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Abstrakt 

Tato diplomová práce řeší novostavbu bytového domu v Kuřimi. Jedná se o objekt se třemi 

nadzemními podlažími a suterénem. Obvodový plášť z Porotherm 300mm a je zateplen 

kontaktním zateplením. Střechy jsou ploché. Okna jsou plastová. V suterénu jsou garáže, 

sklepy, technická místnost a kočárkárna. V ostatních patrech jsou byty.  

  

Klíčová slova 

Bytový dům, tři podlaží, byty, kontaktní zateplení, ploché střechy  

  

  

  

Abstract 

This diploma thesis solver the newly apartment building in Kuřim. It is a building with tree 

floors and basemet. The claccing of Porotherm 300mm and is insulated by contact insulation. 

The roofs are flat. The windows are plastic. In the basement asre garages, cellars, technical 

room and bicycle room. The other floors are flats.  

  

Keywords 
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Anotace práce Tato diplomová práce řeší novostavbu bytového domu v Kuřimi. Jedná se o 

objekt se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Obvodový plášť z 

Porotherm 300mm a je zateplen kontaktním zateplením. Střechy jsou 

ploché. Okna jsou plastová. V suterénu jsou garáže, sklepy, technická 

místnost a kočárkárna. V ostatních patrech jsou byty. 
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ÚVOD 

Zadáním diplomové práce “Bytový dům“ je zpracovat projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby dle platných předpisů a norem. 
Projekt řeší novostavbu bytového domu ve městě Kuřim, na pozemku 2642/932,5112 
v k.ú. Kuřim. 
Požadavek investora je vystavět nové byty ve městě Kuřim. 
V návaznosti na výstavbu nových bytů je zapotřebí navrhnout parkování 
pro osobní automobily.  



 

 

 

Akce  :    BYTOVÝ DŮM  
    

Vypracovala :   Bc. Petra Novotná 
  
 

Vedoucí práce  :  Ing. Karel Čupr, CSc. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

seřazeno dle příl.č.1 vyhl.499/2006 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi, leden 2013                                                               



 

 

 

Průvodní zpráva - obsah 
 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní 
firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní 
adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,  
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u 

staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  
jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

 
 
 Stavba, její účel a charakter:  BYTOVÝ DŮM 
 
 Místo stavby:              Kuřim 
  
 Investor:     ------ 
 
 Katastrální území:   Kuřim 
 
 Zpracovatela:                 Bc. Petra Novotná 
                  
 Vlastnická práva:    Jsou dokladována. Stavebník je vlastníkem pozemku 
 
 Způsob provedení:    Dodavatelsky, dle výběru investora. 

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

majetkoprávních vztazích,  

 Parcely dotčené výstavbou se nacházejí v městě Kuřim v lokalitě, která se nazývá Sv. Ján.  V územním 

plánu města Kuřim je zájmové území určeno k zástavbě, záměr je tedy plně v souladu s územním plánem.  

  

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

  Geologický průzkum byl proveden firmou GEODRILL. 

  Dle získaných podkladů se v prostoru uvažované zástavby nevyskytují žádné zdroje nerostů, nepředpokládají 

se ani zvláštní zásahy do území a zemské kůry. Území se na poddolovaných územích nenachází. 

  Radonový průzkum byl proveden a  posudek zjistil střední radonové riziko. 

  Příjezdová komunikace je již vybudována. Pozemek se nachází v místě zastavěného území. 

  Napojení na technickou infrastrukturu, tedy hlavně: vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, 

plynovodu, rozvody VO, veřejného rozhlasu, zatrubkování pro kabelovou televizi, bude řešeno napojením na sítě 

technické infrastruktury vybudované v rámci předchozích etap.  

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
 Do dokumentace byly zapracovány všechny známé požadavky dotčených orgánů státní správy.  

