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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (3) Vyhláška č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 

Vyhláška č. 323/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné 

normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů a konstrukčních systémů; (8) Odborná 

literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a její architektonický návrh.   

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené nebo 

částečně podsklepené zadané budovy.  

Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. bude obsahovat 

část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Bude obsahovat také studie 

s předběžnými návrhy budovy a jejího dispozičního řešení včetně 3D modelu vizualizace, 

3D modelu nosného konstrukčního systému a přílohovou část obsahující předběžné návrhy 

základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: 

situací, základů, osazení do terénu, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 

technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 

konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně 

fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů v rozsahu znalostí BSP.  

Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem 

a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 

A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny 

části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. 

Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 

i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická 

zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 

j) “Závěr”. Mimo desky student odevzdá poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho 

grafickou vizualizací.   

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná 

součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).   

 
Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 

  



 

 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového 

domu. Objekt je samostatně stojící a nachází se na více parcelách stejného investora ve 

městě Kyjově, v katastrálním území Kyjov [678431]. Navrhovaný dům má čtyři 

nadzemní podlaží sloužící jako 8 bytových jednotek a jedno podzemní podlaží, které 

obsahuje podzemní garáže s 8 parkovacími místy a zázemí bytového domu (sklepy, 

kočárkárna, technická místnost, zasedací místnost). Svislé nosné konstrukce nadzemní 

části domu jsou provedeny z keramických tvárnic a v podzemní části jsou monolitické 

z vodostavebního betonu. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými 

železobetonovými deskami. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. 

Střešní konstrukce je řešena jako plochá vegetační. Projektová dokumentace byla 

zhotovena dle platných právních a technických předpisů. 

 

 

bytový dům, Kyjov, podzemní garáž, keramické zdivo, monolitický strop, střešní terasa, 

vegetační střecha 

 

The goal of this bachelor thesis is elaboration of project documentation of new apartment 

building. The building is alone standing and is situated on several lands of one investor 

in city of Kyjov in cadastral territory Kyjov [678431]. The building has one underground 

floor and four above ground floors. In the basement are designed eight parking spaces, 

small warehouses, technical room, bicycle room and a boardroom. The vertical 

supporting structure of above ground floors are made from ceramic blocks and the vertical 

supporting structures of the basement are made from impermeable concrete.                        

The supporting horizontal structures are designed as monolithic reinforced concrete slabs. 

The whole building is insulated by contact thermal insulation system. The roof is flat and 

designed as green. Project documentation was prepared according to valid legal and 

technical regulation. 

 

 

apartment building, Kyjov, underground garage, clay masonry, cast-in-place reinforced 

concrete floor, roof terrace, green roof 
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Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace o provedení 

stavby, v tomto případě se jedná o bytový dům. 

 Projektová dokumentace je tvořena z dílčích částí: studijní a přípravné práce, situační 

výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, požárně 

bezpečnostní řešení a stavební fyzika, kdy součástí stavební fyziky je posouzení objektu 

z hlediska akustiky, osvětlení, oslunění a tepelné techniky. 

 Navrhovaný bytový dům je řešen jako samostatně stojící na více rovinných parcelách 

stejného investora ve městě Kyjov, v katastrálním území Kyjov [678431]. Bytový dům 

má čtyři nadzemní podlaží sloužící jako 8 bytových jednotek a jedno podzemní podlaží, 

které obsahuje podzemní garáže s 8 parkovacími místy a zázemí bytového domu (sklepy, 

kočárkárna, tech. místnost, zasedací místnost). 

 Obvodové zdivo nadzemní části bytového domu je provedeno z keramických tvárnic 

s kontaktním zateplovacím systémem. Obvodové a nosné zdivo v suterénu je navrženo 

jako vodostavební beton spojen se základovou železobetonovou deskou. Nosné stropní 

konstrukce jsou provedeny jako betonové monolitické desky. V garáži se nachází i nosné 

sloupy, které jsou založeny na základových patkách. Nad hlavní částí domu je provedena 

jednoplášťová plochá vegetační střecha s odvodněním pomocí chrličů. Vnitřní nosná 

stěna oddělující schodišťový prostor od bytových jednotek je provedena z keramických 

akustických tvárnic. Schodišťový prostor také obsahuje osobní výtah KONE MonoSpace 

500. Vnitřní nenosné konstrukce jsou z keramických tvárnic. Okna a balkónové dveře 

jsou dřevohliníková zasklená izolačním trojsklem. Vstupní dveře do objektu a                     

do bytových jednotek jsou navržena hliníková.  

 Projektová dokumentace byla zhotovena dle platných právních a technických 

předpisů. 

  



 

 

10 

 

 

  



 

 

11 

 

OBSAH 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ...................................................................................... 12 

A.1.1 Údaje o stavbě ............................................................................................... 12 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ..................................................................................... 12 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .............................................. 12 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ ............................................................................................................. 12 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ................................................................... 13 

  



 

 

12 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:     Bytový dům Kyjov 

b) Místo stavby:  Adresa:  Kyjov, ulice U Sklepů 

Katastrální území:  Kyjov (okres Hodonín) 

Parcelní čísla:  287/8, 2423, 2424, 2425, 

4067,2694,96/1,96/2, 16/1 

c) Předmět PD:    Novostavba bytového domu 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

c) Investor: Město Kyjov-Kyjovská investiční, a.s., U Sklepů 89/7, 

Kyjov 697 01, IČO: 27703673 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Vypracovala: Lenka Šibalová, Komenského 558, Kyjov 69701 

b) Hlavní projektant: Lenka Šibalová 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO 01 Bytový dům – čtyřpodlažní bytový dům s 8 bytovými jednotkami, 

zázemím domu a podzemními garážemi 

SO 02 Příjezdová komunikace – asfaltová komunikace šířky 6 m se 7 

parkovacími místy 

SO 03 Zpevněná plocha pro komunální odpad – dlážděný prostor přiléhající         

k chodníku 

SO 04 Zpevněné plochy pojízdné – asfaltová příjezdová komunikace                     

do podzemních garáží  

SO 05 Zpevněné plochy pochozí, chodníky – přístupová komunikace do domu 

SO 06 Okapový chodník 

SO 07 Konstrukce příjezdové komunikace do podzemních garáží – betonové 

opěrné zdi s betonovým přístřeškem šířky 2 m            

nad vjezdem do budovy 

IO 01 Přípojka kanalizace-PVC KG 

IO 02 Přípojka veřejného vodovodu-PE 100 SDR 11 

IO 03 Přípojka nízkého napětí el. proudu 

IO 04 Retenční nádrž 

IO 05 Vsakovací boxy  
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Příslušná katastrální mapa  

