
1 

 

 

  







4 
 

 
P edm tem bakalá ské práce je novostavba bytového domu v Havlíčkov  Brod . 
Bytový je navržen jako dvoupodlažní, samostatn  stojící, částečn  zasazený 
v terénu. Bytový d m se skládá ze čty  bytových jednotek, každá z nich je určena pro 

čty člennou rodinu. Nad prvním nadzemním podlažím je částečn  pochozí vegetační 
st echa a konstrukce druhého nadzemního podlaží. Z byt  ve druhém nadzemním 
podlaží je umožn n p ístup na tuto pochozí st echu. Svislé nosné konstrukce jsou ze 
systému Porotherm a ztraceného bedn ní vypln ného betonem C20/25 a výztuží 
B500B. Stropní konstrukce jsou tvo eny p edpjatými stropními panely Spiroll. 
Součástí objektu jsou venkovní stání pro osobní automobily. Projekt i vizualizace byly 

zpracovány v programu ArchiCad. Veškeré konstrukce odpovídají platným normám a 

p edpis m. 

 

 
Bytový d m, dvoupodlažní, terasová budova, plochá st echa, vegetační plochá 
st echa, keramické zdivo, ztracené bedn ní 

 

 

The main topic of this bachelor thesis is design of a new apartment building in 

Havlíčk v Brod. It is designed as a two-floor building with partial basement. The 

apartment building contains four separate apartments each of which is meant for a 

four member family. There is a partly walkable vegetation roof and the construction of 

the second floor above the first floor. Access to the walkable roof from the 

apartments in the second floor is available. The vertical supporting structures are 

ceramic Porotherm system and shuttering system filled with concrete C20/25 and 

reinforcement steel B500B. Ceiling structures are made from prestressed floor panels 

Spiroll. The outside parking is included on the building plot. Both the designs and 

visualization were elaborated in the ArchiCad software. The designs meet the valid 

standards and regulations.  

 

Apartment, two-floor, terrace building, flat roof, vegetation flat roof, clay masonry, 

shuttering system 
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ÚVOD 
Bakalá ská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro novostavbu Bytového 
domu, ešeného v m st  Havlíčk v Brod. Jedná se o menší bytový d m, který má 
dv  nadzemní podlaží a je terasov  ešen. Spodní patro je p edsazené hornímu a 
nad částí prvního nadzemního podlaží je vytvo ena pochozí terasa. Vybral jsem si 
bytový d m hlavn  z d vodu, rozsahu práce. Na stavebním ú ad  m sta Havlíčkova 
Brodu jsem si vybral zajímavý pozemek, který je svažitý, a tak se nabízelo ud lat 
bytový terasový d m.  

P vodní myšlenou bylo ud lat klasický bytový d m. Po té co jsem si vybral zajímavý 
pozemek, bylo jasné, že m j bytový d m nebude zcela typický. Bytový d m je 
navržen tak, aby vyhov l provozu a účelu stavby, a aby stavba zapadla do zdejší 
krajiny. Z toho d vodu je tento bytový d m ešen pouze se čty mi bytovými 
jednotkami, z nichž je každá pro čty člennou rodinu. P i návrhu jsem respektoval 
umíst ní stavby na pozemku a natočení k sv tovým stranám. Obzvlášt  navržení 
objektu k sv tovým stranám bylo náročné, protože zasazení bytového domu v terénu 
úpln  znemožňuje p ístup slunce z jedné strany. 
 
Navržen je dvoupodlažní bytový d m pravidelného tvaru, částečn  zasazen v terénu. 
Spodní patro domu je p edsazené hornímu, a to umožňuje vytvo ení terasy se 
zelenou plochou vegetační st echou. Druhé nadzemní podlaží je zast ešeno plochou 
st echou.  
 
Stavba je navržena v souladu územním plánem m sta Havlíčkova Brodu, dále pak 
se všemi účinnými zákony a ostatními právními p edpisy a platnými českými 
normami. 
 
Bakalá ská práce se bude skládat z vlastního textu práce a p íloh, které budou 
člen ny do 8 složek. Každá p íloha bude obsahovat r zné části dokumentace. 
 
Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu ArchiCAD. 
K vytvo ení vizualizace byl využit program ArchiCAD. Textová a výpočtová část byla 
vytvo ena v textovém editoru Word a Exel. 
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A. PR VODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 Údaje o stavb  
 

a) název stavby 
Bytový d m v Havlíčkov  Brod . 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemk ) 
KÚ Havlíčk v Brod, PČ 1048/2, LV 10001, vým ra 6955m2. 

c) p edm t dokumentace 
Nová stavba, trvalá, pro bydlení. 

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Michal Dohnal, Mírová 1199, Havlíčk v Brod. 
 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
a) projektant  
Tomáš Duben, Jaselská 1076, Havlíčk v Brod 
Projektovou dokumentaci zpracoval student Vysokého učení technického v Brn . 
  
 
b) Kontroloval  
Ing. Karel Struhala.  
 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD  
 
P i vytvá ení projektové dokumentace bylo využito následujících vstupních podklad  
 
- Prohlídka stavební parcely 
- Hydrologická mapa České republiky 
- limity dané platným územním plánem m sta Havlíčkova Brodu 
- požadavky investora konzultované s projektantem 
- katastrální mapy dané lokality 
- digitální technická mapa m sta poskytnuta M stským ú adem Havlíčk v Brod 
- orientační pr zkum vodovodu 
- orientační pr zkum geologický 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) rozsah ešeného území 
Jedná se o parcelu č. 1048/2, v KÚ Havlíčk v Brod. Parcela je nezastav ná a 
v blízkém okolí se nachází parcela č. 1048/9. Dále je v blízkosti jednosm rná ve ejná 
pozemní komunikace. Rozloha pozemku činí 6955 m2 . 

 
b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková 
rezervace, památková zóna, zvláštn  chrán né území, záplavové území) 
Stavební parcela není chrán na právním p edpisem, protože neleží v žádném 
chrán ném nebo zaplavovaném území, ani v památkové rezervaci nebo zón . 
 
c) údaje o odtokových pom rech 
Dešťové vody dopadající na nezpevn nou plochu budou vsakovány do zem . 
Dešťové vody dopadající na zpevn né plochy budou odvedeny mimo n  pomocí 
spádování. Dešťové vody dopadající na ploché st echy budou odvedeny od ve ejné 
kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 
V územním plánu m sta Havlíčkova Brodu je parcela označená jako zastavitelná 
plocha. Tudíž návrh je v souladu s tímto dokumentem. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
bytový d m není umíst n v rozporu se zám ry územního plánování, zejména 
s územn  plánovací dokumentací. Bytový d m není na pozemku, kde to právní 
p edpisy zakazují nebo omezují. 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
Na pozemku jsou dodrženy všechny zásady v souladu s územním plánem 
Havlíčkova Brodu. Na bytovém dom  jsou navrženy takové materiály, které p i 
správném použití a dodržení technologických postup , p i b žné údržb  zaručují po 
celou dobu existence bytového domu jeho mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prost edí, bezpečnost p i užívání, 
ochranu proti hluku a ochranu tepla. 

g) údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán : 
projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánu správc  dopravní a 
technické infrastruktury. Dále tyto požadavky budou p i realizaci respektovány. 

 
h) seznam výjimek a úlevových ešení 
Výjimky a úlevová ešení nejsou stanoveny. 

