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Abstrakt - čeština 
 
Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku č. 1799/, 1800/1, k.ú. Újezd u Brna, okres 
Brno - venkov. Dům obsahuje 15 jednotlivých bytů. Objekt je geometricky dělen na střední 
trakt se sedlovou střechou a boční trakty s valbovou střechou. Sklon střešní roviny je 10°. 
Dům jako třípodlažní bez podsklepení, z čehož všechna podlaží jsou obytné. Bytový dům je 
přístupný z místní komunikace a parkování je možné vedle objektu na novém parkovišti. 
Obytné místnosti bytů jsou příznivě natočeny k jihu a jsou přirozeně větrány. Všechny obytné 
místnosti mají přímé denní osvětlení. Chodník a zpevněné plochy jsou řešeny vymývanou a 
zámkovou  dlažbou. Konstrukce obvodových nosných zdí, vnitřních nosných zdí a příček je 
provedena z keramických tvárnic POROTHERM v příčném nosném systému. Stropní 
konstrukce je řešena ŹB deskami. Schodiště je také ŹB. 
 
 
Abstract 
 
This work deals with a new building – block of flats on  land no. 1799/1, 1800/1 cadastral 
Újezd u Brna, region Brno- venkov. This block of flats contains 15 individual flats. The 
object is geometrically divided on central part with gabled roof and 2 side parts with hip roof. 
Slopes of roofs 10°. Building is designed as three-storey object without a cellarage, whence 
all  three storeys are residential . The building is accessible from local roads and it is possible 
to park a car in next to the object in new-build parking place. Residential rooms are positively 
rotated to south and ventilated naturally. All the residential rooms are exposed to direct day 
light. Sidewalk and hard surface are treated as concrete and scrubbed pavement. Construction 
peripheral bearing masonry, interior bearing masonry and cross buntons effected from 
ceramic breeze-block POROTHERM. Ceilings plates are made of reinforced concrete.  
Staircase are made of reinforced concrete as well. 
 
 
Klí čová slova  - čeština 
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střešních rovin, třípodlažní objekt, nadzemní podlaží, obytná místnost, chodník, betonová a 
vymývaná dlažba, konstrukce, obvodové nosné zdi, vnitřní nosné zdi, příčky, strop, schodiště.  
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ÚVOD 
 
 
 

Záměrem diplomové práce je vytvořit projektovou dokumentaci stavební 
části novostavby bytového domu v lokalitě klidové části města Újezd u Brna.  

Přáním investora (město Újezd u Brna) je bytový dům, alespoň pro 10 
rodin. 

Je třeba vytvořit funkční dispoziční jednotku pro bydlení, dle dostupných 
situačních a rozměrových parametrů.  



 

 
 

A/ 
PRŮVODNÍ 

ZPRÁVA 
 
 

projektová dokumentace 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYTOVÝ DŮM, Újezd u Brna 
 

k.ú. Újezd u Brna, č.parc. 1800/1, 1799/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky uvedenými v § 18 
Vyhlášky č. 132/1998 Sb. Projekt stavby vyhovuje příslušným ustanovením Vyhlášky č. 
137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Jedná se o samostatně stojící bytový dům tvořený třemi obytnými podlažími. Objekt je 
zastřešený sedlovou a valbovou střechou. Provedení bytového domu je bez podsklepení 
s osazením horní stavby na základových pasech. 
 
a) Identifikace stavby  
Název stavby : - Bytový dům, Újezd u Brna 
Místo stavby :  - Újezd u Brna  
Charakter stavby : - Novostavba 
Katastrální území : - parc. č. 1800/1, 1799/1,  k.ú. Újezd u Brna 
Investor: - Ondřej Sedláček, Na Návsi 306, Žatčany 66453 
Zodp. Projektant:  - Ondřej Sedláček, Na Návsi 306, Žatčany 66453 
Vlastník pozemku :  - město Újezd u Brna 
Stupeň projekt. dok.: - Ke stavebnímu povolení 
 
Základní údaje:  
Osazení stavby v terénu: 
 Stavba je osazena v prakticky rovném terénu, vstup do objektu je situován směrem 
ke komunikaci ze severu. Je napojena na komunikaci i na veřejný chodník 
prostřednictvím zámkové dlažby. Parcela je ze západní strany ohraničena drátěným 
plotem ploty, ze zbylých stran bez ohraničení. Objekt je napojen na přípojku plynu, 
elektrického proudu, na veřejnou kanalizaci splaškovou a na veřejný vodovod. Volné 
plochy jsou zatravněny. Střecha je sedlová a valbová. Venkovní fasáda je barvy růžové 
a béžové.   
 