• Geodetické zaměření 

• Hydrogeologický průzkum 

• Platné normy, vyhlášky a předpisy 

• Představa investora 

• Vyjádření o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Stavbou je dotknuto celkem 9 parcel, p.č. 287/8, 2423, 2424, 2425, 4067, 2694, 96/1, 

96/2, 16/1, k.ú. Kyjov (okres Hodonín). Všechny parcely patří stejnému investorovi.    

Před zahájením prací budou parcely sjednoceny. Žádná z parcel nemá omezení 

vlastnického práva ani jiné zápisy. Všechny parcely se nachází kousek od středu města 

Kyjov. 

Terén, na kterém je plánovaná výstavba, je téměř rovinný. Na parcelách p.č. 2423, 

2424,2425, 2694, 96/1 a 96/2 dříve stály objekty, které jsou již dlouho zbourány. Nyní se 

zde nachází jen menší porost zeleně.  

V územním plánu města Kyjova jsou pozemky evidovány jako plocha smíšená 

obytná, která řeší přestavbu bývalého výrobního areálu a zařízení občanského vybavení. 

Parcely mají vydanou výškovou regulaci zástavby: max 4. NP nebo 3. NP + podkroví. 

Tato regulace je splněna. 

Přístup na pozemek bude z přilehlé místní komunikace z ulice U Sklepů a jako 

staveniště budou využívány pouze parcely ve vlastnictví investora. Před výstavbou je 

nutné vybudovat přípojná místa všech inženýrských sítí. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavební záměr bude projednáván ve společném řízení o územním rozhodnutí a 

stavebním povolení. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny jako smíšené 

plochy obytné, které mají výškovou regulaci: max 4. NP nebo 3. NP + podkroví. Vše 

vyhovuje. 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Nejedná se zde o jakékoliv stavební úpravy podmiňující změnu užívání stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Novostavba si nežádá výjimku z obecných požadavků na využívání území. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Celá projektová dokumentace bytového domu splňuje požadavky dotčených orgánů. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.  

Byl proveden hydrogeologický průzkum. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Na parcelách se nenachází žádná ochrana území, jako například památková 

rezervace, chráněné území, ochranná a bezpečnostní pásma aj. 

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

Pozemek se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území.  

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

poměry v území 

Navrhovaná stavba svým provozem nijak neovlivní okolní zástavbu (hluk,   

zastínění, …). Při výstavbě je okolí stavby třeba chránit proti běžným negativním vlivům 

při výstavbě (prašnost – kropení vodou, hluk – omezení na minimum, atd.). Stavba nijak 

zásadně nezmění odtokové poměry v oblasti.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se v současné době nenachází žádné objekty ke kácení, ani demolici. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa   

Nenachází se. Všechny parcely nemají evidované BPEJ. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Všechny parcely budou napojeny novou příjezdovou cestou k přilehlé místní 

komunikaci v ulici U Sklepů, ze které bude zřízen vjezd na pozemky pro osobní 

automobily s odděleným vstupem pro pěší.  
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Bytový dům bude napojen na inženýrské sítě nacházející se pod místní komunikací 

(voda, splašková kanalizace) a pod pozemkem investora (vedení NN). 

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

Nevyskytují se. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby provádí 

par.č. 287/8: - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra [m2]:  5477 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  ostatní plocha 

 

par.č. 2423:  - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra [m2]:  960 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

par.č. 2424: - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra[m2]:  32 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

par.č. 2425: - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra [m2]:  38 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

par.č. 4067: - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra [m2]:  2265 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  ostatní plocha 
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par.č. 2694: - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra [m2]:  156 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

par.č. 96/1: - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra [m2]:  112 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

par.č. 96/2: - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra [m2]:  96 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

par.č. 16/1: - Obec:   Kyjov [586307] 

- Katastrální území: Kyjov [678431] 

- Výměra[m2]:  1079 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Druh pozemku:  ostatní plocha 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Ochranné pásmo vodovodní přípojky:  16/1, 287/8, 2694, 4067 

Ochranné pásmo vedení NN:  287/8, 2694, 4067, 16/1 

Ochranné pásmo splaškové kanalizace: 16/1, 287/8, 2694, 4067 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jeho užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu bytového domu. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o objekt pro bydlení. Nachází se zde 8 bytových jednotek.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Novostavba si nežádá výjimku z technických požadavků na stavby a zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Celá projektová dokumentace bytového domu splňuje požadavky dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na parcelách se nenachází žádná ochrana území, jako například památková 

rezervace, chráněné území, ochranná a bezpečnostní pásma aj. Dodrží se pouze 

ochranná pásma správců inženýrských sítí. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha   590 m2 

Obestavěný prostor:  7155 m3 

Užitná plocha:   1682,6 m2 

Počet obytných buněk:  8 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Veškerá dešťová voda se vsákne do půdy na pozemku. Po zhotovení objektu bude 

srážková voda z ploché střechy a všech zpevněných ploch odvodněna do retenční 

nádrže s přepadem vsakovacích boxů. Bytový dům se zařídí do třídy B energetické 

náročnosti budov. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby:    listopad 2019 

Dokončení stavby:   listopad 2021 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu jsou 50 mil. Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaná stavba včetně všech doplňkových staveb se nachází v oblasti                    

pro obytnou plochu smíšenou dle územního plánu města Kyjova a splňuje všechny 

regulace. V blízkosti pozemku se nachází pouze jeden bytový dům, ale v průběhu 

několika let mají přibýt další bytové domy. Terénní úpravy budou minimální, parcela je 

vcelku rovinná. 

