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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Prostějově. Jedná se o 
podsklepený, samostatně stojící objekt. Objekt bytového domu má jedno podzemní a 4 
nadzemní podlaží. Celkem se skládá z 15 bytových jednotek s různou velikostí a 
dispozicí. Na prvním podlaží se nachází 3 byty, v dalších podlažích jsou čtyři byty. 
Objekt je navržen z keramických tvarovek. Stropy jsou monolitické železobetonové a 
střecha je šikmá. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
KLÍČOVÁ SLOVA 

bytový dům, stavba, balkon, podlaží, šikmá střecha, keramické tvárnice, bakalářská 

práce, projektová dokumentace 

ABSTRACT 
This thesis describes the design of small apartment building in Prostějov. It is a 
detached building with basement. The apartment building has one basement and four 
above. Consists of a total of 15 residential units. On first floor are situated three flats 
and on second, third and fourth floor are four residential units. The building is designed 
of structural systém of ceramic blocks. The ceilings are from monolithic and the roof is 
designed as a pitched roof. The work includes project documentation for the 
construction. 
KEY WORDS 

apartment building, construction, balcony, storey, pitched roof, ceramic blocks, 

bachelor thesis, project documentation 
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1.ÚVOD 
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby bytového domu v Prostějově. Jedná se o malý bytový dům, který obsahuje 15 
bytových jednotek. Parcela se nachází v okrajové části města Prostějov a neobklopuje ji 
okolní zástavba.  Objekt je navržen jako pětipodlažní, z toho jedno podlaží je podzemní 
a čtyři jsou nadzemní. V bytovém domě se nachází byty různých velikostí 8x 2+kk a 7x 
3+kk. Konstrukční systém budovy je navržen jako stěnový se ztužením v rovině stropní 
konstrukce monolitickou stropní konstrukcí. Suterénní zdivo tvoří tvarovky ztraceného 
bednění Best a nadzemní podlaží jsou tvořena keramickými tvarovkami Porotherm 
s integrovanou minerální vatou. Zastřešení objektu je zajištěno pomocí dvouplášťové 
provětrávané střechy, kde nosnou konstrukcí tvoří dřevěné sbíjené vazníky s betonovou 
taškou. Tepelně izolační vlastnosti střešní konstrukce jsou zajištěny pomocí foukané 
granulované skelné vaty. Základové konstrukce jsou navrženy jako pasy z prostého 
betonu. V objektu je k dispozici výtah, který nese nosný ocelový rám, ve kterém je 
umístěna šachta. 
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2. Vlastní text práce 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Bytový dům 

b) Místo stavby 

Adresa:    Prostějov 896 01 

    Ulice Okružní 

    Kraj Olomoucký 

Katastrální území:  Město Prostějov 

Parcelní číslo pozemku: 6374/2 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:    Bydlení 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem dokumentace je novostavba pětipodlažního bytového domu na parcele č. 

6374/2 v k. ú. Města Prostějov v okrese Prostějov. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Jan Skála 

Adresa: Žeranovská 356, 896 01 Prostějov 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel: Adam Doseděl 

Škola: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

 SO01 – Bytový dům 

 SO02 – Přípojka splaškové kanalizace 

 SO03 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 

 SO04 – Přípojka vodovodní 

 SO05 – Přípojka plynovodní 

 SO06 – Přípojka pro sdělovací a optické kabely  
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 SO07 – Přípojka dešťové kanalizace 

 SO08 – Parkoviště 

 SO09 – Akumulační nádrž na dešťovou vodu se vsakem 

 SO10 – Vodoměrná šachta 

 SO11 – Oplocení 

 SO12 - Zeleň  

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

- Informace a digitální podklady od investora 

- Katastrální mapa města Prostějov 

- Polohopis objektů, výškopis a uliční čára 

- Polohopis inženýrských sítí 

- Územní plán oblasti Prostějov 

- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

- Informace správců inženýrských sítí a technické infrastruktury 

- Radonový index pozemku 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Objekt bytového domu je umístěn na nezastavěné parcele č. 6374/2 v katastrálním 

území města Prostějova. Výměra pozemku je 2421 m2. Pozemek je dle územního plánu 

určen k zástavbě BD. Pozemek se nachází na rovinném terénu a dle zaměření 

nevykazuje žádné převýšení. Pozemek je majetkem stavebníka. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Projekt BD je v souladu s územním rozhodnutím města Prostějov. Dle tohoto 

dokumentu je dané území určené pro výstavbu individuálního bydlení o výměře 

pozemku 2421 m2. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu užívání stavby 

Navrhovaný objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků 

na využívání území 

Navrhovaná stavba nevyžaduje vyjímku z obecných požadavků na využívání území. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zohledněny při vypracovávání 

projektové dokumentace a budou doloženy v části E. Stanoviska dotčených orgánů 

projektové dokumentace. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byla provedena vizuální prohlídka pozemku. 

Dle geologického průzkumu bylo zjištěno zatřídění zeminy – třída F4, tvrdá 

konzistence. Hladina podzemní vody je v normální výšce, ve které nedochází 

k ovlivnění základové konstrukce. Dle výsledku radonového průzkumu vycházíme 

z jeho výsledku a to že hladina radonového indexu je nízká.  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrhovaný objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani na 

zvláštně chráněném území. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nejedná se o záplavové ani poddolované území. 