 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související investicí bude za ízení staveništ , ale to tento dokument ne eší. 

  
j) seznam pozemk  a staveb dotčených umíst ním stavby: 
 Stavba bytového domu na pozemku PČ. 1048/2, KÚ Havlíčk v Brod. Tento 
pozemek je ve vlastnictví m sta Havlíčkova Brodu, Havlíčkovo nám stí 57, 5801 
Havlíčk v Brod 
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Komunikace č. 2341/9 ve vlastnictví m sta Havlíčkova Brodu, Havlíčkovo nám stí 
57, 5801 Havlíčk v Brod. 
B hem stavby nebudou okolní pozemky a stavby zásadn  ovlivňovány. Pokud dojde 
jakýmkoli zp sobem k poškození p íjezdové komunikace, chodníku, trávníku apod. 
bude jejich poškození uvedeno do p vodního stavu na vlastní náklady.  

 

A.4 ÚDAJE O STAVB  
 

a) nová stavba nebo zm na dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu PČ. 1048/2 KÚ Havlíčk v Brod.  
 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o stavbu určenou k trvalému bydlení. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 
d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka 
apod.) 
Nejedná se o kulturní památku, stavba není památkov  chrán ná. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Samotné byty budovy nejsou ešeny bezbariérov , ale do ve ejných prostranství a do 
bytu je umožn n bezbariérový vstup. Projektová dokumentace je ešena v souladu 
s platnou stavební normou, stavebním zákonem. Stavba je ešena v souladu 
s platnou vyhláškou č. 268/2009Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. 
 
f) údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z 
jiných právních p edpis  
Projektová dokumentace bude podrobena schvalovacímu procesu se všemi 
dotčenými správními orgány, za účelem získání jejich stanovisek, pot ebných pro 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Všechny požadavky dotčených 
orgán  budou v rámci provád ní stavby dodrženy a spln ny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových ešení 
Stavba nevyžaduje žádné úlevy ani výjimky. 

 
h) navrhované kapacity stavby  
plocha pozemku je 6955m2, zastav ná plocha je 624,50 m2, užitná plocha je 628,59 
m2, počet funkčních jednotek je 4, počet uživatel  je 16.  

 
i) základní bilance stavby  
S odpady bude nakládáno dle platného zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. 
Odpad bude t íd n. Vzniklé odpady b hem výstavby budou ádn  rozt íd ny a 
zneškodn ny dle platných právních p edpis . Stavebník zajistí ádnou likvidaci 
odpad , které p i výstavb  vzniknou. Za vzniklé odpady p i výstavb  je 
odpov dný dodavatel stavby. P i kolaudaci stavby budou poskytnuty doklady o 
ádném zlikvidování odpad . 
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TABULKA VZNIKLÝCH ODPAD  NA STAVB  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÓD NÁZEV ODPADU LIKVIDACE 
17 01 01 Beton  Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Recyklace 

17 01 07 Sm si nebo odd lené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk  neuvedené 
pod číslem       17 01 06 

Recyklace 

17 02 02 Sklo Kontejnery pro odpad 
17 02 03 plasty Kontejnery pro odpad 
17 03 01 Asfaltové sm si obsahující dehet ízená skládka 
17 03 02 Asfaltové sm si neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
ízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel Sb rné suroviny 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03 
ízená skládka 

17 09 04 Sm sné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01 a 17 09 02 a 17 09 03 

ízená skládka 

08 01 17  Odpady z odstraňování barev 
nebo lak  obsahujících organická 
rozpoušť dla nebo jiné 
nebezpečné látky 

ízená skládka 

08 01 18 Jiné odpady z odstraňováné 
barev nebo lak  nevedené pod 
číslem 08 01 17 

ízená skládka 

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené ízená skládka 
08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené ízená skládka 
08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené ízená skládka 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Sb rné suroviny 
15 01 02 plastové obaly Kontejnery pro odpad 
15 01 03 D ev né obaly ízená skládka 
15 01 04 Kovové obaly Sb rné suroviny 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
t mito látkami znečišt né 

ízená skládka 

20 03 01 Sm sný komunální odpad ízená skládka 
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j) základní p edpoklady výstavby  
P edb žné započetí stavby je stanoveno na b ezen 2019, d m bude dokončen 
v listopadu 2020. 

 
Stavební ohlášení 02/19 
Zahájení výstavby 03/19 
Základy 03/19 
Zdivo 05/19 
Stropy nad 1 NP 06/19 
Zdivo 1 NP 07/19 
Stropy nad 2 NP 08/19 
Zdivo 2 NP 09/19 
St echa 10/19 
Okna, dve e venkovní 03/20 
P íčky 04/20 
Vnit ní rozvody 05/20 
Omítky 06/20 
Podlahy 07/20 
Fasáda, zateplení 08/20 
Vnit ní dve e, schody, obklady 09/20 
Dokončovací práce 10/20 
Kolaudace11/20 
 
 
k) orientační náklady stavby 
Obestav ný prostor je 2968m3. 
Orientační cena je 15 050 000. 

