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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

Předmětem bakalářské práce je bytový dům vilového typu. Tento dům je řešen stěnovým systémem 
porotherm, stropy jsou monolitické železobetonové a zastřešení objektu je kombinací ploché střechy a 
krovu. Dům je svou koncepcí pojat jako jednopodlažní s rozdílnými výškami jednotlivých bytů, 
kopírující venkovní terén, pouze nad částí půdorysu je budova dvoupodlažní. Bytový dům se skládá ze 
čtyř samostatných bytových jednotek, každá s vlastním hlavním vstupem a vstupem na zahradu. 

Abstract 

The subject of this thesis is an apartment house villa type. This house is designed wall system 
porotherm, ceilings are monolithic concrete and roofed building is a combination of flat roofs and 
truss. The house is in its conception conceived as a single-storey with different heights of dwellings, 
replicating outdoor terrain, only part of the plan is a two-storey building. The building is composed of 
four separate apartments, each with its own main entrance and access to the garden. 
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ÚVOD: 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace bytového domu vilového typu pro 
provádění stavby v souladu se zadáním práce. Bytový dům vilového typu je zasazen do mírně 
svažitého terénu v obci Velké Karlovice ve Zlínském kraji na parcele č. 4007/1. 

 

 

 

  



VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU VILOVÉHO TYPU 

 

 

Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až 
d) stavebního zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního 
zákon. 

 



a) Identifikace stavby 
 
Stavba:   Bytový dům ve Velkých Karlovicích 
Umístění:   Parcela  4007/1 
    Velké Karlovice 756 06 
 
Stavebník:        Vojtěch Patkoš 
Trvalá adresa:   Velké Karlovice 256 
       756 06 Vsetín 
 
Zhotovitel:   TOPStav s.r.o. 
Sídlo firmy:   Pražáková 4 
    Brno 695 00 
 
Projektant:   Miroslav Jakeš 
Odpovědný projektant:  Ing. Jan Pěnčík Ph.D. 
Identifikační číslo:  897986230 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  

 

Parcela 4007/1  byla dosud využívaná jako zemědělská půda. Pozemek byl celoplošně obděláván. 
Stavbu bude realizovat firma TOPStav.s.r.o. na pozemku investora. Sousední parcely nejsou zastavené 
RD, okolí domu je zemědělská půda. Více informací o vzdáleností domů jsou uvedeny na výkresu B1. 
Situace. V katastru nemovitostí je tato parcela vedena jako stavební pozemek.  
 

c)  údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

 
Na stavbě se prováděl předběžný geologický průzkum zeminy a měření radonu. Zemina je hlinito-
písčitá třídy F3. Tato zemina je propustná, únosná, jemnozrnná. Modul přetvárnosti Edef= 8-12 MPa. 
Podíl jemných částic je 36-65%. Podzemní voda žádným způsobem neovlivňuje budoucí stavbu. 
Pozemek je umístěn v klidné části obce Velké Karlovice. K pozemku je vedena asfaltová komunikace. 
Na pozemku bude zbudovaná přípojka kanalizace DN 250 do jednotné kanalizace ve vlastnictví obce, 
plynovodu DN 80 ve správě JMP Brno a.s..Vodovodní přípojka z PE DN 63 napojením na stávající 
vodovodní řad PVC 90 mm. Venkovní kabelová přípojka NN bude provedena na distribuční soustavu 
NN ve správě E.ON ČR s.r.o. 
 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 

Dotčené orgány: 
JMP Brno a.s. 
E.ON ČR s.r.o. 
Vodovody a kanalizace Brno a.s. 
Úřad obce Velké Karlovice 
Požadavky dotčených orgánů stavby jsou plánovány v projektové dokumentaci a budou dodrženy dle 
požadavků. 



       
     
 
     

e)  informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 268/2009  Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby. Dále stavba je umístěna v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky číslo 269/2009 Sb. 
 

f)  údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   

 

Plánovaná stavba splňuje podmínky územního rozhodnutí. Nachází se v zastavěné části obce. 