 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

 
  Pří návrhu byly dodrženy podmínky stavebního zákona 183/2006 Sb. včetně vyhlášek a norem, zejména vyhlášky 

  268/2009 a 269/2009. Objekt je nutné a také je řešen jako plně bezbariérový. 

  Pro území je schválen územní plán a vydáno územní rozhodnutí, jehož požadavky byly při tvorbě projektové 

dokumentace respektovány. Ohlášení této jednoduché stavby vychází a podklady jsou připraveny v souladu 

s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb.; §104. 



 

 

 

 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
        Návrh splňuje veškeré podmínky ÚPD.  

 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území, 
 

  Budou respektovány požadavky stavebního úřadu a dotčených orgánů.  

  Před zahájením stavby musí být provedeno stavební povolení. Doporučuji v předstihu dokončit a provést 

přípojky inženýrských sítí, zejména přípojka vody a NN, které budou využity při výstavbě. Pro zařízení staveniště 

bude využit pozemek pro výstavbu. 

 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 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 

 
Datum zahájení stavby :    05/2013 

Datum dokončení stavby : 05/2014 

 

PLOCHA: 

Zastavěná plocha                 804,10 m2 
Obestavěný prostor    9071 m3 
 
 

 
 
 
Vypracovala: Bc. Petra Novotná 



 

Akce  :    BYTOVÝ DŮM 
    

Vypracovala  :   Bc. Petra Novotná 
  
 

Vedoucí práce  :  Ing. Karel Čupr, CSc. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 
seřazeno dle příl.č.1 vyhl.499/2006 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi, leden 2013 



 

Souhrnná technická zpráva - obsah 
 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště,  
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících, 
c) technické řešení  
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, 
i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby,  
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty, 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby,  
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků,  

 
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 

 
3.   Požární bezpečnost   
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5.   Bezpečnost  při užívání  

6.    Ochrana proti hluku 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
10. Ochrana obyvatelstva 
splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
b) zásobování vodou, 
c) zásobování energiemi, 
d) řešení dopravy, 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
f) elektronické komunikace. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště, 

 
  Uvažovaným staveništěm je pozemek v  k.ú. Kuřim. 

  Hrubé zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice, která bude využita na stávajícím pozemku. 

 

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

 
 Novostavba bytového domu v rozsahu pro stavební povolení představuje návrh samostatně stojícího zděného 

částečně podsklepeného domu, který bude umístěn na pozemku v k.ú.Kuřim. Objekt bude zastřešen plochou střechou. 

Výška objektu 9,845m. Investor je majitelem stavebního pozemku. 

  Urbanisticky a architektonicky navržený objekt doplňuje stávající okolní zástavbu domů v této lokalitě a vychází 

z požadavků investora.  

  

 Objekt je třípodlažní a částečně podsklepen. V suterénu se nachází garáže a zázemí objektu, kotelna, sklepy a  

kočárkárna. 

  Objekt je řešen na dvě části, v každé části je schodiště a výtah. V 1.np a 2.np se nachází 8 bytů, kde jsou 

převážně byty 2+KK a garsonky. Podlaží 3.np je uskočeno a jsou zde pouze dva byty, které mají přístup na střešní 

terasu. Velikost bytu je 3+KK.  

          

c) technické řešení,  

 
 Nosné zdivo v suterénu je navrženo z betonových tvárnic tl. 300 mm + tep. izolace XPS tl. 100mm. Nosné 

obvodové zdivo v ostatních patrech je navrženo v tl 300 mm z keramických tvárnic Profi DRYFIX od firmy POROTHERM 

+ tep. izolace EPS tl. 150mm vyhovujících požadavkům ČSN 73 05 40, podmínka: U ≤  UN, přičemž UN = 0,38 W.m-2.K-1. 

Veškeré zdivo je kótováno ve skladebných rozměrech.  

Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic tl. 300mm a příčky jsou zděné tl.150-125mm. 

Venkovní okna a dveře jsou navržena plastová. 