 

A.5 ČLEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZA ÍZENÍ 

 
SO 01 – Bytový d m. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Bytový d m je umíst n na svažitém terénu. Pozemek je rozsáhlý a objekt je umíst n 
v severozápadní části pozemku. Sousední parcely tvo í pozemní komunikace a 
nezastav né plochy. Pozemek je p ístupný z jednosm rné pozemní komunikace 
Reynkova, která vede soub žn  se severozápadní hranicí pozemku. Vstup do domu 
bude z nov  navržené zpevn né cesty. 

 
b) výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor   
V rámci bakalá ského projektu se žádné pr zkumy neprovád ly. 
Dle geologických map se pozemek nachází na Pararule. Horninový typ je metamorfit. 
Na základ  mapy radonového indexu se pozemek nachází v oblasti se st edním 
radonovým rizikem. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V území se nenachází žádné ochranné pásmo, CHKO, není zde vyhlášen žádný 
p írodní park, rezervace. Bytový d m je navržen na pozemku s chystanou zástavbou. 
Nejedná se o záplavová území, ani o památkovou zónu, či rezervaci, CHKO. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
V okolí se nenachází žádné vodní toky, p ehrady a jiné podobné vodní zdroje, 
nejedná se tedy o záplavové území, nejedná se zde ani o poddolované území. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ry v území 
Stavba nebude mít na okolní zástavbu negativní vliv. Nebude zasahovat do ostatních 
pozemk . Dešťová voda bude odvedena co nejdále od objektu. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 
Zhotovení nevyžaduje provedení asanace. Na pozemku se vyskytují rekreační 
chatky, bude pot eba demoličních prací v souladu se zákonem č. 183/2006Sb. O 
územním plánování a stavebním ádu. Odstran ní d evin bude provedeno v souladu 
se zákonem 189/2013Sb. O ochran  d evin a povolování jejich kácení. 

 
g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo 
pozemk  určených k pln ní funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Druh pozemku zahrada, je nutné ešit vyn tí pozemku ze zem d lského p dního 
fondu. 

 
h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít  v ulici Reynkova. Vodovodní 
p ípojka ve správ  VAK HB, kanalizace také ve správ  VAK HB a p ípojka NN ve 
správ  ČEZ. 

 
i) v cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
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P i užívání stavby po jejím dokončení bude nutná její údržba, která vyvolá související 
investice. Stavba bude navržena tak, aby tyto investice byly co nejmenší. Nutné bude 
kvalitní provedení realizace stavby. Jiné související investice nejsou známé. 

 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Bytový d m je určena k trvalému bydlení pro 16 osob. Bytový d m má 4 bytové 
jednotky s celkovou kapacitou 16 osob. Do bytu a na ve ejná prostranství je 
umožn n bezbariérový p ístup. 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku m sta Havlíčkova Brodu, který 
je určen pro bytovou zástavbu. Jde o volný pozemek, který je dle územního plánu 
určen k zástavb  bytovými domy. Objekt je situován na svažitém pozemku se 
svahem na jihovýchodní stran . 
 
b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení. 

D m bude navržen jako terasový dvoupodlažní se 2 NP. Nad 1NP bude částečn  
strop a pochozí zelená st echa. Svislé nosné konstrukce budou p evážn  provád ny 
z keramických tvarovek typu THERM, část svislých konstrukcí pod terénem bude 
z železobetonu, ze ztraceného bedn ní. Stropy budou z p edpjatých panel  spiroll, 
základy budou železobetonové pasy. St echa bude plochá. Hlavní vstup do domu je 
situován na severozápadní stran . 
Na fasád  bude kontaktní zateplovací systém. 
Okna budou plastová s izolačními dvojskly. 
Nosná konstrukce st echy je železobetonová a krytina je z asfaltových pásu. 
Více v p íloze D.1.1.3. 

 
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 
P ístup na pozemek bude ze severozápadní strany. Také hlavní vstup je ze 
severozápadu. V 1NP se nacházejí 2 bytové jednotky skládající se z obývacího 
pokoje s jídelnou a kuchyní, ložnice se šatnou, d tským pokojem pro 2 d ti, skladem, 
samostatným WC a koupenou. Jsou zde také sklepní koje se sklady, společenská 
místnost a technická místnost. Ve 2 NP jsou 2 bytové jednotky skládající se 
z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní, ložnice, 2 d tských pokoj , šatny, 
samostatného WC a koupelny.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Ve ejné prostory bytového domu jsou ešeny bezbariérov  a p ístup ke každé bytové 
jednotce také. Bude splňovat podmínky pro bezbariérové užívání stavby podle 
vyhlášky č. 398/2009Sb. Samostatné bytové jednotky nejsou bezbariérov  ešeny. 
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Bezbariérové ešení bytových jednotek není požadavkem investora a není 
p edm tem ešení této práce. 
 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost p i užívání, 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zví at, 
zdravých životních podmínek a životního prost edí, ochranu proti hluku a úsporu 
energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány zp sobem, ke kterému jsou 
určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 
statických a mechanických vlastností pro daný provoz.  
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 

a) stavební ešení 
Jedná se o dvoupodlažní terasový bytový d m se 2 NP zast ešený plochou st echou, 
nad 1NP částečn  plochá vegetační zelená st echa. Obvodové zdivo je 
z keramických blok  typu THERM, s kontaktním fasádním zateplovacím systémem. 
Stropní konstrukce jsou tvo eny ze stropních panelu spiroll. 

 
b) konstrukční a materiálové ešení 
Objekt bude stát na základových pasech z prostého betonu pevnosti C16/20. Na tyto 
pasy se uloží podkladní beton tl. 150 mm pevnosti C16/20 vyztužen kari sítí. Na 
podkladní beton a st ny suterénu se nataví modifikovaný asfaltový pás plnící 
hydroizolační funkci. Základová spára bude v r zných výškách, ale vždy 
v nezámrzné hloubce. 
 Nosné i nenosné st ny budou ze systému Therm na tenkovrstvou matu. Nosné 
obvodové zdivo pod terénem bude z železobetonu a to z tvárnic ztraceného bedn ní 
tl 400 mm opat ené 150 mm kontaktního zateplovacího systému. Obvodové st ny 
jsou ze systému THERM tl. 450 mm a opat eny 100 mm kontaktního zateplovacího 
systému. Vnit ní nosné zdivo je systému THERM tl 300 mm, vnit ní nenosné zdivo je 
typu THERM a  150 mm. Veškeré tvárnice typu THERM jsou broušené a jsou na 
tenkovrstvou maltu. Výpln  vnit ních otvoru v bytn  jsou d ev né obložkové a výpln  
otvoru ve sklep  jsou d ev né a v ocelové lisované zárubni. 
Strop tvo í stropní panely Spiroll tl. 250 mm.  
Více v p íloze D.1.1.3. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Z ícení stavby nebo její části v tšího stupn  nep ípustného p etvo ení, poškození 
jiných částí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení v 
d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce, poškození v p ípad , kdy je rozsah 
neúm rný p vodní p íčin  je zajišt no v rámci dokumentace jednotlivých stavebních 
objekt  v souladu s ČSN. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
za ízení 

 

a) technické ešení 
Objekt bude podzemním vedením napojen na distribuční sít . 
 
b) výčet technických a technologických za ízení 
- kanalizace 
- vodovod 
- plynovod 
- vytáp ní 
- elektroinstalace 
- anténa a wifi 
 
