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Abstrakt 

Bakalá�ská práce obsahuje návrh a stavební �ešení vícepodlažního bytového domu 

s provozovnou v obci Post�elmov ve stupni projektové dokumentace pro provád�ní 

stavby. Bytový d�m je obdélníkového tvaru a má t�i nadzemní a jedno suterénní 

podlaží.  

Hlavní vstupy do budovy jsou orientovány na východ. Vstup do provozovny je 

�ešen jako bezbariérový pomocí p�ístupové rampy. V suterénu se nachází garážové stání 

pro t�i osobní automobily a technické zázemí. První nadzemní podlaží zaujímá 

provozovna wellness centra, ve druhém a t�etím nadzemním podlaží se nachází celkem 

�ty�i bytové jednotky. 

Základová konstrukce je tvo�ena železobetonovými pasy a v místech garážového 

stání jsou navrženy dv� základové patky. Vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou 

�ešeny ve zdícím systému Porotherm, nenosné p�í�ky jsou �ešeny pomocí tvárnic 

YTONG. Objekt je zast�ešen sedlovou st�echou s plechovou krytinou.  

Sou�ástí projektové dokumentace je i stavebn�-fyzikální posouzení a požárn� - 

bezpe�nostní �ešení objektu. 

Klí �ová slova 

Bakalá�ská práce, novostavba, bytový d�m, provozovna, wellness, systém 

Porotherm, sedlová st�echa, suterén, t�i nadzemní podlaží, studie, projektová 

dokumentace  

Abstract 

The bachelor thesis contains design and construction solution of a multi-storey 

apartment building with an office in Post�elmov in the stage of the project 

documentation for construction. The block of flats is rectangular and has three floors 

and one basement. 

The main entrances to the building are oriented to the east. The entrance to the 

office is designed as a barrier-free access using an access ramp. In the basement there is 

a garage for three cars and a technical background. The first floor is occupied by the 

wellness center, and on the second and third floor there are four residential units. 

The base structure is made of reinforced concrete belts and in the garage space 

there are two baseplates designed. Horizontal and vertical load-bearing structures are 



designed in the Porotherm masonry system, non-load bars are designed using YTONG 

blocks. The building is roofed with a saddle roof with sheet metal cover. 

A part of the project documentation is also construction-physical assessment and 

fire-safety solution of the building. 
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Úvod 
Úkolem mé bakalá�ské práce je navrhnout bytový d�m s provozovnou o t�ech 

nadzemních a jedním podzemním podlažím. Vedoucím práce mi byly zadány rozm�ry 

budovy, svažitost terénu, konstruk�ní systém a únosnost základové zeminy.   

V první �ásti projektu byla vypracována studie stavby obsahující p�edb�žné návrhy 

budovy a její dispozi�ní �ešení v�. osazení objektu do terénu a vhodné navržení 

zpevn�ných ploch na stavebním pozemku. 

Ve druhé �ásti byl zpracován projekt ve stupni DSP - Dokumentace pro provedení 

stavby obsahující �ásti A - Pr�vodní zpráva; B - Souhrnná zpráva; C - Situa�ní výkresy 

a D - Dokumentace objekt� a technických a technologických za�ízení v rozsahu �ástí 

D.1.1 - D.1.3. 

Základní myšlenkou celého návrhu bylo vytvo�it objekt, který by sloužil 

obyvatel�m obce Post�elmov. Do prvního nadzemního podlaží bylo navrženo malé 

wellness centrum s bezbariérovým p�ístupem, druhé a t�etí nadzemní podlaží slouží pro 

bydlení. V suterénu se nachází garážové stání pro t�i osobní automobily, spole�né 

prostory pro obyvatele domu a technologické zázemí provozovny. V okolí stavby 

vznikly nové zpevn�né plochy a parkovací stání pro šest osobních automobil�. 

Sou�ástí mé bakalá�ské práce je i tepelné a akustické posouzení budovy, posouzení 

proslun�ní a osv�tlení objektu a požárn�-bezpe�nostní �ešení. V rámci bakalá�ského 

seminá�e byla zpracována i práce na téma "Garážová vrata". 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

A. 1 Identifika �ní údaje 

A. 1.1 Údaje o stavb� 

a) název stavby  Bytový d�m s provozovnou BD-1 

b) místo stavby (adresa, �ísla p., katastr. území, parcelní �ísla pozemk�) 

Adresa:    ul. Žerotínova, Post�elmov 

�ísla popisná:  - 

Katastrální území:  Post�elmov, 726176 

Parcelní �ísla pozemk�: 456/1; 1923 

c) p�edm�t projektové dokumentace 

P�edm�tem projektové dokumentace je �ást projektové dokumentace bytového 

domu s provozovnou ve stupni pro provád�ní stavby v rozsahu A; B; C; D.1.1 - D.1.3.  

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma nebo název, I�, adresa sídla (právnická osoba) 

Název a sídlo:   Obec Post�elmov, Komenského 193, 789 69, Post�elmov 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Firma:  FAST VUT, Ústav pozemního stavitelství, Veve�í 95, 602 00, Brno 

b) Hlavní projektant:  Jan Kaška, U Mýta 427, 789 69, Post�elmov 

A. 2 Seznam vstupních podklad� 

- požadavky stavebníka 

- místní šet�ení 

- katastrální mapa 

- fotodokumentace pozemku 

- stavební zákon �. 183/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

- vyhláška �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,  

- p�íslušné �SN 
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A. 3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území, 

�ešené území se nachází v k.ú. Post�elmov, stavební parcely �. 456/1 a �. 1923. 

Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.), 

Stavba se nenachází v chrán�ném území dle smyslu zákona �. 114/1992 Sb. Dle 

záplavové mapy se stavba nenachází v záplavovém území.   

c) údaje o odtokových pom�rech, 

Veškeré deš�ové vody budou svedeny do reten�ní nádrže a odtud budou p�epadem 

odvád�ny p�es revizní šachtu do jednotné kanaliza�ní sít�.  

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas, 

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce Post�elmov.  

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s 

regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 

p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územn� plánovací dokumentací, 

Bude podána žádost na vydání územního rozhodnutí na M�stský ú�ad v Záb�ehu. 

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

Projekt stavby je navržen podle zákona �. 183/2006 Zákon o územním plánování a 

stavebním �ádu a dle p�íslušných vyhlášek (vyhláška �. 62/2013, kterou se m�ní 

vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláška �.500/2006 Sb. O územn� 

analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a o zp�sobu evidence územn� 

plánovací �innosti; vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území; 

vyhláška 502/2006 Sb., kterou se m�ní vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj �. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu). 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�, 

Požadavky dot�ených orgán� a správc� sítí jsou v projektové dokumentaci 
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respektovány.  

h) seznam výjimek a úlevových �ešení, 

Nebyly žádány žádné výjimky �i úlevová �ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic, 

Stavba nesouvisí s jinou stavbou ani není podmín�na jinou investicí v obci. 

j)  seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 

 

 

 

A. 4 Údaje o stavb� 

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby, 

Jedná se o novostavbu bytového domu skládající se ze �ty� byt�, provozovny 

wellness centra a spole�ného suterénu. Vstup do bytové �ásti i vstup do wellness centra 

se nachází na východní �ásti objektu. V jižní �ásti domu se nachází vjezd do garáží. 

Provozovna je kompletn� �ešena jako bezbariérová. K bytovému domu budou 

vybudovány nov� p�ípojky plynu, el. energie, vody a kanalizace. 

b) ú�el užívání stavby, 

Jedná se o stavbu pro bydlení s provozovnou wellness centra. 

c) trvalá nebo do�asná stavba, 

Projektová dokumentace �eší stavbu jako trvalou. 

 

Parcela 
�. 