 

g)  věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v dotčeném 
území, 

 

 Je nutno vybudovat staveništní rozvaděč NN napojeným na přívod ukončený v rozvodnici na hranici 
pozemku. Dále nutno vybudovat napojení na vodovodní řád ukončený ve vodovodní šachtě 
vodoměrem.  

 
h)  předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 

První úpravy zeminy začnou 1.4.2013. Konec stavby je plánován na 1.4.2014. 

Stavba se bude budovat po dobu 10 měsíců. Prvotní fáze bude geodetické zaměření parcely. Dále bude 
následovat odkryv  ornice, výkopy. Je nutné vytvořit dostatečné pracovní,provozní, skladovací místo. 
Později se budou budovat základy bytového domu. Bude následovat postupné zdění jednotlivých pater 
a osazování stropů. Konečná konstrukce krovu a ploché střechy, a následně dokončující práce na 
bytovém domě a okolí. 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových, 

 

Bytový dům  má členný půdorys. Celková plocha pozemku je 3286 m2. Zastavěná plocha je 558 m2. 
Na pozemku je plánováno postavit mimoúrovňový částečně podsklepený bytový dům s 1NP. Rozměry 
navrženého suterénu jsou 7,15mx5,9m. Plocha 1NP je 558 m2. Jednotlivé byty jsou koncipovány jako 
2x 2+kk a 2x 3+kk. 

 

Plocha stávajícího pozemku:            3286 m2 



Zastavěná plocha:               558m2 

Obestavěný prostor:            1953m3 

Počet bytů:     4 

Náklad na obestavěný p.:           15 000 000 Kč 

Jiné zpevněné objekty:           800 000 Kč 

Celkem:             15 800 000 Kč 

 

Vypracoval: Miroslav Jakeš 

  



 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU VILOVÉHO TYPU 

 

 

Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až 
d) stavebního zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního 
zákon. 

 



1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 

 

Stavba je v souladu s vyhláškou 268/2009  Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. 
Dále je umístěna v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění vyhlášky číslo 269/2009 Sb. Stavební pozemek se nachází v zástavbě obce a 
navazuje na zbudovanou infrastrukturu. Parcela bude oplocena a v severní části pozemku bude 
opatřena bránou. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících, 
 

Na sousedních pozemcích řešené parcely se nevyskytují žádné budovy. V současné době jsou 
pozemky zemědělsky využité. Před pozemkem se nachází asfaltová komunikace. Za touto 
komunikací jsou umístěné rodinné domy. Navržený bytový dům  má nepravidelný obvod. 
Zastavěná plocha je 558 m2. Dům je rozdělen na 4 samostatné bytové jednotky (2x 2+kk, 2x 
3+kk), byt 2+kk je částečně podsklepený. V suterénu se nachází koupelna, wc, spíž a technická 
místnost. Hlavní vstupy do bytů jsou na severní straně pozemku v blízkosti asfaltové komunikace. 
Byt 2+kk: Vstupními dveřmi vejdeme do zádveří. Ze zádveří se vejde přímo do obývacího pokoje 
s jídelnou, kuchyní a schodištěm. Pravým ramenem schodiště se dostanete do mimoúrovňově 
částečně podsklepené části bytu, kde se nachází koupelna, wc, spíž a technická místnost. Levým 
ramenem schodiště se z obývací části dostanete do ložnice s koupelnou. Byt má pultovou střechu 
s nosnou konstrukcí krovu. Byt 3+kk: Vstupními dveřmi vejdeme do zádveří. Ze zádveří se vejde 
do chodby, která slouží jako hlavní tepna bytu. Z chodby se dostaneme pomocí schodišťového 
ramena do obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní. Dále se z chodby vejde do dětského pokoje, 
ložnice, samostatného wc, koupelny a šatny. Architektonický ráz domu je velmi moderní. Dům je 
otevřený do okolní krajiny. Navržené řešení je v souladu s regulačními podmínkami stanovenými 
v územním plánu sídelního útvaru obce. 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch, 

