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Abstrakt  

Předmětem diplomové práce je bytový dům s kavárnou. Bytový dům má 9 bytových jednotek 
se vstupem v 1.NP. Kavárna je dvoupodlažní,s možností pořádání firemních večírků. 
Zastavěná plocha objektu je přibližně 420m2. Objekt má 4 nadzemní podlaží.  

  
Klí čová slova 
Bytový dům s kavárnou,diplomová práce, 9 bytových jednotek  

  
  
  
Abstract 
The theme of MASTER&apos;S THESIS is a Apartment Building with Café. Apartment 
building with 9 residential units and entering 1.NP. The café has two floors, with the 
possibility of organizing company meetings. Built-up area is approximately 420 square 
meters. The building has 4 floors.  
  
Keywords 

Apartment Building with Café,MASTER&apos;S THESIS, 9 residential units  
… 
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ČÁST  A 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Projekt pro stavební  řízení 

BYTOVÝ DŮM S KAVÁRNOU 
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A.1 Identifika ční údaje 

    
A.1.1. Údaje o stavb ě: 
  
 a) název stavby:   BYTOVÝ DŮM S KAVÁRNOU  
 b) místo stavby:   Havlíčkův Brod [568414]  p.č. 930/2 

 
 c) předmět dokumentace:  Předmětem je projekt pro stavební řízení 

BYTOVÉHO DOMU S KAVÁRNOU o 
čtyřech podlažích, o devíti bytových 
jednotek a částí pro provoz kavárny.  

 
A.1.2. Údaje o žadateli, stavebníkovi: 
 

 a) jméno, p říjmení a místo trvalého pobytu:  Holík Martin Ing. a Holikova Svetlana 
Míšovická 455/8, Zličín, 15521  

A.1.3. Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace: 
 

a) jméno obchodní firmy  GADline architektura s.r.o. 
  Bc. Kocourek Tomáš 
 
b) jméno a p říjmení hlavního projektanta  Bc. Kocourek Tomáš 
 
c) jméno a p říjmení ostatních projektant ů stavební část: 

Bc.Kocourek Tomáš, mobil 724 769 815 
e-mail. kocourek.gadline@email.cz 
Vedoucí: Ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 

 
  statika: 

Bc.Kocourek Tomáš, mobil 724 769 815 
  e-mail. kocourek.gadline@email.cz 

Vedoucí: Ing. Pavel Šulák, Ph.D. 
 
  požárně bezpečnostní řešení: 

Bc.Kocourek Tomáš, mobil 724 769 815 
  e-mail. kocourek.gadline@email.cz 

Vedoucí: Ing. Romana Benešová 
 

vytápění 
Bc.Kocourek Tomáš, mobil 724 769 815 

  e-mail. kocourek.gadline@email.cz 
Vedoucí: Ing. Marcela Počinková, Ph.D. 
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A.2 Seznam vstupních podklad ů 
  
  - požadavky investora na dispoziční a designové uspořádání stavby 
  - architektonická studie  
  - vizuální průzkum pro potřeby projekce  
 

A.3 Údaje o území 
  

 a) rozsah řešeného území; zastav ěné / nezastav ěné území,  
 

pozemek investora se nachází na severním okraji zastavěného 
území města Havlíčkův Brod na konci ulice Zahradníkova. 

 
b) dosavadní využití a zastav ěnost území,  

 
stavební pozemek je v současné době nevyužívaný, mírně svažitý 
jižním směrem, s travním porostem. Okolní pozemky jsou 
nezastavěny případně zastavěny bytovými domy. 

 
c) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.),  

 
stavba se nenachází v žádném zvláště chráněném či jinak 
exponovaném území. 

 
 d) údaje o odtokových pom ěrech,  
 

odtokové poměry na pozemku jsou běžné nevznikají zde žádné 
problémy s podmáčením či nemožnosti vsakování dešťových vod.
  

  
e) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování,  

záměr stavby podle předložené dokumentace, je v souladu 
s územním plánem města Havlíčkův Brod 

 
 f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území,  
 

zastavěná plocha 
-zastavěná plocha domu      419,35 m2 
-zpevněné plochy chodníky, parkoviště   196,91 m2 

Užitná plocha 
1.NP       335,84 m2 
2.NP       351,48 m2 
3.NP        308,27m2   
+ terasa      39,60 m2 
4.NP       170,53 m2 
+ terasy      89,17 m2 
 
Celkem dům (bez teras)    1166,12 m2 
Terasy      128,77 m2 

      
 

-plocha zeleně:              1578,05 m2 
-celková plocha pozemku /hrubá/:                   2708,38 m2  
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 g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů,  
 

vyjádření dotčených orgánu jsou zohledněna ve společné 
dokumentaci pro vydání stavebního povolení předkládané na 
stavební úřad. Jednotlivá vyjádření jsou připojená k projektové 
dokumentaci v dokladové části. 

 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení,  
 
     V územním plánu města nejsou vepsané výjimky. 
  
 i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic,  
 
  nejsou 
  

j) seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním stavby (podle 
katastru nemovitostí).  

 
   Pozemky sousedící s pozemkem investora dle katastru nemovitostí: 
   930/33, 773/18, 773/2, 927/2, 930/1 
 
A.4 Údaje o stavb ě 

 
a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby,  

 
Jedná se o novostavbu bytového domu o čtyřech podlažích a devíti 
bytových jednotek. S částí pro provoz kavárny.  

 
 

  
b) účel užívání stavby,  

 
dům bude sloužit investorovi k provozu (pronájmu) kavárny a pro 
pronájem bytových jednotek.  

  
 c) trvalá nebo do časná stavba,  
  
     trvalá stavba 
 

c) údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů (kulturní památka apod.),  
 

jelikož se jedná o novostavbu, není památkově ani nijak jinak 
chráněna, 

  
e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  

  
jedná se o bytový dům bez bytů pro osoby s těžkým tělesným 
postižením, kde nejsou požadavky na bezbariérové užívání, 

 
f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 
právních p ředpis ů,  
 

Výše uvedená vyjádření dotčených orgánu jsou zohledněna ve 
společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení předkládané na stavební úřad. 
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 g) seznam výjimek a úlevových řešení,  
 
     V územním plánu města nejsou vepsané výjimky,  
 

 
h) navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, 
počet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet uživatel ů / pracovník ů apod.),  
 

 
zastavěná plocha 

-zastavěná plocha domu      419,35 m2 
-zpevněné plochy chodníky, parkoviště   196,91 m2 

Užitná plocha 
1.NP       335,84 m2 
2.NP       351,48 m2 
3.NP        308,27m2   
+ terasa      39,60 m2 
4.NP       170,53 m2 
+ terasy      89,17 m2 
 
Celkem dům (bez teras)    1166,12 m2 
Terasy      128,77 m2 

      
 

-plocha zeleně:              1578,05 m2 
-celková plocha pozemku /hrubá/:                   2708,38 m2  
 
Orientace domu je dobře patrná z koordinační situace. 
 
Osvětlení a oslunění splňuje normové podmínky, blíže viz 
půdorysy. 
 

i) základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické 
náročnosti budov apod.),  

Potřeba výkonu na vytáp ění  
 

• ZTRÁTA PROSTUPEM TEPLA 
Bytový dům s kavárnou   
      280,95x 35= 9835 W 

+ kavárna 88,94x 35= 3113 W 
                                                         ∑ 12947,9 W 

• ZTRÁTA V ĚTRÁNÍM 
Bytový dům 2695 m3 

       Kavárna 2800 m3 
Qdům= 0,34 x 2695 x 0,5 x 35= 16035 W 
Qkav= 0,34 x 2800 x 10 = 9520 W        
ZZT+10°C=20-10 

QVZT (60%)= 952 x 35 x 0,4 = 13,5 kW 
 

• Celková spot řeba vody 
BYTOVÝ DŮM 32 LIDÍ        
32 X 0,082 = 2,624 m3/ den 
KAVÁRNA 56 LIDÍ         
56 x 20 / 1000 = 1,12 m3/ den       
Celkem 2,624 + 1,12 = 3,744 m3/den 
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• Odborný odhad množství splaškových a deš ťových vod  

Množství dešťových odpadních vod  
0,03.270,53.1=8,1159 l/s 
 

• Třída energetické náro čnosti budov  
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 j) základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  
 
   Zahájení stavby: 12 / 2014 
   Dokončení stavby:         2 / 2016 
 

Postup stavby stanoví dodavatel stavby v rámci výrobní přípravy a 
projektu organizace výstavby, 

  
 k) orienta ční náklady stavby.  
 