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

poměry území 

Stavba ani její zařízení nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby, ani na 

odtokové poměry v oblasti. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hluku a prašnosti 

z důvodu výstavby objektu. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je bez stávajících staveb. Nenachází se na něm keře ani stromy, které by bylo 

nutné před začátkem výstavby odstranit. 

k) Požadavky na maximální dočasné nebo trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Před začátkem výstavby bude provedena skrývka ornice, která bude uskladněna na 

staveništi a následně bude materiál použit pro terénní úpravy. V případě, že by část 

zůstala nevyužita, tak bude materiál z pozemku odvezen. Dotčený pozemek neplní 

funkci lesa. Na pozemek se nevztahuje ochranné pásmo lesa. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě  

Obsluha lokality je zajištěna probíhající komunikací ulice Okružní, k navrhovanému 

objektu je umožněn bezbariérový přístup. K parcele jsou již dovedeny veškeré 

inženýrské sítě a technická infrastruktura. V rámci stavby budou vybudovány přípojky: 

- Elektro NN 

- Přípojka vodovodu 

- Přípojka kanalizace 

- Přípojka nízkotlakého plynovodu 

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

Stavba není časově vázána na jiné stavby ani opatření na dotčeném území. Není spjata 

s jinými podmiňujícími, vyvolanými nebo souvisejícími investicemi. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcelní číslo:  6374/2 

Místo stavby:   Prostějov 

Katastrální území: Prostějov 

Výměra [m2]:   2497,96 m2 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitosti 

Druh pozemku: Orná půda 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a 

bezpečnostní pásmo 

Pozemek se nenachází v prostoru ochranného nebo bezpečnostního pásma. Na pozemku 

vzniknou přípojky vody, kanalizace, plynu, elektřiny. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je určena k trvalému bydlení 37 osob v 15ti bytových jednotkách. Dále se zde 

nachází prostory ke společnému užívání, jako jsou sklepní kóje, klubovna, prádelna, 

sušárna a úklidové místnosti. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užití stavby 

Pro navrhovaný objekt nebyly vydány rozhodnutí o povolení vyjímky z technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace byly splněny a 

zohledněny při vypracování závazných stanovisek dotčených orgánů 

veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zohledněny při vypracování 

projektové  dokumentace, budou doloženy v části E. Stanoviska dotčených orgánů 

projektové dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není považována za kulturní památku ani se nenachází v ochranné zóně. 

 



 

19 
 

g) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha:   399,03 m2 

Obestavěný prostor:   6622 m3 

Užitná plocha:    569,7 m2 

Počet funkčních jednotek:  15 bytů 

Velikosti funkčních jednotek: 7x 2+kk o výměře 66,58 m2 

     1x 2+kk o výměře 88,00 m2  

     7x 3+kk o výměře 93,27 m2 

Počet uživatelů:   37 osob 

Počet parkovacích stání:  18 stání 

h) Základní bilance stavby 

Voda 

Roční spotřeba pitné vody dle vyhlášky č. 120/2011Sb. Pro 37 osob. 

37x35 = 1295 m3/rok 

Průměrná měsíční potřeba vody: 1295/12 = 108 m3/měsíc 

Elektrická energie 

Roční potřeba energie na vaření a el. spotřebiče činí 42,7 MWh/rok. 

Zajištění elektrické energie zajišťuje přípojka NN. 

Splašková voda 

Roční produkce splaškových vod činí 2960 l/rok 

Dům je připojen na splaškovou kanalizaci. 

Dešťová voda 

Množství dešťové vody za rok: Qr=0,5x356,7x0,9=160m3/rok 

Dešťová voda bude svedena do podzemní akumulační nádrže se vsakem.  

Hospodaření s odpady 

Roční produkce komunálního odpadu na osobu je 350kg 

37x350=12950kg/rok 

Odpad bude uskladněn na zpevněné ploše na pozemku investora. Přístup bude umožněn 

osobám k tomu oprávněným za odvoz odpadu. 

i)Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení stavby:  12. 7. 2019 

Předpokládané dokončení stavby:  12. 10. 2020 

 

 



 

20 
 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na stavbu dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro domy 

bytové netypové (cena za m3 obestavěného prostoru). 

Bytový dům: 6622 m3 x 5 105 Kč = 33 805 310 Kč 

Orientační náklady na výstavbu bytového domu činí 33 900 000 Kč 

V souhrnu orientační ceny není uvažována cena za zřízení přípojek a výstavba 

zpevněných ploch. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba zapadá do urbanistického řešení lokality určené územním plánem města 

Prostějova. Zastavěnost okolního prostředí tvoří především zástavba stávajících 

rodinných a bytových domů, naproti parcele se nachází Základní škola.  

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

řešení  

Objekt je navržen na pozemku jako volně stojící objekt a plně vyhovuje současným 

nárokům bytového bydlení. Bytový dům je pětipodlažní, z toho jedno podlaží je 

podzemní. Druhé, třetí a čtvrté nadzemní podlaží mají k dispozici balkony, které jsou 

vyloženy v rozích objektu přes půdorys budovy. Každý byt má k dispozici 

v podzemním podlaží sklepní kóji a přístup do společných prostor. K dispozici jsou též 

parkovací stání. Střecha je navržena jako valbová, tak aby zapadala do řešení okolních 

objektů, z hlediska technického provedení je střecha tvořena vazníky. Objekt je založen 

na základových pasech, zakládací podmínky jsou nenáročné. Obvodové zdivo u 

podzemního podlaží je tvořeno z tvarovek ztraceného bednění, které jsou vyplněny 

betonem tl. 300mm. Samotné obvodové zdivo je pak tvořeno z keramických cihel 

Porotherm 38 T Profi. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové desky 

tloušťky 200mm. Okna, vchodové a balkonové dveře jsou hliníkové s izolačním 

dvojsklem. Podrobný popis použitých materiálů viz. PD.   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Příjezd k objektu je řešen z veřejné městské komunikace. Parkovací stání jsou umístěna 

na zpevněné ploše přímo u objektu. Jedná se o 18 parkovacích stání. 1 z 18 stání je 