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

řešení 

Navrhovaný bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt se čtyřmi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním, které obsahuje vybavení domu a podzemní 

garáže.  Obvodové zdivo nadzemní části je provedeno z keramických tvárnic typu Therm 

tl. 300 mm s kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm, podzemní obvodové zdivo 

z vodostavebního betonu spojeno se základovou deskou. Zdivo ohraničující výtahovou 

šachtu je provedeno z tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem C20/25 s výztuží 

B500B. Vnitřní nosné zdivo je z části ze stejného materiálu jako obvodové a z části 

z keramických tvárnic typu Therm AKU tl. 300 mm. Vnitřní nenosné zdivo je též 

z keramických tvárnic typu Therm o tl. 150 mm. Stropní konstrukce jsou navrženy jako 

betonové monolitické desky tl. 250 mm. Nad 4. NP se nachází jednoplášťová plochá 

střecha s vegetační vrstvou, která je odvodněna pomocí chrličů DN100.  
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Okna a balkónové dveře jsou dřevohliníková s izolačním trojsklem. Hlavní vstupní 

dveře i dveře do bytu jsou hliníková. Vnitřní dveře všech bytů jsou dřevěná 

v obložkových zárubních. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Z místní komunikace v ulici U Sklepů bude zbudována příjezdová cesta s chodníkem 

k danému objektu. Z chodníku bude vstup do bytového domu do vstupní haly, kde se 

nachází schránky. Dále se z haly dostaneme do chodby, ze které je přístup do dvou bytů 

(4+kk). Vstup do nadzemních a podzemních podlaží je umožněn dvouramenným 

schodištěm nebo výtahem. V podzemním podlaží se nachází vybavení domu jako je 

sušárna, kolárna s kočárkárnou, zasedací místnost, sklepní kóje a vstup do podzemních 

garáží. Ve 2.NP a 3. NP se nachází též dva byty o velikosti 4+kk, ve 4. NP dva byty            

o velikosti 3+kk. Ke každému z bytů náleží jedno parkovací místo v podzemní garáži. 

Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není určený pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. V projektu 

byly dodrženy obecné technické požadavky zajišťující bezbariérový vstup do objektu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt splňuje požadavky na bezpečnost při užívání, stabilitu a mechanickou 

odolnost, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek 

a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu          

s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení  

Navrhovaný bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt se čtyřmi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním, které obsahuje vybavení domu a podzemní 

garáže. Nad 4. NP se nachází jednoplášťová plochá střecha s vegetační vrstvou se spádem 

3 %, která je odvodněna pomocí chrličů DN100. Terén je téměř rovinný. Stavba bude 

zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropní konstrukce jsou navrženy 

jako betonové monolitické desky tl. 250 mm. Základy jsou řešeny jako monolitická 

železobetonová deska tl. 300 mm z vodostavebního betonu s podkladním betonem tl. 100 

mm a prohloubeny v místě sloupů a spojeny s nosnými zdmi suterénu. Kvůli zabránění 

tepelného mostu v místě vyložení balkónů jsou použity ISO nosníky. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové zdivo nadzemní části je provedeno z keramických tvárnic typu Therm       

tl. 300 mm s kontaktním zateplením tl. 150 mm, podzemní obvodové zdivo 

z vodostavebního betonu spojeno se základovou deskou stejného materiálu. Zdivo 

ohraničující výtahovou šachtu je provedeno z tvárnic ztraceného bednění vyplněných 

betonem C20/25 s výztuží B500B. Vnitřní nosné zdivo je z části ze stejného materiálu 

jako obvodové a z části z keramických tvárnic typu Therm AKU tl. 300 mm. Vnitřní 

nenosné zdivo je též z keramických tvárnic typu Therm o tl. 150 mm. Stropní konstrukce 

jsou navrženy jako betonové monolitické desky tl. 250 mm. Nad 4. NP se nachází 

jednoplášťová plochá střecha s vegetační vrstvou, která je odvodněna pomocí chrličů 

DN100. Okna a balkónové dveře jsou hliníková s izolačním trojsklem. Hlavní vstupní 

dveře i dveře do bytu jsou hliníková. Vnitřní dveře všech bytů jsou dřevěná 

v obložkových zárubních. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Návrh bytového domu zajišťuje mechanickou odolnost a stabilitu stavby. Splňuje 

požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby část 3, §9. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Technické řešení obsahuje zabezpečení z hlediska požární odolnosti (autonomní 

detekce a signalizace, panikové kování, nouzové osvětlení), dále v garáži je navržena 

podstropní pojistná vzduchotechnická jednotka a vytápění a přípravu teplé vody zajišťuje 

teplené čerpadlo s vnitřní jednotkou v technické místnosti a s venkovní jednotkou 

umístěnou na střeše. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V objektu jsou navržena technická zařízení pro zajištění požární odolnosti stavby 

(autonomní detekce a signalizace, panikové kování), podstropní pojistná 

vzduchotechnická jednotka s vývodem nad terén a tepelné čerpadlo (vzduch-voda) 

s vnitřní jednotkou v technické místnosti a s venkovní na střeše objektu. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Řešení požární bezpečnosti stavby je doloženo v samostatné příloze D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení, která je součástí projektu. Vše v souladu s požadavky a normami. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Energetická náročnost budovy je doložena v průkazu energetické náročnosti budovy, 

která je doložena k projektové dokumentaci (složka č.6 – E.2 Energetický štítek obálky 

budovy). Bytový dům se zařídí do třídy B energetické náročnosti budov. 

Všechny konstrukce obsaženy ve stavbě jsou navrhnuty dle normy ČSN 73 0540 a 

splňují všechny doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. 