  Stavba se bude cenit podle prováděcí dokumentace, 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

 
SO 1 Novostavba bytového domu s kavárnou 

 
SO 2 Konstrukce oplocení, ostatní zpevněné plochy a terasy 
 
SO 3 Zahrada – konečná úprava 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Havlíčkově Brodě 
leden / 2014 

Vypracoval: Bc. Kocourek Tomáš 



ÚVOD 
 

Moderním trendem v bytové výstavbě poslední desetiletí jsou zejména domy o 
pravidelném tvaru a uspořádání, lidé ve městech se cítí „utlačováni“ vysokými domy stojícími 
jeden vedle druhého. Stejné tak i lidí bydlící v těchto domech bez pořádného výhledu na 
okolní krajinu. Ale více jak jindy na prvním místě dnešního stavebnictví je cena a ta určuje 
jak bytový dům bude vypadat.  

Diplomová práce BYTOVÝ DŮM S KAVÁRNOU je projektován tak, aby se co 
možná nejvíce splnil požadavky lidí chtějících bydlet ve městě a současně, aby pozvedl 
společenskou úroveň v okolí, kde chybí jakékoliv společenské místo pro relaxaci a posezení. 
Bytový dům je velice členitý a tím je možné velice dobře prosvětlit a oslunit místnosti 
jednotlivých bytů a tak i kavárny.  

V bytovém domě je devět bytových jednotek rozprostírajících se od 2.NP až po 4.NP, 
některé byty mají terasy, které byty dělají velice atraktivní a pohodlné. Objekt má čtyři 
nadzemní podlaží, která jsou komunikačně spojena vnitřním schodištěm a výtahem. 
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ČÁST B 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Projekt pro stavební řízení 

BYTOVÝ DŮM S KAVÁRNOU 
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B.1. Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku,  
 

Staveniště se nachází na parcele.č. 930/2 k.ú. Havlíčkův Brod ve 
vlastnictví investora. Jedná se o mírně svažitý pozemek porostlý 
travinami. Přístup je možný ze stávající komunikace v jižní části. 
Staveniště nabízí dostatek prostoru pro staveništní zařízení i 
dopravu. Napojení staveniště na elektřinu bude možné provizorním 
odběrem z PRIS pilíře, který je postaven na hranici pozemku. 
Zásobování vodou bude provedeno novou vodovodní přípojkou 
ukončenou vodoměrnou šachtou na pozemku investora. 

 
Z podkladů je patrné, že přes pozemek pravděpodobně nejsou 
vedeny žádné veřejné sítě telekomunikací ani rozvody plynu, 
elektřiny a vody, nebo stoky kanalizace, se kterými by mohlo dojít 
ke kolizi. 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.),  

  
Byla provedena zpráva o stanovení a vyhodnocení radonového 
indexu pozemku, která stanovila střední radonové riziko na 
pozemku investora. Z tohoto důvodu bude na základovou desku 
provedena izolace proti radonu SKLOELAST EXTRA či 
POLYELAST. Z časových důvodů nebyl proveden stavebně 
geologický průzkum, ze znalosti z okolních parcel se předpokládá 
zemina s únosností Rdt=500 kPa s hladinou spodní vody min. 2,5 m 
pod terénem. Pokud budou při výkopových pracích jiné základové 
podmínky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 
projektantovi. 
 

 c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma,  
 
V místě provádění stavby nejsou žádná stávající ochranná ani 
bezpečnostní pásma. 
 

 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovan ému území apod.,  
povodně 
Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situována v ploše 
přímé nebo nepřímé záplavy, proto nejsou navržena žádná 
opatření. 
sesuvy půdy 
Stavba se vyskytuje v oblasti, kde se nepředpokládá sesuv půdy. 
poddolování 
Stavba je navržena v oblasti, kde není provozována důlní činnost 
ani se zde nevyskytuje území poddolované z dřívější utlumené 
důlní činnosti. 
seismicita 
Stavba se nevyskytuje v oblasti se seismickými účinky 
radon 
Měřením radonu byl zjištěn střední radonový index. Blíže viz 
samostatná zpráva přiložená v dokladové části projektu.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území,  

  
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 
Vlastní realizace stavby přinese částečné zhoršení prostředí 
provozem mechanismu dodavatele prováděním montážních a 
stavebních prací. Omezit toto dočasné zhoršení lze pouze 
důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní 
dodavatele. Jinak stavba na okolní pozemky a stavby vliv nemá. Při 
stavebních pracích je původce odpadů ( právnická osoba, pokud při 
její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, při jejíž podnikatelské   činnosti   vzniká   odpad)   
povinen dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, plnit zejména tyto povinnosti: 
 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v Katalogu odpadů, 

• odpady, které sám nemůže využít,  trvale nabízet k využití 
jiné právnické   nebo  fyzické     osobě,   a   to  buď   přímo,  
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 

• nelze-li využít  odpady, zajistit zneškodnění odpadů, 

• kontrolovat  nebezpečné vlastnosti  odpadů a nakládat s nimi 
podle jejich skutečných vlastností, 

• předávat nebezpečné odpady k využívání nebo 
zneškodňování pouze osobě  oprávněné provozovat  
zařízení k  úpravě, využívání nebo zneškodňování odpadů  
nebo zařízení ke sběru a  výkupu nebezpečných odpadů  

• shromažďovat   odpady   utříděné   podle   jednotlivých   
druhů a kategorií, 

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, 

• vést  evidenci  odpadů  v   rozsahu  stanoveném  tímto  
zákonem a vyhláškou ministerstva, 

• nakládat  s  nebezpečnými   odpady  lze  jen  se  souhlasem 
příslušného  okresního  úřadu.   

 
 Uvedená akce nezasahuje do žádného chráněného území přírody, 
nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a14 zákona č. 
114/1992 Sb. Stavba nevyžaduje kácení zeleně.  

 
    Vliv stavby na životní prost ředí 
 

Vlastní vliv stavby na životní prostředí je potřeba posuzovat 
z pohledu realizace stavby a z pohledu provozu a funkce stavby. 
Vlastní realizace stavby přinese částečné zhoršení prostředí 
provozem mechanismu dodavatele a prováděním stavebních prací. 
Omezit toto dočasné zhoršení lze pouze důsledným dodržováním 
stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele.  
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 f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin,  

 
Na pozemku se nenachází žádný objekt určený k asanaci, nebo 
k demolici. Dřeviny určené ke kácení se na pozemku také 
nenachází. 
  

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé),  
 

Stavbou není dotčen zemědělský půdní fond, pozemky určené k 
výstavbě rodinného domu jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
ostatní plocha. Skrývka ornice bude na pozemku investora pro 
pozdější využití na tomto pozemku. K záborům pozemků určených 
k plnění lesa nedojde. 

 
h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající 
dopravní a technickou infrastrukturu),  

 
Pro příjezd na staveniště bude využita stávající silnice z jižní strany 
pozemku a stávající vjezd na pozemek investora 930/2. Na tento 
pozemek je vedena přípojka elektřiny. Elektřina je ukončena 
přípojkovou skříní v pris pilíři v jihovýchodním rohu parcely 930/2 ve 
vlastnictví investora. Přípojka vody a kanalizace bude ukončena na 
pozemku investora revizní a vodoměrnou šachtou.  

 
i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.  

 
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na související a 
podmiňující stavby ani jiná opatření v dotčeném území. 
 