Charakteristika stavby: 
 Novostavba bytového domu je řešena jako třípodlažní objekt bez podsklepení, z 
čehož všechna tři podlaží jsou obytné. Půdorysné zastavění je obdélníkového tvaru o 
max. rozměrech 38,8 a 15,2 m. Objekt je osazen rovnoběžně s místní komunikací a 
vstupem ze severu. Střešní konstrukce je v prostředním traktu navržena jako sedlová se 
sklonem střešních rovin 10°. V krajních traktech je  střecha valbová o sklonu 10°. 
Prostory za domem budou využity k účelům odpočinku, zahradničení obyvatel domu a 
k pěstování různých druhů plodin.  
 Svou orientací je objekt vystaven slunci. Okna obytných místností jsou situována 
spíše na jih, všechny obytné místnosti mají přímé denní osvětlení. 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
 Navrhovaný bytový dům je umístěn v klidné části města a dle územního plánu 
v místě pro občanskou výstavbu. Umístění je na parcele číslo 1800/1 a 1799/1, k.ú. Újezd 
u Brna. Parcela je doposud nezastavěná. Sousední objekt je penzion a za komunikací 
jsou rodinné domy. V návrhu směrného územního plánu se s tímto pozemkem nadále 
uvažuje jako obytná zóna. Urbanistický koncept objektu vychází z daných možností 
staveniště.  
  
 
 
 

 



 

c) Geologické podmínky, zemní práce 
 Sejmutí ornice bude provedeno v tl. 200 mm po celé ploše staveniště a její 
umístění se provede přímo na staveništi. Základové poměry v místě staveniště dle 
geologického posudku jednoduché podle ČSN 73 10 01 
Založení bude provedeno do úrovně rostlých zemin. 

 K převzetí zákl. spáry bude přizván geolog a statik, kteří případně upřesní 
zakládání.  

Byl proveden předběžný a podrobný geologický průzkum a to 4 sondy do hloubky 5 
metrů. Zemina je dostatečně únosná Rdt = 0,2 MPa. Dále byl proveden průzkum pro 
stanovení radonového rizika pozemku. Pozemek nejeví žádné rizika nadměrného 
vyzařování radonu a je zařazeno do kategorie nízkého radonového rizika. 
 Základová deska bude provedena z betonu C20/25 a bude vybetonována přes 
základy a bez pracovní spáry. Izolací proti radonu i proti zemní vlhkosti bude použit 
asfaltový pás Sklobit 40 Mineral. Veškeré prostupy přes izolaci budou utěsněny trvale 
plastickým tmelem. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

• Policie ČR, dopravní inspektorát – příjezdovou cestu ke garáži není třeba nijak 
označovat dopravními značkami. 

• Hasičský sbor – bytový dům tvoří 38 požárních úseků. Požární odolnost 
stavebních konstrukcí (stěn, stropů a nosných konstrukcí) je v souladu s normou. 

• Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 
stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a 
skládky zařízení staveniště budou převezeny na místní skládku a tak nedojde 
k znečistění životního prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a 
shledal jako způsobilou. 

• Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a 
proto neohrozí jeho znečistění. 

• Památkový úřad – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného a proto 
okresní úřad v Brně shledal pozemek způsobilý. 

• Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní a kanalizační přípojka. 
• Plynovody - bude zřízena plynovodní přípojka. 

 
 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly splněny a projednány s dotčenými 
orgány. Jsou uvedeny ve vyhlášce 502/2006 Sb. 
 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 
 Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí místním 
městským úřadem. Veškeré podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí byly 
splněny. 
 