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

komunální prostředí 

Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi           

bez použití VZT a klimatizační jednotky. Z koupelny a WC v objektu bude odvětrán 

vzduch pomocí axiálního ventilátoru potrubím v instalační šachtě. Větrání garáže je 

přirozené pomocí perforovaných vrat, v případě větší koncentrace CO, jsou navrženy 

hlásiče, které sepnou podstropní pojistnou vzduchotechnickou jednotku, která je 

vyvedena nad terén. Objekt je vytápěn pomocí podlahového vytápění, které zajišťuje 

tepelné čerpadlo  (vzduch – voda) umístěné v suterénu v technické místnosti objektu. 

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní 

otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a 

projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný 

zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné 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 a pracoviště. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativnímu účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není nutné stavbu chránit před pronikáním radonu z podloží. Radonový index v této 

oblasti je nízký. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není nutné stavbu chránit před bludnými proudy. V okolí se nenachází. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutné stavbu chránit před technickou seizmicitou. Objekt se nenachází 

v seizmické oblasti. 
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d) ochrana před hlukem 

V okolí objektu se nenachází žádné zdroje hluku, před kterými by bylo nutné stavbu 

chránit. 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou nutná protipovodňová opatření. Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

f) ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není nutné stavbu chránit před ostatními účinky. Oblast není poddolovaná, ani se zde 

nevyskytuje metan. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Navrhovaná objekt bude připojen na stávající technickou infrastrukturu města 

pomocí nových přípojek. Bytový dům bude připojený ke splaškové kanalizaci, 

k vodovodu a k elektrické síti. Poloha připojovacích míst a veškerých šachet je viditelná 

na koordinační situaci. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka bude z PE 100 SDR 11. Kanalizační potrubí z PVC KG, ale 

jinak veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky řeší samostatný projekt 

TZB, který není součástí této projektové dokumentace. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Z přilehlé místní komunikace z ulice U Sklepů bude vybudována příjezdová 

komunikace k bytovému domu, k přilehlým parkovacím místům a do podzemních garáží.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nově vybudována příjezdová komunikace šířky 6 m bude napojena na přiléhající 

místní komunikaci III. Třídy v ulici U Sklepů. 
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c) doprava v klidu 

V suterénu objektu se nachází 8 parkovacích stání patřící majitelům bytových 

jednotek v objektu a další parkovací před bytovým domem. Včetně parkovacích míst 

pro invalidy. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Žádné pěší ani cyklistické stezky nejsou v projektu navrženy. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Před započetím stavby se strhne vrstva ornice tloušťky 0,15 m. Veškerá vykopaná 

zemina bude uskladněna na pozemcích majitele, popřípadě část bude využita na zásyp. 

Po dokončení stavby budou vykonané terénní úpravy zajišťující konečný vzhled 

pozemku. Upraví se zpevněné plochy a provede se výsev trávníku. 

b) použité vegetační prvky 

Větší část pozemku bude zatravněna trávou vhodnou do této oblasti. Budou zde i 

vysazeny menší okrasné keříky. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou nutná. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem. Během výstavby bude 

dočasně zvýšená hlučnost a prašnost. Všechny použité konstrukce a materiály musí 

vyhovovat hygienickým požadavkům na emisi škodlivin. Práce a použité technologie 

nemají vliv na zhoršování životního prostředí. Při likvidaci odpadů je nutno postupovat 

dle zákona č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. Veškerý domovní odpad bude tříděn          

do kontejnerů a svoz zajistí město Kyjov. 
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkci a vazeb v krajině apod. 

Stavba nemá žádný vliv na okolní přírodu a krajinu. V blízkosti se nenachází žádné 

památné stromy, chráněné rostliny ani chránění živočichové. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru         

na životní prostředí, je-li podkladem 

Není. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena. Byla by pouze dodržena ochranná 

pásma správců inženýrských sítí. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: Stavba 

splňuje požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

v aktuálním znění k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Materiál bude skladován přímo na pozemku, nebude tedy nijak omezovat provoz      

na přilehlé komunikaci. Skladování bude provedeno tak, aby materiál nepodléhal dešti a 

nepříznivým vlivům dle požadavků výrobce. Staveniště bude vybaveno dodávkou všech 

potřebných energií. 
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b) odvodnění staveniště 

Veškerá voda bude během realizace vsakována na okolních nezpevněných plochách 

ve vlastnictví stejného majitele. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdová komunikace na staveniště bude napojena na přiléhající místní komunikaci 

v ulici U Sklepů. Je nutné výjezd opatřit dopravním značením. Před realizací stavebních 

prací na objektu budou nově vybudovány přípojky energií, jejichž řády vedou v okraji 

přilehlé komunikace a blízkém okolí. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavebních pracích nebude omezen provoz na místní komunikaci přiléhající 

k pozemkům, dále pak nebudou porušeny práva vlastníků sousedních parcel. Při výjezdu 

vozidel ze stavby se musí kola vozidel patřičně očistit, aby nedošlo ke znečištění 

veřejných komunikací. Provoz na stavbě bude probíhat pouze od 7:00 – 19:00, aby okolí 

nebylo zatěžováno hlukem. 

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

dřevin 

Na pozemcích se nebudou provádět žádné demoliční práce, asanace ani kácení 

dřevin, tudíž není potřeba ochrana okolí staveniště. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Veškeré zařízení staveniště bude pouze na pozemcích investora. Nejsou nutné 

zábory. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při likvidaci 

odpadů je nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. Je nutno likvidovat 

odpady v zařízeních k tomu určených. Je nutno zajistit, zda osoba, která přejímá odpad je 

přejímce oprávněna. 

Při realizaci stavby musí být zajištěna průběžná likvidace odpadů. 
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Odpady se zařazují dle katalogu odpadů (vyhl. č. 93/2016 Sb. v aktuálním znění). 

Musí být dohlíženo na to, aby odpad nebyl znehodnocen nebo odcizen. Za odpad je 

odpovědný průvodce, až do doby zneškodnění odpadu. Musí být vedena evidence                 

o podrobnostech nakládání s odpady. U nebezpečných odpadů se s nimi může 

manipulovat pouze na souhlas okresního úřadu. 