 
V podsklepené části domu jsou navrženy základové pasy šířky 800 mm a hloubky 1000 mm 
z prostého betonu C16/20. V nepodsklepené části domu jsou navrženy stejné rozměry 
základových pasů, tedy šířky 800 mm a hloubky 1000 mm z téhož prostého betonu. Na pásech je 
uložena železobetonová deska tl. 150 mm vyztužená kari sítí R6 o velikosti ok 150x150 mm. 
Nosná obvodová konstrukce podzemního podlaží je z tvárnic POROTHERM 36,5 P+D a tepelnou 
izolací XPS 100mm. Rozměry tvárnic jsou 247x365x238 mm (d/š/v). Nosné  stropní konstrukce 
nad všemi podlažími jsou provedeny jako monolitická železobetonová stropní deska z betonu 
C30/37. Venkovní kontaktní vrstva fasády je vnější štuk Cemix a akrylátová fasádní barva. Okna 
jsou dřevěná od výrobce VEKRA. Jejich povrchová úprava je v odstínu hnědé. Střecha nad 
bytovým domem je navržena jako kombinace ploché střechy o sklonu 2° a šikmé pultové střechy. 
Vlastní příjezdová cesta je dlážděná zámkovou dlažbou. Kolem obvodu celého domu se nachází 
okapový chodník šířky 500 mm. 
 

 



d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Před domem se vyskytuje asfaltová komunikace třetí třídy. Napojení se provede pomocí 
dlážděného nájezdu, který se bude využívat jako přístupová cesta na tuto parcelu. Současné 
inženýrské sítě jsou vedeny především v úrovni protilehlého veřejného chodníku. Vše je 
zakresleno ve výkresu B1. Situace. Na pozemku budou vybudovány přípojky NN, vodovodu, 
jednotné kanalizace a plynovodu. 

 

e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 

Doprava k bytovému domu je po asfaltové komunikaci třetí třídy. Šířka stávající komunikace 
je 3,5 m. Napojovaná cesta na stavebním pozemku má být 4m široká. Vjezd na pozemek bude 
opatřen železnou bránou. Parkovací místa jsou řešeny jako parkovací stání pro 8 automobilů na 
parkovišti v severní části pozemku. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Budoucí bytový dům v žádném případě neohrozí okolní životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie a materiály, které neohrožují životní prostředí. Nakládat s nebezpečným 
odpadem se bude dle zákona č.185/2001 Sb. Stavba nevyžaduje posuzování vlivu stavby na 
životní prostřední dle zákona číslo 100/2001 Sb 

g) ) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

 

Bytový dům není přizpůsobený k bezbariérovému užívání.  

h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

 

Před samotnou projektovou činností byla stanovena orientační třída a zrnitost zeminy.  

Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště dobře použitelné pro projektovanou         
výstavbu. Základové půdy jsou tvořeny únosnými a málo stlačitelnými zeminami, na kterých lze 
založit projektovaný objekt plošně. Základovou půdu budou tvořit vesměs  písčité hlíny třídy F3 
pevné konzistence, jejichž výpočtová tabulková únosnost je cca 250 kPa. Dle měření radonového 
indexu na pozemku lze usoudit, že je parcela vhodná pro stavbu. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém. 

 

Po zemních úpravách bude následovat geodetické vytyčení stavby a zároveň i stanovení nulové 
výšky. 



j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory. 

 

      SO01 příprava území 
      SO02 bytový dům 
      SO03 parkoviště a pojezdné plochy  
      SO04 skládka pro shromažďování odpadů 
      SO05 přípojka kanalizace 
      SO06 přípojka vodovodu 
      SO07 přípojka plynovodu 
      SO08 přípojka NN 
      SO09 pěší komunikace a okapové chodníky 
      SO10 oplocení pozemku 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Po dobu stavby nebude překročen nařízený hluk vytvoření prací na pozemku majitele. Stavební 
práce nebudou žádným způsobem ohrožovat okolní stávající stavby. V případě vjezdu na 
komunikaci a následné znečištění bude ihned uklizeno a vráceno do předchozího stavu. Majitelé 
okolních stávajících staveb budou srozuměni s plánovanou stavbou. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 
části F. 