Druh 
pozemku 

Zp�sob 
využití 

Vým�ra 
[ m2 ] Majitel 

455 ostatní 
plocha zele� 1803 Kon�ický Václav, 

Klubovní 126, 78969 Post�elmov 

456/2 ostatní 
plocha zele� 1060 Kon�ický Václav, 

Klubovní 126, 78969 Post�elmov 

1923 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 269 Obec Post�elmov, 

Komenského 193, 78969 Post�elmov 

1921 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 193 Obec Post�elmov, 

Komenského 193, 78969 Post�elmov 

1925/1 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 6358 

Olomoucký kraj, 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 

77900 Olomouc 
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d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní 

památka apod.), 

Stavba nepodléhá žádné ochran�. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, 

Projekt stavby je navržen podle zákona �. 183/2006 Zákon o územním plánování a 

stavebním �ádu a dle p�íslušných vyhlášek (vyhláška �. 62/2013, kterou se m�ní 

vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláška �.500/2006 Sb. O územn� 

analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a o zp�sobu evidence územn� 

plánovací �innosti; vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území; 

vyhláška 502/2006 Sb., kterou se m�ní vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj �. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu). 1.NP (provozovna 

wellness centra) je �ešeno bezbariérov� a respektuje Vyhlášku �. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z 

jiných právních p�edpis�, 

Požadavky dot�ených orgán� a správc� sítí jsou v projektové dokumentaci 

respektovány.  

g) seznam výjimek a úlevových �ešení, 

Nebyly žádány žádné výjimky �i úlevová �ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, 

užitná plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et 

uživatel�/pracovník� apod.), 

Plocha pozemku    1972,59 m2 

Zastav�ná plocha stavby  224,18 m2 

Zpevn�ná plocha   523,27 m2 

Plocha zelen�    1136,69 m2 

Obestav�ný prostor   2824,67 m3 
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Uvažované pr�m�rné po�ty osob v provozovn� 

Návšt�vníci   30 osob/den 

Personál    2 osoby/den 

V bytovém dom� se nachází �ty�i bytové jednotky. Ve druhém nadzemním podlaží 

jsou navrženy dva byty pro dv� 3-4 �lenné rodiny, ve t�etím nadzemním podlaží jsou 

navrženy dva komfortní podkrovní byty pro dva páry. 

i) základní bilance stavby (pot�eba a spot�eby médií a hmot, 

hospoda�ení s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpad� a emisí, t�ída energetické náro�nosti budov apod.), 

Bilance spot�eby vody z vodovodu (bytový d�m)  

12 osob      150 l/os/den = 1800 l/den  

Maximální denní pot�eba vody  Qmax = 1800 x 1,25 = 2,25 m3 /den  

Ro�ní pot�eba vody   Qrok = 821 m3 /rok  

Bilance pot�eby TUV  

12 osob     50 l/os/den = 600 l/den  

Pot�. tepla pro p�ípravu TUV  12 x 4,9 kWh/os/den = 58,8 kWh/den  

Bilance splaškových odpadních vod  

Denní     1800 l/den  

Ro�ní     657 m3 /rok 
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Bilance spot�eby vody z vodovodu (provozovna) 

Pr�m�rná spot�eba vody - provozovna 

 
po�et 

spot�eba vody 

l/den 

ro�ní spot�eba 

m3/rok 

Ochlazovací bazének  

jednorázové napoušt�ní 

 
1500,00 548,00 

Ví�ivka   

jednorázové napoušt�ní 

 
12000,00 648,00 

Ví�ivka – obm�na vody  900,00 329,00 

Sauna, parní místnost  60,00 22,00 

Návšt�vníci – sprcha, WC 30 osob 2100,00 *765 x 0,8= 614,00 

Personál 2 osoby 140,00 52,00 

Spot�eba vody celkem   2213,00 

*Výpo�et redukován na 80% obsazenost wellness 

 
Likvidace deš�ových vod 

Výpo�et dle �SN 759010 – Vsakovací za�ízení srážkových vod. 

Zpevn�ná plocha    523,27 m2 

St�echa      318,04 m2   

Redukce dlažby s pískovou spárou  523,27*0,6 = 313,96 m2 

Plocha celkem    313,96 + 318,04 =  632,00 m2 

Množství celkových vod b�hem 240-ti minutového dešt� 

Q = 37,6/1000 x 632,00 – 0,5 x 0,00001 x 240 x 60 = 23,69 m3 

Spot�eba zemního plynu 

Ro�ní spot�eba plynu je stanovena na X MWh. P�ípojka plynu je navržena PE 

trubka 40 x 3,7 mm PE 100 v délce 30,20 m. Sou�ástí je i kompletní sk�í�ka PEGAS I 

s vystrojením – HUP+G4. 

Energetická náro�nost budovy 

Budova je kvalifikována do t�ídy A – Velmi úsporná (viz složka „Stavební fyzika“) 
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j)  základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, 

�len�ní na etapy). 

Zahájení stavby se p�edpokládá v srpnu 2017, její ukon�ení v kv�tnu 2019. Doba 

stavby je navržena cca 22 m�síc�. Uvedené termíny mohou být stavebníkem dodate�n� 

up�esn�ny. Obecn� lze stavbu zahájit až po získání stavebního povolení a jeho nabití 

právní moci. Stavba bude realizována v jednom stavebním postupu.  

k) orienta�ní náklady stavby 

Celkový obestav�ný prostor navrhované stavby je 2824,67 m3
 – p�i uvažované cen� 

7000 K�/m3
 bez DPH je odhadovaná cena vlastního objektu 19,7 milionu K�. Cena 

venkovních prací p�i ploše pozemku cca 1972 m2
 se pohybuje okolo 790 tisíc K�. 

�

A. 5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

SO 01 - Novostavba bytového domu s provozovnou 

SO 02 - Zpevn�né plochy 

SO 03 - Oplocení 

SO 04 - Vodovodní p�ípojka 

SO 05 - Kanaliza�ní p�ípojka jednotné kanalizace 

SO 06 - Plynová p�ípojka 

SO 07 - Elektro p�ípojka 

SO 08 – Deš�ové potrubí a p�ípojka
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

�ešená novostavba bytového domu se nachází v centru obce Post�elmov. Na 

pozemku se nenachází žádné jiné stavby. Stavební parcela je ze západní strany 

ohrani�ena chodníkem na ulici Hradecká, z jihovýchodní strany chodníkem na ulici 

Žerotínova. Ze severní a východní strany je parcela odd�lena od sousedních pozemk� 

plotem. Novostavba se nachází v mírn� svažitém terénu s p�evýšením severní strany 

(±0,000) v��i stran� jižní (-1,055). Hlavní vstupy do objektu jsou navrženy na východní 

stran�. Na pozemku bude nov� vybudovaná komunikace a chodník. Návšt�vník�m i 

budoucím majitel�m budou k dispozici parkovací plochy, které se budou nacházet p�ed 

vstupem do budovy na východní �ásti pozemku. 

V jižní �ásti pozemku se nachází 12 kus� b�ízy b�lokoré, které budou p�ed 

zahájením prací odstran�ny dle vyhlášky �. 189/2013 Sb. o ochran� d�evin a povolování 

jejich kácení. 

Projektová dokumentace �eší i p�ivedení nových inženýrských sítí na pozemek. 

Pozemek je v majetku stavebníka.   

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 

V listopadu 2016 bylo provedeno místní šet�ení. Další pr�zkumy ani rozbory 

nebyly zatím provedeny. Geodetické zam��ení nebylo provedeno. Stavba bude 

respektovat �SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.   

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 

Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. P�ed 

zahájením výkopových prací budou stávající podzemní vedení vytý�ena za ú�asti 

zástupc� správc� t�chto vedení.  

V rámci stavby je t�eba dodržovat ochranná pásma jednotlivých podzemních 

inženýrských sítí. Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských 

sítí a vedení jsou definovány �SN 73 6005 – Prostorové uspo�ádání sítí technického 

vybavení. 
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Dle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhl. �. 104/1997 Sb. je 

silni�ní ochranné pásmo pro silnici II. a III. t�ídy a místní komunikace II. t�ídy 15 m.  

Není známo, že by v míst� stavby byla jiná ochranná a bezpe�nostní pásma.  

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

Stavba se nenachází v záplavovém území (Q100) ani v poddolovaném území. 

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

pom�ry v území, 

Výstavba bytového domu s provozovnou neovlivní okolní stavby ani p�ilehlé 

pozemky. Stavební �innost bude probíhat na stavebním pozemku, který je ve vlastnictví 

stavebníka.  

P�i práci na inženýrských p�ípojkách v míst� p�ipojení (místní komunikace II. t�ídy) 

je nutné respektovat zákon �. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� a vyhlášku �. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Po dokon�ení p�ípojek bude chodník i 

komunikace uvedena do p�vodního stavu.  

Okolí stavby je t�eba chránit b�žnými prost�edky - dodržovat no�ní klid, zamezit 

nadm�rné hlu�nosti a prašnosti.  