Odpady nebezpečné, které mohou vzniknout během realizace: 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami  

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin  

17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu  

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  

Odpady obyčejné:  

15 01 06 směs obalových materiálů  

17 01 01 beton 

17 01 02 cihly  

17 02 01 dřevo  

17 02 02 sklo  

17 02 03 ostatní plasty  

17 04 02 hliník  

17 04 05 železo a ocel  

17 04 07 směsné kovy  

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry  

20 03 99 Komunální odpady jinak nespecifikované 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při realizaci nových přípojek bude výkopek použit zpět na zásyp, jeho přebytek pak 

bude odvezen na skládku nebo využit na terénní úpravy kolem domu. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při používání strojů a zařízení nesmí dojít k úniku ropných látek do okolí. Odpady 

musí být likvidovány jen na místech k tomu určených. Při realizaci nesmí docházet            

ke znečištění ovzduší, např. při pálení spalitelného odpadu. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Musí se dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci                
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na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost má zadavatel, 

zhotovitel, popřípadě stavební dozor. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci               

na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti 

stavby zadavatel stavby, pokus se na stavbě vykonávají práce vystavující osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny další stavby, tudíž není potřeba provádět úpravy               

pro bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

U výjezdu ze staveniště na přilehlou komunikaci bude nutné osadit dočasné dopravní 

značení. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby               

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

Nejsou stanoveny. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby:  listopad 2019 

Předpokládané dokončení stavby:  listopad 2021 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

Po zhotovení přípojek ke staveništi se bude pokračovat polohovým osazením stavby. 

Dále se zhotoví výkopy pro základy, Pokračovat se bude základy, svislé nosné 

konstrukce, konstrukce stropů a střecha. Následně se provede osazení výplní otvorů, 

vnitřní příčky, podlahy a dokončovací práce. Na konci se provedou terénní úpravy, 

zhotovení zpevněných ploch a teras. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Po zhotovení objektu bude srážková voda z ploché střechy a všech zpevněných ploch 

odvodněna do retenční nádrže s přepadem do vsakovacích boxů. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Bytový dům je navržený jako objekt pro hromadné bydlení. Nachází se zde celkem 

8 bytů, z toho 6 o velikosti 4+kk a 2 o velikosti 3+kk. Projektovaný počet osob je 30. 

b) architektonické řešení 

Bytový dům je řešen jako samostatně stojící a má 4 nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží. Podzemní část je obdélníkového tvaru. Nadzemní část má tvar dvou 

spojených obdélníků, kdy v rozích je uskočený a vytváří tak prostor pro vyložené 

balkóny. V posledním nadzemním podlaží je půdorys opět uskočený a vytváří tak střešní 

terasy. Celý objekt má plochou střechu. Do podzemních garáží vedou příjezdové 

komunikace z boků objektu. Před domem je navrženo dalších 7 parkovacích míst, z toho 

2 pro invalidy. 

c) výtvarné řešení 

Fasáda objektu je opatřena silikon – silikátovou omítkou ve dvou barvách. Tím, jak 

je půdorys uskakovaný, tak nabízí velké možnosti výtvarného řešení. Barva bílá a šedá 

(ZE8c) je provedena na místech daných ve výkresech pohledů. Výplně otvorů jsou 

zvenku hliníkového provedení v šedé barvě. Terasy a balkóny ohraničuje nerezové 

zábradlí kotveno zboku do stropní konstrukce nebo zboku do fasády. Klempířské prvky 

jsou z ocelového pozinkované plechu s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 9023). 

d) materiálové a dispoziční řešení 

Celý bytový dům je založen na základové desce o tloušťce 300 mm s podkladním 

betonem tloušťky 100 mm. V místech sloupů dochází k prohloubení základové 

konstrukce a vytváří se tak základové patky. Základová deska je provedena 

z vodostavebního betonu C30/37 a je spojena se suterénními stěnami, kterou jsou tvořeny 

stejným materiálem a tvoří tak tzv. bílou vanu. Suterénní stěny jsou doplněny o tepelnou 

izolaci XPS Synthos Prime S 70 L o tloušťce 120 mm.  

Výtahová šachta je obezděná tvárnicemi ztraceného bednění o tloušťce 200 mm 

vyplněné betonem C20/25 a vyztuženy ocelí B500B.  

Obvodové nosné zdivo nadzemní části objektu je tvořeno keramickými tvárnicemi 

Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm a je doplněno o kontaktní zateplovací systém  

ETICS – fasádní EPS 70 F o tloušťce 150 mm. Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny z větší 

části jako zdivo obvodové. Dále jsou z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU Profi 
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s tloušťkou 190 mm a z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU Z o tloušťce 300 mm, 

které oddělují prostor schodiště od bytových jednotek a eliminují tak možný vzniklý hluk. 

Nenosné stěny budou z keramických tvárnic typu Porotherm 14 profi s tloušťkou 140 

mm. Vše bude zděno na tenkovrstvou maltu s pevností 10 N/mm2. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny jako monolitické stropní desky prostě uložené              

o tloušťce 250 mm. 

Překlady u nosných stěn jsou řešeny systémovým řešením tzn. pomocí čtyř 

keramických překladů Porotherm KP7. U nenosných stěn je využito plochých překladů 

Porotherm KP 14,5. 

Okna a balkónové dveře bytových jednotek jsou dřevohliníková s izolačním 

trojsklem. Oboje vstupní dveře a chodbová okna jsou celohliníková taktéž s izolačním 

trojsklem. Vstupní dveře do bytů jsou tvořeny bezpečnostními hliníkovými dveřmi 

v ocelové zárubni a veškeré dveře uvnitř bytů jsou dřevěné s obložkovou zárubní. 

Všechny dveře v suterénu jsou hliníkové. Garážová vrata jsou navržena jako výklopná 

hliníková s vnitřní výplní z roztahovací mříže. 

Střešní konstrukce nad celým objektem je tvořena jako jednoplášťová vegetační 

plochá střecha odvodněna pomocí chrličů DN100. Nachází se zde samozřejmě i pojistný 

přepad na každé polovině střechy. Menší stříška nad vstupem je též vytvořena jako 

jednoplášťová plochá střecha se stabilizační vrstvou z praného říčního kameniva a je 

odvodněna do podokapního žlabu. 