 

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

   
 Jedná se o novostavbu bytového domu o čtyřech podlažích a devíti 
bytových jednotek. S částí pro provoz kavárny.  

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
  
 

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostor ového řešení,  
  

Stavební pozemek se nachází ve městě Havlíčkův Brod. Okolní 
pozemky jsou nezastavěny případně zastavěny bytovými domy. 
Rozměry parcely jsou patrné z koordinační situace. Tvar bytového 
domu a celková organizace urbanistické struktury vychází 
z územního plánu. 

  
V jižní části pozemku bude přístup z místní komunikace.  Pozemky 
sousedící s pozemkem investora dle katastru nemovitostí: 930/33, 
773/18, 773/2, 927/2, 930/1 Odstupy jsou patrné z koordinační 
situace.  
 
Hlavní vstup do objektu je z východní strany.  
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Na pozemku se kromě RD vybudují následující stavební objekty:, 
prostor na uložení nádob s komunálním odpadem, kabel 
domovního telefonu (zvonek), uvažujeme také s venkovním 
osvětlením.   
      
Objekt BD respektuje orientaci ke světovým stranám. Pozemek se 
přepokládá bez vysoké hladiny spodní vody. 
 

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

 
Zadání investora bylo vytvořit moderní dům, který by esteticky 
splňoval nároky na vnější vzhled a interiérové členění domu a 
zároveň aby v co největším rozsahu vyhovoval trendu v úsporách 
energií – to znamená, že větší část obytných místností byla 
orientována na západ a jih část pozemku a to včetně jejich výplní 
otvorů. Základní a prvořadá při navrhování tohoto domu byla jeho 
funkčnost, logičnost dispozice a příjemnost obývání vnitřních 
prostor. Na tomto základě byl navržen vzhled domu, který ctil 
požadavek investora. Veškeré konstrukce byly navrženy 
z přírodních materiálů tak, aby byť moderně ale přesto harmonicky 
vyhovovaly požadavkům na umístění domu v okrajové části obce. 

 
B.2.3 Celkové dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby  

 
Dispozice: 
 
Dispoziční členění je běžné, respektující funkční a provozní členění 
bytového domu. Hlavní vstup do objektu je ve východní části domu 
ze kterého se dostaneme do zádveří. Ze zádveří se dostaneme do 
kolárny či do prostoru schodiště následně chodbou dál do 
skladovacích kójí a do společenské místnosti.  
Do následujících pater je možné se dostat jak po schodech tak i 
výtahem umístěným hned vedle schodů. 
Objekt má čtyři nadzemní podlaží, první podlaží slouží z části jako 
zázemí kavárny a skladových prostor pro jednotlivé byty. Ve druhém 
podlaží už se nachází jednotlivé byty a to konkrétně tři bytové 
jednotky a část kavárny zejména pro promítací účely a firemní 
večírky. V dalším třetím nadzemním podlaží už jsou pouze jen 
bytové jednotky a to čtyři z toho jeden s možností vstupu na terasu. 
V posledním čtvrtém nadzemním podlaží jsou byty pouze dva a 
každý má svoji vlastní terasu.   
Byty mají klasické uspořádání a to ve směs zádveří sloužící jako 
šatna, pokoj, ložnici, obývací pokoj, kuchyň, koupelnu, wc a spíž či 
sklad.  
 
Provozní řešení: 
Provoz kavárny je tvořen hlavním prostorem pro návštěvníky a baru 
pro přípravu kávy, dále je zde sklad pro uskladnění zásob, šatna pro 
personál, denní místnost a wc. Schodišťovým prostorem se 
dostaneme do 2.NP kavárny které slouží zejména účelům jako jsou 
firemní večírky s možností promítacího plátna a prezentací.  

  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 
Na stavbu bytového domu nejsou kladeny požadavky z hlediska 
bezbariérového přístupu. Vstup do části kavárny je bezbariérový 
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s přechodovou lištou výšky 1cm, vstupní část je vyspádovaná 
směrem od BD. 

 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  

 
Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při 
zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Jedná se hlavně o 
elektroinstalaci, hydranty, komíny ale i pravidelné kontroly dalších 
zařízení a konstrukcí nevyžadujících oficiální revizní zprávu. Dále 
bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem na 
zajištění statické stability nosných konstrukcí, požární ochrany 
stavebních konstrukcí, zajištění a ochrana tepelně-technických 
konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností (např. zamezení 
zatékání do stavebních konstrukcí pravidelnou údržbou hydroizolací 
a střešních krytin, ochrana požárních konstrukcí před mechanickým 
poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana 
tepelných konstrukcí a izolací apod.) 

 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů  

  
a) stavební řešení 

 
Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s kavárnou. Střecha nad 
objektem je plochá s povlakovou izolací z PVC přitížena praným 
kačírkem 16/32, v části terasy je přitížena betonovou 
velkoformátovou dlažbou na plastových terčích. 
Stropní konstrukce je systémová VELOX, strop s vytvořením ŽB 
monolitických žeber v osové vzdálenosti 500mm s šířkou žebra 
120mm, pomocí štěpkocementových dutých "krabic". Výška prvku 
260mm + 50mm betonová deska. V objektu se nachází hlavní 
interiérové schodiště monolitické betonové bedněno 
štěpkocementovými deskami. Schodišťová deska je tl. 150mm.    

 
b) konstruk ční a materiálové řešení, 

 
     Obecná pravidla výkopy: 

 
Veškeré stavební práce je třeba provádět při dodržování všech 
pravidel bezpečnosti práce.   
 
Před zahájením prací musí být uskutečněn průzkum překážek v 
prostoru staveniště v podzemí, na povrchu i nad zemí (po dohodě 
se správci sítí). Musí být vyznačeny trasy podpovrchových zařízení 
a vedení. Po dobu provádění demoličních prací nesmí být dotčena 
okolní zástavba (demoliční práce se při výstavbě nepředpokládají). 
 
Okolní stavby nesmí být průběhem případných demoličních prací 
(rozebíráním strojním, ručním) ohroženy. 

 
 
                                                       Základy, výkopy:   
  
 Přímo na místě bude zhodnocena mocnost humózní vrstvy a 
 možnost použití na rekultivace. Odhumusování terénu 
 zastavěné a zpevněné plochy pozemku je obyčejně nutné 
 provést v rámci hrubých terénních  úprav do hloubky cca 100mm. 
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 Kulturní vrstvy půdy (ornice) z celé  plochy odnímané zemědělské 
 půdy budou deponovány na pozemku investora  s následným 
 použitím pro rekultivace, terénní a  parkové úpravy.  
 

Nutnost provedení svahování je potřeba zhodnotit dle skutečných 
stavebně geologických poměrů na staveništi. Svahování a 
obvodový odkop bude podle možnosti minimální. Boční odkop 
slouží pro provádění izolatérských prací a případné uložení 
drenážního potrubí.  
 
Objekt bude založen na betonových základových pásech z betonu 
C16/20 dle projektové dokumentace. Pod podkladním betonem 
bude proveden podsyp z hutněného štěrkopísku nebo recyklátu 
fr.16/32 tl. 30-50 mm, hutněno na 0,15 MPa (zásypy a násypy na 
0,2MPa). Podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm s vloženou  
KARI sítí při spodním okraji o velikosti ok 6/150/150. Hloubka 
základové spáry vždy min. 1100 mm pod úrovní upraveného terénu 
a min. 900 mm pod úrovní původního terénu. Pasy jsou také 
bedněny systémem VELOX ztracené bednění, to je pak po obvodě 
zatepleno.  
 
Před vylitím bednění budou zrealizované prostupy všech sítí 
základovými pasy umístěním chrániček do bednění. 

 
Do základové spáry objektu (do podkladních betonů) bude před 
betonáží položen zemnící pásek.  

 
 Izolace proti radonu 

 
Je nutné provést izolaci, která výrazně omezí transport radonu do 
vnitřního prostoru plánované stavby. Protiradonová opatření budou 
navržena na střední radonový index.  
 