Deš�ové vody budou svedeny do jednotné kanalizace.     

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 

Stavba vyžaduje kácení d�evin v jižní �ásti pozemku. Jedná se o 12 kus� B�ízy 

b�lokoré. Kácení bude respektovat zákon �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny a 

vyhlášku �. 189/2013 Sb. o ochran� d�evin a povolování jejich kácení. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� 

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/trvalé), 

Pozemek se nachází v zastav�ném území obce. Pro stavbu nejsou nutné zábory 

zem�d�lského, lesního a p�dního fondu.  

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

P�íjezd i p�ší p�ístup jsou navrženy z jižní strany pozemku. Pozemek bude napojen 

na ve�ejný chodník a místní komunikaci II. t�ídy na ulici Žerotínova. 

Stavba bude p�ipojena k inženýrským sítím obce Post�elmov. Vodovod, jednotná 
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kanalizace a elektrické vedení bude p�ipojeno na ulici Žerotínova, plynové vedení bude 

p�ipojeno na západní hranici pozemku na ulici Hradecká.  

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 

Zahájení stavby se p�edpokládá v srpnu 2017, její ukon�ení v kv�tnu 2019. Doba 

stavby je navržena cca 22 m�síc�. Uvedené termíny mohou být stavebníkem dodate�n� 

up�esn�ny. Obecn� lze stavbu zahájit až po získání stavebního povolení a jeho nabití 

právní moci. Stavba bude realizována v jednom stavebním postupu.  

Stavba nesouvisí s jinou stavbou ani není podmín�na jinou investicí v obci. 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Jedná se o novostavbu bytového domu skládající se ze dvou obytných podlaží 

(2NP; 3NP), provozovny wellness centra a spole�ného suterénu. Vstup do bytové �ásti i 

vstup do wellness centra se nachází na východní �ásti objektu. V jižní �ásti domu se 

nachází vjezd do garáží. Na východní �ásti pozemku se nachází zpevn�né parkovací 

plochy pro šest osobních automobil�. 

V bytovém dom� se nachází �ty�i bytové jednotky. Ve druhém nadzemním podlaží 

jsou navrženy dva byty pro dv� 3-4 �lenné rodiny, ve t�etím nadzemním podlaží jsou 

navrženy dva komfortní podkrovní byty pro dva páry. 

Maximální okamžitá kapacita wellness centra je 10 osob. P�edpokládá se denní 

návšt�vnost cca 30 osob. Provozovnu budou obsluhovat 2 zam�stnanci.   

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení, 

Základní myšlenkou celého návrhu je vytvo�ení multifunk�ního objektu sloužícímu 

obyvatel�m obce. Stavba spl�uje územní regulace. Objekt je obdélníkového p�dorysu, 

má t�i nadzemní a jedno suterénní podlaží. U objektu budou vybudovány parkovací 

plochy a p�ístupové komunikace navazující na stávající místní komunikaci II. t�ídy.  
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b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a 

barevné �ešení, 

Stavba architektonicky ani urbanisticky nenarušuje okolí. Jedná se o �ty�podlažní 

budovu, obdélníkového p�dorysu, se sedlovou st�echou o sklonu 35°. Výška h�ebenu je 

+11,280 m.  

Novostavba bytového domu se skládá ze �ty� byt�, provozovny wellness centra a 

spole�ného suterénu. Vstup do bytové �ásti i vstup do wellness centra se nachází na 

východní �ásti objektu. V jižní �ásti domu se nachází vjezd do garáží. 

Objekt bude vystav�n z tradi�ních materiál�. Základy budou z prostého betonu, 

nosná konstrukce budovy z keramických broušených tvárnic, st�ešní konstrukce bude 

tvo�ena d�ev�ným krovem se st�edními ocelovými vaznicemi a pomocným ocelovým 

sva�encem, krytina je navržena plechová z velkoformátových plech�. Garážová vrata, 

vchodové dve�e a okna budou hliníková - tmav� šedá v odstínu RAL 7039. Zdivo bude 

omítnuto tepeln�-izola�ní omítkou, do výšky +3,250 v odstínu tmav� šedá RAL 7038; 

od výšky +3,250 v odstínu bílá RAL 9003. Plechová st�ešní krytina bude v odstínu 

�erná PE25.  

Celý pozemek bude oplocen pomocí sva�ovaných 3D panel� z pozinkovaných 

drát� o Ø 4mm. Panely budou mít velikost ok 50 x 200 mm. 

B.  2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby, 

Provoz a údržbu bytového domu a wellness centra bude zajiš�ovat obec Post�elmov 

prost�ednictvím pracovníka obce. Pracovník bude osoba starší 18-ti let, seznámená 

s provozním �ádem a bude moci provád�t obsluhu a údržbu budovy a za�ízení dle 

zmín�ného provozního �ádu. Odborné zásahy a opravy technologických za�ízení budou 

zajišt�ny odbornými firmami. Sou�ástí provozního �ádu bude textová a výkresová �ást 

v�. havarijního plánu.    

B.  2.4 Bezbariérové užívání stavby, 

Vstup do provozovny je, jako provozovna celá, �ešen bezbariérov� a je opat�en 

p�ístupovou rampou se sklonem 1:16. Pro osoby s omezenou hybností a orientace je 

vyhrazeno jedno parkovací stání. Stavba bude respektovat vyhlášku �. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby.  

V bytové �ásti ani v suterénu není bezbariérové užívání �ešeno.  
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B.  2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby. 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby p�i jejím užívání a provozu nedošlo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem nebo 

k úrazu zp�sobeným projížd�jícím vozidlem. Budou respektovány platné legislativní 

p�edpisy, zejména vyhláška �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis� a na�ízení �. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

  Dle zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� a na základ� vyhlášky �. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na koupališt�, sauny a hygienické limity písku v pískovištích bude 

provozovatelem wellness centra vydán návšt�vní a provozní �ád.  

B.  2.6 Základní charakteristika objekt� 

a) stavební �ešení, 

Navržený objekt má t�i nadzemní a jedno suterénní podlaží, má pravidelný 

obdélníkový p�dorys o rozm�rech 22,13 x 10,13 m. Na objektu je navržena sedlová 

st�echa se sklonem 35°. Výška ke h�ebenu st�echy je +11,280 m.  

b) konstruk�ní a materiálové �ešení, 

Základová konstrukce je tvo�ena železobetonovými pasy o ší�ce 750 mm a výšce 

500 mm, u vjezdu do garáží je výška základového pasu 800 mm a dosahují nezámrzné 

hloubky -3,400 m, resp. -3,700 m. Z d�vodu podep�ení stropní konstrukce dv�ma 

monolitickými sloupy uprost�ed garážového stání, jsou navrženy dv� základové patky o 

rozm�rech (d*š*v) 1900x1900x500 mm, dosahující hloubky -3,400 m. Základové 

konstrukce budou zaizolovány pomocí desek ISOVER STYRODUR. Stavba je 

navržena ve zdícím systému Porotherm, obvodové st�ny PTH 44 T Profi DRYFIX, 

vnit�ní nosné zdivo PTH 30 AKU SYM a PTH 25 AKU SYM. P�í�ky tl. 100 a 150 mm 

jsou navrženy z pórobetonu zn. YTONG SILKA. Vn�jší zdivo bude omítnuto tepeln� 

izola�ní omítkou Webber Terralit, vnit�ní bude omítnuto omítkou Webber Mur. Okna 

jsou navržena hliníková s izola�ním trojsklem. Schodišt� je �ešeno jako deskové 

železobetonové s 1x zalomenou deskou. Výška stupn� se pohybuje v rozmezí 171 - 180 

mm, ší�ka stupn� se pohybuje v rozmezí 270 - 285 mm. Schodišt� je v každém podlaží 

p�izp�sobeno konkrétní konstruk�ní výšce. Detailní výpo�ty parametr� schodišt� jsou 

uvedeny v samostatné p�íloze. Stropní konstrukce je rovn�ž �ešena v systému 
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Porotherm. Jsou navrženy cihelné vložky MIAKO 19/62,5 PTH a 19/50 PTH, v místech 

zesílení stropu pod svislými konstrukcemi jsou navrženy cihelné vložky MIAKO 

08/62,5 PTH nebo 08/50 PTH. Na jižní stran� budou pomocí POT nosník� a MIAKO 

vložek vytvo�eny konzoly balkón� ve 2NP a 3NP. Podlahy mají tlouš�ku 100 mm. 