 

Pro činnosti spojené s výstavbou a montáží je závazná vyhláška o bezpečnosti práce technických 
zařízení při stavebních pracích,  rovněž tak vyhláška 433/1991 Sb., Sdělení o úmluvě o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví, případně používání mechanismů a jiných 
strojů je pro jejich používání nutno vyjít ze znění vyhlášky číslo 77/1965 Sb. Při provádění všech  
stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti zdraví při práci ve smyslu ustanovení 
ministerstva stavebnictví. Uspořádání technologického zařízení respektuje požadavky pro zajištění 
bezpečného provozu. Nebezpečná místa a profily musí být opatřeny bezpečnostním barevným 
značením. Konstrukce elektrických zařízení, výstroj a instalace dle ČSN 34 1630. Stroje je třeba 
umístit v nejpříznivějších podmínkách pro přirozené osvětlení pracoviště denním světlem, 
osvětlení musí vyhovovat ČSN 36 0035, 36 0046, 36 0008. Pracovníci musí být vybaveni 
předepsanými ochrannými pomůckami. Vyznačení inženýrských sítí v situaci je pouze orientační, 
před započetím zemních prací je investor povinen veškeré sítě nechat vytýčit. Případné škody 
způsobené nedodržením výše uvedené povinnosti nebo jiným hrubým porušením podmínek při 
práci v ochranném pásmu inženýrských sítí padají plně na vrub investora – stavebníka. Jakékoliv 
změny je nutné před jejich provedením konzultovat s projektantem a musí být schváleny 
příslušným stavebním úřadem. 

 

 

 

 



2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) Zřícení stavby nebo její části. 
b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

Na stavbě jsou použité certifikované materiály. S ohledem na nevelký rozsah stavby, není nutný 
průkazný statický výpočet celé stavby. Obsahem projektové dokumentace je statické posouzení 
návrhu krovu a zatížení působící na základovou půdu. 

 

3. Požární bezpečnost 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu. 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu. 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat. 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

 

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Proslunění, větrání a vytápění jednotlivých pokojů je navrženo dle doporučených hodnot 
v závislosti na délce pobytu v místnosti pro pohodlí v obytné místnosti. V suterénu domu je také 
řešené odvětrání v jednotlivých místností. S odpady bude zacházeno dle zákona č. 185 / 2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad 
bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a nespalitelný odpad bude uložen na 
povolené skládce, bude provedena evidence odpadů a doklady budou předloženy při závěrečné 
kontrolní prohlídce. 

Z hlediska užívání stavby bez zvláštních požadavků není třeba řešit zvláštní hygienické 
požadavky. 

 

 

 



5. Bezpečnost při užívání 
 

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem  uvnitř nebo v blízkosti stavby. Při provádění a užívání 
stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích před budovou. 

 

6.  Ochrana proti hluku 
 

Stavba  odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Zajišťuje, aby hluk a vibrace působící 
na lidi a zvířata neohrožuje zdraví a zaručí noční klid vyhovující pro obytné a pracovní prostředí.  

Po dobu výstavby je nutné ,aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem. Proto je 
nutno dodržovat zásady: 

1) Po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku 

2) Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 

3) Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 
prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 

Při provozu budovy je šíření hluku bráněno návrhem akustických konstrukcí dle platných norem. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 

Tvar budovy a dispoziční řešení zajišťuje, že spotřeba energie na vytápění budovy je co nejnižší. 
Při návrhu budovy jsou  respektovány klimatické podmínky lokality. Budova zajišťuje bydlícím 
tepelnou pohodu v interiéru. Obálka budovy tedy splňuje požadované hodnoty součinitele 
prostupu tepla U (W/m2K). Budova se řadí do skupiny C, tedy vyhovující. 

 

8.  Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Navrhovaný bytový dům není bezbariérový. 

 

 



9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Radon, Agresivita podzemních vod, Seismicita, Účinky poddolování, Ochranná a 
bezpečnostní pásma, apod.. 
 

Stavba odolává škodlivému působení prostředí (vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, vlivům 
atmosférickým a chemickým zářením). Úroveň podlahy je 150 mm nad úrovní upraveného terénu. 
Dle měření radonu bylo stanoveno, že stavební parcela má nízký radonový index a není zde nutné 
velké opatření proti radonu. Agresivní podzemní vody se v okolí nevyskytují. Budova nezasahuje 
do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. 

 

10.  Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva 
 

Projekt je zpracován v souladu se všemi platnými vyhláškami a normami, jsou tedy 
splněny podmínky ochrany obyvatelstva. 
 