Izolací by pak byly SKLOELAST EXTRA ČI POLYELAST. Pásy 
izolace klást s přesahem minimálně 100 mm, tyto spáry budou 
svařeny. Prostupy instalací plynotěsně upravit trvale pružným 
tmelem. Radonový průzkum stanovil střední radonový index.  
 
Dodavatel stavby doloží atesty na průnik radonu použitými 
stavebními materiály a prokáže, že použité materiály splňují 
požadavky kladené radonovým průzkumem. 
 

 Svislé nosné konstrukce 
 

Obvodové stěny – systém VELOX- WS-EPS deska 35+180mm 
betonové jádro tl.160mm, deska WSD 35 mm celková tloušťka 
konstrukce obvodové stěny je 410mm ………U=0,20 W/m2K 
 
Vnitřní nosné stěny budou ze systému Velox tl. 240mm, tvořeny 
dvěmi štěpkocementovými deskami tl. 35mm které tvoří ztracené 
bednění ve kterém je betonové jádro tl. 180mm 
 
Sloupy, sloupek válcovaný HEB profil 100/100 mm, zhlaví a pata 
sloupu přivařená ocelová platle 170/170/6 s ocelovými trny ∅ 18mm 
důkladně provařeno , opláštěný sdk tl. 12,5mm , p.o.= r 45 , 
konstrukce viz. detail. 

 
Příčkové zdivo : 
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kótované tloušťkou 125 mm je tvořena ze sádrokartonu, příčka 
Rigips W111 
kótované tloušťkou 155 mm je tvořena ze sádrokartonu, 
sádrokartonová příčka dělící byty Dek akustik top 155, 2x12,5 + 2x 
CW, 56db, EI 60 
kótované tloušťkou 205 mm je tvořena ze sádrokartonu, instalační 
sádrokartonová 2x12,5 + 2x CW 75, 54dB, EI60 
kótované tloušťkou 65 mm je tvořena ze sádrokartonu, stěna šachty 
1x RF (DF) 15mm + 2x R- CW 50 + 50mm minerální izolace, EI 30 

 
 

 Vodorovné nosné konstrukce  
  

Stropní konstrukce je systémová VELOX, strop s vytvořením ŽB 
monolitických žeber v osové vzdálenosti 500mm s šířkou žebra 
120mm, pomocí štěpkocementových dutých "krabic". Výška prvku 
260mm + 50mm betonová deska. 
Před betonáží stropní konstrukce budou osazeny bednící roury pro 
prostupy instalaci technických zařízení budov. 
Je nutné při montáži dodržet všechny doporučení výrobce bednění 
a doporučení určené statikem. Úplné odbednění se doporučuje po 
dosažení uváděné pevnosti betonu výrobcem, což je 28 dní.  
 

 Střecha 
 

Jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3% je nad celým 
objektem.  Hlavní hydroizolační vrstvou je povlaková izolace z PVC, 
která je přitížena kačírkem z praného kameniva, nebo betonovou 
dlažbou na plastových podložkách. Nosná konstrukce je strop 
VELOX tl. 310mm, střešní kce je zateplena min. 240mm. 
 
Dodavatel střešní krytiny je povinen prokázat původ materiálu a 
jeho značení. Dodavatel klade záruku za dodávku originálního 
materiálu s odpovídajícími fyzikálními vlastnostmi. 

  
 Tepelné izolace 

 
Izolace obvodových zdí BD je navržen přímo ve ztraceném bednění  
zateplovací systém z desek pěnového polystyrénu EPS tloušťky 
180 mm. Izolace obvodových stěn pod zeminou a sokl nad terénem 
navržen z desek EPS Perimetr tl. 80mm. Povrch konstrukce bude 
před aplikací tepelně izolačních desek ošetřen. Bude zkontrolována 
přilnavost, rovinnost a čistota povrchu.  
 
Střešní konstrukce budou izolovány u ploché střechy polystyrénem 
EPS 150S ve dvou vrstvách. Izolace bude min.240mm . 

 
Podlahy 

 
Podlahy všech bytových a pobytových místností musí splňovat 
minimální součinitel tření 0,3. Keramické podlahy musí splňovat 
součinitel 0,6. Budou dodrženy všechny požadavky kladeny 
normou ČSN 74 4505 “ Podlahy, společná ustanovení “ . 
 
Všechny podlahy budou od obvodových zdí dilatačně odděleny 
pomocí dilatačních pásů s pěnovou folií tl. 10 mm výšky 80 mm 
jako ochrana proti šíření hluku z podlahy do zdí a kompenzace 
objemových změn podlahových betonů. 
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Betonová podkladní vrstva podlahy musí být rozdělena na dilatační 
úseky dodatečným prořezáním v závislosti na rozměru místnosti. 

 
Před pokládkou finálních, zejména dřevěných podlahových krytin 
musí být proměřena vlhkost podkladních betonů a nesmí překročit  
limitní hranici. Případně musí být dodatečně vysušen přirozeným 
nebo umělým způsobem.  

 
 Schodišt ě 

 
 Hlavní schodiště jsou navržena jako dvouramenné 
levotočivé/pravotočivé. Schodiště musí splňovat požadavky kladené 
ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy – základní ustanovení. 
 
Schodiště bude železobetonové monolitické, dle návrhu 
dodavatele, bedněno systémem VELOX. Tloušťka schodišťové 
desky a podesty bude 150mm.  
   
Součinitel smykového tření při okraji schodišťového stupně, musí 
být nejméně 0,6 a ostatních ploch 0,3. Protiskluzové úpravy stupňů 
nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm. 

 
 Okna, výpln ě 

 
Okenní výplně budou plastová max. výšky 2400mm. Okna budou 
sklopná, otvíravá, pevná nebo jejich kombinace. Okna musí 
splňovat všechny požadavky kladeny tepelně-technickou normou 
ČSN 73 0540. 
 
U zasklení jsou kladeny vysoké nároky na tepelně izolační 
vlastnosti skla. Zasklení bude provedeno izolačními trojskly se 
součinitelem prostupu tepla U=0,7 W/m2k. Tloušťky skel si určí 
výrobce sám v závislosti na rozměrech. 

 
Nejsou přípustné okem viditelné fyzické závady skla, jako jsou 
škrábance, praskliny, odštěpky hran skel, bubliny, cizí prvky ve 
sklovině apod. U skel musí být zkontrolována soudržnost desek.  
 

  Povrchové úpravy 
 
  OM 
 

Vnitřní omítané povrchy budou po omítnutí natřeny nejdříve 
základním nátěrem a následně nátěrem finálním pohledovým.  
 
 
Nátěr bude realizován vnitřní omyvatelnou barvou s odolností proti 
otěru a dobrou propustností vodních par. Podklad musí být pevný, 
čistý, suchý, neporušený a zbavený všech nečistot. Stropy i stěny 
se předpokládají natřít bílou barvou.  

 
  
  KE 
 

Keramické obklady budou v koupelnách, WC a kuchyni. 
Předpokládají se do výšky po nadpraží dveří tj. 2150mm , v kuchyni 
pak bude keramický pás nad kuchyňskou linkou. Obklad musí být 
omyvatelný a hygienický. 



 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ        DIPLOMOVÁ PRÁCE   
 V BRNĚ          BYTOVÝ DŮM S KAVÁRNOU  

                                                                                                                                                     10        
 
 
 

 
 Doprava 

 
Součástí bytového domu je i parkoviště zejména pro návštěvníky 
kavárny a pro nájemníky bytů. Je k dispozici 11 parkovacích stání 
pro osobní automobily o rozměru 2,5 x 5,0m a jedno místo pro 
osoby s omezenou schopností pohybu 3,5 x 5,0m 

 
 Venkovní zpevn ěné plochy 

 
Venkovní zpevněné plochy bude tvořit zámková dlažba BEST – viz 
situace. A příjezdová cesta včetně parkovací plochy bude 
z asfaltového betonu.  