Jinak není ešeno 
 
 

 
B.2.8 Požárn  bezpečnostní ešení 
 

a) rozd lení stavby a objekt  do požárních úsek  
Stavba bude rozd lena do 4 PÚ. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpečnosti 
VIZ. požární zpráva. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  včetn  
požadavk  na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
VIZ. požární zpráva. 
d) zhodnocení evakuace osob včetn  vyhodnocení únikových cest 
VIZ. požární zpráva. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpečného 
prostoru 
VIZ. požární zpráva. 
f) zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva, včetn  
rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst 
VIZ. požární zpráva. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
VIZ. požární zpráva. 
h) zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická za ízení) 
VIZ. požární zpráva. 
i) posouzení požadavk  na zabezpečení stavby požárn  bezpečnostními 
za ízeními 
VIZ. požární zpráva. 
j) rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
VIZ. požární zpráva. 
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B.2.9 Zásady hospoda ení s energií 
 

a) kritéria tepeln  technického hodnocení  
Viz p íloha tepeln  technické ešení 

 
b) energetická náročnost stavby  
Viz p íloha tepeln  technické ešení 
 
c) posouzení využití alternativních zdroj  energií  
V rámci bakalá ské práce ne ešeno 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a 
komunální prost edí.  

 
a) Všeobecné informace 
Navrhovaný objekt je v souladu s vyhláškou  č. 268/2009 Sb. resp. 502/2006 Sb., a 
souvisejících ČSN a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Pro stavbu jsou 
navrženy takové materiály, které p i správném udržování a užívání zaručí stabilitu a 
funkčnost po celou dobu p edpokládané existence budovy. 
 
V trání 
Bytový d m bude v trán p irozen  okenními a dve ními otvory. Sklepy budou 
odv trány šachtou a ventilátory. 
Vytáp ní 
Bytový d m bude vytáp n sestavou plynového kotle a zásobníku TUV. 
Osv tlení 
V jednotlivých pokojích bude volba svítidel ponechána na volb  investora. 
Zásobování vodou 
Z ve ejného vodovodního adu. 
Kanalizace 
Je ešena jako smíšená. 
Vibrace, hluk, prašnost 
Užíváním stavby se ani jedna z hodnot nedostane do nep ípustných hodnot. 
 
 
b) Hygiena a ochrana zdraví 
Stavba a její provoz budou v souladu s ustanovením zákona č. 20/1966 Sb. O péči o 
zdraví lidu ve zn ní úprav a 258/2000 Sb. Zákon o ochran  ve ejného zdraví a o 
zm n  n kterých souvisejících zákon  a dalšími p edpisy. 
 
c) Ochrana životního prost edí 
Realizace stavby bude probíhat tak aby nedošlo k narušení životního prost edí. 
Následn  pak stavba svými užitými materiály a svým charakterem nebude negativn  
ovlivňovat životní prost edí. Návrh a provoz stavby pak bude v souladu s požadavky 
zákona 17/92 Sb. O životním prost edí a zákona 114/92 Sb. O ochran  p írody a 
krajiny. 
 
d) Ochrana proti hluku 
Stavba bude navržena v souladu se zákonem 258/2000 Sb. O ochran  ve ejného 
zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon . Nep edpokládá se, že užíváním 
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stavby by m ly být p ekročeny limity na ízené rozhodnutím vlády č. 148/2006 Sb. O 
ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. Proto zde nejsou 
navrhována žádná dodatečná protihluková opat ení. Nejsou zde navrhována ani 
další mimo ádná opat ení. Z hlediska nepr zvučnosti budou konstrukce odpovídat 
ČSN 73 0532 a na ízení vlády č. 272/2011 Sb. Vzduchová nepr zvučnost vnit ních 
konstrukcí. Nosné st ny budou vyhovovat ČSN. Všechny konstrukce budou 
odpovídat požadavk m ČSN 73 0531 resp. ČSN ISO 717 – 1,2,3. a na ízení vlády č. 
502/2000 Sb. 
 
 

 B.2.11 Zásady ochrany stavby p ed negativními účinky vn jšího 
prost edí 

 

a) ochrana p ed pronikáním radonu 
Zajišt no hydroizolací spodní stavby, modifikovaný asfaltový pás. 
 
b) ochrana p ed bludnými proudy 
V rámci bakalá ské práce ne ešeno. 
 
c) ochrana p ed hlukem 
V okolí stavby není žádný velký zdroj hluku. Viz p íloha hluk, hodnocení objektu. 
 
d) protipovodňová opat ení 
Bytový d m se nenachází v povodňové oblasti. 
  

B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojení místa na technické infrastruktury 
Bytový d m bude p ipojen novými p ípojkami na kanalizaci, vodovod, plynovod, 
silové vedení, sd lovací vedení vedoucí kolem pozemku. 
 
b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 
výkonové kapacity technické infrastruktury nebyly blíže zjišťovány 

 

B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ 
 
a) popis dopravního ešení 
p íjezd na pozemek je z Ulice Reynkova a p ístup k budov  bude ze zbudované nové 
zpevn né cesty. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
parcela bude ze severozápadní části propojena se stávající pozemní komunikací 
 
c) doprava v klidu 
U objektu budou garáže p ístupné z nov  zbudované komunikace a také zde budou 
volná parkovací stání podél nov  zbudované komunikace. 
 
d) p ší a cyklistické stezky 
V rámci bakalá ské práce ne ešeno 
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B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
 

a) terénní úpravy 
P ed začátkem stavby bude provedena skrývka ornice cca 300 mm. Terén bude 
pat ičn  upraven. Ornice bude skladována v zemnících na staveništi a po dokončení 
stavby bude op t rozprost ena na pozemku. 
 
b) použité vegetační prvky 
Svahování, dle p ání investora budou vysázeny nové k oviny a stromy. 
 
c) biotechnická opat ení 
V rámci bakalá ské práce ne ešeno. 
 

