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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je bytový dům ve Frýdku-Místku, na ulici Pod 

Štandlem. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlaží, kde je 

prostor rozdělen do 9 bytových jednotek a dalších účelových místností v suterénu. 

V rámci práce byla vypracována projektová dokumentace se základními posudky. Pro 

projekt byly navrženy zděné konstrukce z vápenopískových bloků a v případě suterénu 

systém ztraceného bednění. Stropní konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými 

stropními panely, které jsou také nosnou vrstvou pro plochou střechu. Celá budova je 

zateplena systémem ETICS. 

Hlavní vstup je situován na jihovýchodní stěně. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází dva třípokojové byty. Obdobně je to také ve druhém nadzemním podlaží, kde 

se navíc nachází také garsoniéra. Ve třetím podlaží jsou navrženy dva byty o třech a 

čtyřech pokojích. Čtvrté podlaží obsahuje také dva byty, o třech a čtyřech pokojích, ke 

kterým je navržena terasa. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, bakalářská práce, čtyřpodlažní objekt, podsklepený, vápenopískové bloky, 

ztracené bednění, prefabrikované stropní dílce, zateplovací systém ETICS, plochá 

střecha 

ABSTRACT  

The subject of the bachelor thesis is the apartment building in Frýdek-Místek, 

on the street Pod Štandlem. It is an object with four above-ground and one 

underground floor, where space is divided into 9 residential units and other special 

rooms in the basement. The thesis contains the project documentation with basic 

reports. For the project were designed masonry structures from lime sand blocks and, 

in the case of the basement, a lost formwork system. Ceiling structures are made up of 

prefabricated ceiling panels, which are also a supporting layer of the flat roof. The 

entire building is insulated with ETICS. 

The main entrance is situated on the south-eastern wall. On the first floor, there 

are two two-room apartments. Similarly, it is also on the second floor where there is 

also a one-room apartment. On the third floor, there are two apartments with three and 

four rooms. The fourth floor also includes two apartments with three and four rooms 

plus there are terraces designed. 

KEYWORDS  

Apartment building, bachelor thesis, four-storey building, basement, lime sand blocks, 

lost formwork, prefabricated ceiling elements, ETICS thermal insulation system, flat roof 
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Úvod 
 

Pro téma bakalářské práce byla zvolena novostavba bytového domu ve Frýdku-
Místku. Dané téma bylo vybráno z důvodu komplexnosti a pro získání zkušeností 
s návrhem většího objektu, s ohledem na posudky zpracované v projektu. Parcely 
na ulici Pod Štandlem, se z hlediska prostoru a umístění v klidné a vyvýšené části města, 
jevily jako ideální místo pro výstavbu bytových domů. 
 Z původního půdorysného tvaru písmene L, kde docházelo ke kolizním situacím, 
byl s několika dispozičními změnami zvolen jednoduchý obdélníkový tvar, kde je snaha 
o využití prostorů k co největší ploše obytných místností. Objekt je navržen jako 
čtyřpodlažní, podsklepený, s francouzskými okny a v nejvyšším podlaží také 
s prostornými terasami. Budova je zasazena do mírně svažitého terénu a to tak, že okna 
podzemního podlaží musí být opatřena plastovými světlíky pro přívod světla a vzduchu. 
Jako hlavní nosné materiály byly zvoleny vápenopískové bloky a železobeton. Střecha 
je navržena jako plochá s atikou a celý objekt je tepelně odizolován kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS. V návrhu se počítalo také s bezbariérovým řešením, 
tudíž je k objektu navržena rampa a uvnitř se nachází výtah. 
 Cílem práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci s posudky na požární 
bezpečnost, tepelnou techniku, akustiku a osvětlení. Po vypracování výkresové části 
tedy byla provedena jednotlivá posouzení objektu a skrze ně se náležitě upravila 
výkresová část, aby vše vyhovovalo dle norem a výsledných posudků. Vzhledem 
k rozsahu této bakalářské práce a po dohodě s vedoucím práce, není v dokumentaci 
zpracováno druhé a třetí nadzemní podlaží. V požárně bezpečnostním řešení 
a při návrhu stropní konstrukce však tato podlaží zahrnuta jsou. 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Bytový dům ve Frýdku-Místku 
Místo stavby:   Frýdek-Místek, ulice Pod Štandlem, číslo parcely 4723/7 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Radek Nesit 
Místo trvalého pobytu: Krmelínská 780, Brušperk, 739 44 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant:  Projektová kancelář s.r.o. 
    Krmelínská 780, Brušperk, 739 44 
Zodpovědný projektant: Ing. Liliana Šťastná, Ph.D., 0309642,II00, IP00 
Projektant:   Radek Nesit 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- požadavky stavebníka 

- místní ohledání a zaměření stávajících staveb 

- katastrální mapy dané lokality 

- projektová dokumentace 

- Stavební zákon a související předpisy 

- zaměření inženýrských sítí 

A.3 Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území 

 Zájmové území se nachází na okraji katastrálního území Místek. Výstavba 
bytového domu bude probíhat v zastavěném území na ulici Pod štandlem. Pozemek na 
dané účely je vyhovující, jak polohou, tak rozlohou.  
 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

 Stavba se nenachází v záplavovém území, v památkové rezervaci, památkové 

zóně, zvlášť chráněném území a ani v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry dané lokality nebudou realizací stavby výrazně ovlivněny. 

Dešťové vody ze střechy bytového domu budou svedeny přes nově realizované vtoky 

do nově navržené dešťové kanalizační přípojky.  

Pozemek je v mírně svažitém terénu. Zatravněné plochy a plochy pro vsakování 

srážkové vody, jsou dostatečné, tudíž nebude docházet k hromadění vody na pozemku. 



15 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

 Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. Není v rozporu 

s vydaným uzemním rozhodnutím, ani jiným územně plánovacím opatřením. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující, nebo územním souhlasem, 
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, v kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí 

 Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací a 

schválená. Není v rozporu s vydaným uzemním rozhodnutím, ani jiným územně 

plánovacím opatřením. 

 

f) Údaje o dodržení obecních požadavků na využití území 

 Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Všechny požadavky, připomínky a doporučení jsou zohledněny v této projektové 
dokumentaci. 
 

MěÚ Frýdek-Místek – odbor životního prostředí a územního plánování: 
- 1) zákona č. 254/2001Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 
- 2) zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. 
- 3) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
- 4) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 
- 5) zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů. 
- 6) zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů. 
- 7) zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 
- 8) zákona č. 289/1995Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Všechny výše uvedené zákony jsou v souladu s projektovou dokumentací stavby. 