11.  Inženýrské stavby (objekty) 
 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odvodnění střešního pláště je řešeno pozinkovanými žlaby  a následný odtok do šachty umístěné 
na hranici pozemku. Odtud splašková i dešťová voda odtéká do jednotné obecní kanalizace a do 
čističky odpadních vod. 
 

b) Zásobování vodou 

Zásobování vodou je řešeno z veřejného řádu, podmínky a dodávky řešeny s  
provozovatelem Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. 

 

c) Zásobování energiemi 

Zásobování NN je řešeno z veřejného nadzemního vedení rovněž nadzemní přípojkou 
podmínky a dodávky řešeny s  provozovatelem E.ON Česká republika, s.r.o. 

 

d) Řešení dopravy 

Bytový dům je napojen na asfaltovou komunikaci třetí třídy. 

 
 



e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Komunikace určené k pojezdu budou asfaltové. Chodníky budou vystavěny ze zámkové dlažby. 
Okolí budovy bude zatravněno a budou zde vysázeny okrasné dřeviny. Je také plánované zbudovat 
na stav. pozemku dětské hřiště. 
 
f) Elektronické komunikace 
Bytový dům není napojen na žádné elektronické komunikace. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
a) Účel, funkce a kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení. 
b) Popis technologie výroby 
c) Údaje o počtu pracovníků 
d) Údaje o spotřebě energií 
e) Bilance surovin, materiálů a odpadů. 
f) Vodní hospodářství 
g) Řešení technologické dopravy 
h) Ochrana životního a pracovního prostředí 
 

Stavba neobsahuje žádné výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 

 

Vypracoval: Miroslav Jakeš 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU VILOVÉHO TYPU 

 

 

Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až 
d) stavebního zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního 
zákon. 

  



a) účel objektu 
 

Záměrem investora je novostavba bytové vily v obci Velké Karlovice. V objektu jsou navrženy 4 
bytové jednotky pro trvalé bydlení. Velikosti bytů jsou 2x 2+1uvažovány pro pár a 2x 3+1 pro rodiny 
s dětmi. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav 

okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a 
orientace 

 
Architektonické řešení objektu. Objekt má členitou fasádu a nepravidelný půdorys ve tvaru 

přibližně písmene U. Objekt je jednopodlažní, pouze část bytů 2+1 je podsklepená. Objekt je osazen 
do sklonitého terénu. Terén kolem objektu je rozdělen na 2 výškové úrovně. Fasáda objektu bude 
v bílé barvě. Některé části fasáda budou obloženy pomocí obkladu s imitací cihly plné pálené. Střecha 
objektu je smíšená, kdy část tvoří krov o sklonu 8° a část je plochá střecha se sklonem 2°. Oba typy 
střech jsou bez přesahu. 

 
Hlavní vstupy do jednotlivých bytů jsou z venkovní strany situované na sever, přičemž každý byt 

má samostatný vchod. 
 

Byty č. 1 a 3 jsou mezonetové byty 2+1. Vstup do bytů je z venkovního prostranství. 
Za hlavním vstupem do bytu se nachází zádveří s úložnými prostory. 
Ze zádveří se dostanete do hlavního obytného prostoru, kde se nachází obývací pokoj s francouzským 
oknem pro vstup ven, a kuchyň spojené v jeden celek. Z obývacího pokoje vede schodiště do 
mezonetové části bytu. Ve spodním patře se nachází malá chodba, ze které je přístup do spíže, 
technické místnosti, samostatného wc a koupelny. 
O patro výše se nachází manželská ložnice se soukromou koupelnou. 
Byty č. 2 a 4 jsou jednopodlažní mimoúrovňové o velikosti 3+1. Vstup do bytů je také z venkovního 
prostranství. Za vchodovými dveřmi je zádveří s úložnými prostory. 
Ze zádveří se vchází do chodby, která je ,,hlavní páteř´´ celého bytu. 
Z chodby se dostaneme do pokoje, který může sloužit jako dětský pokoj. 
Dále se z chodby dostaneme do hlavních společenských místností, ke kterým musíme překonat jedno 
schodišťové rameno. O 1,25m níž se nachází kuchyň s velkým obývacím pokojem, ze kterého je díky 
velkému francouzskému oknu vstup na zahradu. Z chodby se také dostaneme do koupelny a 
samostatného wc. Vedle koupelny se nachází šatna a ložnice. 
 