 
 
 



 

Stavba rodinného domu je členěna na následující stavební objekty: 
SO 01 Příprava území  
SO 02 Vodovodní přípojka 
SO 03.a Kanalizace splašková 
SO 03.b Kanalizace dešťová 
SO 04   Kabelový rozvod NN 
SO 05 Bytový dům  
SO 06 Zpevněné a příjezdové plochy 
SO 07 Nezpevněné plochy a sadové úpravy 
SO 08 Plyn 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území  
 V době řešení připojení na technickou infrastrukturu (přípojky) budou tyto 
provedeny dle vyjádření přísl. správců sítí, v co možná nejkratším termínu. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstav  včetně popisu postupu výstavby  
Zahájení stavby: léto 2013 
Dokončení stavby: zima 2014 
 
i) Statické údaje stavby  
1. Zastavěná plocha:  - 600,71m2 
2. Obestavěný prostor:  - 6607,81m3 
3. Plocha pozemku:  - 3099,77m2    
4. Procento zastavění:  - 19,38%    
 
- objemově stanovená přibližná cena (pro budovy občanské výstavby cca 5946  Kč/m3) 
 

6607,81 x 5946 = 39 290 000 Kč 

Přibližná cena bytového domu činí: 39 290 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech, dne:  06.01.2013    ..................................... 
                              Podpis 
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BYTOVÝ DŮM, Újezd u Brna 
 

k.ú. Újezd u Brna, č.parc. 1800/1, 1799/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum: 
 Stavba je situována ve městě Újezd u Brna, na pozemku parcel. č. 1800/1, 1799/1. 
Parcela je v katastru nemovitostí evidována jako stavební parcela. Stavba je navržena 
v lokalitě, která je v územním plánu vyhrazena pro hromadné bydlení. Pozemek je 
v mírně svažitém terénu od severu k jihu. Objekt nezasahuje do území památkově 
chráněného. Parcela je ohraničení ze západní strany drátěným plotem. Přístup na 
pozemek je po navržené cestě ze zámkové dlažby.  
 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení: 
 Novostavba bytového domu je řešena jako třípodlažní objekt bez podsklepení, z 
čehož všechna tři podlaží jsou obytné. Půdorysné zastavění je obdélníkového tvaru o 
max. rozměrech 38,8 a 15,2 m. Objekt je osazen rovnoběžně s místní komunikací ze 
severní strany. Střešní konstrukce je v prostředním traktu navržena jako sedlová se 
sklonem střešních rovin 10°. V krajních traktech je  střecha valbová o sklonu 10°. 
  
 Do objektu se vchází ze severní strany do haly s chodbou, z které je přes požární 
dveře přístupný komunikační prostor se schodištěm. Pokračovat lze přes další dveře ke 
dvou bytům prvního podlaží. Po schodech se lze dostat na chodbu 2NP a 3NP z niž jsou 
přístupné jednotlivé byty. V technické místnosti v prvním podlaží jsou instalovány dva 
plynové kotle a zásobník pro přípravu TUV a UT. Součástí projektové dokumentace 
jsou rovněž přípojky inženýrských sítí. Objekt obsahuje 15 bytů. V 1NP jsou to 2 byty 
4+kk a 2 byty 2+KK. Ve 2NP pak 5 bytů 1+kk a 2 byty 4+kk. Ve 3NP 3 byty 4+kk a 
jeden 2+KK. Dispoziční řešení a orientace stavby ke světovým stranám vyhovují 
předpisům a požadavkům ČSN. Dvůr bude využit k účelům odpočinku a 
k pěstování různých druhů plodin. Vjezd na pozemek je řešen nově navrženou cestou 
k parkovišti ze zámkové dlažby.  
 Objekt je příznivě osluněn a přirozeně větrán. Všechny obytné místnosti mají 
přímé denní osvětlení a jsou v převážné většině situovány k jihu. Dispoziční řešení a 
orientace bytového domku ke světovým stranám vyhovují předpisům a požadavkům 
ČSN. 
 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch: 

Bytový dům je proveden zděnou technologií z cihel Porotherm plnoplošně 
promaltovaných cementovou vysokopevnostní maltou. Z důvodů zajištění tepelné 
stability objektu bude objekt celoplošně izolován fasádním polystyrenem tl. 160 mm. 
Tepelný odpor obvodového pláště pak činí R = 4,84 m2K/W . Základy betonové 
zateplené extrudovaným polystyrenem XPS tl. 100 mm, nosná konstrukce střechy – 
dřevěný vazníkový krov. Strop tvořen ŽB deskou tl.160 mm. Vnější zpevněné plochy 
budou tvořeny zámkovou dlažbou a okapový chodník bude z vymývané dlažby. Ostatní 
plochy budou osety trávou. 
 