 
 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-
Místek: 

Vydává souhlasné, závazné stanovisko s podmínkou, za předpokladu 
dodržení požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), které je nedílnou součástí 
projektové dokumentace. Ke kolaudaci budou v souladu se zákonem č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložena prohlášení o shodě (resp. 
Ujištění o tom, že prohlášení byla vydána). 
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: 
Souhlasí s projektovou dokumentací. Předložená, projektová 

dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a předpisů souvisejících. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyla zaznamenána žádná 
výjimka, nebo úlevové řešení na řešenou stavbu. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investicí 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyly známé žádné související a 
podmiňující investice. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených uskutečňováním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 

 Projektová dokumentace je zpracována tak, že se dotýká jen pozemků investora, 

na kterých bude probíhat výstavba a následné užívání stavby. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Projektová dokumentace řeší výstavbu bytového domu na ulici Pod Štandlem. 
Název bytového domu „Bytový dům ve Frýdku Místku“. Bytový dům bude podsklepený 
a je navržen se čtyřmi nadzemními podlažími, kde bude celkově 9 bytů. V 1., 3. a 4.NP 
se nachází dvě bytové jednotky, v 2.NP budou 3 bytové jednotky. 
 

b) účel užívaní stavby 

 Objekt má sloužit jako obytný dům. Součástí je také parkoviště pro osoby 
využívající objekt. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Netýká se této stavby 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecně 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 

 Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době 
zpracování dokumentace. Obytný dům je navržen jako bezbariérový. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 

 Navrhovaný objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací a schválený. 

Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky pro dotčené orgány. Projekt není 

v rozporu se žádným právním předpisem vyplývajícím z požadavků dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

 V době zpracování projektové dokumentace nebyla zaznamenána žádná 

výjimka, nebo úlevové řešení na řešenou stavbu. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 Plocha pozemku:     1960,07 m2 
Zastavěná plocha:    292,95 m2 
Procento zastavění:    14,96 % 
Zpevněná plocha:    478,06 m2  
Procento zpevněné plochy:    24,39 % 
Zatravněná plocha:    1189,06 m2 
Procento zatravněné plochy:   60,65 % 
Počet poschodí:    5 
Počet bytů:     9 
Počet osob:     35 
 

i) základní bilance stavby 

 Odhad množství splaškových vod a odhad bilance potřeby vody: 
  Odhad osob: 35 osob 
  Qd= 15l/den/os * 35= 525l/den= 0,53 m3/den  
  Qměs= 0,53 m3/den * 30 dní= 15,9 m3/měs 
  Qrok= 15,9 m3/měs * 12 měsíců= 191 m3/rok 
 
 Nakládání s opady 

Likvidace splaškových a dešťových vod řešena přípojkami ke stávajícím 
sítím 
 

j) základní předpoklady výstavby 

 Doby výstavby se předpokládá v trvání cca třinácti měsíců po započetí stavby. 
Stavba není členěna na etapy, bude stavěna jako jednorázová akce. 
 

k) orientační náklady stavby 

 Cena je stanovená hrubým odhadem na 20 000 000 Kč. 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technické 
a technologické zařízení 

SO  01 – Bytový dům 
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B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Obvod staveniště je vymezený pozemkem s parcelačním číslem 4723/7 

v katastrálním území Místek – viz výkres C. 1 Situace širších vztahů. Příjezd ke staveništi 

je z místní komunikace Pod Štandlem. Staveniště je majetkem žadatele o povolení 

stavby. Staveniště sousedí s pozemky s parcelačním číslem 4723/29, 4723/18 a 

4723/19. 

 

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

Zatřízení základové půdy proběhlo podle průzkumu uskutečněného na parcele. 

K závěrům posudku bylo přihlédnuto. Stavba se nenachází v památkové rezervaci. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Před 
zahájením výkopových prací budou stávající podzemní vedení vytyčena za účastí 
zástupců správců těchto vedení. V době zpracování projektu není známo, že by v místě 
stavby byla jiná ochranná a bezpečnostní pásma. 

V rámci stavby je třeba dodržovat ochranná pásma jednotlivých podzemních 
inženýrských sítí. 

Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí a vedení 
jsou definovány ČSN 73 6005- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

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

 Stavba se nenachází v záplavovém území ani v chráněné přírodní nebo 
památkové rezervaci.  
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Lze předpokládat, 
že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze 
dočasné. Úroveň hlukové hladiny šířící se ze staveniště bude velmi proměnlivá a bude 
záviset zejména na okamžité intenzitě výskytu, umístění a typech strojů a zařízení 
emitujících hluk. 

V objektu se nenachází žádné zařízení, které by vykazovalo takovou hlučnost, 
aby mohl být dotčen hygienický limit v chráněném venkovním prostředí staveb (nejbližší 
obytná zástavba).  

Stavba nemění odtokové poměry v území. Pozemek je svahován směrem 
k cestě. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Realizace stavby nevnáší požadavky na asanaci ani kácení dřevin, či demolici 

jiného stavebního objektu. 
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g) Požadavky na maximální zábory polnohospodářského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Nebyly stanoveny požadavky ze strany odboru životního prostředí ani územního 

plánování. 

 

h) Územně technické podmínky 

  Objekt bude napojený na existující veřejný vodovod a elektřinu, přípojka na 

splaškovou kanalizaci bude napojená do původního řádu. Přípojky jsou zavedené po 

hranici pozemku na severovýchodní straně. Pozemek je přímo napojený na existující 

veřejnou dopravní infrastrukturu. 

 

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

S žádnými věcnými a časovými vazbami stavby, podmiňující, vyvolané, 

související investicemi se neuvažuje. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacita funkčních 
jednotek 

Projektová dokumentace řeší výstavbu bytového domu na ulici Pod Štandlem. 

Název bytového domu „Bytový dům ve Frýdku-Místku“. Bytový dům bude podsklepený  

a je navržen se čtyřmi nadzemními podlažími, kde bude celkově 9 bytů. V 1., 3. a 4.NP 

se nachází dvě bytové jednotky, ve 2.NP budou 3 bytové jednotky. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Nejsou žádné zvláštní požadavky na úpravu území. Jedná se především o 

úpravu ploch pro příjezdové komunikace, výkopy podsklepeného prostoru a základů a 

vyrovnání terénů pro přístup do objektu. Násypy budou vysazeny zelení, aby nedošlo k 

případnému sesuvu půdy. Stavba je v souladu s urbanistickým řešením okolního území. 

K objektu bude veden chodník (vstupní schodiště) a rampa pro bezbariérový přístup. 

Hlavní vstup do objektu je možný ze severovýchodní strany od příjezdové komunikace. 

V jihozápadní části pozemku je umístěna plocha pro parkovací stání, které jsou napojeny 

na vedlejší komunikaci. 

