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Anotace              

          Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v katastrálním 

území obce Kunštát. Stavební pozemek je svažitý k jihu a východu. Objekt je samostatně 

stojící na okraji vesnice, třípodlažní a částečně podsklepený. Bytové jednotky jsou navržené 

pro dlouhodobé ubytování zahraničních seniorů s budoucí změnou účelu pro mladé začínající 

rodiny.  

Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. V 1S se nacházejí ordinace 

lékaře, prodejna potravin a tisku, posilovna, bazén a technické zázemí budovy. V prvním 

nadzemním podlaží bychom nalezli restauraci, kuchyň, společenskou místnost, kapli, prostory 

údržbáře a zázemí zaměstnanců. Byty v tomto podlaží jsou odděleny od veřejné části 

samostatně uzamykatelnými dveřmi. V dalších dvou nadzemních podlaží se nacházejí byty. 

Konstrukční systém byl zvolen stěnový monolitický železobetonový. Dokumentace je 

zpracována pro provedení stavby. Výkresová část práce je zpracována počítačovým program 

AUTOCAD.  
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Annotation 

The aim of this master´s thesis is a project of a new building of a flat house situated in the 

cadastral area of Kunstat. The building site is sloping towards south and east. The building is 

sitting on the suburb of the village and contains three floors above ground level and it  

partitially includes basement. The  purpose of this building is to accommodate foreign 

pensioners (German, Austrian) as there is demand on the market and in future when the trend 

changes it will be converted in to normal flat house for young families.  

The roof is constructed as a flat single skin roof. In the ground floor (basement) there is a 

surgery, food shop and newsagent, gym, swimming room and utility rooms. A restaurant, 

kitchen, social room, chapel, utility rooms and employees dressing rooms are situated in the 

first floor. The flats are accessible only for the flat owners through a door. The following other 

two storeys includes only flats. For the main wall structural system we have used a shuttered 

wall system. Documentation has been prepared for this building construction. The graphical 

part of this documentation has been processed in the AUTOCAD software.  

 

Keywords 

Master´s thesis, flat house, partially with a basement, shuttered wall construction, flat single 

skin roof, ventilated facade, direct facade and external insulation system, irregular shape. 
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1. Úvod 

 

          Na základě žádosti investora byl proveden návrh využití daného pozemku, na kterém 

dojde k vybudování objektu pro bydlení. Cílem práce bylo vhodně zakomponovat do okolní 

přírody stavbu, která by svým vzhledem nenarušovala ráz krajiny a podtrhla její krásu. 

Pozemek je svažitý na jižním svahu s výhledem na Boskovickou brázdu a okolní krajinu. 

          Stupeň zpracování diplomové práce je na úrovni dokumentace pro provedení stavby. 

Jedná se o projekt novostavby bytového domu. Objekt je řešen jako stěnový železobetonový 

monolitický. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z akustických dutinových keramických 

tvarovek. Zateplení je navrženo externím kontaktním a provětrávaným zateplovacím 

systémem. Budova je zastřešena z převážné části jednoplášťovou plochou střechou a nad 

hlavním vstupem je zastřešení řešeno extenzivní vegetační střechou. 

          Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými normami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Závěr 

 

          Výstupem mé diplomové práce je Studie a Projektová dokumentace pro provedení 

stavby část 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. doplněné vyhláškou č. 62/2013 

Sb., Tepelně technické posouzení a Požárně bezpečnostní řešení navrženého objektu.  

          Objekt byl navrhován s důrazem na eliminaci tepelných mostů. Navržená budova byla 

z hlediska kvality tepelné obálky budovy hodnocené formou energetického štítku 

klasifikována v kategorii B – úsporná. Výkresová i textová část je zhotovená v požadovaném 

rozsahu. Cíle a zadání bakalářské práce bylo úspěšně dosaženo.  

          Při zpracování práce jsem se řídila platnými normami, zákony, vyhláškami a podklady 

od výrobců, na které se níže odkazuji. 

          Vypracováním této práce jsem nabyla mnoho zkušeností, které mi budou, jak věřím, 

užitečné v další činnosti oboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zdrojů 

 

Normy: 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 

Požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky 

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení 

ČSN 73 2400 Betonové práce 

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí 

ČSN 73 3300 Provádění střech 

ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic 

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 

ČSN 73 3630 Zámečnické práce stavební 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
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Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
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Seznam použitých zkratek 

 

č.p.         číslo parcely 

SJM        společné jmění manželů  

LV          list vlastnictví 

NP          nadzemní podlaží 

SBS        styren-butadien-styren 

PVC        polyvinylchlorid 

NN          nízké napětí 

STL         středotlaký 

DN          diameter nominal (jmenovitý průměr) 

EIA         Enviromental Impact Assessement 

PBŘ        požárně bezpečnostní řešení 

m n.m.    metrů nad mořem 

Bpv         Balt po vyrovnání 

UT          upravený terén 

PT           původní terén 

EPS         expandovaný polystyren 

P+D         pero a drážka 

SPB         stupeň požární bezpečnosti 

ŽB           železobeton 

BD          bytový dům 

ZTI          zdravotně technická instalace 

SDK        sádrokarton 

PE           polyetylen 

PD           projektová dokumentace  

PÚ           požární úsek 

NÚC        nechráněná úniková cesta 

PHP         přenosný hasicí přístroj 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:             Bytový dům 

Místo stavby:              Lezník 23, č. parcely 274/1, katastrální úřad pro Pardubický kraj 

Umístění stavby:         Kunštát na Moravě 

Okres:                        Blansko 

Katastrální území:       Kunštát na Moravě 

Parcelní číslo:             464/13/2/21/31/41 

Vlastník parcely:         Jan Suchomel, ul. Sadová, Kunštát na Moravě 

                                 Hečka Jiří, ul. Veveří, Brno 

Charakter stavby:        Bydlení 

Stavební úřad:             Kunštát na Moravě 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

      Stavebník:                Ing. Jakub Tichý,  

                               Brno – Kníničky, Přehradní 67,  

                               Brno 664 34 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:         Bc. Monika Staňová 

                                               Nám. Na Podkově 55 

                                               Bystré 569 92 

Stupeň:                                    Dokumentace pro stavební řízení 
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Obr. 1 Katastrální mapa části území Kunštát na Moravě 

[Zdroj: http://www.cuzk.cz] 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla   

stavba povolena 

Stavba je prováděna na základě požadavků investora. 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora.  

c) Další podklady 

Podklady použitými pro vypracování dokumentace byly: 

- konzultace s investorem 

- fotodokumentace a místní prohlídka včetně zaměření 

- podklady od místního stavebního úřadu 

- kopie snímku katastrální mapy 

- výpis z katastru nemovitostí 

- mapy podloží a radonového indexu 

- studie objektu 

- územně analytické podklady MěÚ Kunštát 

- územní plán obce Kunštát na Moravě (grafická a textová část) 
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- vydané územní rozhodnutí Stavebního úřadu Kunštát 

- geodetické zaměření zájmového prostoru (polohopis a výškopis) 

- geodetické zaměření inženýrských sítí 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

          Stavba bytového domu je navržena na pozemku parc. č. 464/13/2/21/31/41 – 

stavební v k.ú. Kunštát na Moravě. Tato parcela je v katastru nemovitostí uvedena jako 

trvalý travní porost a orná půda. Pozemek je ve vlastnictví investora a probíhá zápis do 

katastru nemovitostí. Stavební parcela je situována na okraji obce mimo zastavěné 

území a tato plocha je určena k zástavbě pro bydlení. Sousedními parcelami jsou parc. 

č. 461/2/3/4/7, 464/12/2/3/5 taktéž vedené jako orná půda a trvalý travní porost.  

Vstup na pozemek je možný ze dvou soukromých komunikací, na které navazují 

zpevněné plochy a parkoviště pro uživatele.  

          Daný pozemek je v současnosti převážně využíván jako zemědělská půda a 

pastviny pro dobytek.    

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

          Nejsou známá žádná. Pozemky dotčené stavebním záměrem se nenacházejí 

v památkové zóně obce. Pozemek je situován na jižním svahu a nachází se mimo 

záplavové území.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

          Odtokové poměry v obci jsou dobré. Je nutno čistit nánosy v korytech toků, 

příkopech, rygolech a pročišťovat trubní kanalizaci.  

          Dešťová voda z objektů bude svedena do akumulační nádrže na dešťovou vodu 

(AS-REWA), umístěné na pozemku (podrobně v koordinační situaci). Zpětně bude 

využívána na zavlažování zatravněných ploch a na splachování WC ve veřejné části 

objektu. Potrubí je potřeba chránit zpětnou kanalizační klapkou proti zpětnému 

vzedmutí vody. Přebytečná voda bude svedena do vsakovací plochy na pozemku a 

rybníčku, určenému pro tyto účely.   

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 



  
Stránka 5 

 
  

          V ÚPD obce Kunštát je tato plocha (pozemek) určen k zástavbě objekty pro 

bydlení. Tuto podmínku navržená stavba splňuje, jedná se o novostavbu bytového 

domu. Navrhovaná stavba respektuje výše uvedené principy územně plánovací 

dokumentace a je v souladu s těmito požadavky.   

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou území 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsah, 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 

          Navržená stavba odpovídá svým rozsahem, zastavěnou plochou, účelem 

a konstrukčním uspořádáním kategorizaci staveb dle §104 odst. 1a). Umístěná stavba 

a její konstrukční řešení je v souladu s platným regulačním plánem obce.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

          Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

          Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. Ty požadavky, 

které byly předneseny dotčenými orgány, byly zapracovány do vydaného územního 

rozhodnutí. Veškeré podmínky a připomínky jsou zohledněny a zapracovány 

v předkládané projektové dokumentaci. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

          Nejsou známa žádná.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

          Stavba nemá věcnou ani časovou vazbu na okolní výstavbu a nesouvisí s realizací 

jiných investic. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

- parcela č.461/2/3/4/12 – trvalý travní porost 

majitel: Suchomel Jiří, č.p. 130, ulice Zahradní, 67972 Kunštát 

- parcela č.461/7, č. 464/5 – cesta 

majitel: Suchomel Jiří, č.p. 130, ulice Zahradní, 67972 Kunštát 

- parcela č.464/3 – orná půda 

majitel: Suchomel Jiří, č.p. 130, ulice Zahradní, 67972 Kunštát 
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- parcela č.464/2 – orná půda 

majitel: Hečka Jiří, č.p. 239, ulice Veveří, 60200 Brno 

 

A.4 Údaje o  stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

          Záměrem projektu je vybudování novostavby bytového domu. Objekt bude 

částečně podsklepený a se třemi nadzemními podlažími. Konstrukční systém byl zvolen 

u obvodového nosného systému jako stěnový, železobetonový, vnitřní nosné zdivo je 

řešeno z keramických akustických tvárnic, které mají oproti klasickým keramickým 

tvárnicím vyšší pevnost. Obvodové stěny budou opatřeny zateplovacím systémem 

z minerální vaty. Fasáda je doplněna prosklenou fasádou v části východní a severní 

strany. Fasáda je tvořena kombinací kontaktní a provětrávané fasády. Kontaktní fasáda 

bude realizována silikonovou omítkou v benátské světle šedé barvě v kombinaci s 

obkladem z umělého kamene v barevném tónu přírodního kamene tmavé břidlice. 

Provětrávanou fasádu bude tvořit obklad z cetris desek s imitací dřeva.  

          Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s odtokem srážkové vody 

pomocí vnitřních vtoků. 

b) Účel užívání stavby 

          Předmětem investičního záměru byl návrh stavby bytového domu na výše 

zmíněných pozemcích. Součástí stavby je restaurace, která funguje jako celodenní 

stravovací zařízení pro majitele bytů s občasným využíváním pro veřejné společenské 

akce. Bytové jednotky jsou navržené pro dlouhodobé ubytování zahraničních seniorů 

s budoucí změnou účelu pro mladé začínající rodiny.  

     Objekt bytového domu je navržen jako třípodlažní, ve svažující se části pozemku 

jako čtyřpodlažní částečně podsklepený.  

     Vstup do objektu je řešen třemi vchody. Hlavní vchod je umístěn ve svažující se části 

přilehlého terénu, kde vstupujeme přes zádveří do vstupní haly. Tam se nachází 

schodiště s výtahem, toalety pro návštěvníky ordinace, ordinace lékaře s čekárnou a 

kanceláří. Dále pokračujeme do společných šaten, umožňující vstup do posilovny a 

rehabilitačního bazénu. Na opačné straně hned u vstupu nalezneme prostory malé 

prodejny potravin a tisku, na kterou navazuje sklad prodejny, technická místnost a 

zázemí bazénu. Druhým vstupem, nacházejícím se nad zmiňovaným podlažím, 
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vcházíme do vstupní haly se schodištěm a výtahem. Po levé straně je kancelář ředitele 

s kaplí, dále je zde umístěna společenská místnost s posunovací dělící stěnou, která 

odděluje prostory restaurace s kuchyní a sklady. Napravo u vstupu bychom nalezly 

místnost pro pečovatelskou službu, toalety a úklidovou místnost. Bytové jednotky jsou 

od ostatních prostor odděleny samostatnými dveřmi. V prvním nadzemním podlaží jsou 

4 dvoulůžkové byty s vlastním hygienickým zařízením, šatnou, kuchyní a obývacím 

pokojem včetně ložnice. Kromě bytů je zde situována dílna údržbáře, úklidovou 

místnost a evakuační schodiště s výtahem. Druhé a třetí patro jsou dispozičně podobné. 

V každém patře se opakuje chodba se schodištěm a výtahem, úklidová místnost, požární 

výtah a schodiště s navazujícími 12 byty. Celkový počet bytů je 26 s předpokládaným 

obsazením každé bytové jednotky dvěma osobami a celkově k ubytování 52 osob.  

     Prostory stavby jsou navrženy jako bezbariérové, přístup do objektu i vnitřní 

prostory splňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Na pozemku stavby jsou 

navrženy 2 plochy vyhrazené pro parkování. Bezbariérové parkoviště je navrženo 

v bezprostřední blízkosti vstupu. Parkovací plocha pro hosty se nachází na jihovýchodní 

a východní straně pozemku. Severovýchodní zpevněná plocha, určená pro parkování, je 

vyhrazena pouze pro zaměstnance. Na toto parkoviště navazuje samostatná příjezdová 

cesta, určená pro zásobování. Severozápadně od budovy se nachází tenisový kurt, 

altánek a na jihozápadní straně se vyskytuje dětské hřiště, okrasná květinová zahrada, 

rybníček a park pro užívání ubytovaných osob a ostatních klientů.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

          Jedná se o trvalou stavbu.  

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.)  

          Nejsou známa žádná 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

          Požadavky výše uvedené byly dodrženy. Projektová dokumentace je vypracována 

v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby, 

dále zákon 350/2012  Sb. Požární uzávěry budou řešeny dle požárně bezpečnostního 

řešení.  
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          Celý objekt je řešen s ohledem na vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vyhrazené byty jsou navrženy 

dle daných nařízení. Objekt pro bydlení zohledňuje vyhlášku o bezbariérovém užívání 

staveb s ohledem na informaci, že se jedná o veřejnou budovu.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

          Vzhledem k charakteru objektu je možné konstatovat, že požadavky dotčených 

orgánů jsou v době zpracování projektové dokumentace splněny.  

          Musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění 

stavebně – montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 

technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit 

plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. 

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení 

instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku.  

          Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení mohou být povolány jen osoby, které 

mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci. 

          Řešený projekt dodržuje technické požadavky na výstavbu z hlediska požární 

bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí i z hlediska požadavků na stavební 

konstrukce, čímž je vytvořen předpoklad bezpečného provozu. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

          Nejsou žádná.  

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků…) 

Plocha parcely:                 7695 m
2
 

Zastavěná plocha:             1638 m
2
 

Obestavěný prostor:          10919,1 m
3
 

Počet bytových jednotek:   1NP – 4 dvoulůžkové pokoje 

                                       2NP – 12 dvoulůžkových pokojů 

                                       3NP – 12 dvoulůžkových pokojů 

Celkový počet bytů:           26   

Užitková plocha:                2596 m
2
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Počet uživatelů:            52 osob 

Restaurace:                   56 míst 

Počet zaměstnanců:       3 provoz restaurace 

                                   7 ostatní provoz 

Počet parkovacích míst:  35 

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.) 

          V rámci rozsahu této práce řešeno pouze částečně v samostatných přílohách.  

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

          Zahájení stavby:      06/2016 

          Ukončení stavby:     12/2018 

Stavební práce při realizaci stavby budou provedeny v tomto pořadí: 

- výkopové práce – výkop jednotlivých jam pro základové pasy a patky 

- realizace přípojek, provedení přípojek pro novostavbu 

- betonáž základových pasů a patek 

- položení svodné kanalizace, provedení šachet na přípojkách inženýrských sítí 

- provedení hutnění a mechanického zpevnění základové půdy 

- provedení železobetonové desky 

- provedení izolace proti zemní vlhkosti 

- provedení hrubé stavby bytového domu 

- realizace zastřešení – plochá střech vnitřně odvodněná 

- osazení výplní oken a osazení zárubní všech dveří a vrat 

- provedení rozvodů vnitřních instalací a VZT 

- provedení omítek  

- provedení rozvodů otopných soustav 

- provedení podlah 

- položení podlahových krytin a dlažeb 

- osazení zařizovacích předmětů a dveřních křídel 

- dokončení fasády objektu včetně barevného nátěru 

- dokončovací práce – terénní a sadové úpravy, zahradní úpravy 
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k) orientační náklady stavby 

     Náklady stavby byly stanoveny předběžnou kalkulací na jeden metr kubický 

obestavěného prostoru již dříve realizovaných staveb. Předpokládaná cena stavebních 

prací a objektu byla odhadnuta na 54,59 milionu korun. Finanční náklady budou 

upřesněny položkovým rozpočtem nákladů stavby, pro výběrové řízení dodavatele 

stavby.  

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

          Stavba je členěna pouze do jednoho stavebního objektu. V suterénu objektu se 

nachází technická místnost pro vytápění a ohřev vody. Vedle této místnosti se nachází 

technická místnost pro vzduchotechniku.  
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B.1 Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

          Obvod staveniště je vymezený pozemkami s číslem parcel 464/13/2/21/31/41 

v katastrálním území obce Kunštát. Stavební parcela je situována na okraji obce 

v přírodě. Pozemek je v celé ploše svažitý a to od severu k jihu a od západu k východu. 

Nenachází se zde žádné stávající stavby, stromy ani inženýrské sítě. Příjezd ke staveništi 

je z místní komunikace č. 461/7, na kterou navazuje soukromá příjezdová cesta. Jedná 

se o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o 

místní obslužnou komunikaci. Ze západní strany pozemku bude vybudována vedlejší 

přístupová cesta určená pro zásobování a užívání zaměstnanci. Vlastní vjezdy jsou 

vyznačené na situaci.  

Staveniště sousedí s pozemky s parcelním číslem 461/2/3/4/7, 464/12/2/3/5.  

          Pozemek, na kterém bude stavba vybudována, je ve vlastnictví investora a 

v současnosti probíhá zápis do katastru nemovitostí. Daný pozemek je v současnosti 

převážně využíván jako orná půda a pastviny pro dobytek.    

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

          Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit. Na základě dříve provedených 

průzkumů a hydrogeologické struktury lze konstatovat, že staveniště nevykazuje žádné 

anomálie, které by bylo potřeba zohlednit v projektové přípravě, dále se zde nevyskytují 

žádné jevy, které by mohly ovlivnit navrhovanou stavbu nebo které by mohly být 

navrhovanou stavbou ovlivněny.  

          Z důvodu zastavěnosti parcel v nedalekém okolí na řešeném pozemku nebylo 

nutné provádět geologický průzkum. Dle radonového posudku byl zjištěn přechodný 

(nehomogenní kvartérní sedimenty). Jako ochrana proti prostupu radonu do stavby bude 

použit modifikovaný asfaltový pás s odolností proti prostupu radonu (Elastek 40 Special 

Mineral). Zatřídění základové půdy proběhlo podle průzkumu, prováděném na okolních 

parcelách. 

           Průzkumy archeologické nebo z hlediska památkové péče nebyly požadovány.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

          Navrhovaný objekt se nenachází v žádných ochranných ani bezpečnostních 

pásmech. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

          Vzhledem k tomu, že stavba není navržena v záplavovém území, nejsou 

na ni kladeny žádné speciální požadavky. Území není poddolováno.  

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

poměry v území 

          Pro účely výstavby budou využívány pozemky investora. Stavba bude prováděna 

tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní vlivy 

při provádění byly eliminovány. Stávající okolní stavby a pozemky budou 

zdokumentovány, jejich stav bude průběžně kontrolován. Odtokové poměry stavbou 

nebudou změněny, proto není nutné podrobně řešit. Nový bytový dům nenaruší okolní 

zástavbu, plně se začlení do okolí a vylepší celkový architektonický ráz. Nová úprava 

okolního terénu bude minimální. 

          Při provádění přípojek inženýrských sítí dojde k zásahu do obecního pozemku. 

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co 

se týče hluku ze stavební činnosti. 

          S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude nakládáno v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

          V zájmovém území se nenachází žádné stavby trvalé ani dočasné, které by bylo 

nutné demolovat. Při realizaci stavby nedojde ke kácení vzrostlých dřevin. V případě, že 

by tato situace nastala, prostor bude oplocen a označen výstražnými cedulemi tak, aby 

nebyli ohroženi kolemjdoucí osoby. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

          Objekt nezabírá žádné pozemky určené k plnění funkce lesa. Pozemek je veden 

jako orná půda a trvalý travní porost, proto bude muset dojít k vynětí ze ZPF a LPF.  

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

a technickou infrastrukturu) 

          Nový objekt bude napojen novými přípojkami na všechny veřejné instalační sítě. 

Vodovod – vodovodní přípojka vede přes pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 

osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou šachtou.  

Plynovod – plynofikace staveb v dané lokalitě se nepředpokládá.  
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Elektřina – NN přípojka vede přes pozemek investora a přípojka bude provedena 

po dohodě s E-ON distribuce a.s. na náklady investora s navazujícími závazky. 

Napojení bude předcházet osazení nové smyčkovací skříně SS100/NKE1P-C 

v plastovém pilíři na hranici investora.  

Splašková kanalizace – odpadní splaškové vody jsou kanalizační přípojkou svedeny 

do veřejné kanalizační sítě, Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší 

porosty. Přípojka bude uložena na pískovém loži (podsyp) minimální tloušťky 0,1 m a 

obsypána pískem tloušťky min. 0,3 m. Povolen je pouze písek bez ostrohranných 

příměsí o zrnitosti max. 8 mm. Zásyp rýhy se provede stejnorodou neagresivní 

prohozenou zeminou maximálně po 0,150 m vrstvách podle normy ČSN 73 35 50 

„Zemní práce“. 