řešeno jako stání pro invalidy. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany, k vstupu 

vede chodník z betonové dlažby. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, 

technická místnost a společné prostory sušárna, prádelna, klubovna a úklidové 
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místnosti. Nachází se zde také chodba, kde je umístěn výtah a přístup do schodišťového 

prostoru. První nadzemní podlaží je atypické, je zde umístěna rozvodna a 

kočárkárna/kolárna. Dále pak byt pro invalidu a jedenkrát byt 2+kk a 3+kk. Další 

nadzemní podlaží mají stejný půdorys, v každém z nich se nachází dvakrát byt 2+kk a 

dvakrát byt 3+kk. Celkově je v bytě 15 bytových jednotek.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

U objektu je zohledněno to, že v prvním nadzemním podlaží se nachází byt pro 

invalidy. Tomu je uzpůsoben vstup do objektu, společné komunikační prostory, řešení 

výtahu a umístění sklepní kóje pro byt, který náleží k bytu invalidů.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude navržena a bude provedena dle platných norem a předpisů, tím se zajistí 

bezpečnost při užívání. Veškeré materiály budou použity dle technických norem a 

předpisů dodané výrobcem, případně prodejcem.  

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Bytový dům je pětipodlažní, z toho jedno podlaží je podzemní. Druhé, třetí a čtvrté 

nadzemní podlaží mají k dispozici balkony, které jsou vyloženy v rozích objektu přes 

půdorys budovy. Každý byt má k dispozici v podzemním podlaží sklepní kóji a přístup 

do společných prostor. K dispozici jsou též parkovací stání. Střecha je navržena jako 

valbová, tak aby zapadala do řešení okolních objektů, z hlediska technického provedení 

je střecha tvořena vazníky. Sklon střechy je 16,5°. Objekt je založen na základových 

pasech, zakládací podmínky jsou nenáročné. Obvodové zdivo u podzemního podlaží je 

tvořeno z tvarovek ztraceného bednění tl.300mm, které jsou vyplněny betonem. 

Samotné obvodové zdivo je pak tvořeno z keramických cihel Porotherm 38 T Profi. 

Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové desky tloušťky 200mm. Okna, 

vchodové a balkonové dveře jsou hliníkové s izolačním dvojsklem. Vnitřní schodiště je 

z železového betonu a konstrukčně je řešeno jako monolitické deskové schodiště.  
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b) Konstrukční a materiálové řešení  

 Základy 

Základová konstrukce bytového domu je tvořena pasy z prostého betonu C20/25, 

přes které prochází podkladní beton tloušťky 150mm.  

 Svislé nosné konstrukce 

Obvodové konstrukce v podzemním podlaží je vytvořena konstrukcí tvarovek ze 

ztraceného bednění tl. 300mm, které jsou vyplněný betonem C20/25, ocel dle 

statického výpočtu. Obvodové stěny v nadzemních podlažích jsou tvořené 

z keramických tvarovek Porotherm 38 T Profi na maltu Porotherm Profi. Vnitřní 

nosné stěny ve všech podlažích jsou tvořené z keramických tvarovek Porotherm 30 

Profi na maltu Porotherm Profi, příčky jsou z keramických příčkovek Porotherm 

11,5 Profi na maltu Porotherm Profi.  

 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou, monolitickou, jednostranně 

vyztuženou deskou tloušťky 200mm, beton C25/30, ocel B500B. balkonová deska 

je napojena na stropní konstrukci pomocí ISO nosníku, kvůli přerušení tepelného 

mostu. Tloušťka balkonové desky je 200mm.  

 Schodiště 

Schodiště je řešeno jako železobetonová, monolitická, desková konstrukce, která je 

vetknutá do přilehlých stěn. Tloušťka schodišťové desky je 150mm, tloušťka 

mezipodestové desky je také 150mm. Schodišťové stupně jsou součástí schodišťové 

desky. Nášlapná vrstva je tvořena keramickou dlažbou. Beton C25/30, ocel B500B.  

 Příčky a dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné příčky jsou z keramických tvarovek Porotherm 11,5 Profi na maltu 

Porotherm Profi. Instalační předstěny jsou řešeny pomocí SDK desek tl. 12,5mm 

odsazené 150mm od příslušné příčky. 

 Tepelná izolace 

Pro zateplení soklů jsou použity desky z extrudovaného polystyrenu XPS Synthos 

prime S30L v tloušťce 70mm. Pro zateplení podlahy v podzemním podlaží je použit 

stejný extrudovaný polystyren jako u soklu v tloušťce 100mm. 

 Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby bude provedena z hydroizolačního souvrství 

z asfaltových pásů Elastek a Glastek 40 Special Mineral. 
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 Kročejová izolace 

Kročejová izolace bude použita v podlahách od druhého nadzemního podlaží. Do 

podlah se bude ve dvou vrstvách pokládat izolace Isover N v tloušťce dvakrát 

30mm.  

 Podlahy a obklady 

Roznášecí vrstvu podlah tvoří anhydritový potěr u skladby na balkoně je to pak 

cementový potěr. Nášlapné vrstvy jsou buď vinyl, keramická dlažba, epoxidový 

nátěr nebo mrazuvzdorná keramická dlažba. Koupelny a Wc jsou opatřeny 

keramickým obkladem do výšky podle PD. 

 Výplně otvorů 

Okna, vstupní dveře a balkonové dveře jsou navrženy s hliníkovým rámem a 

izolačním dvojsklem. Barva rámů oken a dveří je odstínu tmavě šedé – antracit. Do 

bytů jsou navrženy dřevěné dveře do blokové zárubně. Dveře uvnitř bytů jsou 

dřevěné v obložkových zárubních, popřípadě do stavebního pouzdra.  