 
                                                      Klempí řské výrobky 
 

Klempířské výrobky jsou navrženy hliníkového materiálu a to 
zejména parapety oken . Oplechování atiky bude řešeno z 
pozinkovaného poplastovaného plechu. Dodavatel musí zajistit 
ochranu plechu před působením agresivních chemických látek 
(vápno, cement, nátěrové hmoty, zemina) jelikož se jedná o 
přírodní materiál a mohlo by dojít k jeho trvalému poškození, 
zejména při dlouhém působení agresivních látek. Přesah 
oplechování před omítku musí být dle klempířské normy ČSN 73 
3610 Navrhování klempířských konstrukcí, 30mm. Ohýbání plechů 
bude provedeno v dílně na ohýbacím stroji, není přijatelné ohýbání  
plechů na stavbě. Po ukončení prací musí být plechy rovné a 
hladké a bez olejových skvrn. 
 
Klempířské práce obsahují výrobu: 
 
-oplechování doplňků 
-oplechování atik 

 
 c) mechanická odolnost a stabilita.  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek: 
 

• Zřícení stavby nebo její části, 

• Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

• Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce 

• Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  

  
a) technické řešení,  

 
Na pozemek investora je dovedena přípojka elektřiny, která je 
ukončena přípojkovou skříní v pris pilíři v jihovýchodním rohu 
pozemku, od této skříně bude zemí vedeno měřené domovní vedení 
do hlavního rozvaděče umístěného v zádveří vstupní části do 
bytového domu.  
 
Vodovodní přípojka PE DN 40 je provedena, překopem místní 
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komunikace a přes navrtávací zemní pas napojena na vodovodního 
řad PE DN 160, tato nová vodovodní přípojka bude ukončena 
vodoměrnou sestavou (určenou správcem sítě) v nové vodoměrné 
šachtě na pozemku investora, odtud bude po pozemku investora 
vedeno PE potrubí DN 32 do technické místnosti. Odkud bude dále 
proveden vnitřní domovní rozvod vody.  
 
Splašková kanalizace bude gravitačně svedena potrubím DN 110 
revizní šachty, na pozemku investora odkud bude svedena do 
městské veřejné splaškové gravitační kanalizace z kameniny 300. 
V dané lokalitě se nachází plynovod, který je ukončen na hranici 
pozemku skříní HUP odkud se povede plynovodní přípojka, která 
bude přivedena do technické místnosti k plynovému kotli.  

 
 b) výčet technických a technologických za řízení.  

    
  Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

 
Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. 
Splaškové vody jsou novou gravitační přípojkou splaškové 
kanalizace svedeny do stávající kanalizační stoky při jižní části 
pozemku. 
 

  Zásobování vodou 
 

Objekt bude připojen na veřejný vodovod novou vodovodní 
přípojkou přes novou vodoměrnou šachtu, která bude na pozemku 
investora.  

 
  Zásobování energiemi 

 
Elektroinstalace  
 
Objekt bude připojen k elektrické síti ze stávajícího PRIS pilíře na 
hranici pozemku investora. Vnitřní rozvody domu budou provedeny 
dle projektu elektroinstalace v prováděcí dokumentaci. 
 
EPS 
Objekt bude osazen elektrickou požární signalizací se samočinnými 
hlásiči požáru. Vnitřní rozvody domu budou provedeny dle projektu 
elektroinstalace v prováděcí dokumentaci. 

Hromosvody  
 
Hromosvod bude proveden dle projektu elektroinstalace 
v prováděcí dokumentaci. 
 
Vytápění 
 
Objekt je vytápěn dvoutrubkovým systémem s nuceným oběhem 
otopné vody. 
Zdrojem tepelné energie pro vytápění a ohřev TV jsou 3x plynový 
kotel umístěném v technické místnosti v 1.NP. Ohřev TV bude 
smíšený zajišťován zásobníkem OKC 750NTR/1MPa, o objemu 
750 litrů. 

 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
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      Viz. samostatná zpráva v D.1.3 
 
      B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  
  
 a) kritéria tepeln ě technického hodnocení,  

 
Navržená stavba bude splňovat všechny požadavky uvedené ve 
vyhlášce č. 369/2001 Sb.   

 
 b) posouzení využití alternativních zdroj ů energií.  

 
Navržená stavba bude splňovat všechny požadavky uvedené ve 
vyhlášce č. 369/2001 Sb.   

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

  
Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování 
vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.).  

   
HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

 
Stavba nebude mít s ohledem na její charakter zásadní vliv na 
životní prostředí v okolí stavby. 
Ve všech prostorech bude zajištěna požadovaná výměna vzduchu a 
dodrženy příslušné rozměry větracích otvorů. 

 
BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 
Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při 
zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Jedná se hlavně o 
elektroinstalaci, hydranty, plynové spotřebiče, komíny ale i 
pravidelné kontroly dalších zařízení a konstrukcí nevyžadujících 
oficiální revizní zprávu. 
 
Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem 
na zajištění statické stability nosných konstrukcí, požární ochrany 
stavebních konstrukcí, zajištění a ochrana tepelně-technických 
konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností (např. zamezení 
zatékání do stavebních konstrukcí pravidelnou údržbou hydroizolací 
a střešních krytin, ochrana požárních konstrukcí před mechanickým 
poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana 
tepelných konstrukcí a izolací apod.) 

 
OCHRANA PROTI HLUKU 

 
Stavba se nenachází v území se zvýšenou hladinou hluku a sama 
nebude zdrojem zvýšeného hluku pro okolí. 

 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  

  
 a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží,  

Na pozemku je stanoven vysoký radonový index. Je navržena   
radonová izolace SKLOELAST EXTRA či POLYELAST  
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 b) ochrana p řed bludnými proudy,  
 
Průzkum nebyl proveden. Nepředpokládá se výskyt bludných 
proudů. 
  

 c) ochrana p řed technickou seizmicitou,  
 
Stavba se nevyskytuje v oblasti se seismickými účinky 
 

 d) ochrana p řed hlukem,  
 

Stavba se nenachází v území se zvýšenou hladinou hluku a sama 
nebude zdrojem zvýšeného hluku pro okolí. 
 

 e) protipovod ňová opat ření,  
 

Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situována v ploše 
přímé nebo nepřímé záplavy, proto nejsou navržena žádná 
opatření. 
 

 f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).  
 

sesuvy půdy 
Stavba se vyskytuje v oblasti, kde se nepředpokládá sesuv půdy. 
poddolování 
Stavba je navržena v oblasti, kde není provozována důlní činnost 
ani se zde nevyskytuje území poddolované z dřívější utlumené 
důlní činnosti. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Na pozemek investora je v současnosti provedena přípojka 
el.energie ukončená přípojkovou skříní ve stávajícím pilíř v 
jihovýchodním rohu pozemku. Dále je zbudována plynovodní 
přípojka ukončena ve skříni HUP na hranici pozemku v jihovýchodní 
straně. Vodovodní přípojka bude ukončena na pozemku investora. 
Připojení na splaškovou kanalizaci bude provedeno. Domovní 
kanalizace je svedena do revizní šachty a dále do veřejné 
kanalizace. Napojení na tyto sítě bude provedeno v souladu se 
stanoviskem příslušného správce sítě. Sjezd na místní komunikaci 
je navržen v jižní části pozemku, kde bude zbudována zpevněná 
příjezdová plocha přiléhající až ke komunikaci. 

 
b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky.  

 
Na pozemek investora je dovedena přípojka elektřiny, která je 
ukončena přípojkovou skříní v pris pilíři v jihovýchodním rohu 
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pozemku, od této skříně bude zemí vedeno měřené domovní vedení 
do hlavního rozvaděče umístěného v zádveří hlavního vstupu do 
bytového domu.   
 
Vodovodní přípojka PE DN 32 je provedena, překopem místní 
komunikace a přes navrtávací zemní pas napojena na vodovodního 
řad PE DN 160, tato stávající vodovodní přípojka bude ukončena 
(určenou správcem sítě) na pozemku investora, odtud bude po 
pozemku investora vedeno PE potrubí DN 32 do technické místnosti 
v 1.N.P. odkud bude dále proveden vnitřní domovní rozvod vody.  
 