Dešťová kanalizace – dešťová voda ze střechy bude odváděna vnitřními vtoky do 

dešťové nádrže a následně přefiltrována a zpětně využívána jako sekundární voda na 

splachování WC a potřeby zahrady. Součástí bude i vybudování bezpečnostního 

přepadu pro vsakování do okolní zeminy v těsném okolí nádrže nebo rybníčku pro 

odvod přebytečné vody.  Potrubí bude uloženo na pískovém loži (podsyp) minimální 

tloušťky 0,1 m a obsypáno pískem tloušťky min. 0,3 m. 

Na pozemek bude přivedena přípojka ze stávajícího vodovodního řádu IPE110, který 

je uložen v zemi v blízkosti hranice pozemku investora. Přípojka bude ukončena 

vodoměrnou sestavou v nové vodoměrné šachtě na pozemku investora.  

Sdělovací vedení – přípojka sdělovacího vedení nevede přes pozemek investora a 

v případě zájmu bude provedena na náklady investora.  

          Oplocení bude pletivové, výšky 1,2 m, tvořené zabetonovanými sloupky 

ve vzdálenostech cca 3,0 m a poplastovaným pletivem tmavě zelené barvy. 

Dle koordinační situace jsou navržené zpevněné plochy betonovou dlažbou v pojezdové 

únosnosti. Betonová dlažba bude kladena do kladecí vrstvy drceného kameniva tl. 

40 mm (jemná frakce). Podloží bude zpevněné drceným kamenivem minimální tloušťky 

250 mm (hrubá frakce). Nášlapná vrstva terasy je navržena z dřevěných desek.  

          Příjezd ke staveništi je z místní komunikace č. 461/7, na kterou navazuje 

soukromá příjezdová cesta. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, 

z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Ze západní 

strany pozemku je cesta, sloužící pro zásobování. Vlastní vjezd je vyznačený na situaci.  
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

          Stavba nemá věcnou ani časovou vazbu na okolní výstavbu a nesouvisí s realizací 

jiných investic. 

 Předpokládaný začátek výstavby ………………………………..  1.6.2016 

 Předpokládaný termín ukončení výstavby……………….…….…31.12.2018 

Náklady stavby při výstavbě jsou předběžně stanoveny na cca 54 590 000,- Kč. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních jednotek  

          Stavba bude užívána jako bytový dům pro bydlení a zároveň bude sloužit i pro 

širokou veřejnost ve vymezených dnech a hodinách. Navržený stavební objekt je 

částečně podsklepený a má tři nadzemní podlaží. 

Bytový dům je navržen tak, aby splňoval veškerá kritéria pro bydlení uživatelů.  

Údaje o plochách: 

Zastavěná plocha:         1638 m
2
 

Obestavěný prostor:      10919,1 m
3 

 

Užitková plocha 1S:   
   
351,61 m

2
 

     Bytové prostory:        0 m
2
 

     Nebytové prostory:    351,61 m
2
 

Užitková plocha 1NP:   776,22 m
2
 

     Bytové prostory:        205,31 m
2
 

     Nebytové prostory:    570,91m
2
 

Užitková plocha 2NP:    739,95 m
2
 

     Bytové prostory:        614,62 m
2
 

    Nebytové prostory:      125,33 m
2 

Užitková plocha 3NP:    727,38 m
2
 

     Bytové prostory:        602,05 m
2
 

    Nebytové prostory:      125,33 m
2 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

          V ÚPD obce Kunštát jsou plochy (pozemky) určeny k zástavbě objekty pro 

bydlení. Tuto podmínku navržená stavba splňuje, jedná se o novostavbu bytového 

domu. Dle ÚPD obce Kunštát lze pozemky zastavět stavbou o třech nadzemních 

podlažích. Navrhovaná stavba tento požadavek respektuje. Objekt nenaruší okolní 

zástavbu, plně se do ní začlení a vylepší celkový architektonický ráz. Nová úprava 

okolního terénu bude minimální.  

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

řešení 

     Jednotlivé pohledy na rodinný dům jsou uvedené ve výkresové části stavebního 

řešení projektu. Fasáda rodinného domu bude tvořena silikonovou omítkou Weber – 

odstín benátská světle šedá, kamenným obkladem na obvodových stěnách v černohnědé 

barvě, dále obkladem z cetris desek – imitace dřeva, odstín světle hnědý. Na ploché 

střeše budou umístěny solární panely, které budou částečně zakryté výškou atiky. Okna 

a dveře jsou dřevěné v barvě tmavě šedé, podrobně uvedeno ve výpisu oken a dveří. 

Stavba se pomocí přírodních barev snaží co nejvíce začlenit do okolního terénu.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

          Předmětem investičního záměru byl návrh stavby bytového domu na výše 

zmíněných pozemcích. Součástí stavby je restaurace, která funguje jako celodenní 

stravovací zařízení pro majitele bytů s občasným využíváním pro veřejné společenské 

akce. Bytové jednotky jsou navržené pro dlouhodobé ubytování zahraničních seniorů 

s budoucí změnou účelu pro mladé začínající rodiny.  

     Objekt bytového domu je navržen jako třípodlažní, ve svažující se části pozemku 

jako čtyřpodlažní částečně podsklepený.  

     Vstup do objektu je řešen třemi vchody. Hlavní vchod je umístěn ve svažující se části 

přilehlého terénu, kde vstupujeme přes zádveří do vstupní haly. Tam se nachází 

schodiště s výtahem, toalety pro návštěvníky ordinace, ordinace lékaře s čekárnou a 

kanceláří. Dále pokračujeme do společných šaten, umožňující vstup do posilovny a 

rehabilitačního bazénu. Na opačné straně hned u vstupu nalezneme prostory malé 

prodejny potravin a tisku, na kterou navazuje sklad prodejny, technická místnost a 
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zázemí bazénu. Druhým vstupem, nacházejícím se nad zmiňovaným podlažím, 

vcházíme do vstupní haly se schodištěm a výtahem. Po levé straně je kancelář ředitele 

s kaplí, dále je zde umístěna společenská místnost s posunovací dělící stěnou, která 

odděluje prostory restaurace s kuchyní a sklady. Napravo u vstupu bychom nalezly 

místnost pro pečovatelskou službu, toalety a úklidovou místnost. Bytové jednotky jsou 

od ostatních prostor odděleny samostatnými dveřmi. V prvním nadzemním podlaží jsou 

4 dvoulůžkové byty s vlastním hygienickým zařízením, šatnou, kuchyní a obývacím 

pokojem včetně ložnice. Kromě bytů je zde situována dílna údržbáře, úklidovou 

místnost a evakuační výtah se schodištěm. Druhé a třetí patro jsou dispozičně podobné. 

V každém patře se opakuje chodba se schodištěm a výtahem, úklidová místnost, požární 

výtah a schodiště s navazujícími 12 byty. Celkový počet bytů je 26 s předpokládaným 

obsazením každé bytové jednotky dvěma osobami a celkově k ubytování 52 osob.  

     Prostory stavby jsou navrženy jako bezbariérové, přístup do objektu i vnitřní 

prostory splňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Na pozemku stavby jsou 

navrženy 2 plochy vyhrazené pro parkování. Bezbariérové parkoviště je navrženo 

v bezprostřední blízkosti vstupu. Parkovací plocha pro hosty se nachází na jihovýchodní 

a východní straně pozemku. Severovýchodní zpevněná plocha, určená pro parkování, je 

vyhrazena pouze pro zaměstnance. Na toto parkoviště navazuje samostatná příjezdová 

cesta, určená pro zásobování. Severozápadně od budovy se nachází tenisový kurt, 

altánek a na jihozápadní straně se vyskytuje dětské hřiště, okrasná květinová zahrada, 

rybníček a park pro užívání ubytovaných osob a ostatních klientů.  

Po vytyčení stavby začnou výkopové práce a následná výstavba bytového domu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

          Celý objekt je řešen s ohledem na vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vyhrazené byty jsou taktéž 

řešeny podle výše zmíněné vyhlášky.  Na parkovišti, umístěné v bezprostřední blízkosti 

domu, jsou vyčleněna parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

          Stavba bude navržena a 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 vloupáním. 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. V rámci předání díla 

zhotoví dodavatel dokumentaci skutečného provedení stavby, předá investorovi 

originální dokumentaci od všech použitých výrobků včetně návodů k obsluze a 

prohlášení o shodě, protokoly o revizích, zregulování, zaškolení obsluhy. 

          Při obsluze elektrického zařízení musí osoba dbát příslušných návodů a instrukcí 

a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo 

nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno. 

          Musí být dodrženy především požadavky vládního nařízení č. 591/2006 

v platném znění vč. jejich změn a další související předpisy.  

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) Stavební řešení  

          Stavba bytového domu je navržena na pozemku parc. č. 464/13/2/21/31/41 – 

stavební v k.ú. Kunštát na Moravě. Tato parcela je v katastru nemovitostí uvedena jako 

trvalý travní porost a orná půda. Pozemek je ve vlastnictví investora a probíhá zápis do 

katastru nemovitostí. Stavební parcela je situována na okraji obce mimo zastavěné 

území a tato plocha je určena k zástavbě pro bydlení. Sousedními parcelami jsou parc. 

č. 461/2/3/4/7, 464/12/2/3/5 taktéž vedené jako orná půda a trvalý travní porost.  

Vstup na pozemek je možný ze dvou soukromých komunikací, na které navazují 

zpevněné plochy a parkoviště pro uživatele.  

          Objekt bude částečně podsklepen a se třemi nadzemními podlažími. Konstrukční 

systém byl zvolen u obvodového nosného systému jako stěnový, železobetonový, 

vnitřní nosné zdivo je řešeno z keramických akustických tvárnic, které mají oproti 

klasickým keramickým tvárnicím vyšší pevnost. Obvodové stěny budou opatřeny 

zateplovacím systémem z minerální vaty. Fasáda je doplněna prosklenou fasádou v části 

východní a severní strany. Fasáda je tvořena kombinací kontaktní a provětrávané fasády. 

Kontaktní fasáda bude realizována silikonovou omítkou v benátské světle šedé barvě 
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v kombinaci s obkladem z umělého kamene v barevném tónu přírodního kamene tmavé 

břidlice. Provětrávanou fasádu bude tvořit obklad z cetris desek s imitací dřeva.  

          Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s odtokem srážkové vody 

pomocí vnitřních vtoků. 

          Příjezd ke staveništi je z místní komunikace č. 461/7, na kterou navazuje 

soukromá příjezdová cesta. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, 

z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Ze západní 

strany pozemku je vedlejší příjezdová cesta. Vlastní vjezdy jsou vyznačené na situaci.  

Staveniště sousedí s pozemky s parcelním číslem 461/2/3/4/7, 464/12/2/3/5.  

          Daný pozemek je v současnosti převážně využíván jako zemědělská půda a 

pastviny pro dobytek.    

           

b) Konstrukční a materiálové řešení 

          Všechny konstrukce budou navrženy dle platných norem a budou splňovat 

všechny potřebné požadavky. 

          Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Betonáž 

bude provedena přímo do vyčištěného a odvodněného výkopu.  

Stěnový železobetonový monolitický systém je využit v podzemní i nadzemní části 

objektu po celém obvodu stavby. Železobetonová stěna je o celkové tloušťce 300 mm. 