Jednotlivé vrstvy jsou detailn� 

zpracovány a popsány v realiza�ní dokumentaci u jednotlivých p�dorys� v dokumentu 

Skladby konstrukcí. Komín je navržen Schiedel UNI Plus s pr�m�rem kou�ovodu 200 

mm, ukon�en nad st�echou ve výšce +11,930 m. Je navržena sedlová st�echa s 

d�ev�ným krovem a obytným podkrovím. St�ední vaznice budou z oceli, které budou 

podep�eny ocelovými sva�enci. Toto �ešení umož�uje vynechat sloupky a maximáln� 

využít prostor podkroví. Ve 3NP bude krov zakryt sádrokartonovými deskami. 

Jednotlivé vrstvy st�ešní konstrukce jsou popsány v dokumentu Skladby konstrukcí. 

Bude použita lehká st�ešní krytina z velkoformátových ocelových plech� 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Na stavb� budou použity pouze výrobky s deklarovanými vlastnostmi v souladu 

s platnými zákony a normami, zejména bude dodržena Vyhláška �. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, §9 Mechanická odolnost a stabilita. 

B.  2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �ešení  

Plynovod 

V rámci SO 06 - Plynová p�ípojka bude provedena STL p�ípojka plynu. P�ípojka 

plynu je navržena PE trubka 40 x 3,7 mm PE 100 v délce 30,20 m. Sou�ástí je i 

kompletní sk�í�ka PEGAS I s vystrojením – HUP+G4, který se bude nacházet na 

západní hranici pozemku. P�ípojka bude dotažena do místnosti 002 – Technická 

místnost - p�ípojky, která je umíst�na v 1S. P�i výstavb� plynové p�ípojky bude 

respektována norma �SN EN 1775 – Zásobování plynem. 

Vytáp�ní, oh�ev vody v bytovém dom� 

Objekt bude vytáp�n teplovodním centrálním zdrojem tepla. V koteln�, která se 

nachází v místnosti 008 – Kotelna, bude umíst�n plynový kondenza�ní kotel do 50 kW 

zaúst�ný do komínu SCHIEDEL UNI, který bude vytáp�t bytový d�m (bez 

provozovny). Do místnosti 002 – technická místnost – p�ípojky budou umíst�ny 2 
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stacionární zásobníky na teplou vodu (nap�. ACV SMART LINE ME 400) o celkovém 

objemu 800 litr�. P�i pracích na vytáp�ní budou respektovány platné normy a vyhlášky, 

zejména pak �SN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž a 

�SN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – P�íprava teplé vody – projektování a 

montáž. 

Vytáp�ní, oh�ev vody v provozovn� 

Vytáp�ní a oh�ev TUV v provozovn� bude zajiš�ovat tepelné �erpadlo vzduch-

vzduch, které bude umíst�no v suterénu v místnosti 009 – Zázemí bazénu – wellness. 

Problematiku technologických za�ízení v provozovn� je nutné konzultovat a �ešit se 

specialistou TZB. 

Odv�trávání 

Obytné místnosti budou v�trány p�irozen� okny. Suterén bude odv�tráván pomocí 

anglických dvork� a ventila�ních pr�duch�, které budou vyvedeny do exteriéru. 

Místnosti, které není možné odv�trat (002, 008, 009, 011 aj.), budou opat�eny ventila�ní 

m�ížkou nad dve�mi, aby bylo zajišt�no p�epoušt�ní vzduchu mezi místnostmi. 

Odv�trávání provozovny bude nucené pomocí VZT jednotky umíst�né v místnosti 009 

– Zázemí bazénu – wellness (tuto problematiku je nutné �ešit se specialistou TZB) 

Zdravotechnika 

Objekt bude napojen na ve�ejnou vodovodní sí� a jednotnou kanaliza�ní sí� dle 

zákona �. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. P�ipojení budovy bude provedeno 

pomocí p�ípojek na východní stran� objektu (do místnosti 002). Vodovodní a 

kanaliza�ní potrubí bude vedeno v instala�ních šachtách, kde budou umíst�ny i 

podružné vodom�ry. Hlavní vodom�r bude umíst�n v místnosti 002 – Technická 

místnost – p�ípojky. 

Hromosvod 

Dle �SN EN 62305 - Ochrana p�ed bleskem bude objekt vybaven hromosvodem.  

Elektroinstalace 

Objekt bude nov� zbudovanou p�ípojkou p�ipojen na distribu�ní sí� NN. 

Elektrom�r bude umíst�n na jihozápadní hranici pozemku v p�ípojkové sk�íni dle 

platných norem ve výšce 0,6 m nad definitivn� upraveným terénem.  Od p�ípojkové 

sk�ín� bude z�ízeno hlavní domovní vedení s odbo�kami k jednotlivým odb�ratel�m.  
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Budou dodrženy platné normy a p�episy zejména �SN 33 2000 Elektrické instalace 

nízkého nap�tí; �SN 33 2130 Elektrické instalace nízkého nap�tí – vnit�ní rozvody a 

�SN 33 3320 Elektrické p�ípojky. Musí být dodrženy p�ipojovací podmínky dodavatele 

NN (nap�. �EZ Distribuce a.s.). 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

- plynová p�ípojka, plynový kondenza�ní kotel 

- vodovodní p�ípojka 

- kanaliza�ní p�ípojka jednotné kanalizace 

- deš�ové potrubí a p�ípojka, reten�ní nádrž 

- elektro p�ípojka NN 

- stacionární zásobník TUV 

- tepelné �erpadlo vzduch-vzduch 

- vyvíje� páry 

- saunové topidlo 

- ochlazovací bazének 

B.  2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Požárn� bezpe�nostní �ešení je �ešeno v samostatné �ásti požární zprávou. Požární 

zpráva obsahuje: 

a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�, 

b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn� 

požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného 

prostoru, 

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn� 

rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za�ízení), 

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními 
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za�ízeními, 

j)  rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 

B.  2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln � technického hodnocení, 

Projekt respektuje normu �SN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. Skladby 

konstrukcí spl�ují požadavky výše zmín�né normy na doporu�ený sou�initel prostupu 

tepla Urec,20. 

b) energetická náro�nost stavby, 

Projekt respektuje platné normy a p�edpisy, zejména �SN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov, �ást 2: Požadavky. Energetická náro�nost stavby je �ešena ve složce 

"Stavební fyzika". 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií. 

 Alternativní zdroje energií nejsou v tomto projektu navrženy. 

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

komunální prost�edí. Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, 

osv�tlení, zásobování vodou, odpad� apod.) dále zásady �ešení vlivu stavby 

na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Provozovna wellness centra respektuje p�íslušné normy a vyhlášky, je navržena 

v souladu s �SN 73 4108 – Hygienická za�ízení a šatny a �SN 73 4301 – Obytné 

budovy.  

B.  2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží, 

Nebylo provedeno m��ení proti radonu. Stavba bude respektovat �SN 73 0601 

Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 

Objekt se nenachází v oblasti výskytu bludných proud�.  

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 

V blízkosti objektu se nenachází žádný zdroj technické seizmicity. 

 

 



27

 

d) ochrana p�ed hlukem, 

Objekt se nenachází v hlukov� zatíženém území. 

e) protipovod�ová opat�ení. 

Protipovod�ová opat�ení nejsou navržena. Objekt se nenachází v záplavovém 

území (Q100). 

B. 3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Dopravní napojení 

 V rámci SO 02 - Zpevn�né plochy bude k objektu vybudována p�ístupová 

komunikace navazující na stávající místní komunikaci II. t�ídy a sou�asn� budou k 

dispozici parkovací místa o kapacit� 6 osobních automobil�. P�ístup k budov� bude 

možný i po dlážd�ném chodníku. 

 Kanalizace 

 Splašková kanalizace bude vybudována v rámci SO 05 - Kanaliza�ní p�ípojka 

jednotné kanalizace a bude napojena pomocí kanaliza�ní p�ípojky DN 200 do jednotné 

kanaliza�ní sít� na ulici Žerotínova. Veškeré deš�ové vody budou v rámci objektu SO 

08 - Deš�ové potrubí a p�ípojka svedeny do reten�ní nádrže a odtud budou p�epadem 

odvád�ny p�es revizní šachtu do jednotné kanaliza�ní sít�. 