 
 
 
 



 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infratrukturu: 
 Pozemek bude napojen na účelovou komunikaci  navrženým vjezdem k parkovišti 
pro 20 míst. Prostor vjezdu na pozemek je vydlážděn zámkovou dlažbou. Okolo budovy 
proveden okapový chodník z vymývané dlažby o š. 500 mm. 
 
KANALIZACE – objekt je napojen přípojkou na splaškovou kanalizační síť. Svodné 
potrubí je vedeno v hloubce pod okolním terénem v závislosti na spádu. Patní kolena 
kanalizace je tvořeno PVC trubkami 2x45° umístěno na základu. Svislé odpadní potrubí 
je vedeno v instalačních šachtách. Svislé potrubí je vyvedeno nad střechu, kde jsou 
umístěny větrací hlavice. Na svislé potrubí jsou napojena připojovacím potrubím 
převážně ve spádu 2°. 
Před objektem je provedena plastová revizní šachta o průměru 0,4 m. Svodné potrubí je 
vedeno přes základy, kde jsou vytvořeny prostupy 300x300mm. Tlaková a těsnící 
zkouška bude provedena odbornou firmou dle platných vyhlášek a ČSN. 
 Dešťová voda ze střechy svedena dešťovou kanalizací za bytový dům do 
vsakovací jímky s přepadem a navazujícím potrubím do blízkého potoka. 

 

VODOVOD  – vodovodní přípojka je vedena z hlavního řádu k objektu. Domovní 
vodovod je proveden HDPE 100 SDR 11 ∅ 50 x 4,6. V technické místnosti je umístěn 
zásobníkový ohřívač o objemu 750 l, z kterého je rozvod teplé vody po celém objektu. 
Stoupací potrubí teplé a studené vody je vedeno v instalačních šachtách. Tlaková a 
těsnící zkouška bude provedena odbornou firmou dle platných vyhlášek a ČSN. 
 
PLYNOVOD  – objekt je napojen plynovodní přípojkou na hlavní středotlaký 
plynovodní řád. Přípojka je ukončena u hranice pozemku kde je umístěn hlavní uzávěr 
plynu s plynoměrem. Domovní plynovod je veden do dvou plynových závěsných kotlů 
Buderus GB172-24 o celkovém výkonu až 48kW. Plynovodní potrubí má průměr 
40mm, je vedeno na nosné zdi pomocí objímek kotvených do zdiva. Potrubí je opatřeno 
žlutým nátěrem dle normy. Tlakovou a těsnící zkoušku provede odborná firma dle 
platných vyhlášek a ČSN. 
 
VZDUCHOTECHNIKA  - Všechny místnosti jsou větrány přirozeně.  
    

 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury: 
 
 Komunikace řešena jako obousměrná, vjezd na parkoviště značen příslušnou 
dopravní zančkou. 
 
 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí: 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – nejsou zde vytvářeny 
žádné nebezpečné zplodiny nebo nežádoucí nebezpečné výpary. Odpadní vody budou 
svedeny kanalizačním potrubím do stávající splaškové kanalizace a dešťové vody budou 
svedeny do vsakovacích jímek. Jiné škodlivé látky nejsou uvažovány. Veškeré odpady 
vzniklé při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, stavební suť a další) 
budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 
 



 

- Navržená novostavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. K výstavbě 
budou použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba neovlivní 
klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu 
ekosystému, nezasahuje též do zátopových území. 
- Užívání objektu, který se nachází v zóně s bytovou zástavbou, nebude výrazně 
ovlivňovat životní prostředí v okolí stavby. Jedná se o novostavbu objektu, účel užívání 
objektu – hromadné bydlení. 
- Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“), a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Tyto odpady budou 
předány oprávněné osobě podle § 4 písm. r) zákona. Dodavatel stavby jako původce 
odpadů povede evidenci odpadů ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona. 