Podzemní stěna je v místě návaznosti stupňovitého základu doplněna o přizdívku tl. 150 

mm, která stojí na monolitických základových pasech a slouží jako ochrana 

hydroizolace. Základová deska bude vyztužena kari sítí ∅6 mm s velikostí ok 150/150 

mm. Beton pro betonáž obvodových konstrukcí se použije třídy C20/25 (před výstavbou 

budou veškeré statické záležitosti posouzeny statikem a případně dojde k upravení 

dimenzí a materiálů dle požadavku). Ochranu proti vodě a vlhkosti budou tvořit 

hydroizolační asfaltové pásy natavené na nosnou konstrukci a současně bude použita 

drenážní fólie s filtrační vrstvou. Hydroizolace bude vytažena min 300 mm nad rostlý 

terén. Stěna bude zateplena kontaktně ze strany exteriéru tepelně izolačními deskami 

ISOVER STYRODUR 4000 CS  tl. 140 mm.   

          Obvodový plášť je řešený jako vrstvený s vnitřní nosnou konstrukcí tl. 300 mm 

z monolitického železobetonu. Tepelně izolační vrstva je tvořená z kamenné vlny 

ROCKWOOL FASROCK 200, kotvená talířovými hmoždinkami EJOTHERM STR 235 
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U. Fasáda je provedena kombinací kontaktní a provětrávané fasády a to obkladu 

z umělého kamene, cetris deskami a fasádní omítkou benátské světle šedé barvy. Fasáda 

jako provětrávaná s obkladem z cetris desek – imitace kamene v odstínu světle hnědé o 

tloušťce 12 mm je volena dle pohledů v samotné výkresové dokumentaci. Kontaktní 

obklad z umělého kamene je využit v oblasti soklů a střídavě začleněn na fasádě 

v kombinaci s kontaktní silikonovou omítkou.  

          Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je vyzděno z cihel POROTHERM 24 P+D 

na maltu POROTHERM TM 12. Ostatní vnitřní nosné stěny budou zhotoveny 

z dutinových keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU SYM na maltu 

POROTHERM TM 12 z důvodu vyšší pevnosti a lepším akustickým vlastnostem oproti 

klasické cihle. Nosná svislá konstrukce oddělující část pro bydlení a výtahovou šachtu 

bude zesílena akustickou tepelnou izolací z minerálních vláken ISOVER AKU, tl. 40 

mm a zdivem 14 P+D tl. 150 mm. Dělící příčky tl. 125 a 150 mm jsou v 1S, 1NP, 2NP a 

3NP vyzděny z cihel POROTHERM 11,5 P+D a 14 P+D na maltu POROTHERM TM 

12. Instalační šachty v jednotlivých bytech jsou vyzděny z keramických tvarovek 

POROTHERM 8 P+D na maltu POROTHERM TM 12. Instalační předstěny a 

konstrukce zakrývající prostupující prvky budou zhotoveny ze sádrokartonových příček. 

          Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími jsou řešeny monolitickým 

systémem. Strop o celkové tl. 250 mm je tvořený zmonolitněnou deskou. V místě 

přechodu terasy se tloušťka stropní konstrukce snižuje na 180 mm a tloušťka balkónové 

desky je 160 mm. Pro přerušení tepelného mostu v místě napojení balkónu budou 

použity izonosníky SCHOCK ISOKORB XT, typ KXT-WO se zabudovanou tepelnou 

izolací tloušťky 120mm. Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM a v oblastech 

větších rozpětí a u složitějších tvarů železobetonové monolitické. 

          Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha s vnitřním 

odvodněním pomocí střešních vpustí. Pro zajištění správné funkce střechy byly použity 

bezpečnostní přepady ve formě střešních chrličů v atice. Nosná konstrukce střechy nad 

3NP je tvořena současné stropní konstrukcí, tj železobetonovou monolitickou 

konstrukcí o tloušťce 250 mm. Plochá střecha je tvořená klasickou skladbou vrstev 

s konečnou vrstvou praného říčního kameniva a v oblasti osazení fotovoltaických 

panelů bude nášlapná vrstva tvořena betonovými dlaždicemi. Nad závětřím hlavního 

vstupu bude střecha řešena pomocí extenzivní vegetační ploché střechy. Druh 
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vegetačních rostlin bude kombinován rozchodníky, byliny, mechy, suchomilné trávy a 

trvalky. Ztužující věnce budou nadimenzovány tak, aby odolávaly veškerým účinkům 

zatížení a bezpečně přenesly veškeré zatížení. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

           Konstrukce stěn, stropy, průvlaky, nosná konstrukce střech a přístřešků jsou 

navrženy dle statického výpočtu tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 

nemělo za následek  

- zřícení stavby nebo její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Stabilita a mechanická odolnost je zajištěna ztužením objektu železobetonovými věnci.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení 

          Nový objekt bude napojen novými přípojkami na všechny veřejné instalační sítě. 

Jedná se o přípojku vody, kanalizace, sdělovacího vedení a elektrické energie, které 

budou přivedeny do východní části objektu.  

b) výčet technických a technologických zařízení 

          Zdrojem pro vytápění bude tepelné čerpadlo země-voda Gerotop. Tepelné ztráty 

objektu větráním jsou 59,50 kW, tepelné ztráty prostupem činí 97,67 kW. Ohřev teplé 

vody bude zajištěn pomocí tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů, umístěných na 

ploché střeše. Nádrže na skladování teplé vody budou umístěny v každém patře 

úklidové místnosti.   

Jako otopná tělesa budou použity desková otopná tělesa Licon a rozvod vody z čerpadla 

bude předán do rozvodů podlahového vytápění. Rozvody vody budou plastové a budou 

zavedeny do všech místností podle projektové dokumentace. 

Splašková voda bude odvedena do veřejného kanalizačního potrubí a dešťová voda se 

bude odvádět do nádrže s přepadem do vsakovací plochy. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

          Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby je požárně bezpečnostní 

řešení stavby. Stavební pozemek je dostupný a přístupný pro požární techniku HZS. Je 

řešeno v samostatné části projektové dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení 

stavby D.1.3.  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

          Rozsah objektu je v souladu s platnou legislativou a navržené nové konstrukce 

řešeny tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 

730540. Jedná se o střešní konstrukci, suterén, svislé a vodorovné nosné konstrukce, 

okna a dveře. Jsou respektovány dané klimatické podmínky v daném území.  

b) energetická náročnost stavby 

          Pro projekt není vypracován PENB. Pro účely této práce byl zpracován pouze 

energetický štítek obálky budovy. Bytový dům spadá do kategorie B energetické 

náročnosti stavby - úsporná. 

c) posouzení alternativních zdrojů energií  

          Alternativní zdroje energie nejsou navrženy. 

 

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

prostředí  

          Větrání je navrženo přirozené okny a dveřmi, ale převážně okny, které jsou 

opatřeny větrací polohou. Ve veřejných prostorech 1S a 1NP budou instalovány VZT 

rozvody pro zajištění dostatečného větrání objektu. Chladící jednotka umístěná na střeše 

objektu bude zajišťovat tepelnou pohodu v prostorech stavby.  

Vytápění stavby v období výstavby, kdy se budou provádět stavební procesy uvnitř 

stavby, bude řešeno lokálními elektrickými topidly. Voda a elektřina bude po dobu 

výstavby odebírána z veřejného řádu a bude mít osazeno vlastní měření. Zdrojem pro 

vytápění v době provozu stavby bude tepelné čerpadlo země-voda Gerotop. Ohřev teplé 

vody bude zajištěn pomocí fotovoltaických panelů, umístěných na ploché střeše a 

tepelným čerpadlem.  

 Pro přenos tepla budou použity desková otopná tělesa Licon a rozvod vody z čerpadla 
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bude předán do rozvodů podlahového vytápění. Celý objekt bude napojen novými 

přípojkami na všechny vnější instalace probíhající před domem.  

          Přípojka vody, NN elektrické energie, přípojka sdělovacího vedení, splaškové a 

dešťové kanalizace bude provedena ve východní části objektu. 

          Při výstavbě a následném provozování budou vznikat odpady, se kterými bude 

nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 381/2001 Sb. 

vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace 

odpadů v době provozu bude probíhat běžným způsobem (odpad se bude ukládat 

do jemu určených kontejnerů) a pravidelně odvážet. Odpady vzniklé při výstavbě budou 

na základě smluvního vztahu odváženy na skládku k tomu účelu určenou.  

     Jedná se o nevýrobní objekt, kde po jeho dokončení nebudou umístěny žádné stroje 

ani zařízení se zvýšenou hladinou hluku a vibrací, které by měly vliv na okolní prostředí 

nebo by vyžadovaly speciální opatření. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním 

prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 

prostoru budou dodrženy dle NV č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Při realizaci stavby bude těžká technika využívána minimálně 

(při výkopových pracích, betonování základů, stropních konstrukcí a obvodových 

svislých nosných konstrukcí). Práce emitující zvýšený hluku nebudou prováděny mimo 

pracovní dobu a v noci.  Objekt nebude po svém dokončení zdrojem škodlivých 

exhalací. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění musí být odstraněno. 

Vzhledem k charakteru stavebních prací dojde ke znečištění podzemních a povrchových 

vod v minimální míře. Po celou dobu výstavby je nutné zabezpečit, aby nedošlo ke 

znečištění podzemních vod, zejména odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních 

prostředků a stavebních strojů apod. Bude zabezpečen vhodný způsob odvádění 

dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Za skladování, 

manipulaci a likvidaci odpadu vzniklého v průběhu stavebních prací je po dobu 

realizace stavby zodpovědný dodavatel stavby.  
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

          Dle radonového posudku bylo zjištěno střední radonové riziko. Jako ochrana proti 

prostupu radonu do stavby bude použit modifikovaný asfaltový pás s odolností proti 

prostupu radonu (Elastek 40 Special Mineral, podrobně viz skladby konstrukcí).  

b) Ochrana před bludnými proudy 

          Vzhledem k materiálovému charakteru stavby a nepřítomností umělých zdrojů 

energie v blízkosti objektu není nutná ochrana před bludnými proudy.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

          Na daném území se neuvažuje s technickou seizmicitou, která by mohla 

negativně ovlivnit navržený rodinný statek. 

d) Ochrana před hlukem 

          Jedná se o objekt menšího rozsahu. Hlavní ochrana před hlukem bude zajištěna 

obvodovou a střešní konstrukcí bytového domu, která splňuje kritéria pohlcení zvuku. 

Tak jinak vzduchovou a kročejovou neprůzvučností použitých konstrukcí. Obvodové 

stěny objektu jsou navrženy jako těžké, všechny podlahy jsou navrženy jako plovoucí, 

tedy dilatované tepelnou izolací od všech přilehlých konstrukcí.  

          S ohledem na polohu a druh cílové dopravy lze konstatovat, že základní hladina 

hluku ve venkovním prostoru 50 dB (A) a korekcí pro denní (+10 dB) respektive noční 

(0 dB) dobu, nebudou překročeny a ve smyslu metodických pokynů pro výpočet 

hlukových ochranných pásem od komunikací, nebude doprava považována za liniový 

zdroj hluku a neovlivní negativním způsobem užívání stavby. 

e) Protipovodňová opatření  

           Bytový dům se nenachází v záplavové zóně, proto není nutné navrhovat 

protipovodňová opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

          Celý objekt bude napojený novými přípojkami na vnější inženýrské sítě. Nové 

přípojky budou přivedeny do objektu.  
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

          Řešení připojovacích rozměrů, výkonových kapacit a délek není součástí této 

projektové dokumentace.  