Při nákupu je nutné zajistit požadavek ČSN 73 05 40- Tepelná ochrana budov na koeficient prostupu tepla U výplní 

otvorů, musí byt splněno U ≤  UN, přičemž UN = 1,70 W/m2K (okrajové podmínky te=-15°C, ti=20°C). 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 
  Napojení elektrické energie bude z pilířku NN, který se vybuduje u hranice pozemku, u místní komunikace. 

Napojení pitné vody bude provedeno z vodoměrné šachty. Splašková a dešťová kanalizace bude vedena do kanalizační 

stoky umístěné v komunikaci, na pozemek bude provedena přípojka. Plynovodní přípojka bude rovněž vybudována po 

HUP na hranici pozemku.  

 

e) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

 
  Provozem nebudou vznikat žádné odpadní látky mimo domovního odpadu, jehož likvidace bude řešena svozem. 

Shromažďován bude v nádobě na tuhý domovní odpad. 

 Odpady vzniklé při stavebních pracích (např. odpady z řeziva, plechovky od použitých nátěrových hmot, odpady 

stavebních materiálů) zatřídí a zlikviduje dodavatel stavby dle Zákona o nakládání s odpady. 



 

Veškeré použité výrobky musí mít příslušné atesty o vhodnosti použití pro výstavbu ve smyslu § 156 zákona č. 183/2006 

Sb. (Stavební zákon) a souvisejících právních předpisů.  
 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

 
Stavba nebude mít nežádoucí vliv na okolní provozy ani  životní prostředí.  

Při jakékoli  dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečištění ani poškození veřejné komunikace 

ani dalších pozemků sousedících se stavbou. Se vzniklým odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno podle zák. 

185/2001 Sb. Při výstavbě vzniknou odpady dle vyhl. 381/01 Sb. 

17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihla 

17 01 03 – tašky a keramické výrobky 

17 01 07 – směsi neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 01 – dřevo 

17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 

17 03 01 – asfaltové směsi obsahující dehet 

17 05 04 – zemina neuvedená pod číslem 17 05 03 

17 09 04 – směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. 

 

Beton a cihly budou recyklovány. Směsný stavební odpad bude uložen na veřejné skládce, kterou určí odbor 

životního prostředí. Zemina bude uložena na stavbě (přebytečný výkop bude uložen na veřejné skládce dle požadavků 

orgánů státní správy). Ostatní stavební odpad (papír, železo) bude odvezen do sběrných služeb. 

Při provozu RD se uvažuje pouze s běžným komunálním odpadem.  

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a  komunikací, 
               

Dům není řešen jako plně bezbariérový. Chodby jsou ale navrženy, tak aby byl možný přístup pro tělesně postižené. 

Byty lze upravit pro případné bezbariérové užívání. 

Přístup do objektu je řešen pro tělesně postižené a to přístupovými chodníky, které jsou opatřeny rampami. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

 
Geologický průzkum byl proveden firmou GEODRILL. 

Dle získaných podkladů se v prostoru uvažované zástavby nevyskytují žádné zdroje nerostů, nepředpokládají se ani 

zvláštní zásahy do území a zemské kůry. Území se na poddolovaných územích nenachází. 

 Radonový průzkum byl proveden a  posudek zjistil střední radonové riziko. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, 

 
 Podkladem pro vytyčení stavby jsou ve výkresu 1.SITUACE. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty,  
  

 SO 01 – BYTOVÝ DŮM 
 SO 02 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PŘÍPOJKY 



 

 SO 03 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PŘÍPOJKY 
 SO 04 – VODOVODNÍ ŘAD, PŘÍPOJKY 
 SO 05 – PLYNOVODNÍ ŘAD, PŘÍPOJKY 
 SO 06 – SÍTĚ NN, PŘÍPOJKY 
 SO 07 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ,  
 SO 08 – SLABOPROUDÉ ROZVODY (zatrubkování pro kabelovou TV) 
 SO 09 – SADOVÉ ÚPRAVY 
 

Předmětem této projektové dokumentace je řešení objektu SO 01 – BYTOVÝ DŮM. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, 

 
Stavba nebude mít nežádoucí vliv na okolní stavby ani životní prostředí. Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí 

dodavatel, aby nedocházelo ke znečištění ani poškození veřejné komunikace ani dalších pozemků sousedících se 
stavbou.   