 Vodovod 

 Vodovodní p�ípojka DN 50 bude realizována v rámci SO 04 - Vodovodní p�ípojka 

a napojena na vodovodní �ad na ulici Žerotínova. Hlavní vodom�r bude umíst�n 

v místnosti 002 – Technická místnost – p�ípojky. 

 Plynovod 

 V rámci SO 06 - Plynová p�ípojka bude provedena STL p�ípojka plynu. P�ípojka 

plynu je navržena PE trubka 40 x 3,7 mm PE 100 v délce 30,20 m. Sou�ástí je i 

kompletní sk�í�ka PEGAS I s vystrojením – HUP+G4, který se bude nacházet na 

západní hranici pozemku. P�ípojka bude dotažena do místnosti 002 – Technická 

místnost - p�ípojky, která je umíst�na v 1S. 

 Elekt�ina 

 Bude napojena do objektu v rámci objektu SO 07 - Elektro p�ípojka, kterou bude 
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p�ipojena na distribu�ní sí� NN. Elektrom�r bude umíst�n na jihozápadní hranici 

pozemku v p�ípojkové sk�íni dle platných norem.  

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 

 SO 04 - Vodovodní p�ípojka 

Délka    49,40 m 

Materiál   PE DN50 

 SO 05 - Kanaliza�ní p�ípojka jednotné kanalizace 

Délka    39,70 m 

Materiál   KGEM DN200; 1 ks revizní šachty DN300 

 SO 06 - Plynová p�ípojka 

Délka    30,20 m 

Materiál   HPE PE 100 40x3,7 SDR11 

 SO 07 - Elektro p�ípojka 

Délka    47,10 m 

Materiál   kabel s m�d�ným jádrem/vodi�i (tzv. CYKY) 

 SO 08 – Deš�ové potrubí a p�ípojka 

Délka    celková 79,20 m 

Materiál    KGDEM DN125
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B.  4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení, 

P�echodné dopravní zna�ení p�i realizaci stavby bude �ešeno dle TP 66 Zásady pro 

ozna�ování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní �ešení bude 

projednáno s Policií �R a odsouhlaseno Odborem dopravy M�Ú Záb�eh. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

V rámci SO 02 - Zpevn�né plochy bude k objektu vybudována p�ístupová 

komunikace navazující na stávající místní komunikaci II na ulici Žerotínova. P�ístup k 

budov� bude možný i po dlážd�ném chodníku.  

c) doprava v klidu, 

Návšt�vník�m i budoucím majitel�m budou k dispozici parkovací plochy, které se 

budou nacházet p�ed vstupem do budovy na východní �ásti pozemku. Celkem bude 

k dispozici 6 parkovacích stání pro osobní automobily. Pro osoby s omezenou hybností 

a orientace je vyhrazeno jedno parkovací stání. 

d) p�ší a cyklistické stezky. 

Projekt ne�eší p�ší a cyklistické stezky. 

B.  5 	ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

P�ed zahájením stavebních prací bude na stavebním pozemku sejmuta ornice ve 

vrstv� 150 mm a bude uložena na deponii v jižní �ásti pozemku v max. výšce 2 m. 

P�edpokládá se, že zp�t bude uloženo cca 30% výkopové zeminy. Se zbylou zeminou 

bude nakládáno dle §2 zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech. Po ukon�ení stavebních 

prací bude terén upraven do p�vodní podoby. 

b) použité vegeta�ní prvky, 

Po ukon�ení stavebních prací bude pozemek vhodn� osázen okrasnými d�evinami. 

Architektonický návrh zahrady není sou�ástí tohoto projektu. 

c) biotechnická opat�ení, 

V rámci tohoto projektu nebudou provád�ny biotechnické zásahy na �ešené 

stavební parcele ani na p�ilehlých pozemcích. 
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B.  6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da, 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí - ovzduší, hluk, vodu, odpady 

a p�du. P�i výstavb� budou dodrženy platné normy a p�edpisy. 

 

b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajin �, 

Stavba nebude mít negativní vliv na p�írodu a krajinu. Stavba vyžaduje kácení 

d�evin v jižní �ásti pozemku. Jedná se o 12 kus� B�ízy b�lokoré. Kácení bude 

respektovat zákon �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny a vyhlášku �. 189/2013 

Sb. o ochran� d�evin a povolování jejich kácení. 

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v soustav� chrán�ných území Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA, 

Stavba nepodléhá oznámení zám�ru p�íslušnému ú�adu a nevyžaduje zjiš�ovací 

�ízení dle zákona �. 100/2001 Sb. o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� 

n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí) 

v pozd�jším zn�ní. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

V rámci stavby je t�eba dodržovat ochranná pásma jednotlivých podzemních 

inženýrských sítí. Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských 

sítí a vedení jsou definovány �SN 73 6005 – Prostorové uspo�ádání sítí technického 

vybavení. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

Projekt respektuje vyhlášku Ministerstva vnitra �. 380/2000 Sb. k p�íprav� a 

provád�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 
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B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní, 

B�hem stavby bude k dispozici voda z pojízdné cisterny. Dle zákona �. 309/2006 

Sb. zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci bude 

zam�stnanc�m zajišt�na pitná voda balená, která bude k dispozici na ur�eném míst� v 

areálu za�ízení staveništ�. Elektrická energie bude zajišt�na pomocí staveništního 

rozvad��e, který bude vybaven zásuvkami 2x 5k/32A/400V, 2x 5k/16A/400V, 2x 

16A/230V. Staveništ� bude oploceno nepr�hledným mobilním plotem do výšky 2,0 m. 

Plán ZOV bude zpracován dodavatelem p�ed zahájením stavby. 

b) odvodn�ní staveništ�, 

 Odvodn�ní staveništ� bude �ešeno tak, aby bylo zabrán�no rozmo�ení staveništ� a 

nezne�iš�ovala se odtoková za�ízení komunikací. 

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

P�ístup k objektu bude k dispozici z jižní strany pozemku z místní komunikace II. 

t�ídy na ulici Žerotínova. Stavba bude napojena do elektrické sít� NN p�es staveništní 

rozvad��. Voda bude �ešena dodavatelsky.  

d) vliv provád�ní stavby na okolí stavby a pozemky, 

Výstavbou bytového domu nebude zásadn� narušen provoz na p�iléhající pozemní 

komunikaci.  P�echodné dopravní zna�ení p�i realizaci stavby bude �ešeno dle TP 66 

Zásady pro ozna�ování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní �ešení 

bude projednáno s Policií �R a odsouhlaseno Odborem dopravy M�Ú Záb�eh. Samotná 

výstavba bude realizována na stavební parcele, která je v majetku investora. Okolní 

pozemky nebudou stavbou dot�eny.  

 Bude �ádn� udržována sjízdnost a �istota p�ístupové cesty ke staveništi po celou 

dobu stavebních prací. V p�ípad� zne�išt�ní vozovky (ve�ejné komunikace) bude 

zajišt�na technika pro úklid a �išt�ní vozovky. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin, 

V jižní �ásti pozemku se nachází 12 kus� b�ízy b�lokoré, které budou p�ed 

zahájením prací odstran�ny dle vyhlášky �. 189/2013 Sb. o ochran� d�evin a povolování 

jejich kácení. 
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f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé), 

Není uvažováno s do�asnými nebo trvalými zábory. Za�ízení staveništ� bude 

umíst�no na stavebním pozemku. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace, 

 B�hem stavby vznikne odpad r�zných kategorií, se kterými je povinností p�vodce odpadu 

nakládat dle p�íslušných legislativních opat�ení platných na úseku odpadového hospodá�ství. 

Každý zam�stnanec zhotovitele bude p�ed zahájením �innosti a p�ed nástupem na pracovišt� 

p�im��eným zp�sobem (s ohledem na vykonávanou �innost) informován o základních 

povinnostech vyplývajících oblasti nakládání s odpady, vznikajícími p�i jeho �innosti, o jejich 

p�ípadné nebezpe�nosti, zp�sobu nakládání s nimi a o místu jejích shromaž	ování. Seznámení 

pracovník� provádí vedoucí pracovišt�. S odpady vznikajícími p�i realizaci stavby bude 

nakládáno v souladu se zákonem o odpadech �. 185/2001 Sb. v úplném zn�ní zákona 106/2005 

Sb. Každý vznikající odpad v rámci p�ípravy a realizace stavby bude zat�íd�n podle vyhlášky 

MŽP �. 93/2016 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, “Katalog odpad�“. 