 

B.4  Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

          Novostavba bytového domu bude napojena na stávající dopravní síť v obci 

Kunštát. Staveništní doprava bude realizována v rámci pozemku i přilehlé komunikace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

          Objekt bude napojen soukromě vybudovanou zpevněnou příjezdovou cestou na 

stávající přilehlou místní komunikaci 461/7 vedoucí na východní straně domu, která je 

napojena na dopravní síť obce. Na hraně vlastní komunikace bude osazen sklopený 

obrubník.  

c) Doprava v klidu 

          V rámci zájmového území je navrženo celkem 35 stání pro uživatele. 

Na pozemku se uvažuje s parkovacím stáním v prostoru před domem (viz situace). 

Parkovací stání bude sloužit výhradně k využití s objektem BD. 

          Pro účely parkování zaměstnanců je vymezen prostor pro odstavení osobních 

automobilů  v západní části novostavby.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

          Pěší a cyklistické stezky nejsou navrženy. Investor nevznesl požadavek na toto 

řešení. V obci Kunštát je vybudována cyklistická stezka, kterou je možné libovolně 

využívat.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Po dokončení stavby bude okolí stavby uvedeno do původního stavu, nezpevněný terén 

bude oset travním semenem a osázen okrasou zelení.  

a) Terénní úpravy 

          Okolo objektu budou zpevněné plochy, které jsou zakreslené ve výkresové 

dokumentaci, ostatní plochy budou zatravněny a vyspádovány směrem od objektu. 

Pod parkovacím stáním bude proveden násyp. 
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b) Použité vegetační prvky  

          Plochy po zemních pracích budou zatravněny a budou vysázeny drobné dřeviny 

a okrasná zeleň. 

c) Biotechnická opatření 

          Nebudou provedena žádná biotechnická opatření.  

 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana – ovzduší, hluk, voda, odpady 

a půda 

         Při provádění stavby budou minimalizovány dopady na životní prostředí a budou  

dodržovány zásady jako např.: 

- veškeré odpady se budou likvidovat v souladu s platnými zákony a předpisy, 

jako je zákon č. 185/2001 sb. o odpadech apod.  

- mechanizace bude udržována dle platných plánů údržby v odpovídajícím 

technickém stavu a budou stanovena preventiv ní opatření proti úkapům 

a únikům ropných látek 

          Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, tak nebudou vznikat žádné zplodiny, 

které by ohrožovali ovzduší. Hluk bude vznikat pouze z běžného provozu objektu. 

Splašková a dešťová kanalizace je napojena na vlastní ČOV a do dešťové nádrže. 

Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic popř. 

kontejnerů.  

          Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních vod. Případná 

havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná 

zemina znečištěná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. 

          V této oblasti nejsou žádné památková ani ochranná pásma.  

Odpady při výstavbě budou zařazeny podle katalogu odpadů následovně:  

 

Kód 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

15 01 06 smíšené odpady O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 cihly O 
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Kód 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené složky betonu, cihel, 

obkladaček, dlaždic a keramiky  
O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 04 04 Železo, ocel O 

17 04 07 Smíšemé kovy O 

17 04 11 Kabely jiné jako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamenivo jiné jako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 Výkopová zemina jiná jako uvedená v 17 05 05 O 

17 09 04 Smíšené odpady ze staveb a demolicí O 

20 03 99 Komunální odpady jinak nespecifikované O 

Poznámka: N nebezpečný odpad 

O ostatný odpad 

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

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

          V zájmovém území v žádném případě nelze předpokládat výskyt chráněných 

druhů rostlin a živočichů. V dané lokalitě se nevyskytují ani jiné výrazné druhy. 

Předpokládat lze výskyt drobných živočišných nebo rostlinných druhů. Ekologické 

vazby a funkce v krajině jsou zachovány. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

          Stavba bytového domu se nachází mimo chráněná území Natura 2000. K danému 

záměru bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP, 

Žerotínovo nám. 3/5, Brno s tím, že posuzovaný záměr nemůže mít významný vliv na 

žádnou vymezenou evropsky významnou lokalitu nebo významnou ptačí oblast.  

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

          Charakter objektu nepodléhá posouzení EIA (Enviromental Impact Assessment). 

Dle zákona č. 100/2001 Sb. nebude nutné posuzovat výstavbu bytového domu z tohoto 

hlediska.  
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

          V okolí objektu se nenacházejí žádná bezpečnostní ani ochranná pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva   

          V průběhu stavby bude z bezpečnostních důvodů provedeno provizorní 

ohraničení staveniště drátěným oplocením do výšky1,8 m proti vstupu nepovolaných 

osob. Při stavbě domu nebudou ohroženi na zdraví ani pracovníci ani obyvatelé 

sousedních domů.  

          Nebudou ohroženi vlivem úniku prachových částic, protože výstavba bude 

provedena postupnou metodou. Lešení bude zabezpečeno a řádně označeno tak, aby 

nedošlo k pádu na volně pohybující se osoby kolem domu. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

          Potřeby médií budou řešeny v rámci budovy. Zajištění stavebních hmot je nutné 

objednávat v dostatečném předstihu, aby byla dodržena omezená lhůta výstavby.  

b) Odvodnění staveniště  

Staveniště je dostatečně odvodněné. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

          Požadovaný staveništní odběr vody včetně protipožárního zabezpečení a odběr 

elektrické energie po dobu výstavby bude možno řešit z přípojek inženýrských sítí, 

které budou provedeny pro tuto stavbu.  

Odběrná místa vody a místo napojení staveništní přípojky elektrické energie včetně 

projednání možnosti odběrů, podmínek užívání a úhrady si zajistí zhotovitel stavby 

v rámci dodávky stavby. Dopravně bude staveniště přístupné z místní přilehlé 

komunikace. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

           Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, 

zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, 

znečišťování komunikací apod. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

         Asanace ani demolice nebudou probíhat, kácení dřevin v rozsahu odstranění 

stávajících vzrostlých keřů a drobné zeleně. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

         Zábory pro staveniště nejsou nutné, staveniště bude pouze na pozemku investora.  

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

likvidace 

          Po dobu výstavby se předpokládá vznik odpadu převážně v kategorii O. Odpady 

budou vznikat nárazově s nároky především na kapacitu skladování. Bude se jednat 

zejména o materiál z úpravy plochy. Podle předběžných bilancí se nepředpokládají větší 

úpravy. 

Dále se bude jednat o běžný odpad z výstavby objektů – odpadní papír, dřevo, železo 

a směsný stavební odpad. 

Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat pouze v malých množstvích. 

Bude se jednat zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot a obaly od nich, zbytky 

kabelů apod. 

Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel 

řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy 

a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude 

průběžně odvážen na řízenou skládku. 

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

         Odstranění ornice proběhne v tloušťce 200 mm. Nadbytečné množství zeminy 

bude ukládané na deponie a bude využito pro zpětné terénní úpravy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

          Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména 

zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. 

S ohledem na umístění staveniště bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy 

a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto 

nepříznivé dopady eliminovat. 

V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací, bude zajištěno 
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průběžné čištění stávajících komunikací na výjezdu ze staveniště. Průběžně bude také 

prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku povrchových vod. 

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních 

strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Stavební 

činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových 

hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy 

v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

          Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu 

platných předpisů v ČR. Zejména bude nutno nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Ke každým rizikovým pracím – práce ve výšce, výkopové práce, práce spojené 

s montáží objemných konstrukcí, manipulace s objemnými materiály apod., musí být 

zpracován technologický postup na provádění jednotlivých prací. 

Podle podmínek na pracovištích budou viditelně vyvěšené bezpečnostní a výstražné 

tabulky.  

         Přípravu staveniště, vybudování zařízení staveniště, technické vybavení, školení 

pracovníků a kontrolu plnění předpisů týkajících se bezpečnosti práce zabezpečuje 

v celém rozsahu realizační firma. Pro provozní strojně-technologické zařízení je kromě 

toho nutné dodržovat schválené technické podmínky výrobce používaného zařízení.  

        Stavebník je povinný při odevzdání staveniště upozornit realizační firmu na 

všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost práce. O výše 
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uvedených skutečnostech musí být informování i subdodavatelé stavebních prací a 

montáže technologických zařízení. Všechny důležité údaje týkající se bezpečnosti práce 

musí být zapsané ve stavebním deníku.  

         Před zahájením stavebních prací si realizační firma nechá vytyčit veškeré 

inženýrské sítě.  

K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při provozu a užívání : 

- 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

- NV 11/2002 Sb. – Umístění bezpečnostních značek, signály 

- 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- 495/2001 Sb. – OOPP podmínky poskytování osobních ochranných prostředků 

- 406/2004 Sb. – Zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- NV č. 201/2010 Sb. – Pracovní úrazy 

- NV č. 168/2002 Sb. – Provozování dopravy 

- NV č. 28/2002 Sb. – Organizace práce a pracovní potupy při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru 

- NV č. 101/2005 Sb. – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

- Vyhl. č. 48/1982 Sb. v platném znění 

- NV č. 406/2004 Sb. – O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

          Během stavby by nemělo docházet k omezování pohybu chodců a v dopravě 

vedené v přiléhající části ke stavbě. Při realizaci nových přípojek budou překopy, 

případně protlaky, komunikací a chodníků realizovány tak, aby směry pro pěší zůstaly 

po dobu stavebních prací zachovány. Rýhy v komunikacích budou opatřeny lávkami. 

Všechny cesty dočasně využívané pro pěší budou vybaveny ve smyslu opatření 

vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

          Bez požadavků a zásad na dopravní inženýrská opatření spojená s realizací 

navrženého bytového domu. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

          Při výstavbě bude stavba chráněna před povětrnostními vlivy ochrannými 

plachtami. Betonové konstrukce budou polévány vodou dle technologického předpisu 

tak, aby nedocházelo k trhlinám v betonu. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo ke 

zvýšenému úniku prachových částic. Stavební materiál bude uložen v mobilním skladu 

na parcele na paletách pod ochrannou plachtou. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

          Zahájení výstavby je vázáno na příslušná povolení. Podrobný popis výstavby 

včetně jednotlivých fází stavby bude stanoven dodavatelem stavby, po provedeném 

výběrovém řízení na dodavatele stavby.  

          Dle § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), bude pro potřeby kontrolní 

činnosti stavebního úřadu zpracován plán kontrolních prohlídek. Plán vychází 

z požadavků § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona.  

1. prohlídka – Základové konstrukce stavby 

2. prohlídka – Zmonolitnění a zhotovení nosných konstrukcí vč. stropních konstrukcí 

3. prohlídka – Zastřešení stavby 

4. prohlídka – Vyzdění výplňového zdiva a příček 

5. prohlídka – Osazení výplní otvorů 

6. prohlídka – Vnitřní omítky, podlahy 

7. prohlídka – Terénní úpravy, zpevněné plochy 

8. prohlídka – Vyklízení staveniště, dokončení stavby 

9. prohlídka – Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

 Začátek stavby …………………………………………………..  1.6.2016 

 Konec výstavby včetně úklidu staveniště ……………..…………31.12.2018 

 

Stavebnímu úřadu bude oznámeno ukončení jednotlivých fází výstavby 

k provedení kontrolní prohlídky v dostatečném časovém předstihu.  
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

      Bytový dům slouží pro dlouhodobé ubytování zahraničních seniorů s budoucí 

změnou účelu pro mladé začínající rodiny.  

      Primární funkce objektu je tedy bydlení a sekundárně má za úkol zvýšit standard 

relaxace a volnočasových aktivit obyvatel bytového domu i města a přilehlého okolí. 