 

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

 Bytový dům bude podsklepený a je navržen se čtyřmi nadzemními podlažími, kde 

bude celkově 9 bytů. V 1., 3. a 4.NP se nachází dvě bytové jednotky, ve 2.NP budou 3 
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bytové jednotky. Fasáda je ve dvou barvách (dle projektové dokumentace). Výplně 

okenních otvorů jsou osazeny plastovými okny s izolačním trojsklem, vchodové dveře 

jsou stejného charakteru. Střecha je jednoplášťová, krytinu tvoří asfaltový pás. Nosný 

systém nadzemních podlaží je tvořen vápenopískovými bloky. Nosný systém suterénu 

je tvořen pomocí ztraceného bednění. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno systémem Vapis. 

Příčky jsou taktéž systémem Vapis. Hlavní vstup do budovy je situován na jihovýchod. 

Podlaha domu je situována o 600 mm nad upraveným terénem.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu a ani na pozemku se nenachází technologie výroby a není třeba 

provozního řešení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Obytný dům je navrhnutý bezbariérově. Přístup do budovy je umožněn rampou 

a do jednotlivých podlaží je možný pomocí výtahu umístněného v prostoru zrcadla 

schodiště. Všechny výškové rozdíly jsou menší než 20 mm. Požadavky na 

bezbariérovost dodrženy podle platných norem. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 

Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době 

zpracování dokumentace. Obytný dům je navržen jako bezbariérový, proto podléhá 

všem bezpečnostním kritériím pro užívání. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 

a) Stavební řešení 

 Stavební pozemek se nachází ve městě Frýdek-Místek na ulici Pod Štandlem. V 

jihovýchodní části pozemku je umístěn hlavní vstup do objektu. K tomuto vstupu vede 

chodník a rampa z hlavní cesty, z ulice Pod Štandlem. V ulici Pod Štandlem, jsou vedeny 

veškeré stávající inženýrské sítě, do kterých se objekt napojí pomocí nových přípojek. 

Jedná se o čtyřpodlažní dům, který je podsklepený. Střecha je řešena jako 

jednoplášťová. Objekt je umístěn dle výkresu situace. 

Hlavní vstup do objektu je v jihovýchodní části. Po vstupu do přízemí se nachází 

zádveří, schodišťový prostor a výtahová šachta, které vedou do dalších podlaží. V patře 

se nachází vstup do dvou bytových jednotek. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Svislé nosné stěny v nadzemních podlažích jsou vyzděny z vápenopískových 

bloků systému Vapis, stejně tak i příčky. Suterén je vyzděn pomocí ztraceného bednění. 

Schodišťové jádro výtahu je ze železobetonu. Základy budovy jsou tvořeny pomocí 

betonových základových pásů. Suterénní zdivo je zaizolováno pomocí XPS Synthos 

Prime G 30L tloušťky 120 mm. Obvodové zdivo je zatepleno izolaci z polystyrénu EPS 
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GREYWALL tloušťky 150 mm. Strop je tvořen předpjatými prefabrikovanými panely 

Spiroll. Spádová vrstva střechy je tvořena pomocí spádových klínů min. 3%. Tepelná 

izolace střešní konstrukce je zabezpečená systémem ISOVER 100 F o tloušťce 180 mm. 

Vrchní vrstvu střechy tvoří hydroizolační vrstvy z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Všechny stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a použita je 

běžná technologie výstavby. Statická únosnost stavebních materiálů je garantovaná 

výrobcem systémů a jednotlivých prvků. Bližší určení řeší samostatný posudek statika. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických 
a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

 Dispozice budovy je řešena tak, že veškeré technické zařízení budov je 

soustřeďováno do šachet, dle projektové dokumentace. Samotné rozvody jsou potom 

vedeny v předstěnách anebo jsou pro ně vysekány drážky. Napojení na technické sítě 

jsou: vodovod, NTL plynovod, kanalizace splašková a dešťová a přípojka NN. Napojení 

je řešeno v projektové dokumentaci. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Jednotlivé technické a technologické zařízení jsou zakresleny a blíže popsané 

v jednotlivých částech projektové dokumentace. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řeší samostatná část dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

Z dokumentace vyplývá, že objekt vyhoví na požadavek odstupových vzdáleností i 

zhodnocení stavebních konstrukcí 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Řeší samostatná část dokumentace E. Stavební fyzika. Z dokumentace vyplývá, 

že objekt vyhoví na požadavek součinitele prostupu tepla a teplotní faktor vnitřního 

povrchu i v koutech. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 Řeší samostatná část dokumentace E. Stavební fyzika. Z dokumentace vyplývá, 

že objekt vyhoví na požadavek součinitele prostupu tepla obálky budovy a objekt je 

zařazen do kategorie B – úsporná. 
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c) Posouzení využití alternatívních zdrojů energie 

 Objekt nevyužívá žádné alternatívní zdroje energie. 

 

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

Větrání v objektu je přirozené otvíráním oken a dveří. Odvětrávání koupelen, 

toalet a digestoře zajištěno vlastními odvětrávacími jednotkami, napojené na odvětrávací 

průduch – není předmětem této dokumentace. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno 

navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno 

jednotlivými osvětlením podle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. 

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který 

by mohl zhoršit současní hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk 

a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující 

pro dané prostředí. Území je určené k zástavbě obytných budov, rušivé zdroje z okolí 

nejsou známy.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikání radonu do podloží 

Z důvodu zastavěnosti okolních parcel nebylo nutné uskutečňovat geologický 

průzkum a měření objemové aktivity radonu. Ochrana je zabezpečená pomocí 

komplexního systému izolace spodní časti stavby, která zabraňuje pronikání vlhkosti a 

chrání stavbu před pronikáním radonu z půdy. Je tvořena dvěma vrstvami SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 V lokalitě se namáhání bludnými proudy nepředpokládá. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 Vzhledem k tomu, že stavba bude umístěna v obytné zóně, není potřebné řešit 

zvláštní ochranu vnitřních prostor objektu před zdrojem venkovního hluku a postačí 

útlum použitých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude umístněný žádný zdroj 

vibrací a hluku. 

 

e) Protipovodňové opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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B.3 Připojeni na technickou infrastrukturu  
 

a) Zapojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na sítě technické infrastruktury v následujících místech: 

- Vodovod - vodoměrná šachta na pozemku 

- Plynovod - plynoměr vedle chodníku při komunikaci 

- Kanalizace - revizní šachta na pozemku 

- Rozvod NN - nutné zřídit trafostanici, elektroměr na hranici pozemku u 

komunikace 

-  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Rozměry, výpočty a délky budou uvedeny v samostatné technické zprávě 

jednotlivých profesí. 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 

 Přístup k budově bude možný z veřejné komunikace. Již je vybudována 

příjezdová cesta do jihozápadní části pozemku z ulice Pod Štandlem, zde budou 

zbudované parkovací místa. 