Splašková kanalizace bude gravitačně svedena potrubím DN 110 
do revizní šachty na pozemku investora, odkud svedena do veřejné 
gravitační kanalizace.  
  

B.4 Dopravní řešení  
  
 a) popis dopravního řešení,  

Obslužná komunikace lemuje pozemek v jižní straně, součástí 
komunikace je i chodník pro pěší, přístup a příjezd na pozemek je 
navržen z jižní strany pozemku. Nově bude vybudován chodník pro 
pěší k části kavárny a příjezdová komunikace s možností parkování 
na pozemku investora.  

 
 b) napojení území na stávající dopravní infrastruk turu,  

 
Sjezd na místní komunikaci je navržen v jižní části pozemku, kde 
bude zbudována zpevněná příjezdová plocha přiléhající až ke 
stávající komunikaci včetně prostoru pro parkovací stání.  

 
 
 
 
 c) doprava v klidu,  

 
Součástí bytového domu je i parkoviště zejména pro návštěvníky 
kavárny a pro nájemníky bytů. Je k dispozici 11 parkovacích stání 
pro osobní automobily o rozměru 2,5 x 5,0m a jedno místo pro 
osoby s omezenou schopností pohybu 3,5 x 5,0m 
 
 

 d) pěší a cyklistické stezky.  
 

Není předmětem projektu. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

  
 a) terénní úpravy,  

 
Na pozemku se nejdříve odstraní nevhodný porost. Přímo na místě 
bude zhodnocena mocnost humózní vrstvy a možnost použití na 
rekultivace. Odhumusování terénu zastavěné a zpevněné plochy 
pozemku je obyčejně nutné provést v rámci hrubých terénních 
úprav do hloubky cca 100mm. Kulturní vrstvy půdy (ornice) z celé 
plochy odnímané zemědělské půdy budou deponovány na pozemku 
investora s následným použitím pro rekultivace, terénní a parkové 
úpravy. 
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 b) použité vegeta ční prvky,  
 
 U volných ploch bude provedeno ohumusování ornicí v tl. cca 100 
mm a osetí travním semenem. Dle požadavků investora se vysadí 
zeleň. Výsadba nízkorostoucí zeleně musí být provedena odborně 
do předem připravených jam s prohnojením zásypové ornice, příp. 
zásypem substrátem a kotvením vysazených dřevin dřevěnými kůly.  
Zpevněné plochy ze zámkové dlažby budou opatřeny dostatečně 
únosnou, hutněnou podkladní vrstvou štěrkopísku. Na rozhraní 
zpevněných a travnatých ploch budou osazeny betonové obrubníky 
do betonového lože. 

 
 c) biotechnická opat ření.  
  

Nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  
  
 a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda,  

Ovzduší 
Po realizaci záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v 
ovzduší, ani automobilovou dopravou v okolí záměru. Proto po 
uvedení záměru do provozu nebude docházet k překračování 
povolených imisních limitů znečišťujících látek. 
 
Není ani předpoklad, že stavba bude významným zdrojem 
zápachu. Klima nebude stavbou ovlivněno. 
 
Voda 
Splaškové vody budou svedeny do stávající splaškové stoky 
novou přípojkou splaškové kanalizace.  
 
 
Neznečištěná dešťová voda ze střech objektů bude svedena do 
gravitační dešťové kanalizace.  
S ohledem na návrh stavby nejsou předpokládány žádné 
významné změny hydrologických a hydrogeologických 
charakteristik během prováděné výstavby ani následným 
provozem záměru. 

Půda 
Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní 
plocha, nedojde k vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje nerostné zdroje se  
v dotčeném území  nenachází. Změny hydrogeologických 
charakteristik  se nepředpokládají 

 
c) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 

ochrana rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin ě,  

 
Navržený objekt nemá vliv na přírodu a krajinu. 
 

d) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000,  
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     Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA,  

Pro stavbu RB není požadavek z hlediska zjišťovacího řízení nebo 
stanovisek EIA. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p ředpis ů.  
 

Dle územního plánu ani jinak nebyla zjištěna žádná chráněná 
území, ochranná pásma, stavební uzávěry, nebo jiné překážky. 
Objekt se nenachází v záplavovém území.  
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
  
 Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva.  
 

U objektu nebylo požadováno řešení ochrany obyvatelstva splnění 
základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z 
hlediska ochrany obyvatelstva. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby  

  
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění,  

 
Spotřeba médií a hmot se určí při stavbě. Zajištění bude přes nově 
zřízené přípojky na sítě technické infrastruktury ukončené na 
pozemku investora. 
 

b) odvodn ění staveništ ě,  
 

Dešťové vody v průběhu stavby budou likvidovány vsakem na 
pozemku investora. 
 

 c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,   

Všechny sítě technické infrastruktury jsou nebo budou převzaty od 
správců sítí (zakreslení viz koordinační situace), před zahájením 
výstavby je nutné ověřit jejich polohu. 
Jakékoliv poškozeni inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno 
jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat 
opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého 
prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní 
předpisy nestanoví jinak. 

 
 d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky,  

 Vlastní realizace stavby přinese částečné zhoršení prostředí 
provozem mechanismu dodavatele prováděním montážních a 
stavebních prací. Omezit toto dočasné zhoršení lze pouze 
důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní 
dodavatele. Jinak stavba na okolní pozemky a stavby vliv nemá. 
Při stavebních pracích je původce odpadů ( právnická osoba, pokud 
při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, při jejíž podnikatelské   činnosti   vzniká   odpad)   
povinen dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, plnit zejména tyto povinnosti: 
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• odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v Katalogu odpadů, 

• odpady, které sám nemůže využít,  trvale nabízet k využití 
jiné právnické   nebo  fyzické     osobě,   a   to  buď   přímo,  
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 

• nelze-li využít  odpady, zajistit zneškodnění odpadů, 

• kontrolovat  nebezpečné vlastnosti  odpadů a nakládat s nimi 
podle jejich skutečných vlastností, 

• předávat nebezpečné odpady k využívání nebo 
zneškodňování pouze osobě  oprávněné provozovat  
zařízení k  úpravě, využívání nebo zneškodňování odpadů  
nebo zařízení ke sběru a  výkupu nebezpečných odpadů 

• shromažďovat   odpady   utříděné   podle   jednotlivých   
druhů a kategorií 

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, 

• vést  evidenci  odpadů  v   rozsahu  stanoveném  tímto  
zákonem a vyhláškou ministerstva, 

• nakládat  s  nebezpečnými   odpady  lze  jen  se  souhlasem 
příslušného  okresního  úřadu.   

 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin,  

Stavba domu si nevyžádá žádné asanace ani bourací práce.   
 
 f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé),  
 
   Zábory staveniště budou pouze v rámci pozemku investora. 
  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace,  

 Uvedená akce nezasahuje do žádného chráněného území přírody, 
nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a14 zákona č. 
114/1992 Sb. Stavba nevyžaduje kácení zeleně.  

 
Vlastní vliv stavby na životní prostředí je potřeba posuzovat 
z pohledu realizace stavby a z pohledu provozu a funkce stavby. 
Vlastní realizace stavby přinese částečné zhoršení prostředí 
provozem mechanismu dodavatele a prováděním stavebních prací. 
Omezit toto dočasné zhoršení lze pouze důsledným dodržováním 
stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele.  