 Odpad vznikající b�hem stavby je 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk� 

obsahující nebezpe�né látky 
17 01 07 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk� 

neuvedené pod �íslem 17 01 06 
17 02 D�evo, sklo a plasty 
17 02 01 D�evo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04 Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky nebo nebezpe�nými látkami 

zne�išt�né 
17 03 Asfaltové sm�si, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 Asfaltové sm�si obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 
17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 Kovy (v�etn� jejich slitin) 
17 04 01 M�	, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
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17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Sm�sné kovy 
17 04 09 Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpe�né látky 
17 04 11 Kabely neuvedené pod �íslem 17 04 10 
17 05 Zemina (v�etn� vyt�žené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, 

vyt�žená jalová hornina a hlušina 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 
17 05 05 Vyt�žená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpe�né látky 
17 05 06 Vyt�žená jalová hornina a hlušina neuvedená pod �íslem 17 05 05 
17 05 07 Št�rk ze železni�ního svršku obsahující nebezpe�né látky 
17 05 08 Št�rk ze železni�ního svršku neuvedený pod �íslem 17 05 07 
17 06 Izola�ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 Izola�ní materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpe�né látky 
17 06 04 Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry zne�išt�né nebezpe�nými látkami 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoli�ní odpady 
17 09 01 Stavební a demoli�ní odpady obsahující rtu� 
17 09 02 Stavební a demoli�ní odpady obsahující PCB (nap�. t�snící materiály 

obsahující PCB, podlahoviny na bázi prysky�ic obsahující PCB, ut�sn�né 
zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 03 Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� sm�sných stavebních a 
demoli�ních odpad�) obsahující nebezpe�né látky 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

 
 

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

 P�ed zahájením stavebních prací bude na stavebním pozemku sejmuta ornice ve 

vrstv� 150 mm a bude uložena na deponii v jižní �ásti pozemku v max. výšce 2 m. 

P�edpokládá se, že zp�t bude uloženo cca 30% výkopové zeminy. Se zbylou zeminou 

bude nakládáno dle §2 zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech.  
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i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 

Jsou navržena pat�ení zabra�ující negativnímu p�sobení na jednotlivé složky 

životního prost�edí. U zhotovitele se jedná p�edevším o vliv stavební mechanizace na 

flóru a to p�edevším d�eviny (kácení). Jedná se o opat�ení:  
 

� Ke kácení d�evin je nezbytné povolení orgánu ochrany p�írody 

� D�eviny budou káceny v období vegeta�ního klidu 

� Musí být zajišt�no provedení navržené ochrany zelen�, jednotlivých d�evin �i 

souvislejších porost� a to v souladu s �SN DIN 18920 (839061).  

� Kácení d�evin a skrývkové práce musí být provád�ny v souladu s povolením orgán� 

ve�ejné správy  

� Navržená nová (náhradní) výsadba bude provedena v rámci sadbových úprav 

v rozsahu schválené dokumentace stavebního povolení stavby 

� P�i nálezu chrán�ného druhu v prostorách stavby bude zajišt�na záchrana a p�esun 

na náhradní stanovišt�. 

j)  zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 

p�edpis�, 

P�i stavební �innosti budou respektována na�ízení o provád�ní stavebních prací v 

p�íslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být provád�ny v 

souladu s ustanovením p�edpis� o bezpe�nosti práce, jmenovit� na�ízením vlády �íslo 

591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a 

zákonem �íslo 309/2006 Sb., zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci a dále jak je uvedeno v p�íslušných �ástech stavebního �ešení projektové 

dokumentace. Pro bytový d�m není nutno zpracovávat plán bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci. Práce budou provedeny dle technologie p�edepsané 

dodavatelem a smí být zahájeny pouze po náležitém p�evzetí pracovišt� fyzickou 

osobou ur�enou k �ízení prací a odpov�dnou za jejich provád�ní. O p�edání pracovišt� 

se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel prací zajistí, aby pracovišt� umož�ovalo 

bezpe�né provád�ní prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a spl�ovalo 

požadavky stanovené v p�íloze �íslo 1 na�ízení vlády 591/2006 Sb. Stavba bude 

provedena v souladu s ustanovením �SN 73 6005, zákona �íslo 17/1992 Sb., zákona 
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�íslo 388/1991 Sb., na�ízení vlády �íslo 61/2003 Sb., zákona �íslo 185/2001 Sb., zákona 

�íslo 201/2012 Sb., zákona �íslo 86/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a na�ízení, 

jakož p�edpis� souvisejících. Za�ízení staveništ� musí spl�ovat požadavky na�ízení 

vlády �íslo 361/2007 Sb., a zákona �íslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném zn�ní.  

k) úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dot�ených staveb, 
Nebudou provád�ny žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených 

staveb. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení, 

Tento bod není �ešen. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.), 
 P�i výstavb� budou respektovány všechny hygienické p�edpisy, zejména ochrana 

p�ed hlukem, vibracemi, ot�esy a ochrana p�ed prachem. Stavba bude citliv� realizována 

tak, aby negativn� neovlivnila prost�edí okolních objekt�. Stavební práce budou 

probíhat od 7 do 18 hodin, p�i�emž nesmí být p�ekro�ena nejvyšší ekvivalentní hladina 

akustického tlaku s korekcí danou na�ízením vlády �íslo 272/2011 Sb., o ochran� zdraví 

p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 

1. Za�ízení staveništ�  

2. Výkopy  

3. Základy  

4. Hrubá stavba  

5. Instalace a rozvody  

6. Dokon�ovací práce – kompletace  

7. Sadové úpravy, oplocení  

8. Likvidace za�ízení staveništ�  

9. Dokon�ovací práce  

10. Kolaudace 

 Rozhodující termíny stavby jsou uvedeny v �ásti B.1 ods. i). Díl�í milníky stavby 

nejsou stanoveny. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT � A 
TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZA	ÍZENÍ 

D. 1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.  1.1 Architektonicko - stavební �ešení 

D.  1.1. A. 1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi�ní a provozní �ešení 

Architektonické, výtvarné, materiálové �ešení 

 Novostavba bytového domu se skládá ze �ty� byt�, provozovny wellness centra a 

spole�ného suterénu. Vstup do bytové �ásti i vstup do wellness centra se nachází na 

východní �ásti objektu. V jižní �ásti domu se nachází vjezd do garáží. Provozovna je 

kompletn� �ešena jako bezbariérová.  

 V suterénu se nachází garážové stání pro 3 osobní automobily, na které se 

dotaneme sek�ními vraty nebo p�es hlavní vchod po schodišti. V prostoru garážového 

stání se nachází drát�ný sklepbox, do kterého lze ukládat sezónní v�ci (zimní 

pneumatiky, jízdní kolo apod.) a pracovní st�l s umyvadlem. Z garáží se dostaneme do 

spojovací chodby, která vede do prostoru schodišt� nebo do prádelny, která bude sloužit 

provozovn� wellness centra. Prádelna bude vybavena dle pot�eb provozovny pra�kami a 

suši�kami. Protože je p�edpoklad zvýšené vlhkosti v této místnosti, je podlaha 

vyspádována do odvod�ovací vpusti. Ze schodiš�ového prostoru lze vstoupit do 

technické místnosti, do které budou p�ivedeny veškeré inženýrské sít� a ve které se 

nachází zásobníky vody pro celý bytový d�m. Na schodiš�ový prostor navazuje druhá 

spojovací chodba, ze které m�žeme vstoupit do skladu prádla, který bude sloužit 

provozovn�. Dále je možné vstoupit do místnosti 009, kde bude zázemí wellness a 

prostor pro údržbu ví�ivky a ochlazovacího bazénku. Místnost je vyspádována do vpusti 

v podlaze. Místnosti 010 – 013 budou sloužit jako sklepní kóje majitel�m jednotlivých 

byt�. Z chodby se dostaneme ješt� do kotelny, ve které bude umíst�n plynový kotel 

napojený na komín. Tato místnost je taktéž vyspádována a vybavena podlahovou vpustí.  