- Likvidace odpadů bude provádět místní firma zabývající se svozem odpadů. Jedná 
se o běžný komunální odpad. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací: 
 Venkovní plochy pro pěší vyhoví svými parametry (podélný spád, příčný sklon, 
převýšení obrubníků) požadavkům čl. 1.1. , 1.2., přílohy č.1 a čl.1, přílohy č.2 vyhlášky. 
Veškeré přechody, resp. napojení na stávající pěší trasy budou provedeny bezbariérově 
s výškovým převýšením 20mm. 
Na venkovním parkovišti jsou vyhrazena místa pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 
 
h) Průzkumy a měření: 
 Na staveništi byl proveden průzkum z hlediska rizika pronikání radonu Rn-222 do 
budovy. Na základě protokolu kategorizace radonového rizika základových půd byla 
zájmová parcela zařazena do kategorie nízkého radonového rizika.  
 Na pozemku s nízkým radonovým rizikem se nevyžaduje žádné speciální opatření, 
dostatečnou ochranu v daném případě vytváří standardní hydroizolace. Hydroizolace 
musí být provedena spojitě po celé půdorysné ploše kontaktního podlaží.  
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby: 
 Výškové a polohové osazení bytového domu zakresleno ve výkresu SITUACE č.1 
a ZÁKLADY č.2. Upravený terén kolem domu v úrovni -150 mm od 0.000. Podlaha 
1NP = 0.000=189,500 m n.m.  
 Vytyčení stavby a dalších stavebních stavebních úseků provede specializovaná 
firma. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 
SO 01 Příprava území  
SO 02 Vodovodní přípojka 
SO 03.a Kanalizace splašková 
SO 03.b Kanalizace dešťová 
SO 04   Kabelový rozvod NN 
SO 05 Bytový dům  
SO 06 Zpevněné a příjezdové plochy 



 

SO 07 Nezpevněné plochy a sadové úpravy 
SO 08 Plyn 
 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
 Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora – majitele pozemku. 
Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a 
případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány.  
 Požárně nebezpečný prostor rodinného domu i garáže neohrožují sousední objekty 
(viz zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby).  
 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
 Při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce, která 
ukládá Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č.324/1990 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, 
resp. Nařízení vlády 591/2006 „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“.  
 Zároveň se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních prací dle § 9 
Vyhl. č.324/1990 Sb. je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a 
ověřování jejich znalostí s frekvencí touto vyhláškou předepsanou. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívání 
stavby k porušení, nebo k narušení statiky a stability objektu. Používané nosné 
zdivo a stropní konstrukce jsou navrženy podle technologických předpisů dodavatelů 
stavebních materiálů.  
 
3. Požární bezpečnost 
 Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné zprávě požárně 
bezpečnostního řešení. Stavebník bude respektovat veškeré podmínky uvedené v 
požárně-bezpečnostním řešení stavby. 
 
4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Stěny hygienických místností budou opatřeny keramickým obkladem do výšek dle 
výkresové části nebo dle přání investora. Světlá výška 1NP je 2,61m a světlá výška 2NP 
a 3NP je 2,65m. Větrání obytných místností bude provedeno přímo, okenními a 
dveřními otvory. Všechny obytné místnosti mají přímé denní osvětlení, které bude 
doplněno osvětlením umělým, splňující požadavky ČSN 73 0580.  
 Užité materiály budou zdravotně nezávadné a doloženy příslušnými atesty a 
certifikacemi. 
 
 
5. Bezpečnost při užívání  
 Navržené konstrukce a uspořádání dispozice splňují bezpečné užívání dané 
charakterem objektu – objekt k bydlení. Při užívání objektu dodržovat bezpečnostní 
předpisy dle vyhlášky ČUBP č. 309/2006 Sb. 
 



 

6. Ochrana proti hluku  
 Objekt je navržen dle požadavků ČSN na ochranu proti hluku. V bytovém domě 
bude 15 bytových jednotek, proto je nutné posoudit z hlediska akustiky mezibytové 
příčky a stropy, mezipokojové příčky. 
 
Neprůzvučnost mezipokojových příček: 
 
POROTHERM 11,5 AKU .... Rw = 47 dB 
  R´w = Rw – k .......... R´w = 47 –35 = 44 
  R´w,n ≤≤≤≤ R´w .......... 42 ≤ 44 .....VYHOVUJE 
 
POROTHEM 25 AKU SYM......... Rw = 57 dB 
  R´w = Rw – k .......... R´w = 57 –3 = 54 
  R´w,n ≤≤≤≤ R´w .......... 53 ≤ 54 .....VYHOVUJE 
Vzduchová nepr ůzvučnost:  
Rw,STROP = 55 dB 
Rw,PODLAHA = 10 dB 
K= 2dB 
Rw = Σ Rw – K = 66 – 2 = 64 dB 
Posouzení: Rw = 64 dB > R´w, DnT,w = 53 dB => vyhovuje 
 