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků,  
          

Obecně se zajištění podmínek bezpečnosti práce v průběhu výstavby bude řídit  následujícími předpisy: 

 č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 

159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č.124/2000 Sb., 

 č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a provozovatelů inženýrských sítí. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 
 Založení objektu je navrženo na základových pasech. 

 Základové pasy jsou navrženy tak, aby od upraveného terénu byla zajištěna minimální nezámrzná hloubka –

1,200mm. 

Všechny konstrukce byly navrženy s ohledem na první i druhý mezní stav (napětí i přetvoření). Na konstrukci, při 

dodržení PD, okrajových podmínek, stavební kázně atd. by neměli vznikat poruchy nepřípustným (nadměrným) 

přetvořením ani nedojde k poškození stavby.  

Mechanická odolnost a stabilita je vyhovující dle platných norem a byla ověřena statickým posudkem, který je 

součástí této projektové dokumentace. 

 

3. Požární bezpečnost 

Viz. samostatná požární zpráva.  

 



 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Provozem nebudou vznikat žádné odpadní látky mimo domovního odpadu, jehož likvidace bude řešena svozem, 

zajišťuje obec. Shromažďován bude v nádobě na tuhý domovní odpad.  

Upozornění: do běžného komunálního odpadu nespadají některé často se vyskytující odpady vzniklé při provozu 

domácností jako např. vybité baterie, zářivky, zbytky léků a jiných chemikálií. Ty je provozovatel objektu povinen odnášet 

na místa zvlášť určená pro sběr nebezpečného odpadu.   

5. Bezpečnost při užívání 

 
      Bezpečnost práce viz bod k) strana 4. Zákon o nakládání s odpady č.185/2001 Sb., změny zákona 106/2005 Sb. a 

vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. 

  Všechny konstrukce a materiály tohoto objektu byly projektantem navrženy v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. a 

s ohledem na NV č.163/2002 a NV č.190/2002 a je nutné, aby případné změny byly v souladu s citovanými zákony a po 

dohodě s investorem. 

6. Ochrana proti hluku 

Nepředpokládá se nárůst hluku nad hygienické limity v době výstavby ani v době užívání. Výstavba bude probíhat 

v denní době od 6:00 do 18:00 hod. 

  RD jsou řešeny jako samostatně stojící. Při návrhu obvodového pláště, výplní otvorů a izolací byl kladen důraz na 

ochranu proti hluku. Masivní obvodové konstrukce zajišťují dostatečnou akustickou pohodu uvnitř objektu. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 
Požadavky ČSN 73 05 40-2 na energetickou náročnost budov ( SEN ≤ 100% ) a porovnávací ukazatele podle 

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov jsou splněny.  Podrobněji popisuje protokol ENB, viz dokladová 

část. 

 

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

orientace 

 
 Splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se pro rodinný dům nepožaduje. 

Rodinný dům není řešen jako bezbariérový. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 
Hydroizolace je navržena na střední radonové riziko. Návrh hydroizolace splňuje podmínky dané zákonem č. 

13/2002 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 Sb. Návrh hydroizolace je proveden dle ČSN 73 0601-2006 č. 2.2.1. s ohledem na 

čl.7 odst. 7.4 a 7.5. 