 Celou plochu 1NP zaujímá provozovna wellness centra. Vstup do provozovny se 

nachází na východní stran� domu. Za vstupem do provozovny se nachází recepce 

wellness. Na recepci budou návšt�vník�m k dispozici chlazené nápoje a drobné 

ob�erstvení. P�edpokládá se, že wellness budou obsluhovat 2 zam�stnanci, kte�í budou 
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mít komfortní zázemí. V místnosti 104, do které vejdeme z recepce, se nachází 

kuchy�ka, která bude sloužit zam�stnanc�m centra. Kuchy�ka bude vybavena varnou 

deskou, odsava�em par, ledni�kou a mikrovlnou troubou. Další místnost, do které se 

dostaneme z recepce je kancelá� správce centra. Sou�ástí kancelá�e je i sklad prádla 

(ru�níky, prost�radla) a WC pro zam�stnance. Do samotné �ásti wellness se dostaneme 

p�es šatnu, která je umíst�na do místnosti 109. Maximální okamžitá kapacita wellness je 

10 osob. Pro p�evle�ení budou návšt�vník�m k dispozici p�evlékárny, které jsou 

umíst�ny v místnostech 110 a 115. Místnost 110 je uzp�sobena ZTP osobám. P�ed 

vstupem do klidové zóny a samotné sauny, bude návšt�vník povinen použít sprchy v 

místnostech 113 a 114, v místnosti 117 je umíst�na sprcha pro ZTP, kde je 

návšt�vník�m s miminky k dispozici i p�ebalovací pult. Samoz�ejmostí jsou WC d�lené 

podle pohlaví nacházející se v místnostech 111 a 112, v�etn� pisoáru v místnosti 116. 

Po vykonání osobní hygieny, jak ve sprchách, tak v umývárn�, ve které jsou navržena 3 

umyvadla, zamí�í návšt�vník do parní místnosti (oh�ívárny). Po proh�átí organismu 

p�ejdeme do finské sauny, nacházející se v místnosti 122. Po procedu�e využijeme bu	 

sprchy a ochlazovací kyblík, které jsou k dispozici p�ímo naproti saun�, nebo zamí�íme 

do ochlazovacího bazénku, který se nachází vlevo od výstupu ze sauny. Návšt�vník má 

možnost využít i ví�ivku, která t�sn� p�iléhá k ochlazovacímu bazénku a pojme 

najednou až 6 osob. K odpo�inku je možné využít lehátka nebo �ímskou lavici, která 

poslouží až 6 osobám najednou. V p�ípad� pot�eby lze navštívit WC, které je umíst�no 

do místnosti 124. Personál centra bude mít k dispozici úklidovou místnost, která se 

nachází v místnosti 119, místnost leží mezi umývárnou a odpo�ívárnou a jednoduše 

obslouží celý prostor wellness centra. 

 Do druhého nadzemního podlaží, na kterém se nacházejí 2 byty, se dostaneme 

schodišt�m. Vstupy do jednotlivých byt� jsou p�ístupné z hlavní podesty a leží naproti 

sob�. Z podesty se dostaneme také na spole�ný balkón, který je orientován na východ. 

Po vstupu do bytu �. 1 se nachází vstupní hala, kde je k dispozici vestavná šatní sk�í�. Z 

haly je p�ístupné WC, které se nachází ihned za vstupem do bytu, je zde také koupelna, 

která je vybavena automatickou pra�kou  a prostornou vanou v�. umyvadla. Z haly je 

dále možné vstoupit do ložnice, která je navržena prostorn�, krom� manželské postele 

zde m�že být umíst�na i d�tská postýlka a toaletní stolek. Je zde navržena i prostorná 

šatní sk�í�. K ložnici, která je orientovaná na jih, náleží i balkón, kterým se dostaneme i 
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do d�tských pokoj�. Obývací pokoj, který se nachází v místnosti 215 je poslední 

místností, do které se dostaneme ze vstupní haly. Sou�ástí obývacího pokoje je jídelní 

st�l a kuchy�ský kout vybavený varnou deskou, troubou, my�kou nádobí a vestavnou 

lednicí. Z obývacího pokoje je umožn�n p�ístup do dvou d�tských pokoj�, které jsou 

vybaveny postelí, šatní sk�íní a psacím stolem, na který je možné umístit PC. Druhý byt, 

jehož podlahová plocha je menší, je dispozi�n� velmi podobný. Koupelna, WC, ložnice 

i obývací pokoj  jsou také p�ístupné ze vstupní haly. Sou�ástí tohoto bytu ale není 

balkón. I v tomto byt� je sou�ástí obývacího pokoje kuchy�ský kout, jenž je vybaven 

varnou deskou, troubou, my�kou a vestavnou lednicí. Na rozdíl od p�edchozího bytu je 

zde jeden v�tší d�tský pokoj, který je navrhnutý pro dv� d�ti. Sou�ástí pokoje jsou dv� 

postele, dva psací stoly, dv� šatní sk�ín� a televizní stolek s k�esly.  

 Ve t�etím nadzemním podlaží se nachází 2 podkrovní byty. Vstup do byt� je op�t z 

hlavní podesty. Z podesty se dostaneme také do dvou menších sklad�, které jsou 

sou�ástí byt�. Dispozi�n� jsou byty podobné, jako ve 2NP. Za vstupem do bytu se 

nachází vstupní hala, ze které je umožn�n p�ístup do všech místností. Sou�ástí koupelny 

je prostorná vana a umyvadlo. Ložnice, která je vybavena manželskou postelí, toaletním 

(psacím) stolem a velkou šatní sk�íní, má komfortních 25 m2.  K ložnici, která je 

orientovaná na jih, náleží i balkón, kterým se dostaneme i do obývacího pokoje. 

Sou�ástí obývacího pokoje, obdobn� jako ve 2NP, je kuchy�ský kout, který je také 

vybaven varnou deskou, troubou, my�kou a vestavnou lednicí. Ke kuchy�skému koutu 

pat�í i menší spíž a jídelní st�l. Samotný obývací pokoj je vybaven rohovou sedací 

soupravou s k�eslem, je zde sk�í�ka s TV. Druhý byt, který se ve 3NP nachází, je také 

�ešen jako dvoupokojový se sociálním za�ízením (WC, koupelna s vanou) a s obývacím 

pokojem, jehož sou�ástí je kuchy�ský kout se spíží a jídelním stolem a ložnicí, kde se 

nachází manželská postel a velká šatní sk�í�. Sou�ástí tohoto bytu není balkón.  

D.  1.1. A. 2 Bezbariérové užívání stavby 

Vstup do provozovny je, jako provozovna celá, �ešen bezbariérov� a je opat�en 

p�ístupovou rampou se sklonem 1:16. Pro osoby s omezenou hybností a orientace je 

vyhrazeno jedno parkovací stání. Stavba bude respektovat vyhlášku �. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby.  

V bytové �ásti ani v suterénu není bezbariérové užívání �ešeno.  
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D.  1.1. A. 3 Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 

Na stavb� budou použity pouze výrobky s deklarovanými vlastnostmi v souladu 

s platnými zákony a normami, zejména bude dodržena Vyhláška �. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, §9 Mechanická odolnost a stabilita. 

Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním suterénním podlažím a t�emi 

nadzemními podlažími. Konstruk�ní výšky jsou v jednotlivých podlažích r�zné a 

pohybují se v rozmezí 2750 mm až 3250 mm. P�dorysný rozm�r stavby je 22,13 x 

10,13 m a h�eben st�ešní konstrukce dosahuje výšky +11,280 m. Novostavba se nachází 

v mírn� svažitém terénu s p�evýšením severní strany (±0,000) v��i stran� jižní (-1,055). 

Hlavní vstup do objektu je opat�en p�edsazeným železobetonovým schodišt�m. Vstup 

do provozovny je, jako provozovna celá, �ešen bezbariérov� a je opat�en p�ístupovou 

rampou se sklonem 1:16. 

 Základová konstrukce je tvo�ena železobetonovými pasy o ší�ce 750 mm a výšce 

500 mm, u vjezdu do garáží je výška základového pasu 800 mm a  dosahují nezámrzné 

hloubky -3,400 m, resp. -3,700 m. Z d�vodu podep�ení stropní konstrukce dv�ma 

monolitickými sloupy uprost�ed garážového stání, jsou navrženy dv� základové patky o 

rozm�rech (d*š*v) 1900x1900x500 mm, dosahující hloubky -3,400 m. Základové 

konstrukce budou zaizolovány pomocí desek ISOVER STYRODUR. 