 Povrchové úpravy 

Vnitřní povrchové úpravy jsou ze sádrové omítky. Koupelny, Wc a kuchyně jsou 

opatřeny keramickým obkladem.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost je zajištěna návrhem, který se řídí požadavky vyhlášky č. 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Správným návrhem konstrukcí je 

zajištěna životnost stavby, použitelnost a odolnost proti nepříznivým vlivům. Dle 

statického výpočtu, nebude mít zatížení působící na stavbu žádné negativní účinky 

během výstavby a ani v následujícím užívání.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technická řešení 

Není předmětem projektové dokumentace. Neřeší se.  

b) Výčet technických a technologických řešení 

Není předmětem projektové dokumentace. Neřeší. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení viz. Samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 732540 

Tepelná technika budov.  

b) Energetická náročnost stavby 

Bytový dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby – úsporná. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energii 

Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. Neřeší se. 

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

prostředí 

Návrh objektu splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 

stavební zákon a další související normy a předpisy.  

 Větrání 

Větrání v bytovém domě je zajištěno přirozenou cestou, tedy okny, případně 

dveřmi. Prostory v podzemním podlaží jsou provětrané pomocí anglických dvorků, 

proudění je zajištěno, tak že příčky nejsou vytažené až ke stropu a dochází tak 

k proudění vzduchu. Odvětrání kuchyní bude pomocí kuchyňské digestoře a 

hygienické zařízení pomocí větracích ventilátorů. Odpadní vzduch bude za pomoci 

ventilátoru odveden do stoupacího potrubí, které je vyvedeno nad střechu.  

 Vytápění 

Objekt bude napojen na centrální teplovodní síť prostřednictvím výměníkové 

stanice. V objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění s centrálním zdrojem, 

který tvoří teplovodní výměník. 

 Osvětlení 

 Objekt je dostatečně osvětlen pomocí oken. Umělé osvětlení je navrženo stropními 

svítidly.  

 Zásobování vodou 

Stavba bude napojena na veřejný vodovodní řad. 

 Ochrana proti hluku 

Stavba nevyžaduje žádnou speciální ochranu proti hluku. Stavební konstrukce 

splňují normové požadavky na akustický útlum.  
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 Odpady vzniklé užíváním 

Nádoby na komunální odpad, který vzniká při běžném užívání budou umístěny na 

ploše pro kontejnery viz. Koordinační situační výkres. 

 Odvod splaškové vody 

V objektu je instalované splaškové kanalizační potrubí, které splaškovou vodu 

odvádí do veřejné kanalizační sítě. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje žádné speciální opatření proti radonu. Preventivní ochrana je 

zajištěna souvrstvím hydroizolačních pásů. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba neleží v oblasti bludných proudů. Neřeší se. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Stavba neleží v oblasti technické seismicity. Neřeší se. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba neleží v blízkosti zdroje, který by mohl přesahovat hygienické limity. Stavba 

nevyžaduje žádnou speciální ochranu proti hluku.  

e) Protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavovém území. Neřeší se. 

f) Ostatní účinky, vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba neleží na pozemku, kde by se vyskytovaly jiné nebezpečné jevy.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojovací místa technické infrastruktury se nachází na severní straně pozemku viz. 

Situační výkresy.  

b) Přípojkové rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. Neřeší se. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Podél pozemku na severní straně probíhá městská veřejná komunikace, na kterou bude 

napojen vjezd a parkoviště, které náleží k bytovému domu.  
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na městskou komunikaci v ulici Okružní. Stávající komunikace 

zůstane beze změn.  

c) Doprava v klidu 

Na severní straně pozemku je umístěné parkoviště s 18 parkovacími stáními, z toho 

jedno je řešené jako parkovací stání pro invalidy. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí objektu se nenachází ani pěší ani cyklistické stezky. Neřeší se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po provedení stavebních prací se terén přizpůsobí k nově osazenému objektu bytového 

domu. Terén bude vysvahován, srovnán a zatravněn. 

b) Použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy na stavebním pozemku budou zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 

Není předmětem projektové dokumentace. Neřeší se. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

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

Při užívání stavby nebude nijak zvlášť ovlivněno ovzduší. Nebudou vznikat žádné 

nebezpečné odpady. Vzniklé odpady budou tříděny a odnášeny do příslušných 

veřejných kontejnerů. Při výstavbě objektu může dojít k dočasnému zvýšení hluku a 

prašnosti ovzduší, ale nebudou překročeny povolené limity.  

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

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

Stavba bytového domu nezpůsobí žádné narušení ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. Stavba dále nevyvolává nutnost ochrany dřevin, památkových stromů, 

ochrany rostlin a živočichů apod. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 a ani se na něm 

nevyskytuje. 

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

Stavba nepodléhá hodnocení EIA. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Na staveništi bude potřeba vody a energie pro potřebu výstavby. Energie a voda budou 

odebírány ze stejných odběrových míst pro budoucí objekt. Na území pozemku bude 

zřízena vodoměrná šachta podle PD, která bude po ukončení stavby sloužit jako 

vodoměrná šachta objektu. Z této šachty bude zřízeno provizorní vedení vody pro 

potřebu výstavby.  

Energie bude odebírána z nově vybudované přípojky NN, která bude ukončena v HDS 

na hranici pozemku. Z HDS bude elektrický proud doveden do provizorního 

staveništního rozvaděče pro potřebu výstavby.  