Dispozičně je objekt rozdělen na nadzemní část jako část obytnou a podzemní část 

jako část obsahující příslušenství bytů. Vstup do objektu je orientován na východní straně 

a dostaneme se jím do vstupní haly, kde najdeme poštovní schránky. Dále pokračujeme 

do schodišťového prostoru. Odtud se můžeme dostat do nadzemích i podzemních části 

objektu pomocí schodiště nebo osobního výtahu a taktéž do obou bytových jednotek          

o velikosti 4 + kk. Když sestoupíme do suterénu tak z chodby můžeme jít do levé nebo 

pravé části a také do kočárkárny spojené s kolárnou. V levé suterénní části se nachází        

6 sklepních kóji, sušárna a technická místnost. Tyto místnosti jsou propojeny chodbou, 

která také ústí do podzemních garáží. V pravé části nalezneme 2 sklepní kóje, zasedací 

místnost s chodbou, také s dveřmi do podzemních garáží.  

Dispoziční řešení bytů je podobné jak pro byty 4+kk, tak u bytů 3+kk. U větších bytů 

se pomocí vstupních dveří dostáváme do zádveří se šatnou a odtud do chodby. Z chodby 

je přístup na WC, do koupelny s technickou místnosti, obou pokojů, obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem a ložnice. Ložnice je doplněna o menší pracovnu. Přístup                 

na balkón či terasu je jak z ložnice, tak z obývacího pokoje. 

 Po vstupu do levého menšího bytu v posledním nadzemním podlaží se taktéž 



 

 

35 

 

dostáváme do zádveří se šatnou. Pokračujeme do chodby odkud je vstup na WC,                 

do koupelny s technickou místností, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, pokoje, 

ložnice i na střešní terasu. Pravý menší byt je obdobný, akorát se zde nenachází technická 

místnost, ale k ložnici náleží velká šatna. 

e) bezbariérové užívání stavby 

Objekt není určený pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. V projektu 

byly dodrženy obecné technické požadavky zajišťující bezbariérový vstup do objektu. 

f) celkové provozní řešení 

Hlavní vstup do objektu je orientován na východní stranu, kde je nově vybudována 

příjezdová komunikace šířky 6 m vedoucí do podzemních garáží z obou stran bytového 

domu. K této komunikaci náleží také 7 parkovacích míst, z toho dvě pro invalidy. 

Jednotlivé místnosti bytového domu na sebe provozně navazují. 

g) technologie výroby 

Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy.  

g) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Nosný systém objektu je stěnový a tvořen v suterénu zdmi z vodostavebního betonu, 

které jsou spojeny se základovou deskou stejného materiálu, a v nadzemní části 

keramickými tvarovkami Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny 

monolitickou železobetonovou stropní deskou tloušťky 250 mm. Střecha je 

jednoplášťová plochá vegetační se spádem 3 % k chrličům, které tuto střechu odvodňují 

do svodů. Menší střecha nad vstupem je taktéž jednoplášťová plochá odvodněna                 

do podokapního žlabu. 

h) bezpečnost při užívání stavby 

Objekt splňuje požadavky na bezpečnost při užívání, stabilitu a mechanickou 

odolnost, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek 

a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu           

s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

i) ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Během výstavby budou dodrženy všechny požadavky a postupy dle platných norem 

a vyhlášek. 
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j) stavební fyzika 

Stavební fyzika je řešena v samostatné části této bakalářské práce ve složce č. 6 – 

Stavební fyzika. 

k) zásady hospodaření s energiemi 

Návrhová teplota venkovního vzduchu je pro tuto oblast -13°C. Návrhová hodnota 

vnitřní teploty vzduchu je + 20 °C v obytných místnostech, 24 °C v koupelně a 15 °C 

v suterénu. 

l) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

I) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není nutné stavbu chránit před pronikáním radonu z podloží. Radonový index v této 

oblasti je nízký. 

II) ochrana před bludnými proudy 

Není nutné stavbu chránit před bludnými proudy. V okolí se nenachází. 

III) ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutné stavbu chránit před technickou seizmicitou. Objekt se nenachází 

v seizmické oblasti. 

IV) ochrana před hlukem 

V okolí objektu se nenachází žádné zdroje hluku, před kterými by bylo nutné stavbu 

chránit. 

V) protipovodňová opatření 

Nejsou nutná protipovodňová opatření. Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

VI) ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není nutné stavbu chránit před ostatními účinky. Oblast není poddolovaná, ani se zde 

nevyskytuje metan. 

m) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Řešení požární bezpečnosti stavby je doloženo v samostatné příloze D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení, která je součástí projektu. Vše v souladu s požadavky a normami. 
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n) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Všechny materiály jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci. Tyto materiály 

budou používány a skladovány tak jak praví výrobce a technické listy. 

o) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí 

U objektu bytového domu je použito tradičních postupů a prvků. Neobvyklé 

konstrukce a technologie nejsou řešeny. 

p) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Výpis prvků ve složce D1.1 neslouží jako výrobní ani dílenská dokumentace. Tato 

dokumentace není vyžadována. Všechny prvky musí být na stavbě přeměřeny. 

q) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Kontroly nejsou požadovány. 

D.1.2 Stavebně – konstrukční řešení 

a) Popis navrženého konstrukčního systému 

Konstrukční systém stěnový. 

b) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Vytyčení objektu 

Stavba byla umístěna na pozemek tak, aby byla v souladu s územním plánem a 

splňovala všechny regulace dané pro tuto oblast. 

Zemní práce 

Před započetím stavby se strhne vrstva ornice tloušťky 0,15 m. Veškerá vykopaná 

zemina bude uskladněna na pozemcích majitele, popřípadě část bude využita na zásyp. 

Přebytek bude odvezen na skládku. Týká se to v první řadě stavební jámy pro suterén, 

dále u přípojek sítí a terénních úprav. Výkop se bude převážně provádět strojně, pouze 

v místech, kde to nebude možné budou použity ruční nástroje. V oblasti, kde probíhá 

výstavba bytového domu, se nenachází podzemní voda. 
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Podkladní vrstva 

Do nezvětralé jámy bude vylit podkladní beton o tloušťce 100 mm z betonu C16/20 

a bude vyztužen kari sítí s oky 150x150 mm. 

