou ukončeny hliníkovými ukončovacími lištami, ve vnějších rozích budou použity hliníkové rohové profily. U nášlapných vrstev z dlažeb bude spára mezi dlažbou a soklem vyplněna trvale pružným tmelem. 
 
D.17. IZOLACE 
 Zvuková Zvuková izolace je v projektu řešena pomocí vápenopískových stěn s odpovídajícími akustickými parametry vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw, které poskytl výrobce (hodnoty jsou uvedeny z měření). Zvuková izolace z hlediska kročejového hluku je umístěna ve skladbě podlahy nad stropem v každém podlaží a sice ve formě desek z MW - Rockwool Steprock HD, který slouží jako pružná podložka. Blíže ve výkrese skladby podlah v PD a výpočtu akustických vlastností konstrukcí.  Tepelná Tepelné izolace jsou navrženy všude tam, aby konstrukce dodržely potřebné součinitele prostupu tepla a rovněž, aby v kritických detailech nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti ve stavebních konstrukcích a byla dosažena potřebná povrchová teplota na vnitřním povrchu při kritické vlhkosti vzduchu 80% (tzv. teplotní faktor na vnitřním povrchu). Jak již bylo zmíněno dům je po celém obvodu zateplen tak, aby splnil požadované kritéria na pasivní dům a snížil ztráty prostupu tepla na minimum.  Ve skladbě zděné stěny je navržena tep.izolace Frontrock MAX E v tloušťce 280 mm, v případě ordinace 180 mm a nevytápěnné prostory garáží a bytového vybavení tloušťka tepelné izolace 100 mm. Tepelná izolace je kotvená mechanicky a v kombinaci s lepením.  Ve střešní konstrukci je navržena tep. izolace z materiálu MW konkrétně z tuhých desek Monrock MAX E tloušťky 360 a navíc spádové desky z MW Fasrock V podlahách nad rostlým terénem je ve skladbě podlah navržena tepelná izolace z MW v celk. tl.180mm Steprock HD v několika prostřídaných vrstvách.  Izolace proti zemní vlhkosti a současně protiradonová izolace Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ze dvou modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 special mineral + penetrace asfaltovým penetračním nátěrem Dekprimer. Tato izolace současně slouží jako zábrana proti pronikání radonu z podloží do stavby. V místnostech hygienického zařízení bude při pokládce keramické dlažby provedena voděnepropustná vrstva skladbou ze systému stěrkových izolací firmy WEBER. Tuto hydroizolační skladbu je nutno použít i na obklady do výšky 200 mm nad podlahou, u sprchových koutů po celé výšce obkladu – 2000mm. 
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D.18. OSTATNÍ 
 V místech, kde k objektu nepřiléhají navržené zpevněné plochy, bude proveden okapový chodník z betonové dlažby. Ten bude vyspádován ve sklonu min 3% od objektu a bude ukončen zahradním obrubníkem osazeným bez převýšení. 
 
E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLN Í 
OTVORŮ 
 

Při návrhu jednotlivých stavebních konstrukcí byla dodržena ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 
– část 2 : Požadavky. Požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla U pro budovy s převažující 
navrhovanou vnitřní teplotou 20° C jsou u jednotlivých skladeb a stavebních konstrukcí splněny. 

Ostatní požadavky dané ČSN 73 0540-2 na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, 
prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami. 
a) součinitele prostupu tepla, 
b) rozložení vnitřních povrchových teplot na konstrukci (teplotní faktor na vnitřním povrchu), 
c) tepelné setrvačnosti konstrukce ve vazbě na místnost nebo budovu, 
d) difuze vodních par a bilance vlhkosti, 
e) vzduchové propustnosti konstrukce, jejích spár a styků. 
jsou splněny. 
 
F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY GEOLOGIC KÉHO 
PRŮZKUMU 
Způsob založení stavby zohledňuje výsledky provedeného geologického průzkumu. Založení objektu je popsáno v odstavci Základy .  
G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 

Je třeba obecně používat stavební látky materiály, které nezatěžují životní prostředí. Jak ve vnějších, 
tak i ve vnitřních prostorách je nutno používat barvy a laky s nízkým obsahem škodlivých látek, šetrné k 
životnímu prostředí. Je třeba dbát na předpisy týkající se životního prostředí. Obzvláštní důraz je pak kladen 
na snížení spotřeby všech energií. 
 
Denní osv ětlení 

Návrh denního osvětlení byl proveden v souladu s požadavky souboru technických norem řady ČSN 
73 0580 Denní osvětlení budov. 
 
Proslun ění 

Návrh proslunění byl proveden tak aby byly splněny normové požadavky na proslunění obytných 
místností podle ČSN 73 4301 a dle požadavku vyhl. č. 268/2009 Sb pro zajištění zrakové pohody a ochrany 
před oslněním. 
 