V objektu se nachází zázemí lékaře, prodejna, bazén, posilovna, restaurace a tenisový 

kurt, který je součástí areálu.  

Kapacitní údaje: 

Plocha pozemku:              7695 m
2
 

Zastavěná plocha:             1638 m
2
 

Obestavěný prostor:          10919,1 m
3
 

Počet bytových jednotek:   1NP – 4 dvoulůžkové pokoje 

                                       2NP – 12 dvoulůžkových pokojů 

                                       3NP – 12 dvoulůžkových pokojů 

Celkový počet bytů:          26   

Užitková plocha:               2596 m
2
  

Počet uživatelů:                52 osob 

Restaurace:                      56 míst 

Počet zaměstnanců:          3 provoz restaurace 

                                      7 ostatní provoz 

Počet parkovacích stání:   35 

 

Údaje o plochách:  

Užitková plocha 1S:   
   
351,61 m

2
 

     Bytové prostory:        0 m
2
 

     Nebytové prostory:    351,61 m
2
 

Užitková plocha 1NP:   776,22 m
2
 

     Bytové prostory:        205,31 m
2
 

     Nebytové prostory:    570,91m
2
 

Užitková plocha 2NP:    739,95 m
2
 

     Bytové prostory:        614,62 m
2
 

    Nebytové prostory:      125,33 m
2 



  
Stránka 4 

 
  

Užitková plocha 3NP:    727,38 m
2
 

     Bytové prostory:        602,05 m
2
 

    Nebytové prostory:      125,33 m
2 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

D.1.1.a.2.1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

          Obvod staveniště je vymezený pozemkami s číslem parcel 464/13/2/21/31/41 

v katastrálním území obce Kunštát. Stavební parcela je situována na okraji obce 

v přírodě. Pozemek je v celé ploše svažitý a to od severu k jihu a od západu k východu. 

Nenachází se zde žádné stávající stavby, stromy ani inženýrské sítě. Příjezd ke staveništi 

je z místní komunikace č. 461/7, na kterou navazuje soukromá příjezdová cesta. Jedná 

se o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o 

místní obslužnou komunikaci. Ze západní strany pozemku bude vybudována vedlejší 

přístupová cesta určená pro zásobování a užívání zaměstnanci. Vlastní vjezdy jsou 

vyznačené na situaci.  

Staveniště sousedí s pozemky s parcelním číslem 461/2/3/4/7, 464/12/2/3/5.  

          Pozemek, na kterém bude stavba vybudována, je ve vlastnictví investora a 

v současnosti probíhá zápis do katastru nemovitostí. Daný pozemek je v současnosti 

převážně využíván jako orná půda a pastviny pro dobytek.    

     Objekt bytového domu je navržen jako třípodlažní, ve svažující se části pozemku 

jako čtyřpodlažní částečně podsklepený.  

          Fasáda je doplněna prosklenou fasádou v části východní a severní strany. Fasáda 

je tvořena kombinací kontaktní a provětrávané fasády. Kontaktní fasáda bude 

realizována silikonovou omítkou v benátské světle šedé barvě v kombinaci s obkladem 

z umělého kamene v barevném tónu přírodního kamene tmavé břidlice. Provětrávanou 

fasádu bude tvořit obklad z cetris desek s imitací dřeva. 

          Prostory stavby jsou navrženy jako bezbariérové, přístup do objektu i vnitřní 

prostory splňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Na pozemku stavby jsou 

navrženy 2 plochy vyhrazené pro parkování. Bezbariérové parkoviště je navrženo 

v bezprostřední blízkosti vstupu. Parkovací plocha pro hosty se nachází na jihovýchodní 
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a východní straně pozemku. Severovýchodní zpevněná plocha, určená pro parkování, je 

vyhrazena pouze pro zaměstnance. Na toto parkoviště navazuje samostatná příjezdová 

cesta, určená pro zásobování. Severozápadně od budovy se nachází tenisový kurt, 

altánek a na jihozápadní straně se vyskytuje dětské hřiště, okrasná květinová zahrada, 

rybníček a park pro užívání ubytovaných osob a ostatních klientů.  

          Jednotlivé úpravy okolí stavby se budou provádět až po skončení výstavby. 

Provede se zatravnění a osazení ozdobnou zahradní architekturou.  

 

D.1.1.a.2.2 Dispoziční a provozní řešení 

          Nový bytový dům bude třípodlažní, částečně podsklepený s plochou 

jednoplášťovou střechou. 

          Vstup do objektu je řešen třemi vchody. Hlavní vchod je umístěn ve svažující se 

části přilehlého terénu, kde vstupujeme přes zádveří do vstupní haly. Suterén je určen 

jako provozní zázemí pro veřejnost a majitele bytů. Ze vstupní haly navazuje schodiště 

s výtahem, toalety pro návštěvníky ordinace, ordinace lékaře s čekárnou, kanceláří a 

hygienickým zázemím. Dále se z chodby můžeme dostat do společných šaten, 

umožňující vstup do posilovny a rehabilitačního bazénu. Na opačné straně hned u 

vstupu nalezneme prostory malé prodejny potravin a tisku, na kterou navazuje sklad 

prodejny, technická místnost, místnost VZT a zázemí bazénu. Druhým vstupem, 

nacházejícím se nad zmiňovaným podlažím, vcházíme do vstupní haly se schodištěm a 

výtahem. Po levé straně je kancelář ředitele a kaple, dále je zde umístěna společenská 

místnost s posunovací dělící stěnou, která odděluje prostory restaurace. Součástí 

restauračního zázemí je i kuchyň s příručními sklady a šatnou zaměstnanců. Tyto 

prostory mají vlastní vstup do objektu pro zajištění jednoduchého provozu při 

zásobování a užívání zaměstnanci. Napravo od vstupu ve východním traktu budovy 

bychom nalezly místnost pro pečovatelskou službu, toalety pro uživatele společných 

prostor a úklidovou místnost. Bytové jednotky jsou od ostatních prostor odděleny 

samostatnými dveřmi pro zamezení přístupu nepovolaných osob. V prvním nadzemním 

podlaží jsou umístěny 4 dvoulůžkové byty s vlastním hygienickým zázemím, šatnou, 

kuchyní, obývacím pokojem a ložnice. Kromě bytů se v tomto patře nachází dílna 

údržbáře, úklidová místnost a evakuační výtah se schodištěm převážně pro užití 

vlastníků bytů. V těsné blízkosti evakuačního výtahu jsou dveře, vedoucí k severní části 
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pozemku, kde je umístěný kurt a altánek.  Druhé a třetí patro jsou dispozičně podobné. 

V každém patře se opakuje chodba se schodištěm a výtahem, úklidová místnost, požární 

výtah a schodiště s navazujícími 12 byty. Celkový počet bytů je 26 s předpokládaným 

obsazením každé bytové jednotky dvěma osobami a celkově k ubytování 52 osob. 

Každý byt je dispozičně složen ze vstupní chodby, odkud se můžeme dostat do šatny 

nebo koupelny, dále navazuje kuchyň se společným obývacím pokojem a ložnice.  

 

D.1.1.a.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

          Celý objekt je řešen s ohledem na vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vyhrazené byty jsou taktéž 

řešeny podle výše zmíněné vyhlášky.  Na parkovišti, umístěné v bezprostřední blízkosti 

domu, jsou vyčleněna parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

          Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými 

normami. 

    

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

D.1.1.a.3.1 Příprava území 

          Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body 

pro potřeby stavby budou určeny investorem při předání staveniště. Na pozemku budou 

vybudovány nové přípojky vody, jednotné kanalizace, sdělovacích kabelů a elektřiny.  

 

D.1.1.a.3.2 Výkopy 

          Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Výkopy větších hloubek 

než 1,5 m budou opatřeny pažením. Sejmutí ornice v tloušťce 200 mm se uskuteční na 

pozemku, na kterém dojde k provádění stavebních prací. Ornice se ponechá na skládce 

v zadní části pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy.  

          Při provádění výkopových prací bude postupováno s maximální opatrností. 

Výkop stavební jámy se provede svahovanými stěnami pod úhlem 60°. Jáma bude 

hluboká v nejnižším místě 5,8 m od projektované nuly. Poté se vyhloubí rýhy 

podsklepené části a nakonec nepodsklepené oblasti do předepsané nezámrzné hloubky. 
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Převážná většina výkopové zeminy z rýh a jámy bude odvezena na skládku. Část 

výkopové zeminy (cca 40%) bude ponechána na skládce v zadní části pozemku 

a po do končení podzemního podlaží a ostatních základových konstrukcí bude využita 

na úpravy terénu a zásypy svahovaných stěn jámy. Nasypaná zemina bude řádně 

zhutněna. V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by 

měla ovlivnit druh či hloubku založení stavby. Po obvodě objektu bude základová spára 

odvodněna flexibilní perforovanou hadicí. Ta bude obsypána propustným materiálem a 

opatřena bandáží z filtrační geotextílie. Skutečná kapacita odtoku drenáže bude 

stanovena geologem po odtěžení zeminy.  

 

D.1.1.a.3.3 Základové konstrukce 

        Nově budované základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech 

objektu z hlediska působícího zatížení. Návrh byl proveden v místě nejzatíženější 

obvodové stěny podsklepené/nepodsklepené části objektu a nejzatíženější vnitřní nosné 

stěny podsklepené/nepodsklepené části budovy. Podrobný rozpis zatížení působící 

na stavbu je uveden v samostatné příloze „Výpočet základových konstrukcí“. 

Před samotným prováděním základových konstrukcí musí být zajištěno vyčištění 

základové spáry a uložení zemnícího drátu.  

        Základy budou provedeny kombinací základových pasů a v místech sloupů 

základových patek z monolitického prostého betonu C20/25, konzistence S2, kamenivo 

16 mm. Pro základové pasy byly vykopány rýhy u nepodsklepené části hloubky 1000 

mm a v podsklepené části 500 mm. Součástí bude podkladní deska o tloušťce 150 mm 

z betonu C20/25 vyztuženého kari sítí ∅5 mm s velikostí ok 100 mm. Založení bude 

provedeno do nezámrzné hloubky, která je stanovena minimálně 0,8 m pod upraveným 

terénem, avšak liší se dle oblasti zakládání. 

          Jako první se provede betonáž monolitických pasů v podsklepené části budovy. 

Po betonáži svislých obvodových konstrukcí 1S se provedou základy u nepodsklepené 

části budovy, které budou stupňovány na úroveň základové spáry podsklepené části 

objektu. Základovou spáru je nutné chránit proti promrzání a rozbřídání. Spodní stavba 

bude chráněna proti pronikání vody hydroizolační vrstvou tvořenou asfaltovými 

modifikovanými pásy s drenážní fólií opatřenou filtrační vrstvou. Ochrana proti vodě 

základové desky bude zajištěna rovněž asfaltovými modifikovanými pásy.  
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D.1.1.a.3.4 Svislé konstrukce 

               Nosný konstrukční systém tvoří železobetonové monolitické stěny z betonu 

C16/20 doplněné ocelovou výztuží dle statického výpočtu, ocel B500. Pro zdění 

opěrných stěn a tarasu bude použit systém ztraceného bednění BEST. Obvodový plášť 

je řešený jako vrstvený s vnitřní nosnou konstrukcí tl. 300 mm z monolitického 

železobetonu. Tepelně izolační vrstva je tvořená z desek z minerální kamenné vlny 

ROCKWOOL FASROCK 200, tl. 200 mm, kotvená talířovými hmoždinkami 

EJOTHERM STR 235 U. Fasáda je provedena kombinací kontaktní a provětrávané 

fasády a to obkladu z umělého kamene, cetris deskami a fasádní omítkou benátské 

světle šedé barvy. Fasáda jako provětrávaná s obkladem z cetris desek – imitace kamene 

v odstínu světle hnědé o tloušťce 12 mm je volena dle pohledů v samotné výkresové 

dokumentaci. Kontaktní obklad z umělého kamene je využit v oblasti soklů a střídavě 

začleněn na fasádě v kombinaci s kontaktní silikonovou omítkou. Prosklená fasáda bude 

konstrukčně řešena výrobcem lehkého pláště REYNAERS.       