B.6 POPIS VLIV  STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO 
OCHRANY 

 

 
a) vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 
Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k narušení životního prost edí. 
Stavba svými materiály ani charakterem nebude negativn  narušovat životní 
prost edí. 

 
b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , 
ochrana rostlin a živočich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin  
Pozemek se nenachází v chrán ném prost edí a nejsou zde žádné památné stromy, 
rostliny ani živočichové. 
 
c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 
Stavební pozemek se nenachází v území Natura 2000 
 
d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska 
EIA 
Ke stavb  není vzhledem k jejímu charakteru nutné zjišťovací ízení nebo stanovisko 
EIA. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpis . 
V daném míst  není t eba navrhovat žádná ochranná a bezpečnostní pásma, 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních p edpis . Stavba toto 
nevyžaduje 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

a) Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva. 
Stavba splňuje základní požadavky na situování z hlediska ochrany obyvatelstva 
vyhláška č. 380/2000Sb. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
  

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 
Pot eby a spot eby budou vypočteny z podkladu projektové dokumentace. Materiály 
budou dováženy na stavbu v pot ebných časech od dodavatel . 
 
b) odvodn ní staveništ  
Staveništ  bude odvodn no drenáží, rýhami a spádem terénu. V p ípad  výskytu 
spodní vody ve výkopech bude tato voda odčerpána na pozemek investora. 
 
c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveništ  bude napojeno na stávající inženýrské sít . Na cca 50% pozemku bude 
provedena skrývka ornice, která bude uskladn na v zemnících na kraji pozemku a 
následn  na tomto pozemku rozprost ena. Na staveništi je také myšleno na dočasné 
parkování stavebních stroj  a parkování zam stnanc . Z hlediska organizace 
výstavby je k objektu zajišt n bezpečný p íjezd po stávající komunikaci. Vstupní 
média budou zajišt na p ípojkami na stávající sít . Stavbou nebude narušen 
dopravní systém a stavba si nevyžádá zábor okolních pozemk . Pro z ízení 
staveništ  má pozemek dostatečnou kapacitu. Ostatní podrobnosti budou ešeny 
dohodu p ed zahájením stavby s bezpečnostním technikem dodavatelské firmy a 
technickým dozorem investora. 
 
d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 
Provád ní stavby bude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Jde o navážení 
materiálu, zvýšenou prašnost, hluk a vibrace po dobu výstavby. Maximální limity 
vymezuje na ízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochran  zdraví p ed negativními účinky 
hluku a vibrací. 
B hem stavby je nutné dbát zejména na: 

- Ochranu proti hluku a vibrace 
- Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- Ochranu proti znečišťování komunikace 
- Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- Respektování hygienických p edpis  
- Ochranu stávající zelen  a orniční a podorniční vrstvy 

 
 
e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d evin 
Staveništ  bude oploceno 1,8 m vysokým plotem. Budou provedeny demolice 
rekreačních chatek. Ponechávaná zeleň bude p ed procesem výstavby ádn  
ochrán na. Výkopy poblíž ko enových systému ponechaných stromu je nutno 
provád t ručn  s vysokou opatrností a pouze v nezbytné mí e. Po dokončení 
stavebních prací budou veškeré p edpokládané zatravn né plochy posety 
katrovanou ornicí a znovu osety. Odpad ze stavby bude ádn  likvidován dle 
podmínek daných orgán . Doklady o ádném zlikvidování odpad  p edloží zhotovitel 
p i kolaudaci.  
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f) maximální zábory pro staveništ  (dočasné / trvalé) 
Jiný projekt než stavební nebude využíván, žádné dočasné ani trvalé zábory nejsou 
nutné. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , 
jejich likvidace 
Odpady budou likvidovány podle platné vyhlášky o odpadech č. 93/2016 Sb. 
 

 
 
 
 
 

KÓD NÁZEV ODPADU LIKVIDACE 
17 01 01 Beton  Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Recyklace 

17 01 07 Sm si nebo odd lené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk  
neuvedené pod číslem       17 01 
06 

Recyklace 

17 02 02 Sklo Kontejnery pro odpad 
17 02 03 plasty Kontejnery pro odpad 
17 03 01 Asfaltové sm si obsahující 

dehet 
ízená skládka 

17 03 02 Asfaltové sm si neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

ízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel Sb rné suroviny 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
ízená skládka 

17 09 04 Sm sné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01 a 17 09 02 a 17 09 03 

ízená skládka 

08 01 17  Odpady z odstraňování barev 
nebo lak  obsahujících 
organická rozpoušť dla nebo 
jiné nebezpečné látky 

ízená skládka 

08 01 18 Jiné odpady z odstraňováné 
barev nebo lak  nevedené pod 
číslem 08 01 17 

ízená skládka 

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené ízená skládka 
08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené ízená skládka 
08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené ízená skládka 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Sb rné suroviny 
15 01 02 plastové obaly Kontejnery pro odpad 
15 01 03 D ev né obaly ízená skládka 
15 01 04 Kovové obaly Sb rné suroviny 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
t mito látkami znečišt né 

ízená skládka 

20 03 01 Sm sný komunální odpad ízená skládka 
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h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 
Vyt žená zemina bude použita pro úpravu terénu, deponie bude v jižní části 
pozemku. Skládka ornice v zemnících bude na pozemku. Zemina z výkopových prací 
bude využita k úpravám terénu na pozemku a nadbytečná zemina bude využita 
v dalších stavbách dané zhotovitelské firmy. 
 
i)  ochrana životního prost edí p i výstavb  
Výstavba bude mít minimální vliv na životní prost edí v p ípad , že práce budou 
provád ny dle platných norem a p edpis . Realizace výstavby bude p izp sobena 
tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí – omezení hlučnosti, 
prašnost, apod… 
Stavební práce budou provád ny pouze v dob  od 6:00h do 20:00h, a to ve dnech 
pond lí až sobota. P i realizaci stavby se musí dbát na minimální prašnost a hlučnost 
na staveništi, musí být dodrženy limity hluku a vibrací podle na ízení vlády č. 
272/2001 Sb. 
V rámci celé stavby bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen katalogem 
odpad  dle zákona o odpadech š 185/2001 Sb. vyhlášky Ministerstva životního 
prost edí č. 381/2001 Sb. 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných 
p edpis . Odpady budou ukládány do kontejner , které budou zakryty.  Vzniklé 
odpady budou p edány k likvidaci oprávn ným osobám. P i stavb  nebudou použity 
žádné škodlivé látky a materiály a nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Životní 
prost edí nebude p i provád ní stavby narušeno a poškozováno. Dodavatel stavby 
bude dodržovat veškeré právní p edpisy na úseku ochrany životního prost edí, 
bezpečnosti práce, hygieny apod. Veškeré používané materiály a výrobky na stavb  
budou mít platná prohlášení o shod , certifikáty. 
  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení 
pot eby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných 
právních p edpis  
P i výstavb  budou dodržovány platné normy: 
•Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci v pracovn právních vztazích 
•Na ízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích 
•Na ízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci 
•Na ízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové ešení je vyžadováno pouze ve ve ejných prostorech, bude navrženo 
dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
 