Základové konstrukce 

Jako základová konstrukce byla navržena železobetonová deska o tloušťce 300 mm. 

Tato deska bude zhotovena z vodostavebního betonu C30/37 s výztuží B500B a spojena 

se suterénními stěnami téhož materiálu a bude vytvořena tzv. bílá vana. V místech sloupů 

je deska prohloubena a jsou tak vytvořeny základové patky dle výkresu základů.             

Před betonáží se provede začištění základové spáry a položí se zemnící pásek, který bude 

vytažen alespoň 1 m nad terén pro propojení k hromosvodu. Při betonáži je nutné 

vynechat otvory pro připojení kanalizace a vody. 

Svislé konstrukce 

Suterénní nosné stěny jsou zhotoveny z vodostavebního betonu C30/37 s výztuží 

B500B a spojeny se základovou konstrukcí. Obvodové stěny jsou doplněny o tepelnou 

izolaci XPS Synthos Prime S 70 L o tloušťce 120 mm.  

Výtahová šachta je obezděná tvárnicemi ztraceného bednění o tloušťce 200 mm 

vyplněné betonem C20/25 a vyztuženy ocelí B500B.  

Obvodové nosné zdivo nadzemní části objektu je tvořeno keramickými tvárnicemi 

Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm a je doplněno o kontaktní zateplovací systém ETICS 

– fasádní EPS 70 F o tloušťce 150 mm. Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny z větší části jako 

zdivo obvodové. Dále jsou z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU Profi s tloušťkou 

190 mm, a z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU Z o tloušťce 300 mm, které oddělují 

prostor schodiště od bytových jednotek a eliminují tak možný vzniklý hluk. Nenosné 

stěny budou z keramických tvárnic typu Porotherm 14 profi s tloušťkou 140 mm. Vše 

bude zděno na tenkovrstvou maltu s pevností 10 N/mm2. Budou dodržovány veškeré 

technologické postupy výrobce. 

Překlady 

 Překlady nad otvory u nosných stěn jsou řešeny systémovým řešením tzn. pomocí 

čtyř keramických překladů Porotherm KP7. U nenosných stěn je využito plochých 

překladů Porotherm KP 14,5. V betonových zdech je užito betonových překladů. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny jako monolitické stropní desky prostě uložené              

o tloušťce 250 mm. Jsou zhotoveny z betonu C20/25 a vyztuženy dle statického návrhu 
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statika. V místě konzol pro přerušení tepelných mostů je zde vložen nosník Schӧck 

Isokorb XT s tloušťkou izolantu 120 mm a výšky 250 mm. Součástí stropní konstrukce 

v suterénu jsou průvlaky, které vynášejí obvodové zdivo nadzemní části objektu. 

Konstrukce schodiště 

Schodiště v bytovém domě je monolitické železobetonové z betonu pevnostní třídy 

C20/25 a vyztuženo dle statického návrhu statika výztuží B500B. Schodiště je 

dvouramenné s mezipodestou tl. 150 mm. Povrch schodiště je opatřen keramickou 

dlažbou s protiskluzovou úpravou. Zábradlí je řešeno formou madla na vnitřní straně 

schodiště.  

Konstrukce střechy 

Střešní plášť nad celým objektem je řešen jako jednoplášťová plochá střecha 

s vegetační horní vrstvou. Je vyspádována 3 % do míst chrličů DN100, které tuto střechu 

odvodňují. V nejvyšším místě jsou umístěny pojistné přepady. Menší stříška nad vstupem 

je taktéž řešena jako jednoplášťová plochá, ale se stabilizační vrstvou z praného říčního 

kameniva frakce 16/32. Je vyspádována směrem do podokapního žlabu. 

Podlahy 

Nášlapná vrstva v podzemních garážích je navržena jako epoxidová stěrka vhodná 

do takových prostor. V suterénu je dále navržena zateplená skladba podlahy s nášlapnou 

vrstvou z pohledové betonové stěrky. Konstrukce schodiště a domovní chodby mají 

nášlapnou vrstvu z keramické dlažby. V bytových jednotkách je navržena skladba 

podlahy obsahující podlahové vytápění a desky z čedičové vlny s kročejovým útlumem 

tl. 40 mm. Jako nášlapná vrstva je zde použita buďto keramická dlažba nebo vinylová 

podlaha.  

Výplně otvorů 

Okna a balkónové dveře bytových jednotek jsou dřevohliníková Vekra s izolačním 

trojsklem. Oboje vstupní dveře a chodbová okna jsou celohliníková Vekra, taktéž 

s izolačním trojsklem. Vstupní dveře do bytů jsou tvořeny bezpečnostními hliníkovými 

dveřmi v ocelové zárubni a veškeré dveře uvnitř bytů jsou dřevěné s obložkovou zárubní. 

Všechny dveře v suterénu jsou hliníkové. Garážová vrata Hӧrmann jsou navržena jako 

výklopná hliníková s vnitřní výplní z roztahovací mříže. 

Vnitřní povrchy 

Omítky jsou navrženy jako jednovrstvé vápenocementové. Koupelny a WC jsou 

obloženy keramickými obklady do výšky dle projektové dokumentace. Obložení 

keramickým obkladem v kuchyni bude specifikováno až podle výběru dané kuchyňské 
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linky. Barva a vzor bude vybrán investorem. SDK předstěny budou pořádně zatmeleny a 

zamalovány. 

Vnější povrchy 

Vnější omítky jsou navrženy jako silikon silikátové Weber.Pas Extraclean                     

se samočistícím efektem ve dvou barvách – bílá (BI00), šedá (ZE8c). V soklové části je 

navržena dekorativní marmolitová omítka, střednězrnná, vzor MAR2 M101, barva bílo-

černo-šedá. 

Tepelné izolace 

Podlaha v zateplené části suterénu je doplněna o EPS Perimetr tloušťky 140 mm. 