          Systém ztraceného bednění BEST je použit pro obvodovou nosnou stěnu 

v kontaktu s terénem, v prostorách zimní zahrady a v oblastech zbudování opěrné zdi. 

Stěna je tvořena z dutinových tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50 tl. 500 mm 

a přizdívka tl. 150 mm, které stojí na základové desce, uložené na monolitických 

základových pasech. Tvarovky tvoří ztracené bednění pro následnou betonovou zálivku 

betonem třídy C20/25. Stěna bude vyztužena ocelovými pruty R10 vodorovně v každé 

ložné spáře a svisle po cca 0,5 m. Ochranu proti vodě a vlhkosti budou tvořit 

hydroizolační asfaltové pásy natavené na nosnou konstrukci a současně bude použita 

drenážní fólie s filtrační vrstvou. Stěna bude zateplena kontaktně ze strany exteriéru 

tepelně izolačními deskami ISOVER STYRODUR 4000 CS tl. 140 mm.   

     Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je vyzděno z cihel POROTHERM 24 P+D na maltu 

POROTHERM TM 12 a zdivo zajišťující stabilitu a akustickou pohodu mezi byty je 

zhotoveno z akustických tvarovek POROTHERM 30 SYM AKU. Nosná svislá 

konstrukce oddělující byt a výtah bude zesílena akustickou tepelnou izolací 

z minerálních vláken ISOVER AKU, tl. 40 mm a zdivem 14 P+D tl. 145 mm. Dělící 

příčky tl. 125 mm a 145 mm jsou vyzděny z cihel POROTHERM 11,5 a 14 P+D na 

maltu POROTHERM TM 12. Instalační šachty v jednotlivých bytech jsou vyzděny 

z keramických tvarovek POROTHERM 8 P+D na maltu POROTHERM TM 12. 
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Instalační předstěny a konstrukce zakrývající prostupující prvky budou zhotoveny ze 

sádrokartonových příček. 

          Všechny zděné svislé nosné konstrukce budou v úrovni nad každým podlažím 

ztuženy železobetonovým věncem po konzultaci se statikem.  

          Zděné konstrukce budou vždy prováděny v souladu s technologickými předpisy 

výrobce zdících systémů Porotherm. Současně budou pro zdění používány veškeré 

doplňkové tvarovky.  

          Rozvody instalací budou vedeny především v podlahových konstrukcích 

a přizdívkách. V konstrukcích příček budou vedeny rozvody ZTI pouze výjimečně.  

 

D.1.1.a.3.5 Komín 

          V objektu není řešeno komínové těleso. V případě požadavků investora je možné 

vést komínové těleso místnostmi 133, 203 a 303 procházejícími všemi nadzemními 

podlažími a vyvedené nad úroveň střešní konstrukce. Stavba komínu musí být 

provedena v souladu s platnými normami ČSN 73 4201 Navrhování komínů a 

kouřovodů a ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky.  

 

D.1.1.a.3.6 Vodorovné konstrukce 

          Stropní nosná konstrukce nad 1S, 1NP, 2NP a 3NP je řešena systémem 

monolitického železobetonu. Strop o celkové tl. 250 mm je tvořený výztuží B500, 

betonovou zálivkou tl. 250 mm betonem C20/25 s případnou vloženou kari sítí ∅6 mm 

a velikostí ok 150/150 mm na doporučení statika. V místě přechodu terasy se tloušťka 

stropní konstrukce snižuje na 180 mm a tloušťka balkónové desky je 160 mm. Pro 

přerušení tepelného mostu v místě napojení balkónu budou použity izonosníky 

SCHOCK ISOKORB XT, typ KXT-WO se zabudovanou tepelnou izolací tloušťky 

120mm. Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM a v oblastech větších rozpětí a 

u složitějších tvarů železobetonové monolitické. Konstrukce stropu je uložena na 

svislých nosných konstrukcí ze železobetonu a keramických dutinových tvarovek, na 

které se v místě úrovně stropu vloží lepenka pro zamezení zatíkání betonu. Na základě 

posudku statikem se určí, zda je nutné provést ztužení svislých nosných konstrukcí 

v podobě ztužujících věnců.V případě provedení věnců budou tepelně izolovány tak, 

aby nedocházelo k tepelným mostům v konstrukcích.  
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D.1.1.a.3.7 Vertikální komunikace 

          V objektu se nachází dvě schodiště, které oddělují část veřejnou a část 

vyhrazenou pouze pro bydlení. Schodiště u veřejné části budovy se nachází v jižním 

traktu budovy, vedoucí z 1S do 3NP. Je řešeno jako dvouramenné monolitické 

železobetonové z betonu třídy C20/25 a oceli B500. Šířka schodišťového ramene je 

1200 mm. Výška stupně je proměnná v závislosti na různých konstrukčních výškách 

jednotlivých podlaží. V každém rameni je maximálně 12 stupňů. Stupnice i podstupnice 

jsou obloženy keramickým obkladem lepeným na betonový podklad. Šířka stupnice je 

300 mm. Zábradlí je připevněné z boku do železobetonové konstrukce. Z důvodu 

umístění výtahu hned u bytu, zde bylo řešeno pružné uložení schodiště pomocí 

odhlučňovacích prvků od společnosti SCHALL. Konstrukce zábradlí je vytvořena 

nerezovými držáky a madlem s ocelovými táhly, výška zábradlí je závislá na hloubce 

volného prostoru, tj. 1000 mm. Součástí schodiště je i výtah od společnosti KONE.  

          V severní části budovy je umístěn evakuační výtah se schodištěm. Obě 

konstrukce budou zhotoveny z oceli. Schodiště je řešeno jako tříramenné schodnicové 

s dřevěnými stupnicemi. Šířka stupnice je 300 mm. Šířka schodišťového ramene je 1200 

mm a v prostorech přilehlé k prosklené fasádě se šířka rozšiřuje na 1500 mm. Výška 

stupně je proměnná v závislosti na různých konstrukčních výškách jednotlivých podlaží. 

V každém rameni je maximálně 9 stupňů. Zábradlí je připevněné z boku do ocelové 

konstrukce. Konstrukce zábradlí je vytvořena nerezovými držáky a madlem s skleněnou 

výplní z bezpečnostního skla, výška zábradlí je 1000 mm. Součástí schodiště je i výtah 

řešený jako celoprosklený od společnosti LIFTCOMP.  

 

D.1.1.a.3.8 Konstrukce zastřešení 

          Zastřešení objektu je navrženo pomocí jednoplášťové ploché střechy s vnitřním 

odvodněním pomocí střešních vpustí. Střecha je vyspádována dovnitř objektu a vtoky 

jsou vedeny veřejnými prostory budovy. Spád střešních rovin je 3% a tloušťka tepelné 

izolace se zvyšuje postupně se vzdáleností od střešního vtoku. Spád je zajištěn pomocí 

spádových klínů z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 200S tl. 20-280mm. Pro 

zajištění správné funkce střechy byly použity bezpečnostní přepady ve formě střešních 

chrličů v atice. Nosná konstrukce střechy nad 3NP je tvořena současně stropní 

konstrukcí, tj železobetonovou monolitickou konstrukcí o tloušťce 250 mm. Plochá 
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střecha je tvořená klasickou skladbou vrstev s konečnou vrstvou násypu praného říčního 

kameniva a v oblasti osazení fotovoltaických panelů bude nášlapná vrstva tvořena 

betonovými dlaždicemi. Zajištění vodotěsnosti střešní konstrukce bude dosaženo 

pomocí asfaltových pásů (Glastek a Elastek). Nejvyšší hrana atiky je +11,290 m od 

projektové nuly. Atiky jsou vyspádovány dovnitř objektu ve spádu 5%. Skladba 

konstrukce jednoplášťové střechy je patrna z výkresů v projektové dokumentaci. Nad 

závětřím hlavního vstupu bude střecha řešena pomocí extenzivní vegetační ploché 

střechy. Druh vegetačních rostlin bude kombinován rozchodníky, byliny, mechy, 

suchomilné trávy a trvalky.           

Balkóny a terasy do 8 m
2  

nebudou samostatně odvodněny. V případě větších rozměrů se 

použije pro odvodnění systém Lindab.  

 

D.1.1.a.3.9 Zpevněné plochy 

          Zpevněné plochy ze zámkových betonových dlažeb budou provedeny v prostoru 

parkování, hlavního vchodu, zahradních pěšín jak je uvedené ve výkresu koordinační 

situace. Všechny plochy budou vyspádované od objektu ve spádu 2%. Kolem celého 

objektu je pás kačírku v tloušťce 500 mm od budovy pro zajištění odtoku vod. Kačírek 

bude rovněž vyspádován směrem ven od budovy. Do stávající komunikace s živičným 

krytem nebude zasahováno.  

 

D.1.1.a.3.10 Omítky 

          Vnitřní povrchy stěn a stropů budou provedeny jako vícevrstvé jádrové omítky 

pro ruční zpracování ze směsí doporučených výrobcem Weber. Konkrétně se jedná o o 

omítku Weber.dur Klasik JRU tloušťky 15 mm a na ní bude nanesena štuková omítka 

vnitřní Weber.dur štuk IN tloušťky 2mm. Tloušťka omítek je stanovena výrobcem 

v našem případě 17 mm.  

          Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny akrylátovým nátěrem s příměsí 

imitující strukturu omítky.  

          Na vnějším plášti bude objekt opatřen kontaktním fasádním zateplovacím 

systémem, který se v případě obkladu umělým kamenem opatří sklovláknitou síťovinou, 

rohy desek se přikotví plastovými talířovými šroubovacími hmoždinkami s kovovým 

trnem, na kterou se nanese penetrační nátěr - hmota pro kamenné obklady a v posledním 
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kroku se na fasádu ukládají obkladové pásky z umělého kamene ve tvaru 

Z pro snadnější a bezpečnější uložení. V případě fasády s kontaktní omítkou je postup 

obdobný kromě kotvení izolantu, který se provádí ihned hmoždinkami se zápustnou 

hlavou a krycí zátkou, na kterou umisťujeme sklovláknitou síťovinu a nanášíme 

penetrační nátěr. V poslední fázi se provádí silikonová omítka. Vrstvy omítky pro 

venkovní použití budou složeny z Weber Therm Klasik v tloušťce 5mm s armovací 

sklovláknitou síťovinou, na kterou se nanese penetrační nátěr Weber.Pas podklad UI a 

následně probarvená prstovitá omítka se silikonovou disperzí Weber.pas silikon 

v tloušťce 2mm. Sokl budovy bude zateplen a obložen pásky z umělého kamene dle 

výše zmíněného postupu. Při provádění kontaktního fasádního systému budou 

aplikovány systémové detaily výrobce zateplovacího systému (zakládací lišty, 

ukončovací profily, …). 

          V oblasti provětrávané fasády bude obklad řešen cetris deskami tloušťky 12 mm 

v barvě světle hnědé barvy. Provětrávaná fasáda bude chráněna pod ocelovým roštem 

kontaktní difúzní paropropustnou fólií s přelepenými spoji DEKTEN FASSADE.  