 

b) Napojení území na existující dopravní infrastrukturu 

 Příjezd k pozemku je možný z ulice Pod Štandlem, vedlejší komunikace šířky 6m. 

 

c) Doprava a hluk  

 V okolí se nenachází významný zdroj hluku, co nepředpokládá zvýšené nároky 

na ochranu proti hluku z okolí. Na pozemku stavebníka je umožněno stání osobních 

automobilů pro uživatele i návštěvy. 

 

d) Pěší a cyklistické cesty 

 Již je zřízena pěší stezka k hlavnímu vstupu z ulice Pod Štandlem. Cyklistické 

stezky zřízeny nebudou. U vstupu je vedena i rampa pro bezbariérový přístup. 

 

B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

 V zastavěné ploše se bude terén zbavovat ornice, která se následně rozprostře 

po ploše určené pro pěstování. 
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b) Použité vegetační prvky 

 Veškerá volná plocha bude zatravněná. Na pozemku se vysadí několik ovocných 

stromů a u vstupu do objektu budou vysazené okrasné květiny, či dřeviny. 

 

c) Biotechnické opatření 

 Tento projekt neřeší.  

 

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

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

 Stavba nemá vážnější vliv na životní prostředí a nepředpokládá se negativní 

dopad na ovzduší, vodu a půdu. Rovněž se nepředpokládá zvýšení výskyt NO a hluku, 

jelikož se jedná o obytnou budovu. Na odvoz odpadků bude při komunikaci vyhrazené 

sběrné místo s kontejnery (dle PD). Popis ochrany životního prostředí v průběhu 

výstavby je popsaný v samostatné části B. 8. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny, rostliny ani živočichové, kteří 

vyžadují zvláštní ochranu. Po dokončení stavby bude zachován současný stav fauny i 

flóry a nedojde k výraznější změně ekologie v krajině. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 V dosahu stavby se nenachází evropský významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 

2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovaného řízení nebo 
stanoviska EIA 

 Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA se nevyžaduje. 

 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochrana původní zeleně: V okolí stavby se nachází zeleň, která nebude stavbou ani 

jejím užíváním dotknutá. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určený pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v případě 

ohrožení využívat místní systém ochrany obyvatelstva. Stavba je situovaná tak, že 

umožňuje příjezd a zásah vozidel IZS, hlavně vozidel HZS a zdravotní služby, stavební 

řešení je navržené tak, aby byl umožněn únik osobám v případě ohrožení. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

 Staveniště bude v průběhu stavby zajištěno dodávkou elektrické energie a vody 

z nově vybudovaných přípojek. Dodavatel stavby si smluvně zajistí odběr energií a 

dohodne podrobný způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i 

s příslušným správcem sítě. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 Nevyžaduje se odvodnění staveniště. Pokud by vlivem přívalového deště došlo 

k zaplavení stavební jámy, bude voda odčerpána čerpadly. Hladina podzemní vody 

nenarušuje budoucí výstavbu. 

 

c) Napojeni staveniště na existující dopravní a technickou infrastrukturu  

 Pro odběr elektřiny v průběhu výstavby bude využíván vnitřní systém rozvodů, 

napojený na přípojku. Zásobování stavby bude zajištěno z hlavní komunikace. 

 

d) Vliv uskutečňovaní stavby na okolní stavby a pozemky 

 Při realizaci stavby je třeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 

hluku, vibrací a prašnosti. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, odstranění dřevin 

 Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oplocené 

v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla 

zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí 

stavby z hlediska hlukových poměrů, je třeba důsledně postupovat podle nařízení vlády 

ze dne 21. 1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 

před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 

Sb. a hlavně § 11 – Hluk v chráněných venkovních prostorech staveb a § 22 – Nejvyšší 

přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použité běžné drobné stavební elektrické 

stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, 

vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při uskutečňování stavby, bude v časovém 

rozmezí podle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přístupnou 

ekvivalentní hladinu akustického tlaku podle příslušného předpisu splněné. Skladovaný 
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prašný materiál bude řádně zakrytý a při manipulaci bude pokud možno postřikovaný 

vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít úložnou 

plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřené. Zároveň budou při odjezdu na 

veřejnou komunikaci očištěné. 

 Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 

č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho vykonávajícími předpisy a předpisy, s ním související 

(vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při všech pracích je nutno dodržovat 

bezpečnostní předpisy. Staveniště se musí zařídit. Upořádat a vybavit přístupovými 

cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně uskutečnit 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

 Trvalý zábor bude vymezený vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Když to 

bude nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých pozemcích, hlavně v průběhu 

napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 

nevyhnutelně nutnou a budou dopředu dohodnuty s příslušným vlastníkem pozemku a 

správcem sítě. 

 

g) Maximálně produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

Čištění vozidel opouštějící staveniště a dojde-li vlivem výstavby ke znečištění 

pozemních komunikací, pak se také vyčistí tyto komunikace. Dodržování veškerých 

dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi opatření, které zabrání 

úniku ropných látek do zeminy při provozu a plnění pohonných hmot do mechanismů a 

dopravních prostředků chránění vzrostlé zeleně v prostoru staveniště. TKO ze zařízení 

staveniště budou vysypávány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem, nebo 

smluvním partnerem zajišťující likvidaci dle vyhlášky o odpadech č.381/2001, která byla 

nahrazena vyhláškou 374/2008. 

Při stavbě bude vzniklý odpad, v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. 

o odpadech, jeho vykonávajícím předpisům a předpisům s ním souvisejícím, roztříděn, 

řádně uložen na staveništi a následně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu 

nebezpečných odpadních látek zajistí zhotovitel jejich řádné oddělení a bezpečné 

uložení a zabezpečí, aby nemohly být zneužity cizími osobami. 

Dřevo může být alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí 

být odpady spalovány na volném prostranství.  

 

Seznam odpadů: 

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy  

08 01 11 odpadní barvy a laky 

08 04 09 odpadní lepidla a těsnicí materiály 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

12 01 13 Odpady ze sváření 
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15 01 Obaly (včetně oddělené sběrného komunálního obalového 

odpadu) 

17 01 01 Beton  

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 03 Zemina a kámen 

17 09 04 Směsné stavebné a demoliční odpady 

 

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

 Zemní práce budou uskutečňované pouze v potřebném rozsahu pro zhotovení 

základových konstrukcí a přípojek. Nepředpokládá se nutnost přísunu nebo deponie 

zeminy. Výkop ze základů bude znovu použitý na násypy okolo stavby a vyrovnání 

terénu 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Je nutno dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se 

uskutečňování staveb a ochrany životního prostředí. V průběhu realizace budou vznikat 

běžné stavební odpady, které budou odvážené na řádné skládky k tomu určené. 

Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby, budou používat mobilní 

WC. Se vším odpadem, který vznikne při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 

v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho vykonávajícím předpisům a 

souvisejícím předpisům. Stavební suť a další odpady, které je možné recyklovat, budou 

recyklované u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odvážené na 

řádné skládky k tomu určené.  

  Výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

 Při uskutečňování stavebních a montážních prací, musí být dodrženy všechny 

platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

dodavatele. Hlavně základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro 

uskutečnění staveb. Tato podmínka se vztahuje i na smluvní partnery dodavatele, 

investora a další osoby oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy 

obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a vykonávání 

stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly vykonávané 

účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly, zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby. 

 V průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména: 

- řádné oplocení staveniště 

- pravidelná školení osob, pohybujících se na stavbě 
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- údržbu okolních ploch, dotčených vlivem stavby 

- potřebné pracovní pomůcky pro ochranu zdraví 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 

Bezpečnost při provádění stavby bude zajištěna dle Vyhlášky ČÚBP a ČÚB č. 324/1990 

Sb., která byla nahrazena vyhláškou 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích. 

Obecně se bezpečnost a hygiena práce v řešeném provozu bude řídit 

následujícími předpisy: 

- bezpečnost práce je upravována zákonem č. 174/1968 Sb., o státním 

odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 

159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 

124/2000 Sb. 

- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, 

- požární ochrana řešena dle Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

ve znění pozdějších změn a předpisů (poslední 350/2011 Sb.), 31 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 

- Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů 

a Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 a novelizace č. 

41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Úpravy pro 

bezbariérové užívaní výstavbou dotknutých staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu stavebníka a okolí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavnou nebudou dotčeny stavby pro 

bezbariérové užívání. 

 

k) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Nevyžadují se žádná opatření. 

  

l)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

 Nevyžadují se žádné speciální podmínky. 

 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 9 / 2018 – hrubá stavba 

 1 / 2019 – inženýrské sítě, vnitřní stavební úpravy 

 10 / 2019 – vnější stavební práce a dokončovací práce 
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D.1.1.a).1 Účel objektu 

Obsahem projektové dokumentace je bytový dům ve městě Frýdek-Místek, na 

ulici Pod Štandlem, parcela č. 4723/7. Objekt je určen k obytné funkci. Jedná se 

o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu s devíti byty. 

 

D.1.1.a).2 Zásady architektonického, funkčního a dispozičního 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 

přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientací. 

a) Architektonické řešení 

Objekt je podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. Střecha je jednoplášťová 

plochá, kde vrchní vrstvu tvoří hydroizolační SBS modifikované asfaltové pásy. Hlavní 

vstup do objektu je situován na jihovýchodní stranu a je zapuštěný do budovy. Ke vstupu 

vede chodník se vstupním schodištěm i rampou. Objekt je situován v mírném svahu. 

Barvy fasády jsou krémová a hnědá. Výplně otvorů jsou plastové okna s izolačním 

trojsklem s rámem bílé barvy zevnitř a černohnědé barvy zevně. Venkovní parapety jsou 

tažené klempířské výrobky hnědé barvy. Francouzská okna jsou jištěny nerezovým 

zábradlím. Exteriérové zábradlí na terase a u vstupu je také nerezové.. Soklová část 

objektu je z marmolitu hnědé barvy. Odstupové vzdálenosti od objektu jsou dostatečné. 

 

b) Funkční a dispoziční řešení 

 Vchod do objektu je na jihovýchodní stěně a skrze něj se vejde do prostorného 

zádveří, kde najdeme poštovní schránky a vývěsku s oznámením. Poté následuje 

schodiště s výtahem. Vstup do suterénu je umožněn pomocí schodiště vede přes všech 

5 podlaží. V podzemním podlaží můžeme najít sklady jednotlivých bytů, úklidovou 

místnost, technickou místnost, místnost náhradního zdroje energie se serverovnou a 

společnou kolárnu a kočárkárnu. Místnosti jsou odvětrávány přirozeně pomocí 

anglických dvorků. Ve všech nadzemních podlažích se nachází byt se dvěma obytnými 

místnostmi, obývacím pokojem s jídelnou, kuchyní, předsíní, koupelnou a toaletou. 

V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou takové byty dva. Dále je v druhém 

nadzemním podlaží také garsoniéra s předsíní a koupelnou s wc. Ve třetím a čtvrtém 

nadzemním podlaží najdeme další byt ve složení se třemi obytnými místnostmi, 

obývacím pokojem s jídelnou, kuchyní, předsíní, koupelnou a toaletou. Ve čtvrtém 

nadzemním podlaží je obývací pokoj zmenšen o plochu teras. 

 

c) Řešeni vegetačních úprav objektu 

Po ukončení prací dojde ke zpětnému zatravnění pozemku. Budou vysazené 

ovocné dřeviny a okrasné květiny. 

 

d) Užívaní objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je řešen bezbariérově. Napojení příjezdové komunikace na veřejnou 

komunikaci bude řešené tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly více než 20 mm. 
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D.1.1.a).3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 

zastavěné plochy, osvětlení a oslunění 

a) Kapacitní údaje 

 Plocha pozemku:     1960,07 m2 
Zastavěná plocha:    292,95 m2 
Procento zastavění:    14,96 % 
Zpevněná plocha:    478,06 m2  
Procento zpevněné plochy:    24,39 % 
Zatravněná plocha:    1189,06 m2 
Procento zatravněné plochy:   60,65 % 
Počet poschodí:    5 
Počet bytů:     9 
Počet osob:     35 

  

D.1.1.a).4 Technické a konstrukční řešení, požadovaná 

životnost 

Objekt je podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. Konstrukční výška je ve 

všech podlažích 3000 mm a světlá výška všech místností v objektu je 2600 mm. Střecha 

je jednoplášťová plochá, kde vrchní vrstvu tvoří hydroizolační SBS modifikované 

asfaltové pásy a spádová vrstva je tvořena spádovými klíny z EPS. Nosný systém 

suterénu tvoří betonové stěny ve ztraceném bednění a ve vyšších podlažích 

vápenopískové bloky. Příčky jsou taktéž z vápenopískových bloků. Stropy jsou řešeny 

předpjatými stropními panely. Podlaha prvního nadzemního podlaží je situována o 600 

mm výše než upravený terén přilehlý k objektu. Celý objekt je postaven na základových 

pásech z monolitického betonu. Fasádní úprava povrchu je v krémovém a hnědém 

odstínu. Exteriérové parapety jsou hnědé barvy z taženého pozinkovaného plechu. 