 
Odpady vznikající při výstavbě: 
 
150101   : papírové a lepenkové obaly   
Kategorie odpadu : O     
Uložení  : Sklad MTZ     
Množství  : Nelze předem stanovit   
Likvidace  : Sběrné suroviny   
 
150110 : směsné obaly–znečištěné zbyt. neb.  látek    
Kategorie odpadu : N 
Uložení  : Sklad MTZ  
Množství  : Nelze předem stanovit 
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Likvidace  : skládka tuhých odpadů 
 
170101  : beton     
Kategorie odpadu : O      
Množství  : Nelze předem stanovit    
Likvidace  : skládka tuhých odpadů   
 
170203   : plasty      
Kategorie odpadu : O      
Množství  : Nelze předem stanovit                             
Likvidace  : skládka tuhých odpadů 
 
170405  : Železný šrot  
Kategorie odpadu : O   
Množství  : Nelze předem stanovit   
Likvidace  : Sběrné suroviny   
 
170106 : Stavební suť - směsi betonu, cihel, střešních 

ker.tašek,  keramických   výrobků 
vč.nebezpečných  látek 

Kategorie odpadu : N  
Množství  : Nelze předem stanovit 
Likvidace  : Skládka tuhých odpadů dle dodavatele 
stavby 
 
150103  : dřevěné obaly 
Kategorie odpadu : O 
Uložení  : Sklad MTZ 
Množství  : nelze předem stanovit 
Likvidace  : Sběrné suroviny 
 
 
170102   : cihly 
Kategorie odpadu : O 
Množství  : nelze předem stanovit 
Likvidace  : skládka tuhých odp. 
 
 
200301    :směsný komunální odpad 
Kategorie odpadu : o 
Množství  : Nelze předem stanovit   
Uložení  : v uzavíratelných odpadních kontejnerech 
Likvidace  : tech.služby města  

 
V nových objektech nebudou umístěny žádné provozy, které by byly zdrojem zvýšeného hluku.  

 
 h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,  

Staveniště se nachází pouze na pozemku ve vlastnictví investora. 
Vymezené plochy se označí varovnou páskou nebo oplotí. Výkopy 
se opatří zábradlím a lávkami. Staveniště bude přístupné z veřejné 
komunikace. Deponie a mezideponie budou umístěny na 
pozemcích investora. 

 
 i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě,  

Daná stavba nebude mít s ohledem na její charakter zásadní vliv 
na životní prostředí v okolí stavby. 
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Ovzduší 
Po realizaci záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v 
ovzduší, ani automobilovou dopravou v okolí záměru. Proto po 
uvedení záměru do provozu nebude docházet k překračování 
povolených imisních limitů znečišťujících látek. 
Není ani předpoklad, že stavba bude významným zdrojem 
zápachu. Klima nebude stavbou ovlivněno. 

Voda 
Splaškové vody budou svedeny splaškové kanalizace novou 
kanalizační přípojkou přes novou revizní šachtu umístěnou na 
pozemku investora, nebo řešeny mobilním WC.  
Neznečištěná dešťová voda ze střech objektů bude řešena vsakem 
na pozemku investora. 
 
S ohledem na návrh stavby nejsou předpokládány žádné 
významné změny hydrologických a hydrogeologických 
charakteristik během prováděné výstavby ani následným 
provozem záměru. 

Půda 
Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní 
plocha, nedojde k vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje nerostné zdroje se  v 
dotčeném   území  nenachází.  Změny hydrogeologických 
charakteristik  se nepředpokládají 

 
 
 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů5),  

Budou dodrženy požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení (dále jen "bezpečnost práce") při přípravě a 
provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při 
pracích s nimi souvisejících (dále jen "stavební práce"). 
Budoucí dodavatel stavby bude dodržovat všechny související 
pracovně právní předpisy a povinnosti vyplívající z vyhlášky č.  
309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a navazujících zákonů 
a vyhlášek, zejména stavebního zákona 183/2006 Sb.  Dodavatel 
stavebních prací je povinen vybavit    všechny osoby,      které    
vstupují      na    staveniště      (pracoviště)    osobními ochrannými 
pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  
Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské 
dokumentace vytvořit podmínky k zajištěni bezpečnosti práce.  
Dodavatel   stavebních   prací    musí   dodržovat povinnosti 
vyplívající z odevzdání či předání staveniště (pracoviště). 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce 
musí být mezi účastníky výstavby i ostatními subdodavateli 
dohodnuty předem a musí být obsaženy  v zápise  o  odevzdání   
staveniště  (pracoviště), pokud nejsou zakotveny  v hospodářské 
smlouvě.  
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené 
pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
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Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její 
části) nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, 
vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
Při přerušení práce v souladu s vyhl. 309/2006 Sb je nutno provést 
nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 
vyhotoven zápis. 
Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí 
být v projektu stavby stanoveny zásady technických, organizačních 
a případně dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, 
určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s 
projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S 
určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit 
pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 
Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských 
sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s  
 
vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní 
předpisy nestanoví jinak. 
Při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit 
opatření proti dotyku nebo   přiblížení   k částem s nebezpečným 
napětím. 
Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v 
dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody 
poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna jiná 
účinná forma kontroly nebo spojení (dále jen "odlehlé pracoviště") a 
v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z 
výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník. 
 
 
Vstup do   šachet, studní, vrtů,   žump, kanálů, nádrží   nebo jiných   
uzavřených   prostorů  je zakázán, pokud výskyt zdraví škodlivých a  
 
výbušných látek přesahuje přípustnou koncentraci. Jejich případný 
výskyt musí být pomocí technických opatření snížen a musí být     
zabezpečeno signalizační zařízení  a  záchranné prostředky. Do 
uzavřených  prostorů musí  být zajištěn dostatečný přívod vzduchu. 

Při výstavbě musí být dodrženy požadavky stanovené vyhláškou č.  
309/2006 Sb a způsob zajištění práce a technických zařízení pro 
výstavbu a budoucí provoz, jak vyžaduje § 18 odst. 1 písm. a) bod 
10. vyhlášky č. 132/1998 Sb. Zvláště pak tyto body: 

309/2006 § 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, 
stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto 
osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 
podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 

(2) Zaměstnavatel  je povinen dodržovat další požadavky kladené 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a 
realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
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c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací 
nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při 
údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 
nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 
ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících 
práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných 
látek, přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných 
odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a 
zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich 
etapy podle skutečného postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s 
vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

 

 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných 
na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických 
osob na staveništi, které mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení 
života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím 
právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a bližší vymezení prací a činností 
vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo 
zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, 
stanoví prováděcí právní předpis. 

 
309/2006 § 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 
pásma 
 
(1) Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové 
faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez 
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, 
měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby 
byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně 
dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k 
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dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat 
podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou 
zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické 
(například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, 
plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, 
teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení 
nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je 
zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava 
pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných 
pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních 
prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 
 
Průzkum staveniště 

(1) Průzkum staveniště musí být řešen v rámci projektu stavby.  

(2) Na podkladě výsledků geologického průzkumu a průzkumu 
překážek na stavbě je projektant zemních prací povinen stanovit 
třídu hornin a ve spolupráci s dodavatelem opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. 

Zajištění výkopových prací 

(5) Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 
hrany výkopu. Hranice smykového klínu stanoví projekt. Prostor 
smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat 
stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem 
apod. kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny  

 
výkopu je řešen projektem na základě výpočtu. 

(6) Pří přerušení   zemních prací nesmí   být ohrožena bezpečnost 
práce.   Odpovědný   pracovník musí zajistit pravidelnou odbornou  

kontrolu údržby   zábran, pažení, lávek,   přechodů, přejezdů, 
výstražných a osvětlovacích těles apod. 

(7) Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené 
výkopem zabezpečit. Způsob zabezpečení objektů musí být 
stanoven v projektu stavby. 

Zajištění stability stěn výkopů 

(1) Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění stěn se 
navrhuje a provádí podle zvláštních předpisů a způsob zajištění 
musí být uveden v projektu stavby. 

(2) Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením 
od hloubky větší než 
 
a) 1,3 m v zastavěném území, 
b) 1,5 m v nezastavěném území. 

Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou 
šířku nejméně 0,8 m, pokud nestanoví zvláštní předpisy jinak. V 
zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k 
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sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí 
být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn. 