Obvodové stěny suterénu jsou doplněny o tepelnou izolaci XPS Synthos Prime S 70 L      

o tloušťce 120 mm. 

V místnostech nad garáží je celá skladba podlahy doplněna o teplenou izolaci PIR     

o tl. 100 mm. Dále tato skladba obsahuje zvukově – izolační desky z čedičové vlny jako 

kročejovou izolaci o tloušťce 40 mm a systémovou desku Dekperimetr PV-NR75             

pro uložení trubkového podlahového vytápění tloušťky 50 mm. Další podlahové 

konstrukce obsahují pouze zvukově-izolační desky z čedičové vlny tloušťky 40 mm. 

Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s fasádním 

EPS 70 F o tloušťce 150 mm.  

Konstrukce střechy je zateplena pomocí EPS 150 s minimální tloušťkou 220 mm. 

Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky čítají pouze obložkové zárubně – viz výpis prvků. 

Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky čítají konstrukce zábradlí a ocelové zárubně – viz výpis prvků. 

Klempířské výrobky 

Klempířské prvky obsahují veškeré oplechování včetně svodů a okapů – viz výpis 

prvků. 

Zpevněné plochy 

Kolem objektu bude zhotoven okapový chodníček z betonové dlažby ve spádu 2 %. 

Před domem bude vybudován chodník a příjezdová komunikace s parkovacími místy. 
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c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Užitné zatížení:    1,5 kN/m2 

Zatížení sněhem:    1 kN/m2  (II. sněhová oblast)  

Součinitel nahodilého zatížení:  1,5 

Součinitel stálého zatížení:  1,35 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Nejsou navrženy zvláštní, neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy.  

e) technické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Veškeré práce budou prováděny dle standardních pracovních postupů, při kterých 

není ohrožena stabilita vlastního, ani sousedního objektu. 

F) výpis použitých norem, zákonů, předpisů a vyhlášek 

Normy:  
• ČSN 73 4301 Obytné budovy  

• ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny  

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

• ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení  

• ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

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

• ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

• ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších 

norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech 

sítí.  

• ČSN 73 0540–1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  

• ČSN 73 0540–2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

• ČSN 73 0540–3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

• ČSN 73 0540–4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  

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

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

• ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí   

• ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
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• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

• ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem  

• ČSN 73 4301 Obytné budovy  

Zákony:  
• č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

• č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 

• č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Vyhlášky a nařízení vlády:  

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

• č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

• č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

• č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky                

na provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

do hloubky 

• č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

• č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

• č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 

• č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích               

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

• č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů 

• č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
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Výsledkem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 

bytového domu v Kyjově včetně požárně bezpečnostního řešení a stavební fyziky. Tato 

dokumentace je v souladu s příslušnými platnými vyhláškami, normami a územním 

plánem. Projektová dokumentace byla vypracována na základě požadavků zadání. 
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Zákony:  
• č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

• č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 

• č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Vyhlášky a nařízení vlády:  

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

• č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

• č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

• č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky          

na provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

do hloubky 

• č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

• č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

• č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 

• č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích               

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

• č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů 

• č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
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https://www.wienerberger.cz  https://www.hormann.cz  

https://www.best.info   https://cze.sika.com 

https://www.knauf.cz   https://www.ejot.cz 

https://www.dek.cz   http://www.likov.com  

https://www.isover.cz   http://www.topwet.cz 

https://www.vekra.cz   https://www.gapa.cz 

http://www.lindab.com  https://www.rako.cz 

https://www.dplast.cz   https://www.cz.weber 

https://www.schlueter.cz  https://www.schoeck-wittek.cz 

https://www.tzb-info.cz  https://www.zakonyprolidi.cz 

http://www.cad-detail.cz  https://www.viessmann.cz 

https://www.fakro.cz   http://www.aco.cz 
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BD  bytový dům  

NP  nadzemní podlaží 

parc. č.  parcelní číslo  

k.ú.  katastrální území 

ŽB   železobeton  

vyhl.   vyhláška  

ČSN   česká technická norma  

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

EPS   expandovaný polystyren  

XPS   extrudovaný polystyren 

Sb.   sbírky  

RAL  uznávaný standart pro stupnici barevných odstínů 

fRsi   teplotní faktor  

g   stále zatížení  

q   nahodilé 

PE   polyetylen  

HI   hydroizolace  

TI  teplená izolace 

HT   měrná ztráta prostupem tepla  

m n.m.  metry nad mořem 

B.p.v  Balt po vyrovnání  

MMR ČR  ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

MV ČR  ministerstvo vnitra České republiky  

RN   retenční nádrž na dešťovou vodu 

RŠ   Revizní šachta 

VŠ   Vodoměrná šachta 

SO   Stavebný objekt 

VB  Vsakovací box  

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

CHÚC  chráněná úniková cesta  

p.ú.   požární úsek  

PHP   přenosný hasicí přístroj  

ADS  autonomní detekce a signalizace 

P  paniková klika 
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H  hydrant 

pv   výpočtové požární zatížení  

R   tepelný odpor konstrukce  

SDK   sádrokarton  

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém)  

U  součinitel prostupu tepla 

dB   decibel  

tl.   tloušťka  

m2   metr čtvereční 

m3   metr krychlový 

kN  kilonewton 

MPa  megapascal 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

apod.   a podobně 

PBEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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Složka č.1 – Přípravné a studijní práce 

01  Studie půdorysu suterénu    1:100 

02  Studie půdorysu 1. NP    1:100 

03   Studie půdorysu 2. NP    1:100 

04   Studie půdorysu 3. NP    1:100 

05   Studie půdorysu 4. NP    1:100 

06  Studie – řez objektem     1:100 

07  Studie – pohledy     1:100 

08  Výpočty 

09  3D Vizualizace  

10  3D model konstrukčního systému 

  Poster 

 

Složka č.2 – C Situační výkresy 

C.1  Situační výkres širších vztahů   1:1000 

C.2  Katastrální situační výkres    1:1000 
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