 Stavba je navržena ve zdícím systému Porotherm, obvodové st�ny PTH 44 T Profi 

DRYFIX, vnit�ní nosné zdivo PTH 30 AKU SYM a PTH 25 AKU SYM. P�í�ky tl. 100 

a 150 mm jsou navrženy z pórobetonu zn. YTONG SILKA. 

  Schodišt� je �ešeno jako deskové železobetonové s 1x zalomenou deskou. Výška 

stupn� se pohybuje v rozmezí 171 - 180 mm, ší�ka stupn� se pohybuje v rozmezí 270 - 

285 mm. Schodišt� je v každém podlaží p�izp�sobeno konkrétní konstruk�ní výšce. 

Detailní výpo�ty parametr� schodišt� jsou uvedeny v samostatné p�íloze. 

 Stropní konstrukce je rovn�ž �ešena v systému Porotherm. Jsou navrženy cihelné 

vložky MIAKO 19/62,5 PTH a 19/50 PTH, v místech zesílení stropu pod svislými 

konstrukcemi jsou navrženy cihelné vložky MIAKO 08/62,5 PTH nebo 08/50 PTH. Na 

jižní stran� budou pomocí POT nosník� a MIAKO vložek vytvo�eny konzoly balkón� 

ve 2NP a 3NP. 

 Podlahy mají tlouš�ku 100 mm. Jednotlivé vrstvy jsou detailn� popsány v 

dokumentu Skladby konstrukcí. 



40

 

 Komín je navržen Schiedel UNI Plus s pr�m�rem kou�ovodu 200 mm, ukon�en nad 

st�echou ve výšce +11, 930 m. 

 Je navržena sedlová st�echa s d�ev�ným krovem a obytným podkrovím. St�ední 

vaznice budou z oceli, které budou podep�eny ocelovými sva�enci. Toto �ešení 

umož�uje vynechat sloupky a maximáln� využít prostor podkroví. Bude použita lehká 

st�ešní krytina z velkoformátových ocelových plech�. 

D.  1.1. A. 4 Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí  

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby p�i jejím užívání a provozu nedošlo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem nebo 

k úrazu zp�sobeným projížd�jícím vozidlem. Budou respektovány platné legislativní 

p�edpisy, zejména vyhláška �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis� a na�ízení �. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Dle zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� a na základ� vyhlášky �. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na koupališt�, sauny a hygienické limity písku v pískovištích bude 

provozovatelem wellness centra vydán návšt�vní a provozní �ád.  

D.  1.1. A. 5 Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / 

vibrace - popis �ešení, zásady hospoda�ení s energiemi, ochrana stavby p�ed 

negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

Projekt respektuje platné normy a p�edpisy. Tepeln� technické posouzení, osv�tlení, 

oslun�ní a akustika jsou �ešeny v samostatné p�íloze bakalá�ské práce.   

 Hluk z vn�jšího provozu 

Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny na�ízením 

vlády �. 502/2000 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací (§12) 

v�etn� zm�ny �.88/2004 Sb. Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjad�ují 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní dob� se stanoví pro osm 

nejhlu�n�jších hodin, v no�ní dob� pro nejhlu�n�jší hodinu. Nejvyšší p�ípustná 

ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru se stanoví sou�tem 

základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce pro denní nebo no�ní 

dobu a místo podle p�ílohy �. 6 výše uvedeného na�ízení. Sou�ástí objektu nebude 
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žádný zdroj hluku, který by m�l vliv na zvýšení akustické situace v okolí objektu. 

 Hluk v pr �b�hu stavebních prací 

Pracovníci provád�jící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku budou 

vybaveni p�íslušnými osobními ochrannými prost�edky proti hluku dle na�ízení vlády �. 

495/2001 Sb. a budou p�ijata p�íslušná organiza�ní opat�ení (p�estávky) tak, aby nebyla 

p�ekro�ena celková normovaná denní expozice pro b�žnou dobu trvání pracovního dne 

(skupina VI. dle p�ílohy �. 2 na�ízení vlády �. 502/2000 Sb.) 

 Vibrace 

Ší�ení a vznik nadlimitních vibrací v pr�b�hu výstavby a p�i provozu objektu se 

nep�edpokládá. U pracovník� provád�jících stavební práce vystavených vibracím ve 

smyslu na�ízení vlády �. 502/2000 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 

hluku a vibrací v�etn� zm�ny �. 88/2004 Sb. (patrn� pouze pracovníci s pneumatickým 

ná�adím – pokud bude použito), bude zajišt�no vybavení p�íslušnými osobními 

ochrannými prost�edky dle na�ízení vlády �. 495/2001 Sb. a budou p�ijata p�íslušná 

organiza�ní opat�ení (p�estávky) dle zvláštních p�edpis�. 

D.  1.1. A. 6 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárn� bezpe�nostní �ešení je �ešeno v samostatné �ásti požární zprávou. Požární 

zpráva obsahuje: 

a)  rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�, 

b)  výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn� 

požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d)  zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest, 

e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru, 

f)  zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn� 

rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst, 

g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za�ízení), 

i)  posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními,  
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j)  rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek. 

D.  1.1. A. 7 Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o požadované 

jakosti provedení 

Na stavb� budou použity pouze výrobky s deklarovanými vlastnostmi v souladu 

s platnými zákony a normami, zejména bude dodržena Vyhláška �. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, §9 Mechanická odolnost a stabilita. 

D.  1.1. A. 8 Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� 

na provád�ní a jakosti navržených konstrukcí 

K provedení stavby není t�eba netradi�ních technologických postup�, stavba bude 

realizována tradi�ními technologickými postupy. 

D.  1.1. A. 9 Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem 

stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel p�ed zapo�etím vlastních stavebních prací zajistí pasport okolních 

objekt�. 

D. 1.1. A. 10 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

p�ípadných kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných -stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami 

Kontroly nejsou požadovány.
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Záv�r 
P�i tvorb� této bakalá�ské práce byly použity �eské normy, zákony, vyhlášky, 

odborná literatura a technické listy výrobk� použitých v bakalá�ské práci. 

Tématem mé bakalá�ské práce bylo zpracovat projekt bytového domu s 

provozovnou. Byl vytvo�en projekt ve stupni projektové dokumentace pro provád�ní 

stavby dle zadání v souladu s vyhláškou �. 62/2013 Sb. 

Objekt bytového domu s provozovnou wellness centra je zasazen do st�edu obce 

Post�elmov, v míst� k�ížení ulic Hradecká a Žerotínova. Primárn� bude objekt sloužit 

pro bydlení, sou�asn� bude využíván obyvateli obce pro aktivní trávení volného �asu. 

Projekt bude realizovat obec Post�elmov, která bude jeho správcem. Realizací projektu 

dojde ke zlepšení stavu a vybavenosti infrastruktury m�sta pro sport a volný �as a 

sou�asn� vzniknou nové byty. 
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0e  - návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C] 

0i  - návrhová vnit�ní teplota pro zimní období [°C] 

1NP  - první nadzemní podlaží 

1S - suterén 

2NP  - druhé nadzemní podlaží 

3NP  - t�etí nadzemní podlaží 

A1  - reakce na ohe� 

BD  - bytový d�m  

BOZP  - bezpe�nost osob a zdraví p�i práci 

BP  - bakalá�ská práce 

Bpv  - výškový systém Balt po vyrovnání  

C  - komín 

�.  - �íslo 

�i  - �istící zóna 

D  - dve�e 

Di  - dilatace komína 

DN  - jmenovitý vnit�ní pr�m�r potrubí 

DP1  - neho�lavý konstruk�ní systém 

DSP  - dokumentace pro stavební povolení 

EPS  - expandovaný polystyren 

FeZn  - pozinkované železo 

HUP - hlavní uzáv�r plynu  

K  - klempí�ský prvek 

k.ú.  - katastrální území 

MWh  - megawatthodina 

NN  - nízké nap�tí 

NTL  - nízkotlaký plynovod 

NÚC  - nechrán�ná úniková cesta 

O  - okno 
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OB2  - obytné budovy druhé kategorie 
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tepla [W/m2.K] UW - sou�initel prostupu tepla okna (dve�e) 

[W/m2.K] 
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XPS  - extrudovaný polystyren 
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