Ovzduší 
Odpadové hospodá řství Při provozu objektu bude vznikat běžný komunální odpad. Komunální odpad bude odnášen vně objektu, na místo k tomu určené. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a ve znění pozdějších souvisejících předpisů (č. 297/2009 Sb. změna zákona o odpadech a změna zákona o pojištění odpovědnosti). 
Odpadové hospodářství navržené stavby je možno rozdělit do dvou částí: 
Odpady, které vznikající při výstavbě 
Odpady, které vznikají periodicky provozem 
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Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a 
zatříděn podle katalogu odpadů. Část odpadu je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady 
budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu 
stavebních mechanizmů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno v tabulce odpadů pod katalogovým 
číslem 170503. U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci apexem. U stacionárních 
strojů bude osazena olejová vana pro zachycení unikajících olejů. Při realizaci stavby je třeba věnovat 
pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno 
znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a 
provozem stavební mechanizace. 
Eventuálně vytěžené přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na 
skládky nebo využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic se souhlasem 
kompetentních orgánů. Veškeré odpady budou předávány organizacím oprávněným k likvidaci. 
 
Ochrana proti hluku 

Požadavky na ochranu proti hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Konkrétně se jedná o vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci v dotčeném okolí - jak z průběhu výstavby, tak 
poté i z vlastního provozu, v souladu s požadavky stanovenými nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dalším cílem je vyhodnocení požadavků na zvukovou 
izolaci mezi místnostmi v budovách a požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště a jeho částí, tak 
jak požaduje ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách. 

Objekt leží v nezastavěném území města Bystřice nad Pernštejnem, v jeho bezprostředním okolí se 
nenachází žádný větší zdroj hluku. 

Hluk po dobu výstavby objektu - nejhlučnější etapou výstavby je fáze zemních prací. Zde se 
předpokládá (z hlediska šíření hluku) zejména nasazení nakladačů a nákladních aut. Dále je přepokládán 
v době výstavby větší provoz v okolí stavby, hlavně prací a zásobováním stavebních materiálů a 
dodavatelských firem v jinak naprosto klidné část města. 
 
H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 Venkovní zpevněná plocha 
 
1. Všeobecn ě : 
Objekt řeší přístup a příjezd k novostavbě Bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem, na parcele číslo 
3052/1 katastrální území Bystřice nad Pernštejnem ze stávající veřejné komunikace. Nebudou narušeny 
odtokové poměry místní komunikace. 
 
2. Technické řešení : 
Směrové řešení, výškové řešení : 
Novostavba BD bude napojena na nově vybudovanou komunikaci prostřednictvím zpevněné plochy z 
asfaltu. Šířka pojížděné plochy je 7 m. 

Výškové řešení vychází z průběhu stávající komunikace a navržené úrovně +/- 0,000 novostavby 
BD. 
Odvodn ění: 
Odvodnění povrchu komunikací je zajištěno jejím povrchem a příčným a podélným sklonem. Vzhledem k 
rozsahu navržených zpevněných ploch a jejich povaze není nutné zřizovat odvodnění pláně. 
 
I. OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY, PROTIRADONOVÁ 
OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že na pozemku nebyl proveden radonový průzkum, se předpokládá na pozemku 
střední radonový index. Za obecně dostatečné a přiměřené protiradonové opatření běžné stavby situované na 
pozemku se středním radonovým indexem se považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. 
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kategorii těsnosti. Stavební konstrukce v kontaktní úrovni objektu s podložím bude obsahovat vrstvu po celé 
kontaktní ploše spojité a celistvé atestované protiradonové izolace (ověřené izolační folie nebo lepenky) s 
plynotěsně provedenými prostupy (dle ČSN 730601). Je třeba aplikovat atestované izolační folie s 
vyhovujícím součinitelem difúze radonu. 
Při vlastní realizaci stavby je nutné věnovat zvýšenou pozornost celistvosti a neporušenosti základové desky, 
kvalitě provedení navržených izolačních bariér a důkladné plynotěsnosti prostupů inženýrských sítí 
vedených z podloží přes kontaktní konstrukce. 

- opatření je provedeno ve smyslu provedené protiradonové izolace 2x Glastek 40 special mineral v 
souvrství podlahy u všech místností 1.np. 
 
J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
Navrhovaná stavba a její jednotlivé konstrukce spl ňují obecné požadavky na výstavbu. 
Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů.  Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČÚBP č.48/82Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění bezpečnosti práce, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.324/91 o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu., údržbě a opravách vozidel. Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Pro práce na elektrických zařízeních platí především ustanovení ČSN 34 3100 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“. Dále je třeba dodržovat ustanovení přidružených norem, zejména ČSN 34 3101, ČSN 34 3102, ČSN 34 3103 a ČSN 34 3104. Pro použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti osob platí ČSN 33 2000-4- 47. Před uvedením zařízení do provozu provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 2000-6-61. Projektant upozorňuje dodavatele stavby, že při realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit nařízením vlády 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, uvedených v § 1 až 9 a v plném rozsahu respektovat a dodržovat další požadavky na staveniště uvedené v přílohách č. 1 až 4 shora uvedeného nařízení. 
 