l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 
Bude z ízena cesta po staveništi z betonového recyklátu, ší ka komunikace bude 
min. 3 metry. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za 
provozu, opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.) 
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celý prostor staveništ  bude po celou dobu výstavby oplocen. Staveništ  musí být 
ádn  zajišt no proti nepovolenému vniknutí nepovolaných osob, oplocení musí mít 

výšku 1,8m. Stavební práce nebudou probíhat v dob  nočního klidu. P ípadná suť 
bude p epravována v kontejnerech uzav ených plachtou. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zahájení : 03/2019 
Dokončení : 11/2020 
Stavební ohlášení 02/19 
Zahájení výstavby 03/19 
Základy 03/19 
Zdivo 05/19 
Stropy nad 1 NP 06/19 
Zdivo 1 NP 07/19 
Stropy nad 2 NP 08/19 
Zdivo 2 NP 09/19 
St echa 10/19 
Okna, dve e venkovní 03/20 
P íčky 04/20 
Vnit ní rozvody 05/20 
Omítky 06/20 
Podlahy 07/20 
Fasáda, zateplení 08/20 
Vnit ní dve e, schody, obklady 09/20 
Dokončovací práce 10/20 
Kolaudace11/20 
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 D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ EŠENÍ 
 

D.1.1.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 
provozní ešení 

Bytový d m vychází z územního rozhodnutí m sta Havlíčkova Brodu. P i návrhu 
byl brán ohled na architektonické a urbanistické nároky této části m sta. Bytový d m 
je p ístupný z ulice Reynkova. 

Bytový d m je navržen jako terasový d m s pochozí vegetační st echou. Tato 
st echa je zajímavým prvkem, kterým bytový d m zapadá do okolí, kde je hodn  
zelen . Bytov  d m má 2 NP. 1. NP je tvaru U a 2. NP má tvar obdélníku. 

Bytový d m je navržen ze systém THERM, obvodové konstrukce tl 450mm a 
vnit ní nosné 300mm a vnit ní nenosné 150mm. Část obvodové a nosné konstrukce 
je z železobetonu tvo ena ztraceným bedn ním tl 400mm. Nutnost využití ŽB 
konstrukce vyplívá z umíst ní st ny podzemí a z p sobení nep íznivých vodorovných 
sil na konstrukci. Základové konstrukce jsou tvo eny z prostého betonu C160/20 a 
podkladní betonová deska je tvo ena betonem C16/20 vyztužením kari sítí. 
Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. 

Vn jší povrch fasády je tvo en omítkou hn do-béžové barvy. Na vn jší 
zpevn ní plochy jsou využity betonové dlaždice. 

1 NP obsahuje 2 části. Jedna je zcela pod terénem a nachází se tu technická 
místnost sklady a sklepy, je zde také společný komunikační prostor se schodišt m, 
druhá část je zcela nad terénem a jsou zde 2 byty. Každý z bytu obsahuje sklad, 
šatnu, odd lené WC, koupenu, 1 d tský pokoj, ložnici spojenou s šatnou a obývací 
pokoj s kuchyní a jídelnou. 2 NP obsahuje 2 byty a společné komunikační prostory se 
schodišt m. Každý z bytu obsahuje šatnu, odd lené WC, koupenu, sklad potravin, 2 
d tské pokoje, ložnici s šatnou a obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. 

 

D.1.1.2 Bezbariérové užívání stavby 
Bytový d m je ešen tak, aby do ve ejných prostor a do jednotlivých byt  byl 
umožn n bezbariérový p ístup. Bezbariérové ešení jednotlivých byt  nejsou 
požadavkem investora. Bezbariérové ešení bytového domu není p edm tem této 
práce. 
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D.1.1.3 Konstrukční a stavebn  technické ešení, technické 
vlastnosti stavby 

 

Zemní práce 
Práce bude provád t odborná stavební firma na zemní práce podle projektové 
dokumentace. Pasy budou vyhloubeny do nezámrzné hloubky. Výkopové práce pro 
zpevn né plochy budou provedeny p i dokončení terénních úprav. Vyt žená zemina 
bude uskladn na na pozemku a dále bude využita na terénní úpravy a nap . na další 
provád jící stavbu dodavatelem. 
 
Základové konstrukce 
Nejprve se provede osazení prostupu pro inženýrské sít . Poté se do vyhloubených 
rýh vloží zemní pásek FeZn 10 mm. Pasy jsou tvo eny jako betonové z betonu 
C16/20. Na pasy bude provedena základová deska tl. 150 mm vyztužena kari sítí. 
Základové konstrukce budou provedeny ve 2 úrovních. Základy budou izolovány 
proti zemní vod  a vlhokosti asfaltovým pasem.  
 
Svislé konstrukce 

a) Podlaží 1NP 
Obvodové konstrukce jsou typu THERM tl. 450 mm a z ŽB ztraceného bedn ní tl. 
400 mm. Obálka budovy je opat ena fasádním kontaktním zateplovacím systémem 
v části pod terénem xps tl. 150 mm a v části nad terénem eps tl. 100mm. Vnit ní 
nosné konstrukce jsou typu 30 AKU SYM tl. 300 mm a část pod terénem je z ŽB ze 
ztraceného bedn ní tl 400 mm. Vnit ní nenosné konstrukce jsou typu THERM tl. 150 
mm.  

b) Podlaží 2NP 
Obvodová konstrukce je z tvarovek typu THERM tl. 450 mm. Fasáda je zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm. Vnit ní nosné konstrukce jsou typu 
30 AKU SYM tl. 300 mm a vnit ní nenosné konstrukce jsou typu THERM tl. 150 mm.  
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou z železobetonových p edpjatých panel  spiroll tl. 250 mm. 
Uložení panel  je min. 150 mm na maltovou loži na ŽB v nec. V 1 NP jsou navrženy 
ŽB pr vlaky, jejichž návrh provede statik. P eklady tvo í p ímo ŽB v nec a kde ne, 
tam jsou použity systémové p eklady Porotherm nosné, nenosné. 
 
Plochá st echa 
Nad 2 NP je nepochozí plochá st echa. St echa je uložena na stropní konstrukci ze 
spiroll panelu, spád je tvo en izolačními klíny ve sklonu 3%. Dále je zde tepelná 
izolace v konstantní tloušťce 120 mm. 
Nad 1NP je částečn  pouze strop a 2 NP a také pochozí, vegetační plochá st echa. 
St echa je uložena na stropní konstrukci ze spiroll panelu, spád je tvo en izolačními 
klíny ve sklonu 3%. Dále je zde tepelná izolace v konstantní tloušťce 120 mm. 
Dále je zde substrát nebo kačírek v min výšce 150 mm.  
 