Bude zřízena přípojka splaškové kanalizace společně s její revizní šachtou, která bude 

později využita pro provoz bytového domu. Z revizní šachty bude vybudována 

provizorní kanalizace, která bude sloužit na napojení zařízení, kde vznikají splaškové 

vody. Pro měření odběrů bude zřízen provizorní vodoměr a elektroměr. 

b) Odvodnění staveniště 

V průběhu výstavby budou zřízeny odvodňovací rigoly, které budou vodu odvádět do 

míst, kde nebudou moci ovlivnit zakládací poměry objektu popřípadě jiné části stavby. 

Pokud by došlo k nahromadění většího množství vody v určitém místě, bude přebytečná 

voda odčerpána čerpadly. 

c) Napojení staveništi na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na městskou komunikaci v ulici Okružní. Stávající 

komunikace zůstane beze změn. Městská komunikace musí být po dobu výstavby 

udržována v čistotě dle stavebního zákona.  

Staveniště bude po dobu výstavby napojeno na veřejný vodovodní řad, vedení NN 

elektrické energie a na veřejnou splaškovou kanalizaci.  
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během provádění výstavby mohou být okolní stavby a pozemky ovlivněny, zvýšenou 

dopravou a prašností vzniklé při provádění stavby. Prašnost bude omezena kropením. 

Hlučnost je nutné omezit na dobu stanovenou pro provoz hlučných strojů podle 

platných předpisů. Hladina zvuku bude splňovat požadavky z nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hladina 

zvuku bude pravidelně měřena. Místní komunikaci je nutno udržovat v čistotě dle 

stavebního zákona. Jako opatření budou vozidlům očišťována kola před vjezdem na 

komunikaci, případně budou nečistoty z komunikace ihned odstraněny.  

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

dřevin 

Staveniště bude dočasně oploceno dočasným oplocením o výšce 1800mm, aby nedošlo 

k vniknutí neoprávněných osob do prostoru staveniště. Do prostoru staveniště je vstup 

možný pouze se souhlasem odpovědných pracovníků dodavatele či investora. Všechny 

tyto osoby budou vybaveny osobními ochrannými pomůckami dle platných předpisů. U 

všech vstupů na staveniště budou umístěny informační cedule o provozu staveniště a 

cedule zakazující vstup neoprávněným osobám. Kvůli výstavbě nejsou žádné 

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 

Nepředpokládá se zřizování záborů na okolních pozemcích. Zařízení staveniště bude 

zřízeno na vyčleněné části pozemku parcelního čísla 6374/2. 
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g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Skladování a způsob likvidace odpadů bude proveden dle platných právních předpisů a 

norem, především na základě ustanovení zákona č. 185 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 

93/2016 Sb., vyhlášky č. 93/2016 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální 

skládky a úložiště.  

Zatřídění odpadů, která budou vznikat během výstavby, lze provést podle katalogu 

odpadů vyhlášky č. 93/2016 Sb. do následujících kategorii.  

Č. odpadů Název odpadu Způsob recyklace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Skládka 

17 01 03 Keramika Skládka 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi Skládka 

17 04 05 Železo, ocel Sběrna kovů 

17 04 10 Kabely Skládka 

17 05 04 Zemina a kamenivo Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 09 04 Směsné stavební materiály Skládka 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

20 03 01 Komunální odpad Skládka 

20 03 99 Směsná odpad, obaly Skládka 

20 01 13 

20 01 28 

Zbytky barev a ředidel Skládka 

 

 

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

Před zahájením výstavby bude odstraněna ornice, která se uloží na skládku na pozemku. 

Ztržená ornice bude později využita pro terénní úpravy. Zemina vytěžená při výkopech 

bude použita na terénní úpravy a zbytek bude převezen na skládku.  
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i)Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba bytového domu nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. 

S odpady bude nakládáno dle platných právních předpisů a norem. Odpady budou 

zatříděny dle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Na stavbě budou pouze 

stavební stroje pouze ve způsobilém technickém stavu. U stavebních strojů bude 

pravidelně kontrolováno, zda nedochází k úniku oleje, pohonných hmot či jiných 

nebezpečných látek.  

j) Zásady bezpečnosti o ochranu zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při práci na staveništi budou dodržovány bezpečnost práce BOZP. Při provádění 

stavebních prací se budou dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

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

do hloubky. Všechny stavební práce se budou řídit předpisy, které stanovuje zákon č. 

309/2006 Sb. 

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 

Není předmětem projektové dokumentace. Neřeší se. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pozemek je napojen na stávající městskou veřejnou komunikaci, která je beze změn. 

Napojení proběhne v ulici Okružní. U výjezdu ze staveniště bude osazeno dočasné 

svislé dopravní značení informující o výjezdu vozidel ze staveniště.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Neřeší se. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby  12. 7. 2019 

Předpokládané dokončení stavby  12. 10. 2020 
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Zjednodušený postup výstavby: 