Kro čejová nepr ůzvučnost:  
Lw,STROP = 82 dB 
Lw,PODLAHA = 28 dB 
Rw = Σ Rw – 55 = 110 – 55 = 55 dB 
Posouzení: Rw = 55 dB = R´w, DnT,w = 55 dB => vyhovuje           
                                     
7.  Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov: 
 Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na 
současné požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2002).  
 Tepelný odpor zdiva při praktické vlhkosti bez omítek činí R = 4,84 m2K/W. Okna 
jsou navržena se zasklením U=1,2W/m2K. Pro vytápění bytového domu jsou navrženy 
dva plynové závěsné kotle. 
 Úspora energie a ochrana tepla je řešena příloze (tepelně technické posouzení). 
 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby: 
 Řešeno v příloze výpočtu energetické náročnosti budov 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 Do objektu je zajištěn bezbariérový přístup. Vstup do budovy je řešen v souladu 
s čl. 1. přílohy č. 3 vyhlášky. Venkovní plochy pro pěší vyhoví svými parametry 
(podélný spád, příčný sklon, převýšení obrubníků) požadavkům čl. 1.1. , 1.2., přílohy 
č.1 a čl.1, přílohy č.2 vyhlášky. Veškeré přechody, resp. napojení na stávající pěší trasy 
budou provedeny bezbariérově s výškovým převýšením 20mm. 
Na venkovním parkovišti jsou vyhrazena místa pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 
 
 
 



 

 
9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Stavba má navrženu hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveň slouží proti 
prostupu radonu. Objekt neleží na poddolovaném území, a ani neleží  v území se 
zvýšenou seismickou činností. Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. 
 
10.  Ochrana obyvatelstva 
 Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
 
11.  Inženýrské stavby (objekty)  
 
a) Odvodnění území, včetně zneškodňování odpadních vod: 
 Splašková kanalizace je napojena do stávajícího kanalizačního řádu, dešťová voda 
je ze střechy domu svedena dešťovou kanalizací a napojena do vsakkovací jímky na 
dvoře pozemku.  
 Zpevněné plochy venkovního parkoviště budou odvodněny příčným a podélným 
spádem do vpusti uprostřed parkoviště. Voda je pak svedena do vsakovací jímky. 
 
b) Zásobování vodou: 
 Bytový dům bude napojen přípojkou na stávající vodovodní řad. 
 
c) Zásobování energiemi: 
  Plynovodní přípojkou na veřejný plynovodní řad, ukončenou ve skříni s 
plynoměrem umístěné na fasádě budovy.  
Přípojka NN vedena ze stávající sítě NN zemním kabelem NN k elektroměrovému 
rozvaděči umístěnému v 1NP objektu. Hlavní skříň s jističem bude umístěna ve vstupní 
hale objektu. 
Pro vytápění bytového domu jsou navrženy dva plynové závěsné kotle. Odtah spalin 
veden komínovým tělesem SCHIEDEL MULTI nad střechu. 
 
d) Řešení dopravy: 
 Příjezd na pozemek je umožněn přímo ze stávající asfaltové silnice na ulici 
Štefánikova vjezdem ze zámkové dlažby tl. 50 mm, podloží vjezdu přizpůsobeno 
skladbě pojízdných ploch.  
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 
 Okapové chodníky jsou provedeny z vymývané dlažby široké 500mm. V okolí 
domu provedeny jednoduché sadovnické úpravy. 
 
f) Elektronické komunikace 
 PD neobsahuje 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 Stavba nebude vybavena výrobními ani nevýrobními technologickými zařízeními. 
Výrobní a nevýrobní technologická zařízení se na stavbě nevyskytují 
 
 
V Žatčanech, dne:  07.01.2013        ..................................... 
            Podpis 



ZÁVĚR 
 
 
 

Dle dostupných situačních a rozměrových podkladů se podařilo vytvořit 
dispozičně funkční novostavbu bytového domu. Budova je tvořena 3 
nadzemními podlažími, které obsahují až 15 bytových jednotek.  

Byty splňují dostatečný komfort pro jejich obyvatele. Obytné místnosti 
jsou příznivě navrhnuty směrem na jih.  

Budova je připojena na dostupné inženýrské sítě dle podkladů. 
Během časového intervalu projektování došlo jen k minimálním změnám 

vůči předběžným studiím. 
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