Hydroizolace 
Spodní stavba je odizolována hydroizolací z modifikovaných pás . Nosnou část tvo í 
skelná tkanina. Hydroizolace je vytažena 300mm nad povrch terénu. 
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Plochá st echa je izolována z PVC-P se sklen nou výztužnou vložkou. Také je zde 
asfaltový pás modifikovaný z sbs, nosná vložka je skelná tkanina. 
 
Tepelná izolace 
Tepelná izolace pod terénem je z XPS tl. 150 mm λ = 0,035 W/m.K, tepelná izolace 
nad terénem je EPS tl 100 mm λ = 0,032 W/m.K. Podlaha na terénu je izolována 
EPS tl 80 mm λ = 0,034 W/m.K a st echa je izolována XPS tl. 120 mm λ = 0,033 
W/m.K a izolační klíny λ = 0,033 W/m.K. 
 
Schodišt  
Je zde navrženo p ímé železobetonové schodišt , které je uloženo na ŽB pr vlaku. 
Zábradlí je ocelové a schodišt  je široké 1100 mm. 
 
Omítky 

a) Vn jší 
Jako povrchová vrstva je použita silikátová omítka. 

b) Vnit ní 
Jednovrstvá vápenná omítka 
 
Podlahy 
V bytovém dom  jsou navrženy podlahy tl. 150 mm nejčast ji s nášlapnou vrstvou 
laminátovou a keramickou dlažbou. Konstrukce skladeb viz. Skladby.  
 
Výpln  otvoru 
Okna jsou plastová s dvojskly, dve e vstupní jsou plastová a vnit ní výpln  otvor   
jsou d ev né. 
 
Komínová konstrukce 
Navržen komínový systém Schiedel. 
 
V trání 
Bytový d m bude odv trán p irozen  okenními a d ev nými otvory. Místnosti pod 
terénem budou odv trány ventilátory a šachtami. 
 
Zdravotn  technické informace 

a) Vnit ní vodovod 
Voda je p ivedena do objektu pomocí vodovodního potrubí z ve ejného vodovodu. 
Voda je vedena do technické místnosti v 1 NP kde bude oh ívána. Potrubí vody je 
plastové opat eno izolací. 
 

b) Vnit ní kanalizace 
P ipojovacím potrubím budou všechny za izovací p edm ty p ipojeny k odpadnímu 
potrubí, které je vedeno v instalačních šachtách. Odpadní potrubí je p ipojeno ke 
svodnému potrubí, odkud je vedeno do ve ejné splaškové kanalizace. 
 

c) Elektroinstalace 
Rozvodná sk íň je umíst na na ve ejné chodb  v 1 NP. Všechny rozvody budou 
vedeny ve st n  a podlaze, budou tvo eny kabely a vodiči s m d nými jádry. Um lé 
osv tlení je v objektu ešeno svítidly na strop . Vypínače budou osazeny ve výšce 
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1,3 m nad podlahou, zásuvky budou osazeny ve výšce 0,4 m nad podlahou a dle 
p ání investora. 
 

D.1.1.4 Bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví a 
pracovní prost edí 

 

Bezpečnost užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost p i užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zví at, 
zdravých životních podmínek a životního prost edí, ochranu proti hluku a úsporu 
energie tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v pozd jším zn ní. 
 Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány zp sobem, ke kterému jsou 
určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 
statických a mechanických vlastností pro daný provoz.  
 
 
Ochrana zdraví a pracovní prost edí 
P i výstavb  je nutné pracovat v souladu s p íslušnými a platnými zákony ČR a 
p edpisy, vztahujícími se na p edm tnou stavbu, zejména vyhláškou ČÚBP č. 
234/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických za ízeních p i stavebních pracích a 
na ízením vlády č. 378/2001, kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení a p ístroj  s ustanoveními norem pro 
provád ní p íslušných stavebních prací a konstrukcí a požadavk  dílčích částí 
projektové dokumentace. Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele 
s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu a dodavatelské dokumentaci. 
 
 

D.1.1.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osv tlení, oslun ní, 
akustika/hluk, vibrace – popis ešení 

 

Tepelná technika 
Budova je navržena dle pot eb a požadavk  investora, aby došlo k vyváženosti 
finanční stránky a kvality tepelné izolace stavby. Vše je popsáno v p íloze tepelná 
technika 
 
Osv tlení 
Viz p íloha osv tlení 
 
Vibrace 
Je nutné počítat se vznikem vibrací u n kterých stavebních prací, jako jsou zemní 
práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a p enos do 
nejbližší stavby se nedá p edpokládat díky vzdálenosti staveb. 
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D.1.1.6 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího 
prost edí 

 

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
Na základ  radonového pr zkumu je bytový d m v oblasti se st edním radonovým 
rizikem. V 1NP bude izolován hydroizolací z sbs modifikovaného asfaltu a v míst  2 
NP s násypem bude tato hydroizolace posílena odv tráním podloží. 
 

b) Ochrana p ed bludnými proudy 
Na pozemku se nenacházejí žádné bludné proudy. 
 

c) Ochrana p ed technickou seismicitou 
Pozemek se nenachází na geologicky nestabilním podloží. 
 

d) Ochrana p ed hlukem 
Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany proti 
hluku z venkovního prost edí. Požadavky vychází z normy ČSN 73 0532. 

e) Protipovodňová opat ení 
Bytový d m není v záplavovém území 
 

D.1.1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Viz p íloha požární zpráva 

D.1.1.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiál  a o 
požadované jakosti provedení 

 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové 
dokumentaci), musí s nimi být manipulováno p esn  v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a montáž (nebo provád ní konstrukcí) musí být v souladu 
s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních 
postup  stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. 
 

D.1.1.9 Popis netradičních technologických postup  a 
zvláštních požadavk  na provád ní a jakost navržených 
konstrukcí 

 
Nejsou zde navrženy žádné netradiční technologie 
 

D.1.1.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele 

 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly stanoveny. 
Charakter stavby nevyžaduje. Pouze dodavatel výplní musí provád t zam ení 
stávajících otvor  pro následnou výrobu nových výplní 
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D.1.1.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 
konstrukcí a p ípadných m ení a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných – stanovených p íslušnými 
technologickými p edpisy a normami 

 
Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolní m ení, charakter 
stavby to nevyžaduje 
 

D.1.1.12 Výpis použitých norem 
 

Zákony 
- Č. 183/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním ádu 
- Č. 406/2006 Sb.  Zákon o hospoda ení energií 
- Č. 133/1985 Sb.  Zákon české národní rady o požární ochran  
- Č. 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o zm n  n kterých dalších 

zákon  
- Č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník 
- Č. 309/2006 Sb.  Zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví p i práci 
 
Normy 
- ČSN 73 4301 Obytné budovy 
- ČSN 73 4108 Hygienická za ízení a šatny 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres  stavební části 
- ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 
- ČSN EN 62305-1 Ochrana p ed bleskem 
- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zd ných konstrukcí 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
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ZÁV R 
V zimním semestru jsem si jako téma své bakalá ské práce zvolil stavbu bytového 
domu zasazeného do svažitého terénu v Havlíčkov  Brod . Toto m sto je mým 
bydlišt m, tudíž mi lokalita byla známa. B hem n kolika m síc  jsem vypracoval celý 
projekt pro výstavbu bytového domu. 
 