 

D.1.1.a.3.11 Izolace  

D.1.1.a.3.11.1 Izolace proti vodě 

          Izolace spodní stavby proti pronikání vlhkosti bude provedena pod celou 

suterénní části objektu a je napojena na hydroizolaci nepodsklepené části. Hydroizolace 

je vytažena po vnější obvodové zdi do výšky 300 mm nad upravený terén. Hydroizolace 

suterénních svislých konstrukcí je provedena z SBS modifikovaného asfaltového pásu 

Elastek 40 Special Mineral ve dvou vrstvách opatřena drenážní fólií s filtrační vrstvou. 

Železobetonová podkladní deska je opatřena dvěma vrstvami modifikovaného 

asfaltového pásu Elastek 40 Special Mineral a Glatek 40 Special Mineral.  

          V konstrukci ploché střechy bude umístěna parozábrana z modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek AL 40 Mineral.  Podrobnější popis izolací v části „Skladby 

konstrukcí“. 

          Při provádění izolací budou dodrženy veškeré technologické postupy výrobců 

a jejich typové detailní řešení v návaznostech a prostupech.  
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D.1.1.a.3.11.2 Izolace tepelné a akustické 

          Ve vrstvené konstrukci obvodového pláště s provětrávanou fasádou bude použita 

tepelná izolace z desek minerální kamenné vaty ROCKWOOL FASROCK 200, tl. 200 

mm, kotvená talířovými hmoždinkami EJOTHERM STR 235 U. Kontaktní zateplení 

bude provedeno kvůli požadavkům požární ochrany taktéž z kamenné vlny 

ROCKWOOL FASROCK 200, tloušťky 200 mm.  

          Podlahová izolace ve skladbě podlah bude řešena pomocí expandovaného 

pěnového polystyrenu ISOVER EPS 150S  v prostorech instalace podlahového vytápění 

tepelná izolace pro teplovodní podlahové vytápění, ISOVER EPS 200S STABIL.. 

Podlahy jsou navrženy jako plovoucí a musí vždy splňovat požadavky na vzduchovou a 

kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 a hygienických předpisů. Pro zateplení 

střešní konstrukce budou použity spádové klíny z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 

200S a samotné desky z expandovaného polystyrenu ve dvou vrstvách pod spádovými 

klíny v minimální tloušťce 200mm. Pro tepelnou izolaci stěn pod úrovní terénu a soklu 

budou použity tepelně izolační desky ISOVER STYRODUR 4000 CS. V části, ve které 

dochází k přechodu soklové izolace pod terén, musí být použit zateplovací systém 

ISOVER STYRODUR 4000 CS, který se vyznačuje větší pevností a nižší nasákavostí.  

 

D.1.1.a.3.12 Výplně otvorů 

          Výplně otvorů budou provedeny dřevohliníkovými okny Slavona progression, 

s izolačním trojsklem U = 0,68 W/m
2
.K. Podrobněji specifikováno v samostatné příloze 

projektové dokumentace „Výpis oken a dveří“. Dveře budou taktéž od společnosti 

Slavona. Barva oken a dveří bude jednotná a to odstín RAL 7016 – tmavě šedá. Rámy 

jsou zaizolované a částečně překryté tepelnou izolací. Vnitřní a vnější parapety jsou 

stejného odstínu RAL 8011 a jsou součástí dodávky oken a dveří. Vnitřní dveře v 

rodinném domě jsou značky Sapeli, dřevěné (RAL 8011), včetně obložkových zárubní. 

Hlavní vchodové hliníkové dveře celoskleněné budou dodány společností Internorm 

Linea UD = 0,58W/m
2
K. Lehký obvodový plášť celoprosklený bude řešen samostatně 

dodavatelem, který se na to specializuje.  
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D.1.1.a.3.13 Obklady, dlažby a úpravy povrchů 

Exteriér: 

          Obklad z umělého kamene bude v kombinaci s fasádní silikátovou omítkou a 

obkladem z cetris desek. Použití jednotlivých materiálů je patrné z výkresů pohledů.   

Interiér: 

          Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou v hygienických prostorech, chodbách 

a technických místnostech. Ve vstupní hale 1S bude řešena podlahová krytina formou 

lité zoxidované podlahy v barevném odstínu. Podrobněji upřesněné v projektové 

dokumentaci. Veškeré povrchové úpravy podlah budou zakončeny ukončovací lištou 

z příslušného materiálu upřesněné v samostatné příloze „Skladby konstrukcí“.  

 

D.1.1.a.3.14 Podlahy 

          V objektu jsou navrženy podlahy s nosnou vrstvou ze samonivelačního 

anhydritového potěru kvůli lepším vlastnostem při použití podlahového vytápění. Potěr 

bude sloužit jako podklad pro nášlapné vrstvy. Při provádění budou aplikovány 

technologické předpisy výrobce.  

          Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity přechodové lišty. 

Podlahové konstrukce s tepelnou izolací jsou navrženy jako plovoucí. Skladba podlahy 

musí být od všech stěn, sloupů a příček pružně oddělena dilatačním podlahovým 

páskem. U svislých konstrukcí bude nášlapná vrstva podlahy zakončena okrajovou 

lištou, případně soklem.  

          Jako ochrana tepelné izolace v podlahách bude použita PE fólie.  

V místnostech s možností občasně odstřikující vody (tedy v koupelnách, technických 

místnostech, …) bude proveden hydroizolační nátěr na vrstvu anhydritového potěru – 

jednosložková hydroizolace KOUPELNA – DEN BRAVEN. Aplikace se provede 

dvěma nátěry tl. 2x0,4 mm. 

          Přesná barevná specifikace keramických obkladů bude upřesněna při realizaci. 

Podrobný rozpis konstrukcí podlahy je v samostatné příloze projektové dokumentace 

„Výpis skladeb konstrukcí“.  

 

 

 



  Stránka 
15 

 
  

D.1.1.a.3.15 Podhledy 

          V 1S a 1NP jsou podhledy navrženy ze sádrokartonových konstrukcí, uchycených 

systémem RIGIPS PK21 na kovový rošt z R-CD profilů. Pro zlepšení akustických a 

tepelně izolačních vlastností konstrukce bude podhled v místě vedení instalací a VZT 

potrubí vyplněn minerální vatou ISOVER Unirol Profi o tloušťce 160 mm. 

V místnostech s mokrým provozem budou sádrokartonové desky použity ve 

vodovzdorném provedení, tedy impregnované.  

          Montáž SDK konstrukcí bude vždy provedena v souladu s pokyny výrobce 

systému.  

           

D.1.1.a.3.16 Nátěry 

          Tesařské konstrukce budou opatřeny nátěrem zabraňující napadení těchto 

konstrukcí hmyzem, plísněmi a jinými mikroorganismy. Tesařské konstrukce v exteriéru 

budou chráněny systémovým nátěrovým souvrstvím do venkovního prostředí 

s odolností proti působení atmosferických vlivů. 

 

D.1.1.a.3.17 Malby 

          Vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce budou opatřeny kvalitní disperzní 

otěruvzdornou barvou. V místnostech s mokrým provozem budou provedeny malby 

do vlhkého prostředí.  

 

D.1.1.a.3.18 Tesařské práce 

          Tesařské práce budou prováděny v souvislosti s vybudováním bednění některých 

monolitických konstrukcí, železobetonových věnců a monolitických betonových 

základů.  

 

D.1.1.a.3.19 Zámečnické práce 

          Zámečnické práce spočívají převážně ve vytvoření zábradlí a madel schodiště 

a venkovních zábradlí před francouzskými okny. Všechna zábradlí a madla budou 

v provedení nerez popřípadě s kombinací výplně zábradlí bezpečnostním sklem. 

Podrobně popsáno v projektové dokumentaci „Výpis zámečnických výrobků“. 
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D.1.1.a.3.20 Truhlářské práce 

          Všechny vnitřní dveře jsou dřevěné osazené do obložkových zárubní. Součástí 

dodávky je i kování od společnosti Sapeli.  

Vnitřní parapety budou dřevěné a jsou součástí dodávky výplní otvorů od společnosti 

Slavona Progression.  

 

D.1.1.a.3.21 Klempířské práce 

          Klempířské prvky budou vyhotoveny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 a 0,7 mm 

s povrchovou polyuretanovou úpravou v černé barvě.  

Výčet klempířských prací je oplechování atiky, prostupů střešní konstrukce a systému 

odvodu dešťových vod (okapy a svody).  

Viz samostatná příloha projektové dokumentace „Výpis klempířských výrobků“. 

 

D.1.1.a.3.22 Vzduchotechnika 

V části objektu bude instalován systém nuceného větrání se zpětným ziskem tepla. 

Systém budou zajišťovat rekuperační jednotky dle výběru specialistou na VZT. 

Rozvody vzduchotechniky budou vedeny pod stropní konstrukcí uzavřené 

sádrokartonovým podhledem. Umístěné rozvody ve střešní konstrukci budou vedené 

volně bez opláštění. Dimenze jednotky a rozvodů a jejich rozmístění bude stanovena 

kvalifikovaným specialistou. Odvod pachů a výparů z kuchyně bude řešen pomocí 

recirkulační digestoře s uhlíkovým filtrem a pomocí VZT rozvodů.  

 

D.1.1.a.4 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika / hluk, vibrace – popis řešení 

D.1.1.a.4.1 Tepelná technika 

 Pro všechny ochlazované konstrukce byl vypočítán součinitel prostupu tepla, 

který byl následně posouzen s požadovanými a doporučenými hodnotami dané normou 

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov, část 2. Veškeré navrhnuté konstrukce splňují 

požadavky na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. 

 

požadavky na konstrukce stanovené normou 73 0540 Tepelná ochrana budov: 

 Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi ≥ fRsi,N 
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 Součinitel prostupu tepla  U  ≤  UN,20             

 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤  Uem,N,20 

Objekt byl zatříděn do klasifikační třídy B – úsporná budova, na základě 

stanovení průměrného součinitele prostupu tepla Uem = HT/A, metodou 

referenční budovy.  

           Viz příloha Energetický štítek obálky budovy 

 Povrchové teploty ochlazovaných konstrukcí 

Všechny konstrukce vyhověly požadavkům. 

 

D.1.1.a.4.2 Osvětlení a oslunění 

 Požadavek na proslunění bytu dle odstavce 4.2.1 ČSN 73 4301 Obytné budovy 

je splněn, všechny jednotlivé obytné místnosti se považují za prosluněné. 

  

D.1.1.a.4.3 Akustika / hluk, vibrace – popis řešení 

Veškeré navrhnuté skladby konstrukcí byly posouzeny na vzduchovou a kročejovou 

neprůzvučnost ve zprávě stavební fyziky. 

          Navržené konstrukce splnily požadavky stanovené normou ČSN 73 0532 

(730532)  Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách.  

 Všechny podlahové konstrukce jsou navrženy jako plovoucí. To znamená, že 

skladby podlahy jsou ode všech ohraničujících konstrukcí odděleny dilatačním páskem. 

Tímto je zamezeno přenosu hluku do ostatních konstrukcí.  

 

D.1.1.a.5  Výpis použitých norem 

Normy: 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 + Z1 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

a v budovách.  

 

Požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
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ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení 

ČSN 73 2400 Betonové práce 

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí 

ČSN 73 3300 Provádění střech 

ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic 

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 

ČSN 73 3630 Zámečnické práce stavební 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky 

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vč. Změny 350/2012 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
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při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
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