Rámy a křídla oken a dveří jsou bílé barvy v interiéru a černohnědé barvy v exteriéru. 

Objekt bude napojený na přípojky vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu. V okolí 

objektu jsou navrženy travnaté plochy, plochy s ovocnou dřevinou a okrasnými květinami 

a zpevněné plochy jsou opatřené dlažbou nebo pohledovým betonem. 

 Životnost stavby se odhaduje na 100 let, bez ohledu na živelné nebo jiné 

katastrofy. 

 

D.1.1.a).5 Stavebně technické řešení – Hlavní stavební výroba 

a) Zemní práce 

 Výkopové práce budou obsahovat sejmutí ornice do hloubky 300 mm a strojní 

hloubené výkopy pro základové pásy a také výkopy pro vedení inženýrských sítí od 

místa napojení v objektu na hranici pozemku. Podle podmínek určených v územním 

rozhodnutí, se před začátkem zemních prací, objekt vytyčí lavičkami. Označí se výškový 

bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky.  

Stáhnutá ornice se uloží na skládku na pozemku. Následně se vykope stavební 

jáma pro suterén a následně rýhy pro základové pásy. Vytažená hlína z výkopů a rýh 

bude ponechána na skládce na pozemku pro zpětné zásypy a hrubé terénní práce. Dále 

se vykoná ruční začištění základové spáry. Podle projektu se taktéž vykopou rýhy pro 
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přípojky sítí. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí, musí být vyspádované směrem od 

objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 

Dále tyto práce projekt neřeší. 

 

b) Základové konstrukce 

 Objekt bude založen na původní únosné zemině s tabulkovou únosností 350 

kPa. Zemina je propustná, proto není nutný návrh drenáže. Základové pásy budou 

zhotoveny z prostého betonu třídy C16/20. Rozměry pásů pod obvodovými stěnami jsou 

700*500 mm a pod vnitřními nosnými stěnami 1000*600 mm. Roznášecí deska tl. 150 

mm bude z prostého betonu třídy C16/20. V základových pásech budou vytvořeny 

jednotlivé přechody pro inženýrské sítě – tento projekt neřeší. 

 

c) Svislé konstrukce 

Suteréní nosné zdivo šířky 300 mm bude provedeno z betonu C25/30 a 

ztraceného bednění s rozměry 500*300*250 mm vyztužené ocelí B500B. Zalité bude po 

3-4 vrstvách. Obvodové i vnitřní nosné zdivo prvního až čtvrtého nadzemního podlaží 

široké 300 mm, bude vytvořeno z vápenopískových bloků Vapis, s rozměry 300*250*249 

uložené na maltu pro tenké spáry Vapis. Nenosné dělící příčky budou vytvořeny také 

z vápenopískových bloků Vapis, s rozměry 115*500*249 uložené na maltu pro tenké 

spáry Vapis. Obvodová stěna u terasy bude z vápenopískových bloků Vapis, s rozměry 

200*250*249 uložené na maltu pro tenké spáry Vapis. 

 

d) Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných předpjatých panelů Spiroll 

výšky 250 mm. Obvodové a vnitřní železobetonové věnce budou vyztuženy podle 

statického výpočtu. V nadzemních podlažích budou věnce tvořeny věncovkami Vapis a 

budou posunuty o úroveň níže, tzn. o jeden výškový modul, který činí 250 mm. Věnce 

zde budou zároveň plnit funkci okenních překladů. Nad dveřními otvory, budou umístěny 

překlady tvořené věncovkami Vapis a železobetonem. V suterénu budou umístěny 

překlady PREFA. Vše je navrženo a uvedeno v projektové dokumentaci. 

 

e) Střešní konstrukce 

 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá s klasickou skladbou vrstev. 

Vrchní vrstva je tvořena dvěma hydroizolačními SBS modifikovanými asfaltovými pásy. 

Tepelná izolace střechy je zajištěna EPS 100 F o tloušťce 180 mm. Spádová vrstva je 

tvořena pomocí spádových klínu z EPS o minimální tloušťce 20 mm a v minimálním 

spádu 3%. Odvod srážkové vody je řešený pomocí dvou střešních vpustí včetně 

ochranných košů pro zachytávání hrubých nečistot. Okraj je ohraničený atikou vyzděnou 

z vápenopískových bloků Vapis o rozměrech 150*250*249. Oplechování atiky je řešeno 

taženým pozinkovaným plechem tl. 0,63 mm. Nad schodištěm se nachází také střešní 

výlez. 
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f) Schodiště 

 Vnitřní schodiště vede přes všechna podlaží a je řešeno jako dvouramenné přímé 

s mezipodestou. Schodiště je tvořeno železobetonovou lomenou deskou tl. 100-135 mm 

s podestovými nosníky uloženými na schodišťové stěny. V suterénu je zakotvená do 

samostatného základového pásu s rozměry 600*300 mm. Nášlapná vrstva je tvořena 

lepenou keramickou dlažbou tl. 10 mm. Každé rameno má 9 stupňů o rozměrech 

300*166,67 mm. 

 

D.1.1.a).6 Stavebně technické řešení – Pomocná stavební 

výroba 

a) Izolace proti vodě 

 Pro izolaci spodní stavby jsou navrženy 2 SBS modifikované asfaltové pásy, kde 

jeden je nataven bodově a druhý celoplošně na základovou desku a obvodové stěny 

v suterénu. Podkladní beton bude opatřený penetračním nátěrem z asfaltové emulze. 

Tloušťka jednoho pásu je 4 mm, celková tloušťka 8 mm. Pásy se nataví ve dvou 

překrývajících se vrstvách. Izolace střechy je zabezpečena taktéž 2 SBS asfaltovými 

modifikovanými pásy tloušťky 3 a 4,5 mm. Pojistná hydroizolace, která plní také funkci 

parozábrany je z 3 mm tlustého SBS modifikovaného asfaltového pásu. 

 

b) Tepelná izolace 

 Tepelná izolace suterénního obvodového zdiva je tvořena extrudovaným 

polystyrénem XPS Synthos Prime G 30L o tloušťce 120 mm. Lepený je pomocí lepidla 

a stěrky LM710. Překrytý je nopovou fólií o výšce nopu 20 mm. Tepelnou izolaci 

v nadzemních podlažích tvoří fasádní desky z expandovaného polystyrénu Isover 

GREYWALL tloušťky 150 mm. Lepená je pomocí lepidla a stěrky LM710. Následné 

překrytí izolace je stěrkovou hmotou LM710 kde je vložena sklovláknitá tkanina. Pro 

izolaci střechy jsou použity desky EPS 100 F a spádové desky tloušťky 20-258 mm z 

EPS. 

 

c) Truhlářské výrobky 

V objektu to jsou výplně vnitřních dveří s obložkovými zárubněmi. Jsou popsány 

ve výpisu dveří. 