 
 
                    V Brně 17.1.  2014        Vypracoval: Bc. Jaroslav Němec 



ZÁVĚR 
Soudobými architektonickými prostředky jsem se snažil navrhnout bytový dům, který 

zapadne do okolní zástavby a zároveň bude vzhledem i vybavením modernějšího rázu. Vzhledem 
k tomu, že stavba je dle územního plánu výškově omezena do 4 nadzemních podlaží byl objekt 
navržen pouze s 8 bytovými jednotkami s předpokladem, že se na pozemek prostorově vejde i další 
bytový dům podobného rázu západně od navrhované novostavby. 
 Dalším můj záměr bylo to, aby objekt byl co nejméně energeticky náročný a nezatěžoval 
životní prostředí a vlastní okolí více, než je nutné. Konstrukce byly navrženy na doporučené 
hodnoty pro pasivní domy a v bytových jednotkách bude instalován systém nuceného větrání 
s rekuperací. Na plochou střechu se předpokládá s instalací solárních panelů a dešťová voda 
z ploché střechy se bude dále využívat. 

Vzhledem k tomu, že stavba je navržena jako pasivní, a že počítá s minimálními tepelnými 
ztrátami, je třeba dbát na přesné dodržení projektu, včetně všech doporučení výrobců jednotlivých 
materiálů. Jakákoliv záměna navržených materiálů projektantem může znamenat změnu některých 
parametrů objektu, např. změnu vlhkostních podmínek ve stavebních konstrukcích, zhoršení 
součinitele prostupu tepla, snížení vnitřní povrchové teploty a tím i zvýšení celkových tepelných 
ztrát objektu, což by mohlo mít za následek, že daný objekt by nebyl funkční, jak bylo zamýšleno. 

Proto projektant upozorňuje na tuto skutečnost a rovněž upozorňuje, že je nutno při výpočtu 
tepelných ztrát objektu přesně spočítat jednotlivé součinitele prostupu tepla včetně kotevních prvků 
izolace, včetně tepelných vazeb mezi konstrukcemi a včetně lineárních či bodových tepelných 
mostů vznikajících v důsledku požadované statické stability a tuhosti objektu. 
Ze stavebně technického hlediska je dům navržen, aby splňoval statickou stabilitu, tuhost objektu a 
splňoval všechny požadavky z hlediska tepelně technických parametrů požadovaných na daný typ 
objektu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
BD- bytový dům 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Č.P. číslo popisné 
EŠOB- energetický štítek obálky budovy 
HI hydroizolace 
J jih 
JV jihovýchod 
JZ jihozápad 
KCE konstrukce 
K.Ú katastrální území 
M měřítko 
MVC malta vápenno cementová 
MW minerální vlna 
NP nadzemní podlaží 
OB obytná budova 
PB polygonální bod 
PT původní terén 
SO stavební objekt 
SZ severozápad 
TI tepelná izolace 
ÚT upravený terén 
V východ 
V.B. výškový bod 
ŽB železobeton 
Z západ 
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Anotace práce PD ve stupni stavební části k provedení novostavby čtyřpatrového 
Bytového domu v ,,Bystřici nad Pernštejnem“ s provozovnou veterinární 
ambulance a se 7 vestavěnými garážemi situované v lokalitě Bystřice nad 
Pernštejnem okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina. Objekt BD má 8 bytových 
jednotek. Objekt je navržen jako pravidelný kvádr s vystupujícím 1. Nadzemním 
podlažím jižním, severní a východním směrem. Obvodová plášť je navržen 
z vápenopískových tvárnic systému SENDWIX s vnějším kontaktním zateplením 
a s plastovými okenními konstrukcemi s izolačním trojsklem. Stavba má plochou 
střechu. Koncepčně byl objekt navržen jako pasivní dům s klasifikační třídou 
prostupu tepla obálkou budovy A- velmi úsporná. 
 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

 
Project documentation in stage construction of the new building a four-storey 
residential building in,, Bystřice nad Pernštejnem " with establishment of the 
veterinary ambulance, and 7 built garages located in Bystřice Pernštejnem. Block 
of flats has 8 units. The building is designed as a regular block with projecting 
first Above ground floor south, north and east. The cladding is made from blocks 
SENDWIX system with external plastic contact insulation and window 
construction with triple glazing. The building has a flat roof. Conceptually, the 
building was designed as a passive house with the class of heat transmission 
through the building envelope A-very economical 
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