Součástí projektu jsou architektonické studie, situace, výkresy pro provedení  
stavby, zprávy, výpočty apod. Nedílnou součástí této práce je nejen posouzení z 
požárn  bezpečnostního hlediska, ale také posouzení navrženého objektu z hlediska 
tepelné techniky a akustiky.  
 
B hem vypracování jsem na základ  konzultací provedl n kolik úprav a zm n. 
Konzultoval jsem nejen se svým vedoucím práce, ale také s odborníky na naší škole 
a s n kolika výrobci kv li správnému ešení. P i mém konečném zhodnocení jsem si 
v dom, že by se ada v cí dala ešit lépe a jinak. Toto je však z části zp sobené tím, 
že v pr b hu tvo ení projektu jsem musel skládat zkoušky a vypracovávat r zné 
protokoly do školy a nemohl jsem se zcela soust edit na projekt a také tím, že toto byl 
m j první v tší projekt. 
 
Veškerý obsah bakalá ské práce jsem se snažil vypracovat sv domit  a pečliv , tak 
aby byl v souladu se zadáním. Celá bakalá ská práce pro mne byla p ínosem, 
protože jsem m l možnost vypracovat celou projektovou dokumentaci pro stavbu 
bytového domu, a to pod odborným vedením. V pr b hu práce jsem se naučil nové 
v ci včetn  nových program , které budu moci využít i v budoucí praxi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 
BP  bakalá ská práce 
RD   rodinný d m 
PD  projektová dokumentace 
DSP   dokumentace pro stavební povolení 
1NP   první nadzemní podlaží (p ízemí) 
2NP   druhé nadzemní podlaží 
UT   upravený terén 
PT  p vodní terén 
S   sever 
ŽB  železobeton 
EPS  expandovaný polystyren 
TiZn   titan zinek 
ρ   objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3] 
λ   návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
λD   deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
U   součinitel prostupu tepla [W/m2·K] 
UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2·K] 
Uem   pr m rný součinitel prostupu tepla [W/m2·K] 
Uem,N požadovaná hodnota pr m rného součinitele prostupu tepla [W/m2·K] 
UW   součinitel prostupu tepla okna (dve e) [W/m2·K] 
Ug   součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2·K] 
Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W/m2·K] 
RT   odpor konstrukce p i prostupu tepla [m2·K/ W] 
Rsi   odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran  konstrukce [m2·K/ W] 
Rse   odpor p i p estupu tepla na vn jší stran  konstrukce [m2·K/ W] 
Rsik  tepelný odpor p i p estupu tepla v kout  konstrukcí [m2·K/ W] 
fRsi   teplotní faktor vnit ního povrchu [-] 
fRsi,N   požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnit . povrchu [-] 
θai   návrhová teplota vnit ního vzduchu [°C] 
θsi   vnit ní povrchová teplota konstrukce [°C] 
θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 
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θi   návrhová teplota vnit ního vzduchu v zimním období [°C] 
θsik   vnit ní povrchová teplota v kout  konstrukce [°C] 
Δ θi   teplotní p irážka [°C] 
ξRsi   pom rný teplotní rozdíl vnit ního povrchu [-] 
ξRsik  pom rný teplotní rozdíl vnit ního povrchu konstrukcí v kout  [-] 
A   plocha [m2] 
Ag  plocha výpln  otvor  [m2] 
Af   plocha rámu výpln  otvor  [m2] 
HT   m rná ztráta prostupem tepla 
lg   viditelný obvod zasklení [m] 
φe   relativní vlhkost vzduchu –exteriér [%] 
φi   relativní vlhkost vzduchu –interiér [%] 
BOZP  bezpečnost osob a zdraví p i práci 
PBS   požární bezpečnost staveb 
P.Ú.   požární úsek 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
DP1   neho lavý konstrukční systém 
OB1   obytné budovy první kategorie 
A1   reakce na oheň 
REI 120  požární odolnost konstrukce 
N 1.01  označení požárního úseku 
h   požární výška objektu [m] 
ho   výška otvor  v obvodových a st ešních konstrukcích P.Ú. [m] 
hs   sv tlá výška prostoru [m] 
hu   výška požárního úseku [m] 
S   celková plocha P.Ú. [m2] 
Si   plocha místností v požárním úseku [m2] 
So   celková plocha otvor  v obvodových a st ešních konstrukcích P.Ú. [m2] 
Sp   plocha obvodového nebo st ešního plášt  posuzovaného P.Ú. [m2] 
Spo  požárn  otev ená plocha [m2] 
pv   požární zatížení výpočtové [kg/m2] 
p   požární zatížení (stálé a nahodilé)[kg/m2] 
ps   požární zatížení stálé [kg/m2] 
pn   požární zatížení nahodilé [kg/m2]a součinitel vyjad ující rychlost 

odho ívání látek z hlediska charakteru ho lavých látek [-] 
d   odstupové vzdálenosti [m] 
s   součinitel podmínek evakuace 
l   délka posuzovaného obvodového nebo st ešního plášt  P.Ú. [m] 
SO 01   označení stavebního objektu 
TV   teplá voda 
NN  nízké nap tí, označení IS 
parc. č.  parcelní číslo 
k. ú.   katastrální území 
L   délka 
Ø   pr m r 
mm   milimetr, délková jednotka 
m   metr, délková jednotka 
m2  metr čtvereční, plošná jednotka 
m3   metr krychlový, plošná jednotka 
MPa  megapascal, jednotka tlaku 
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°   stupeň 
%   procenta 
ČSN EN eurokód 
ČSN  česká státní norma 
vyhl.   vyhláška 
§   paragraf 
Sb.   sbírka zákona 
Ks   kus 
tl.   tloušťka 
č.   číslo 
apod.   a podobn  
pozn.   poznámka 
kce   konstrukce 
Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa] 
C 25/30  beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 25 MPa a 

charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 35 MPa 
m n. m.  metr  nad mo em 
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