 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 
V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění pádu osob do výkopu, z lešení 

nebo z rozestavěných podlaží a opatření k zamezení zranění osob padajícím špatně uloženým nebo špatně zajištěným 

stavebním materiálem. Přes obecnou známost těchto nebezpečí se uvedená zranění, s mnohdy velmi těžkými následky, 

na stavbách stále v hojném počtu vyskytují. Ostatní požadavky viz. odstavec1. bod k) 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

Úvod 
 Novostavba bude připojena na inženýrské sítě vedené v  komunikaci. Přiložené situace obsahují zákres všech sítí. 

Pro všechna křížení či souběhy sítí i přípojek platí ČSN 73 6005, kterou je nutné dodržovat.  

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,  

 

Dešťová a splašková kanalizace 

 
Pro výstavbu bude ve vodoprávním stavebním povolení řešena dešťová i splašková kanalizace na základě 

předložené projektové dokumentace a žádostí samostatně. Dešťová a splašková kanalizace bude napojena na stávající 
řad, který je již vybudován. 

 

b) zásobování vodou, 

 
Pro výstavbu bude zbudována nová přípojka vody, která bude napojena na stávající vodovodní řad, který je již 

v komunikaci vybudován. Bude vybudována vodoměrná šachta na pozemku investora. 

 

c) zásobování energiemi, 

 

Elektroinstalace  
 

Na hranici pozemku bude vybudována elektrická skříňka z které povede přípojka do objektu. 
 
 

Plyn:  

 
Na hranici pozemku bude vybudována HUP z kterého povede přípojka do objektu. Objekt bude mít vlastní kotelnu 

v suterénu. 

 

 

 

 



 

 

d) řešení dopravy, 

 
Objekt bude napojen na již vybudovanou místní komunikace. Před objektem budou vybudovány parkovací stání 

v počtu 13 míst a v suterénu bude parkování pro 16 aut. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

 
Objekt byl v terénu osazen s ohledem k výšce přilehlé komunikaci. Vytěžená zemina bude využita k terénním 

úpravám na pozemku a později bude využita ke zpětným zásypům a k terénním úpravám. Sejmutá ornice o tl. cca 

300mm bude po dokončení výstavby rozprostřena na pozemku. 

 

 

f) elektronická komunikace, 

 
Bude řešeno v samostatném stavebním povolení. Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

 
Součástí stavby nejsou žádná technologická zařízení.  
 

 

 
 
V Kuřimi, 10.1.2013      Vypracovala: Petra Novotná 
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1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) účel objektu, 
- NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V KUŘIMI. Projekt řeší novostavbu bytového domu par. č. 2642/932 a 5112 v ul. 
Rychlonožkova, Kuřim. Touto stavbou vzniknou bytové jednotky ve třech nadzemních podlažích. Vstup do objektu je řešen v 1.np 
nebo pro majitele bytů přes garáže. Garážová stání jsou v podzemním podlaží. 
 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
Návrh bytového domu je jakýmsi pokračováním výstavby v této lokalitě, který však respektuje veškeré nutné odstupy a ochranná 
pásma od okolních objektů. Objekt má 1.pp a 3.np. Je zastřešen plochou střechou. Je zde navrženo 18 bytových jednotek. Hlavní 
vstup do objektu je zajištěn dvěma vstupy. 
BD respektuje stávající okolní zástavbu. Svým měřítkem nijak nenarušuje okolní prostředí. Do svažitého terénu je zapuštěn, z ulice 
je přístupné parkování. Objekt se skládá ze dvou částí, které jsou ozrcadleny. Jednoduchá fasáda je řešena hladkou omítkou s 
kombinací dvou barev. 
Přístupu osob s omezenou schopností pohybu není z ulice nijak bráněno. Je zde vyřešen přístup pomocí chodníku, který je řešen 
rampami. V případě zájmu těchto osob o některou bytovou jednotku je možné byt jednoduše předělat pro užíváni těchto osob. 
 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, 
 