- Vytyčení stavby, výkopové práce, přípojky, základy 

- Spodní stavba s hydroizolací 

- Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

- Střešní konstrukce 

- Příčky a vnitřní instalace 

- Výplně otvorů 

- Dokončovací práce 

- Zpevněné plochy a úpravy terénu 
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D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel objektu 
Objekt bude sloužit k trvalému bydlení osob v samostatných bytových jednotkách. 
Funkční náplň 
V nadzemních podlažích se nachází bytové buňky k trvalému bydlení. V podzemním 
podlaží je umístěno technické zázemí objektu, sklepní kóje a společné prostory, které 
tvoří sušárna, prádelna a sklad. Před objektem je zajištěno parkoviště pro obyvatele 
bytového domu v dostatečném množství.  
Kapacitní údaje 
Počet funkčních jednotek:  15 bytů 
Velikosti funkčních jednotek: 7x 2+kk o výměře 66,58 m2 
     1x 2+kk o výměře 88,00 m2 
     7x 3+kk o výměře 93,27 m     
Počet uživatelů:   37 osob 
Počet parkovacích stání:  18 stání 
 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 
Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 
Z hlediska architektonické řešení se vychází z moderních trendů. Objekt má tvar téměř 
čtvercový, kde v každém rohu jsou umístěny rohové balkony, které dodávají objektu 
jeho impozantnost. Směrem do komunikace, která probíhá rovnoběžně s řešenou 
parcelou je umístěn schodišťový prostor, který je dostatečně prosvětlen okenními 
otvory. Objekt je volně stojící a tak je zajištěn rozhled na všechny strany také z důvodu 
nezastavěného okolního prostoru.  
Barevné řešení je pojato kombinací bílé, šedé a sytě červené barvy. Většina fasády má 
bílou barvu, která je kolem oken doplněna světle šedou barvou a zadní část balkonu je 
pak tmavě šedá. Kombinaci pak rozbijí sytě červená barva desek, které tvoří opláštění 
nerezového zábradlí na rohových balkonech. 
 
Dispoziční řešení 
Bytový dům, je tvořen pěti podlažími z níž jedno je podzemní a čtyři jsou nadzemní. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází společenské prostory jako je kočárkárna, sklad 
a úklidová místnost. Poté společné prostory navazují na vstupní halu, která tvoří jádro 
bytového domu, ze kterého se pak obyvatelé dostávají do jednotlivých bytů, výtahu 
nebo schodiště. V prvním nadzemním podlaží se nachází, tři bytové buňky v ostatních 
podlažích jsou pak čtyři bytové buňky. V podzemním podlaží je umístěno technické 
zázemí objektu, sklepní kóje a společné prostory jako prádelna, sklad nebo sušárna. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
U vstupu do objektu je bezbariérové přístup zajištěn rampou, která je spádována dle 
normy a nepřesahuje dovolený sklon. Vstupní prostory jsou uzpůsobeny 
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k bezbariérovému užívání, jelikož v prvním nadzemním podlaží se nachází byt pro 
invalidu. 
 
c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkové provozní řešení 
Vstup do objektu je zajištěn ze severní strany, která přiléhá ke komunikaci. U vstupu se 
nachází chodba, ve které jsou umístěné poštovní schránky a je zde přistup do 
kočárkárny/kolárny, skladu a do úklidové místnosti. Poté následuje vstupní hala, která 
navazuje na výtah a schodišťový prostor. Je zde zajištěn také přístup do jednotlivých 
bytů. V prvním nadzemním podlaží se nachází, tři bytové buňky v ostatních podlažích 
jsou pak umístěny čtyři bytové buňky. Provozní část objektu je situována do 
podzemního podlaží, kde je také umístěna prádelna, sušárna a sklad. 
 
Technologie výroby 
Objekt je určen k trvalému bydlení osob a proto, požadavky na technologii výroby 
nejsou předmětem řešení. 
 
d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Bourací práce 
Na parcele se nenachází žádné stávající objekty, proto nebude docházet k bouracím 
pracím. 
 
Vytyčení stavby 
Vytyčení objektu provede kvalifikovaná osoba. Budou vytyčeny rohy objektu a výškové 
osazení objektu do prostoru parcely. Výška podlahy 1NP 0,000 je rovna hodnotě 
246,450 B.p.v. v souřadnicovém systému S-JTSK. 
 
Zemní práce 
Třída zeminy v místě stavby je F4, CS, Tvrdé konzistence s únosností Rdt=400 kPa. 
Zemní práce začnou skrytím ornice v tloušťce 300 mm. Ornice bude uskladněna na 
deponii a později využita jako materiál pro terénní úpravy na řešené parcele. Následně 
budou provedeny výkopy jám a hloubení rýh pro základové pasy. Hloubení bude 
provedeno strojně. Zemina z vyhloubených jam bude částečně uložena na pozemku 
investora a zčásti bude odvezena na skládku. Dále budou provedeny výkopy rýh pro 
uložení inženýrských sítí.  
 
Základové konstrukce a podkladní deska 
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu kvality 
C25/30. Rozměry základových pasů jsou odlišné podle polohy, u pasu, který je umístěn 
pod obvodovou stěnou je rozměr 700x800 mm a u vnitřní stěny je rozměr pasu 
1100x800 mm. Základová konstrukce v prostoru výtahové šachty je řešena jako 
železobetonová deska, pod kterou je v tloušťce 100 mm provedena srovnávací rovina 
z prostého betonu. Samotná železobetonová deska má tloušťku 200 mm a je vyztužena 
ocelí B500B. Základové pasy budou přímo prováděny do vyhloubených rýh, proto je 
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nutné základovou spáru před samotnou betonáží začistit a zhutnit. Přes pasy pak bude 
provedena vrstva podkladního betonu v tloušťce 150 mm. Podkladní deska bude 
vyztužena Kari sítěmi o průměru 6mm, s oky 150x150 mm přesah tři oka. V místě, kde 
bude umístěna nenosná stěna, bude Kari síť zdvojena. Před provedením betonáže je 
nutno zohlednit prostupy přípojek, které je nutno doladit při provádění na stavbě.  
 
Svislé obvodové konstrukce 
Svislá nosná konstrukce v podzemním podlaží je tvořena ztraceným bedněním Best 30. 
Tvarovky jsou po během zdění vyztužovány ve svislém i vodorovném směru a postupně 
betonovány. V nadzemních podlažích je pak zvolen materiál Porotherm 38 T Profi na 
maltu Porotherm Profi o pevnosti 10 MPa. Keramické tvarovky jsou včetně integrované 
minerální vlny. Překlady v obvodových stěnách jsou tvořeny nosnými překlady 
Porotherm KP7, které jsou navrhovány v množství, které náleží tloušťce stěny a jsou 
doplněny tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu v tloušťce 120 mm.  
 