 

Okolí objektu bude rozděleno na 2 výškové úrovně. Na severní straně objektu bude výšková 
úroveň o 0,45m níže než 0,000. Zde se nachází prostranství se vstupy do bytů a zpevněný chodník pro 
pěší. Dále se zde nachází venkovní terasa pro byt č. 1 a 3. Na jižní straně objektu bude výšková úroveň 
o 1,7m níže než 0,000. Zde se nachází terasy k bytům 2 a 4. Tyto dvě výškové úrovně budou spojeny 
na východní a západní straně pomocí svažitosti terénu se sklonem 45°. Bytový dům je zasazen do 
sklonitého terénu kromě těchto dvou výškových úrovní bude upravený terén kopírovat původní terén.  

 
Objekt není navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění  
 

V bytové vile se nachází 4 bytové jednotky pro rodinné bydlení.  
Užitkové plochy jednotlivých bytů –  byt č.1 –    91,47m2 

 byt č.2 –  152,24m2 

 byt č.3 –    91,47m2 
 byt č.4 –  152,24m2 



Obestavěný prostor bytového domu je 2388,33m3.  
Zastavěná plochy bytové vily je 558,00m2.  
Chodníky a zpevněné cesty okolo objektu mají plochu 60,30m2. 
 
   Orientace objektu – na severní straně se nachází vstupy do jednotlivých bytů. 
Hlavní pobytové místnosti jednotlivých bytů jsou situovány na jižní stranu. 
Plochy oken byly navrženy podle normy ČSN 73 43 01. Požadavek dodržení minimální plochy 
osvětlení místnosti 1/8 -1/10. 
 
d) technické konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 
 

Svislé nosné konstrukce 
Nosné stěny budou tvořeny keramickými kusovými bloky. POROTHERM 44 P+D na maltu 

POROTHERM TM a POROTHERM AKU 36,5 P+D na maltu POROTHERM TM v místnostech 
částečně pod upraveným terénem. 

 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstruki bude tvořit monolitická železobetonová stropní deska z betonu C25/30 a oceli B 

500B. 
 
Konstrukce spojující různé výškové úrovně 
Všechny schodiště v jednotlivých bytech budou železobetonové 1 až 2 ramenné s povrchovou 

úpravou shodnou s povrchovou úpravou podlahy navazující na schodiště.Venkovní schodiště budou 
železobetonové. 

 
Izolace proti vlhkosti  
Jako izolace proti zemní vlhkosti bude navržena hydroizolace – Unisof HDPE tl. 4mm 
 
Tepelné izolace 
Izolace budou od firmy ISOVER a ROCKWOOL (spádové klíny) různé druhy.  
 
Příčky a dělící konstrukce 
Příčky budou tvořeny keramickými cihelnými bloky POROTHERM AKU 30 P+D, POROTHERM 

14 P+D a POROTHERM 8 P+D podle požadované tloušťky stěny. 
 
Překlady 
U obvodového zdiva jsou navrženy překlady s tepelnou izolací. Překlady jsou navrženy také nad 

vnitřními otvory ve stěnách tloušťky 300mm, 150mm a 100mm. 
 
Výplně otvorů vnitřních 
Výplně tvoří především dveře do obložkových zárubní s povrchovou dýhovanou úpravou. Posuvné 

dveře jsou řešeny zasouváním do stavebního pouzdra.  
 
Výplně otvorů venkovních  
Výplně tvoří dřevěné EUROOKNA. Vstupní dveře jsou dřevěné.  
 
Podlahy 
Veškeré podlahy v jednotlivých patrech budou mít stejnou výškovou úroveň a musí splňovat 

požadavky na součinitel smykového tření a požadavky na vodivost a tepelnou jímavost. Typ a materiál 
jednotlivých druhů nášlapných vrstev je popsán v legendách na jednotlivých výkresech. Přechody 
budou opatřeny přechodovou lištou. V místech dilatací bude do podlahy vložena nerezová dilatační 
lišta. Betonové mazaniny budou provedeny z betonu C 12/15. Výpis skladeb a druhy nášlapných 
vrstev materiálů viz výkresová dokumentace. 