137/1998 §15 Základní požadavky 

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při 
respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby 
současně splnila základní požadavky, kterými jsou 

a)     mechanická odolnost a stabilita, 

b)     požární bezpečnost, 

c)     ochrana zdraví, zdravých životních podmínek [4] a životního 
prostředí, 

d)     ochrana proti hluku, [4], [16] 

e)     bezpečnost při užívání, 

f)      úspora energie a ochrana tepla. 
 
 
(2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při 
běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu 
předpokládané existence. 

137/1998 §36 Střechy 

(1) Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led 
tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu v  
 
přidruženém dopravním prostoru a zabraňovat vnikání vody do 
konstrukcí staveb. Střešní plášť musí být odolný vůči klimatickým 
vlivům a účinkům. Střešní plášť zasahující do požárně 
nebezpečného prostoru musí být z nehořlavých hmot nebo musí 
být prokázáno, že nešíří požár. 
(2) Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a 
musí být na nich provedena opatření zajišťující bezpečnost 
provozu (zábradlí, zídky apod.) a vzduchovou neprůzvučnost 
(3) Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně 
technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a 
prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami 
 
a) tepelného odporu konstrukce, 
b) rozložení vnitřních povrchových teplot na konstrukci, 
c) tepelné setrvačnosti konstrukce ve vazbě na místnost nebo 
budovu, 
d) difúze vodních par a bilance vlhkosti, 
e) vzduchové propustnosti konstrukce, jejích spár a styků. 
(4) Střešní konstrukce musí splňovat požadavky požární 
bezpečnosti dané normovými hodnotami. 

137/1998 § 37 Výplně otvorů 

(1) Konstrukce výplní otvorů (oken, dveří apod.) musí mít náležitou 
tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, svěšení 
nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní 
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hmotnosti  zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, aniž by 
došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. 
(2) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické 
vlastností v ustáleném teplotním stavu. Součinitel prostupu tepla 
včetně rámů a zárubní podle druhu budovy a druhu výplně je dán 
normovou hodnotou 
(3) Akustické vlastnosti výplní otvorů v obytných a pobytových 
místnostech musí být takové, aby při dané hladině venkovního 
hluku byly splněny požadavky na neprůzvučnost umožňující 
současně výměnu vzduchu nejméně jednou za hodinu ve všech 
obytných a pobytových místnostech. 
(4) Velikost otvoru okna, pokud má sloužit jako náhradní úniková 
možnost, musí být nejméně 500 x 800 mm a výška vnitřního 
parapetu nejvýše 1200 mm. Pokud má otvor sloužit pro vedení 
požárního zásahu, musí mít rozměry nejméně 800 x 1500 mm 
 
(5) Hlavní vstupní dveře do bytů a pobytových místností musí mít 
světlou šířku nejméně 800 mm. 
(6) Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod 
nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m, musí být vysoké 
nejméně 850 mm nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do 
této výšky. 
(7) Nejmenší rozměr průlezných otvorů ve stropech a u vstupních  
 
otvorů do šachet a kanálů je dán zvláštním předpisem. 
(8) Otvory v požárně dělicích konstrukcích (dveře, vrata, poklopy) 
musí být opatřeny požárními uzávěry, které svými typy a požární 
odolností odpovídají normovým hodnotám. Dveře na únikových 
cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod a svým 
zajištěním nesmí bránit evakuaci osob, popřípadě zvířat a zásahu 
požárních jednotek. 

 

137/1998 §38 Zábradlí 

(1) Všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob 
a k nimž je možný přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím 
(popřípadě jinou zábranou), které musí bezpečně odolávat 
zatížením působícím ve směru vodorovném i svislém. 
 
(2) Zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před 
níž je volný prostor hlubší a širší, než jsou normové hodnoty v 
závislosti na zatřídění pochůzné plochy (například s omezeným 
přístupem osob, s volným přístupem dospělých osob, provozy 
určené pro děti, hlediště). Za volný prostor se nepovažuje prostor 
zakrytý konstrukcí, která odpovídá zatížení pěším provozem 
(3) Zábradlí se nemusí zřídit, pokud 
 
a) by bránilo základnímu provozu, pro který je plocha určena 
(nástupiště, rampy na nakládání, bazény, jeviště apod), 
b) při hloubce volného prostoru nejvýše 3,0 m, je-li na volném 
okraji pochůzné plochy s běžným nebo nízkým provozem vytvořen 
nepochůzný bezpečnostní pás široký nejméně 1500 mm, který je 
zřetelně vymezen. 
 
(4) Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla je 
a) snížená - 900 mm, pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 
3,0 m, 
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b) základní - 1000 mm, ve všech případech, kdy není předepsána 
větší výška nebo dovolena snížená výška, 
c) zvýšená - 1100 mm, 
 

1. hloubka volného prostoru je větší než 12,0 m, nebo 
2. pochůzná plocha se ve vzdálenosti menší než 1,0 m svažuje k 

volnému okraji sklonem větším než 10 % nebo stupňovitě, bez 
ohledu na hloubku volného prostoru [pokud není třeba použít 
zábradlí podle písmene d)], nebo 

3. ve volném prostoru je ohrožení látkami škodlivými zdraví 
d) zvláštní - 1200 mm, pokud je hloubka volného prostoru větší 
než 30,0 m. 

(5) U schodišť, popřípadě u šikmých ramp se zrcadlem je nejmenší 
dovolená výška zábradlí dána normovými hodnotami. 

(6) Zábradlí v provozech určených pro dětí a v bytových domech musí být 
plné nebo s výplni tabulovou, sloupkovou ze svislých tyčových prvků 
nebo mřížovou. Mezery v zábradlí nesmí být širší než 120 mm v 
bytových domech a 80 mm v provozech určených pro děti. 

 
(7) Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy 

zábradlí opatřeno ochrannou lištou nejméně 100 mm vysokou. 
(8) Šikmé zábradlí schodišť a šikmých ramp musí být opatřeno madlem, 

umístěným ve výšce nejméně 900 mm a nejvíce 1200 mm U staveb 
určených pro pobyt dětí do 12 let se navíc musí umístit madlo ve výši 
 
400 až 700 mm  Madlo zábradlí nesmí mít ostré hrany, výstupy apod. 

(9) Zábradlí v chráněných únikových cestách, kromě madla, musí být z 
nehořlavých hmot. 
 
 
 

 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb,  

 
U rodinných domů není požadavek úpravy pro bezbariérové užívání 
staveb. 

 
 l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření,  
  

Navržená stavba splňuje požadavky na bezpečnost silničního 
provozu i z hlediska požární bezpečnosti. 
Stavba bude prováděna dle platných předpisů pro užití stavebních 
prvků a materiálů. Veškeré práce budou prováděny v souladu 
s platnou vyhláškou ČÚBP a ČBÚ , o bezpečnost práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.),  
 

     Není třeba stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
 n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.  

 
   Zahájení stavby: 9 / 2014 
   Dokončení stavby:         3 / 2016 
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Postup stavby stanoví dodavatel stavby v rámci výrobní přípravy a 
projektu organizace výstavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Havlíčkově Brodě 
leden / 2014 

Vypracoval: Bc. Kocourek Tomáš 



ZÁVĚR 
 
 

Snahou bylo vytvořit moderní bytový dům s kavárnou, který by esteticky splňoval 
nároky na vnější vzhled a interiérové členění domu a zároveň aby v co největším rozsahu 
vyhovoval trendu v úsporách energií – to znamená, že větší část obytných místností byla 
orientována na západ a jih část kavárny a to včetně jejich výplní otvorů. Základní a prvořadá 
při navrhování tohoto domu byla jeho funkčnost, logičnost dispozice a příjemnost obývání 
vnitřních prostor. Na tomto základě byl navržen vzhled domu, který ctil požadavek 
maximálního využití osvětlení. Veškeré konstrukce byly navrženy z přírodních materiálů tak, 
aby byť moderně ale přesto harmonicky vyhovovaly požadavkům na umístění domu 
v okrajové části obce. 
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