Svislé nosné vnitřní konstrukce 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 30 AKU SYM na 
maltu Porotherm o pevnosti 10 MPa. Překlady ve vnitřních nosných stěnách jsou řešeny 
jako nosné překlady Porotherm KP7 v počtu 4, uložené na cementovou maltu.  
 
Příčky 
Příčky v objektu tvoří keramické tvarovky Porotherm 11,5 AKU na maltu Porotherm o 
pevnosti 10 MPa. V podzemním podlaží jsou příčky vyzděny do výšky 2260 mm od 
podkladního betonu a poté jsou ve vrchní části doplněny ocelovým rámem s výpletem, 
pro správné provětrání prostoru, kde se nacházejí sklepní kóje. Kotvení příčkovek musí 
být proveden dle zásad výrobce. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce v objektu jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky 
tloušťky 200 mm, které jsou řešeny jako prostě uložené a s nosnou výztuží v jednom 
směru. Beton kvality C25/30 a ocel třídy B500B. V místech nad nosnými a obvodovými 
stěnami jsou provedené věnce pro prostorové ztužení objektu o šířce 280 mm a výšce 
200 mm, jsou v kombinaci s tepelnou izolací, která je umístěna na vnějším lící objektu 
v tloušťce 120 mm. Tepelnou izolaci tvoří desky EPS. V místě rohových balkonů je 
stropní konstrukce vyložená do vzdálenosti 1200 mm přes obvodovou stěnu, pro 
přerušení tepelného mostu je zde použit ISO nosník SCHOCK ISOKORB výšky 200 
mm s integrovanou tepelnou izolací o tloušťce 120 mm. Návrh nosníku bude proveden 
dle statického posudku, který není předmětem řešení.  
 
Výtah 
V objektu je navržen výtah Konce Ecospace 1500x1700 mm, výška hlavy šachty musí 
mít MIN 2630 mm a hloubka prohlubně 1200 mm. Nosnou konstrukci výtahu tvoří 
ocelový rám, která je prostorově ztužen a potažen tahokovem. Základovou konstrukci 
pro nosný rám tvoří železobetonová deska tloušťky 200 mm. 
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Schodiště 
Konstrukce schodiště je navržena jako desková, kde desky schodišťových ramen jsou 
zalomené se stropními deskami a na nich jsou nabetonovány stupně z prostého betonu. 
Celá nosná konstrukce schodiště je železobetonová a vyztužena dle statického posudku. 
Konstrukce schodiště bude oddilatována od vedlejších stěn pomocí desky SCHOCK 
TRONSOLE TYL tloušťky 15 mm.  
 
Střešní konstrukce 
Střecha je navržena jako šikmá se klonem 16°. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sbíjené 
vazníky, které jsou zhotovené dle statického výpočtu. Konstrukce střechy je tak 
dvouplášťová s provětrávanou mezerou. Vazníky jsou osazeny na železobetonové 
monolitické desce tloušťky 200 mm, která tvoří stropní konstrukci posledního podlaží. 
Mezi a na spodní pásnice vazníku je provedeno zateplení foukanou granulovanou 
skelnou vatou v tloušťce 300 mm. Na spodních pásnicích vazníku bude proveden rošt 
z hranolů, na který bude proveden záklop, který bude tvořit kontrolní lávku střechy. 
 
Výplně otvorů 
Jako výplně otvorů v obvodové stěně jsou navržena plastová okna s izolačním 
trojsklem. Typy oken a způsob otevírání jsou uvedeny ve výpisu prvků. Vstupní dveře 
jsou navrženy plastové s částečným prosklením. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
s obložkovou zárubní. Konkrétní typy dveří jsou uvedeny ve výpisu prvků. 
 
Omítky a obklady 
Omítky jsou řešeny jako dvouvrstvé. První vrstvu tvoří jádro, vápenocementová omítka 
lehčená Baumit primo L v tloušťce 15 mm a druhou vrstvu tvoří štuk Baumit 
multirenova v tloušťce 3 mm. V případě soklu pak budou osazeny keramické pásky 
Terca Klinker na cementovou maltu. Provádění omítek bude provedeno dle 
technologického postupu výrobce. Obklady budou použity v kuchyních a hygienických 
prostorách. Výšky obkladů se liší podle účelu místnosti, podrobnosti jsou popsány ve 
stavebních výkresech. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány ve výpisu 
skladeb.  
 
Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah jsou zvoleny podle účelu dané místnosti. V koupelnách, WC, 
úklidových místnostech, prádelnách, sušárnách je zvolena keramická dlažba. 
V ostatních vnitřních prostorách bytů jsou to pak laminátové desky. Ve společných 
prostorách převládá keramická dlažba a v prostoru sklepních kójí je to pak epoxidová 
stěrka. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány ve výpisu skladeb. 
 
Zpevněné plochy, 
Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby Best o tloušťce 80 mm. Tyto 
plochy budou odvodněny spádem dlažby směrem k uliční vpusti nebo zatravněné 
plochy. Kolem objektu je navržen okapový chodník v šířce 1300 mm, dlažba je osazena 
do betonových obrub.  
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Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena jako hydroizolační souvrství dvou asfaltových 
modifikovaných pásů. Souvrství je tvořeno asfaltovým modifikovaným pásem s nosnou 
vložkou z PE rohože Elastek 40 special mineral a asfaltovým modifikovaným pásem 
s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Glastek 40 special mineral. 
 