  

d) Klempířské výrobky 

K oknům jsou navrženy plechové parapety, dále je plechem tvořen také svod a 

okap u terasy a také oplechování atiky. Výrobky jsou popsány ve výpisu klempířských 

výrobků. 

 

e) Zámečnické výrobky 

Veškeré zábradlí v objektu je navrženo z nerezové oceli. Z této oceli jsou také 

navrženy kotvící bezpečnostní body na střeše a mřížky pro přívod a odvod vzduchu u 
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vnitřních tepelných čerpadel. Dále zde také patří ocelová výměna použita ve stropních 

konstrukcích. Výrobky jsou blíže popsány ve výpisu zámečnických výrobků. 

 

f) Plastové výrobky 

 V celém objektu jsou osazeny plastové šestikomorové okna s izolačním trojsklem 

Vekra Premium Evo. Okna jsou jednodílné nebo dvoudílné. Jsou sklápěcí a otvíravé. 

Kování je celoobvodové, osazené 2 bezpečnostními rámovými uzávěry. Součástí okna 

je také plastový interiérový parapet. Barva všech rámu oken je bílá v interiéru a 

černohnědá v exteriéru. Vchodové dveře do objektu jsou taktéž plastové, s výplní a 

prosklením. Dveře jsou dvoukřídlé s bezpečnostním sklem. Bezpečnost zajišťuje zámek 

s 5 uzamykacími místy. Kování je celoobvodové. Barva dveří je bílá z interiéru a 

černohnědá z exteriéru. Technické vlastnosti dveří jsou stejné, jako pro okna. Dále se 

v objektu nachází sklepní světlíky umístěné v suterénu, střešní výlez v prostoru 

schodiště a také střešní vpusti s ochranným košem a pojistné přepady. Výrobky jsou 

blíže popsány ve výpisu plastových výrobků. 

 

g) Podlahy 

 V zádveří a schodišťovém prostoru, je použita jako nášlapná vrstva keramická 

dlažba lepená celoplošně flexibilním lepidlem Ceresit CM16. V suterénu je jako nášlapná 

vrstva použitý epoxidový nátěr, nanesen na cementový potěr Cemix. Uvnitř bytů, kde je 

nášlapná vrstva tvořena keramickou dlažbou nebo laminátovými deskami, je zbudováno 

i podlahové vytápění. Jako nášlapná vrstva je keramická dlažba lepena lepící maltou 

Ceresit CM a laminátové desky pokládány na mirelon. V místnostech se zvýšenou 

vlhkostí je navíc hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. V exteriéru je na terase použita 

keramická dlažba na terčích.  

 

h) Obklady 

 V koupelnách a na toaletách jsou použité keramické obklady do výšky 1800 mm. 

Obklady jsou lepeny lepící maltou Ceresit CM16. 

 

i) Malby, nátěry a omítky 

 Omítky jsou všechny vápenocementové Cemix tloušťky 15 mm, nanášené ručně. 

V exteriéru je použita silikátová omítka Cemix tloušťky 3 mm. 

 

j) Zpevněné plochy 

Okapový chodník kolem objektu je tvořen betonovou dlažbou se spádem směrem 

od objektu. Další chodníky určené ke komunikaci na pozemku a přístupu k objektu jsou 

tvořeny betonovou zámkovou dlažbou. Veškerá dlažba je uložena do lože z drceného 

kameniva. Největší zpevněnou plochou je parkoviště na jihozápadní straně pozemku a 

jeho povrch je tvořen pohledovým betonem. Do objektu vede vstupní schodiště, které je 

z železobetonu a nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba. Do objektu také vede rampa, 

která je z pohledového betonu. 
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D.1.1.a).7 Tepelně technické posouzení vlastnosti objektu  

Objekt je zařazen do skupiny B – úsporná. Kompletní posouzení objektu viz 

Stavební fyzika a Energetický štítek. 

 

D.1.1.a).8 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrologického průzkumu  

Budova bude založena na základových pásech o rozměrech 1000*600 mm u 

vnitřních nosných stěn a 700*500 mm u obvodových stěn. Vytvořeny budou z betonu 

třídy C16/20. Základové pásy budou založené v nezámrzné hloubce dle projektu. 

Rozměry základů jsou stanovené na základě statického výpočtu s ohledem na druh 

zeminy – viz příloha výpočtu základů. 

 

D.1.1.a).9 Vliv objektu a jeho užívaní na životní prostředí 

Stavba nemá vážnější vliv na životní prostředí a nepředpokládá se negativní 

dopad na ovzduší, vodu a půdu. Rovněž se nepředpokládá zvýšení výskytu NO a hluku, 

jelikož se jedná o obytnou budovu. Na odvoz odpadků bude při komunikaci vyhrazené 

sběrné místo s kontejnery (dle PD). Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují 

vysokou hodnotou tepelného odporu, co přispívá ke snížení spotřeby energie, ve 

výsledku působí příznivě na životní prostředí. 

 

D.1.1.a).10  Dopravní řešení 

Přístup k budově bude možný z veřejné komunikace. Již je vybudována 

příjezdová cesta do jihozápadní části pozemku z ulice Pod Štandlem, zde budou 

zbudované parkovací místa. Parkovací místo pro invalidy bude zbudováno 

v severovýchodní části pozemku u prostoru vyhrazeného pro odpadní nádoby. Zde je 

také prostor pro možný příjezd ZHS či jiných pomocných složek. 

 

D.1.1.a).11  Ochrana objektu před škodlivými vlivy venkovního 

prostředí, protiradonové opatření 

Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu 

před škodlivými vlivy venkovního prostředí. Pozemek je v oblasti s velmi nízkým 

radonovým indexem, proto nejsou potřebné žádné protiradonové opatření. 
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Závěr 
 

 Při návrhu objektu bylo třeba vyřešit různé problémy, které vznikaly neustálými 

změnami celkové dispozice budovy i jednotlivých bytů. Po vypracování a odsouhlasení 

přípravných a studijních prací následovalo rozpracování technických výkresů a byly 

navrženy materiály a skladby konstrukcí. Při zpracování posudků se však musely 

v projektu některé věci změnit, tak aby skutečně vše vyhovělo a výkresová dokumentace 

se musela náležitě upravit. Vypracovávání konečných posudků a celé výkresové 

dokumentace poté bylo doděláváno souběžně. Na závěr se vypsaly veškeré výrobky 

použité v dokumentaci do výpisu výrobků a proběhla úprava technických zpráv do finální 

podoby. 