 



Omítky 
Vnitřní omítky stěn a stropů jsou POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10mm. Venkovní omítky 

(fasáda) je tvořena POROTHERM TO tloušťky 30mm a POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 5 mm 
na venkovním okraji skladby. 

 
Obklady 
Obklady budou keramickými obklady různých barev podle místností.  
 
  

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Viz příloha tepelně technické posouzení 
 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu 

 
Objekt je založen na plošných pásových základech hloubky 1000-2500mm a tloušťky dle výpočtu 

základových pasů.  
Na stavbě se prováděl předběžný geologický průzkum zeminy a měření radonu. Zemina je hlinito - 

písčitá třídy F3 únosnost  Rdt=275Kpa. Tato zemina je propustná, únosná, jemnozrnná. Modul 
přetvárnosti  Edef= 8-12 MPa. Podíl jemných částic je 36-65%. Podzemní voda žádným způsobem 
neovlivňuje budoucí stavbu. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 
Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené negativní vlivy na 
životní prostředí. Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. Během 
stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, 
bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při 
výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic. Při nakládání s veškerými odpady bude 
postupováno v souladu s ustanovením dle návazných předpisu s ní souvisejících. Veškerý vzniklý 
odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní 
nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku. 
Stavební odpad: 
• Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona c. 185/2001 Sb. a 
bude vedena evidence odpadu vzniklých při provádění akce (dle vyhl.383/2001 Sb.), včetně jejich 
využití, nebo likvidace. 
• Doporučujeme prováděcí firme, aby vzniklý stavební odpad a stavební suť nabídla 
některé z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy nedojde-li k jejich 
využití, mohou být zneškodněny oprávněnou firmou. 
• Veškeré zpracování stavební suti a odpadu zajistí vyšší dodavatel stavby 
 
Seznam odpadu dle Katalogu odpadu - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 
17 00 00 Stavební a demoliční odpady  
Kód druhu 
odpadu 

Druh odpadu kategorie 

17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 04 05 Železo, ocel O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod c. 17 06 01 a 17 06 03 O 
08 00 00 Odpady z používání nátěrových hmot  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsah. Organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
N 



08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod c. 08 01 11 O 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující org. rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod c. 08 04 09 O 
 
Platné předpisy pro nakládání s odpady: 
• Zákon c. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonu, 
• Zákon c. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých 
zákonu, 
• Vyhláška č. 351/2008 Sb. změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadu, 
• Vyhláška č. 502/2004 Sb. změna vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadu, 
• a další předpisy a platné normy. 

 
 
 

h) dopravní řešení 
 

Příjezd k objektu je po asfaltové komunikaci 3. třídy, z které je vjezd na pozemek k parkovišti pro 
bytovou vilu, ze kterého vede chodník ke vstupům do jednotlivých bytů. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 

Objekt je chráněn proti zemní vlhkosti. Žádné jiné negativní vlivy z vnejšího prostředí se 
nepředpokládají. 
 
 
 
 
j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Při provádění stavebně montážních prací je nutno dodržet technologické předpisy výrobců 
jednotlivých materiálu a zařízení. Dále je nutné dodržet veškeré obecné technické požadavky na 
výstavbu. 
Při návrhu bylo vycházeno z následujících právních předpisu a norem: 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Bezpečnost práce 
Provádění stavebních prací musí respektovat nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, interní předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících 
provozních zařízení. Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o 
dodržování bezpečnostních předpisu a jiných zákonných opatření zajištujících bezpečnost a ochranu 
zdraví pracujících. Jedná se především o nařízení vlády 591/2006 Sb. Je nutno dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy platící na území dotčeném výstavbou. Proškolení vedoucích pracovníku zajistí 
investor. Další školení pracovníku výstavby si již zajištují dodavatelé. Rovněž je nutno jak v objektech 
zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit 
protipožární technikou. 

 
Vypracoval: Miroslav Jakeš 
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