Tepelná izolace 
Zateplení střechy bude provedeno pomocí foukané granulované skelné vaty v tloušťce 
300 mm. Zateplení spodní stavby zajistí XPS v tloušťce 70 mm po obvodu ztraceného 
bednění celého objektu. Konstrukce ztužujících věnců a nosných překladů 
v obvodových stěnách budou zatepleny deskami z EPS o tloušťce 120 mm. Suterénní 
podlahy budou zatepleny EPS 200S v tloušťce 100 mm. 
 
e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba bude užívána dle návrhu k trvalému bydlení osob. Objekt je navržen a musí být 
zhotoven, tak aby byl při užívání bezpečný. Všechny konstrukční prvky objektu musí 
být provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškami. Při výstavbě bude zajištěna 
minimální prašnost a hlučnost. Životní prostředí nebude výrazně ohroženo. Odpady 
vzniklé při výstavbě budou řádně zatříděny, odvezeny na skládku a zpracovány dle 
platných předpisů. V průběhu realizace budou dodržovány veškeré bezpečnostní 
předpisy. Pracovnici budou vybaveni bezpečnostními ochrannými pomůckami a budou 
odborně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
 
f) Stavební fyzika 
Objekt je navržen v souladu s platnými předpisy, které pojednávají o úspoře energie a 
tepla. Všechny skladby splňují požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla. 
Budova byla zařazena dle klasifikace prostupu tepla obálkou budovy do třídy B – 
Úsporná.  
Veškeré požadavky z hlediska tepelné techniky, akustiky a osvětlení jsou uvedeny 
v části projektové dokumentace „Stavební fyzika“. 
 
g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Veškeré požadavky z hlediska požárního řešení objektu jsou uvedeny v části projektové 
dokumentace „Požárně bezpečnostní řešení“. 
 
h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Všechny navržené materiály musí mít požadované vlastnosti, které budou kontrolovány 
při vstupních prohlídkách jednotlivých materiálů. S materiály má být zacházeno tak, 
aby nedošlo nevhodnou manipulací k jejich poškození, což by vedlo ke ztrátě jejich 
vlastností. Materiály musí být do konstrukce zabudovány, tak aby bylo zajištěno 
spolupůsobení s ostatními konstrukcemi a byl tak splněny požadavky, které jsou na 
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konstrukci kladeny. Dodržení těchto postupů zajišťuje řádné a kvalitní provedení celé 
stavby. 
 
 
i)Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
Návrh objektu nevykazuje požadavky na netradiční technologické postupy. Nejsou zde 
kladeny zvláštní požadavky na provádění ani jakost navržených konstrukcí. 
 
j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
Dokumentace zpracována zhotovitelem musí splňovat požadavky dle platných norem, 
vyhlášek a zákonů. 
 
k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek 
Kontroly jakosti budou prováděny systematicky a v předem stanovených časových 
intervalech. Po ukončení každé etapy výstavby bude provedena výstupní kontrola, 
v rámci které mají být zjištěny případné nedostatky v zakrývaných konstrukcích a může 
být navrženo jejich odstranění. Kontrolní měření a zkoušky budou prováděny v souladu 
s technologickými předpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24. 5. 2019      _________________ 

                                                                                                       Adam Doseděl  
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3. ZÁVĚR 
Bakalářská práce zpracovává dokumentaci pro provádění stavby dle vyhlášky č. 
405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Navrhovaným objektem je bytový dům pro trvalé bydlení. Při návrhu objektu byl 
kladen důraz na splnění požadavků a vytvoření bytů různých velikostí a jejich orientaci 
ke světovým stranám. Všechny bytové jednotky splňují požadavky jak pro nenáročné, 
tak i pro náročnější nájemce. 
Celý objekt splňuje veškeré normativní požadavky obecně kladené na stavby tohoto 
charakteru. Konstrukční řešení a jednotlivé skladby objektu jsou zvoleny z běžně 
dostupných a ověřených materiálů. Samotný projekt se skládá ze situačních výkresů, 
stavebně-architektonického řešení, konstrukčního řešení, posouzení z hlediska stavební 
fyziky a posouzení z hlediska požární ochrany staveb. 
Při vypracování práce jsem využil všech teoretických a praktických vědomostí, které 
jsem po dobu studia získal a které jsem obdržel od vedoucí mé bakalářské práce. 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
1S podzemní podlaží 
1NP první nadzemní podlaží 
2NP druhé nadzemní podlaží 
3NP třetí nadzemní podlaží 
4NP čtvrté nadzemní podlaží 
AKU akustický 
AN akumulační nádrž 
AP asfaltový pás 
B.p.v. Balt po vyrovnání 
p.č. parcelní číslo 
č. číslo 
ČSN česká státní norma 
DN světlost 
DPS dokumentace pro provedení stavby 
EL elektroměrný rozvaděč 
EPS expandovaný polystyren 
HI hydroizolace 
HUP hlavní uzávěr plynu 
KOM komunální odpad 
k.ú. katastrální úřad 
KV konstrukční výška 
M měřítko 
NN nízké napětí 
CHÚC chráněná úniková cesta 
PT původní terén 
RŠ revizní šachta 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
SV světlá výška 
TI tepelná izolace 
TL. tloušťka 
UT upravený terén 
VSAK podzemní vsakovací zařízení 
VPC vápenocementový 
XPS extrudovaný polystyren 
ŽB železobeton 
g stálé zatížení [kN] 
q nahodilé zatížení [kN] 
λ součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2.K/W] 
R tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 
Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2.K/W] 
UN,20 požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 
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Urec,20 doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 
Φi návrhová vnitřní teplota [°C] 
fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
Aj plocha ochlazované konstrukce [m2]  
bj činitel teplotní redukce konstrukce [-] 
HT měrná ztráta prostupem tepla [W.K] 
Rw vážená (laboratorní) vzduchová neprůzvučnost [dB] 
Rw´ stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 
Lnw´ stavební hladina akustického tlaku kročejového vzduchu  
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