 U celého obsahu bakalářské práce byla vynakládána snaha o svědomité a 

pečlivé vypracování v souladu se zadáním, normami a zvyklostmi. Při návrhu většího 

objektu, kde bylo třeba také řešit jednotlivé posudky, byla možnost rozšiřovat své osobní 

obzory a také možnost naučit se více přemýšlet o řešení nejrůznějších konstrukčních 

detailů a náročnějších úkolů.  
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Seznam použitých zdrojů 
 

Normy a vyhlášky: 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů 

 

ČSN 73 0090 – Zakládání staveb 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 

zásady 

ČSN 73 0550 – Stanovení tepelně technických vlastností konstrukcí při stavbách 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

[30] 

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 

ČSN 73 1000 – Zakládání stavebních objektů 

ČSN 73 1101 – Navrhování zděných staveb 

ČSN 73 1701 – Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 3050 – Zemní práce 

ČSN 73 3610 – Klempířské práce 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 0810:04/2009- Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

ČSN 73 0833:09/2010- Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0802:05/2009- Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

BD  bytový dům 

NP  nadzemní podlaží 

1S  První podzemní podlaží 

ŽB  železobeton 

SZ  severozápad 

SV  severovýchod 

JZ  jihozápad 

JV  jihovýchod 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

XPS  extrudovaný polystyrén 

EPS  expandovaný polystyrén 

RAL  označení odstínu barvy 

min  minimálně 

max  maximálně 

tl  tloušťka 

d  tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

A  plocha [m2] 

Rdt  svislá výpočtová únosnost [kPa] 

Ri  tepelný odpor i-té vrstvy konstrukce [m2.K.W–1] 

λi   součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy [W/(m.K)] 

RT   celkový tepelný odpor při prostupu tepla [m2.K.W–1] 

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu [m2.K.W–1] 

Rse   tepelný odpor při prostupu tepla na venkovním povrchu [m2.K.W–1] 

RT   celkový tepelný odpor při prostupu tepla [m2.K.W–1] 

U   součinitel prostupu tepla v [W/(m2.K)] 

θsi,min   nejnižší povrchová teplota v [°C] 

θai  teplota v interiéru v [°C] 

θe   teplota v exteriéru v [°C] 

fRsi  teplotní faktor v interiéru [–] 

φ  vlhkost 

fRsi,cr   kritický teplotní faktor [–] 

fRsi, N  normová hodnota teplotního faktoru v interiéru [–] 

ξRSIK tepelný rozdíl vnitřního povrchu v rohu pro napojení dvou venkovních 

konstrukcí [–] 

RSIK  odpor při prostupu tepla v interiéru 0,25 m2.K.W-1 

θsi,minR   nejnižší vnitřní povrchová teplota v rohu [°C] 

R´W   stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

RW   laboratorní vážená neprůzvučnost [dB] 

R´W,N  normová hodnota [dB] 

L´W,N  akustický tlak kročejového zvuku [dB] 

Sp  plocha požárního úseku v [m2] 
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Spo  plocha požárně otevřených ploch v [m2] 

Po  procento požárně otevřených ploch v [%] 

Pv  výpočtové požární zatížení [kg×m–2] 

PBS  požární bezpečnost staveb 

PÚ  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

DP1  nehořlavý konstrukční systém 

REI 180 označení odolnosti konstrukce 

N1.05  označení požárního úseku 

HUP  hlavní uzávěr plynu  

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ  revizní šachta 

C16/20 třída betonu 

B500B  třída oceli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

6 Seznam příloh 
 

Složka A - Přípravné a studijní práce 

 Studie: A.1 Studie – Půdorys 1NP     M 1:100 

  A.2 Studie – Půdorys 2NP     M 1:100 

  A.3 Studie – Půdorys 3NP     M 1:100 

  A.4 Studie – Půdorys 4NP     M 1:100 

  A.5 Studie – Půdorys 1S     M 1:100 

A.6 Studie – Řez objektem     M 1:100 

A.7 Studie – Severozápadní a severovýchodní pohledy M 1:100 

  A.8 Studie – Jihovýchodní a jihozápadní pohledy  M 1:100 

 3D vizualizace objektu 

  

 

Složka C - Situační výkresy 

 C.1 Situace širších vztahů      M 1:750 

 C.2 Celkový situační výkres       M 1:200 

 C.3 Koordinační situační výkres      M 1:200 

 

Složka D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 

 D.1.1.1 Půdorys 1NP       M 1:50 

 D.1.1.2 Půdorys 4NP       M 1:50 

 D.1.1.3 Půdorys 1S       M 1:50 

 D.1.1.4 Řez A – A´       M 1:50 

 D.1.1.5 Řez B – B´       M 1:50 

 D.1.1.6 Severozápadní pohled     M 1:50 

 D.1.1.7 Severovýchodní pohled     M 1:50 

 D.1.1.8 Jihovýchodní pohled      M 1:50 

 D.1.1.9 Jihozápadní pohled      M 1:50 

D.1.1.10 Výpis skladeb podlah     M 1:10 

 D.1.1.11 Výpis skladeb stěn      M 1:10 

 D.1.1.12 Výpis dveří      

 D.1.1.13 Výpis oken 

 D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků 

 D.1.1.15 Výpis plastových výrobků 

 D.1.1.16 Výpis klempířských výrobků 

  

Složka D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení 

 D.1.2.1 Výkres základů      M 1:50 

 D.1.2.2 Půdorys stropu nad 1S     M 1:50 

 D.1.2.3 Půdorys stropu nad 1NP     M 1:50 

 D.1.2.4 Půdorys stropu nad 2NP A 3NP    M 1:50 

 D.1.2.5 Půdorys stropu nad 4NP     M 1:50 

 D.1.2.6 Výkres střechy      M 1:50 

 D.1.2.7 D1 – detail atiky      M 1:5 



45 

 

D.1.2.8 D2 – detail střešní vpusti     M 1:5 

D.1.2.9 D3 – detail střešního výlezu     M 1:5 

D.1.2.10 D4 – detail přechodu na terasu    M 1:5 

D.1.2.11 D5 – detail suterénního světlíku    M 1:5 

Předběžný výpočet základů 

Výpočet schodiště 

Výpočet střešních vtoků 

 

Složka D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

 D.1.3.1 Situace - odstupové vzdálenosti    M 1:200 

 D.1.3.2 ůdorys 1S       M 1:75 

 D.1.3.3 Půdorys 1NP       M 1:75 

 D.1.3.4 Půdorys 2NP       M 1:75 

 D.1.3.5 Půdorys 3NP       M 1:75 

 D.1.3.6 Půdorys 4NP       M 1:75 

 Požární zpráva  

 

Složka č. 6 – E Stavebná fyzika 

 Základní posouzení bytového domu z hlediska stavební fyziky  

 Energetický štítek 

 Výpočet součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí  

 Výpočet osvětlení a proslunění 

  