Velikost pozemku : 43 112 m2 
 
Zastavěná plocha pozemku : 820,6 m2 
 
Obestavěný prostor : 10 424,5 m3 
 
Počet bytových jednotek : 18 
 
Parkování :  16 garážových stání, 13 stání před objektem 
 
Počet podlaží : 1.pp – garáže, technické zázemí 
                          1.np – 8 bytů 
                          2.np – 8 bytů 
                          3.np – 2 byty 
   
 
Užitná plocha bytů: 
Garsonka : 47,79 m2 
Byt 2+kk bez balkonu: 76,29 – 86,29 m2  
Byt 2+kk s balkonem: 85,06 m2  
Byt 3+kk : 161,13 m2 (vč. balkonu a terasy) 
 
 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost, 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a velikosti, jednoduchosti a nenáročným základovým podmínkám navrhované stavby byl zvolen 
zděný konstrukční systém na bet. základových pasech. Obvodové stěny v podzemním podlaží jsou z betonových tvárnic vylévané 
betonem tl. 300mm, v ostatních podlaží jsou z keramických tvárnic tl. 300mm + tepelná izolace EPS F tl.150mm. Stropy keramické 
jsou tvořené cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky, vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. 
Tento typ stropní konstrukce je zvláště velmi výhodný pro obytné místnosti, reprezentační a společenské objekty a objekty občanské 
vybavenosti, neboť keramický cihelný podhled je zárukou dokonalé a čisté omítky 
 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
Tepelně technické posouzení stěny, podlahy nad garáží a střešní konstrukce je součástí projektové dokumentace. Výpočet byl 
zhotoven ve výpočtovém programu Teplo 2009. 
Vnitřní dveře budou typizované dřevěné do obložkových zárubní dle tech. specifikace investora 
Při nákupu oken je nutné zajistit požadavek ČSN 73 05 40 – 2  Tepelná ochrana budov na U …koeficient prostupu tepla výplní 
otvorů, musí byt splněno U ≤  UN.   
 
 



f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, 
Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem byly na staveništi zjištěny poměrně jednoduché geologické a základové poměry. 
Staveniště je možné označit jako vhodné, bytový dům jako stavbu nenáročnou. 
Základovou půdu jíly se střední plasticitou, tuhé až pevné  konzistence. 
Základovou půdu  můžeme hodnotit  -   modulem přetvárností        Edef =  4 - 5 MPa    
                                                           -   tabulkovou výpočtovou únosností       Rdt = 150 - 200 kPa 
Při hloubení stavebních jam a základových rýh bude nutné dbát o to, aby nedošlo k porušení základové spáry stroji, klimatickými 
činiteli ap. Ochranu základové spáry je nutné zajišťovat ve smyslu ČSN 73 1001. 
     Stěny stavební jamy a základových rýh doporučujeme svahovat do hloubky 1,5 m v poměru 1 : 0,25  ( krátkodobě udrží i svislé ). 
Při větším svahu musíme svah přerušit lavičkou. 
     Zeminy přicházející v úvahu pro výkopové práce náležejí většinou do 3. až 4. třídy rozpojitelnosti dle ČSN 73 3050.  
 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
Tato stavba domu svým účelem ani provozem nijak neohrožuje obecné zásady o ochraně životního prostředí. 
 
Provozem nevzniká žádný nebezpečný odpad. Nutno plnit zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášku č. 381/1998 Sb., kterou se 
stanoví katalog odpadů a vyhlášku č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Odpad bude po dobu výstavby tříděn a následně dle druhu odpadu odvezen na skládku. S odpadem bude nakládáno dle zákon č. 
185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášku č. 381/1998 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Zajistí dodavatelská firma. 
 
 
h) dopravní řešení, 
Pozemek přímo navazuje na přilehlou komunikaci, ul. Rychlonožkova. Z té je umožněn vjezd na pozemek BD. Veškeré inženýrské 
sítě se nacházejí před navrhovaným objektem a je dovoleno se na ně napojit. 
 
V projektové dokumentaci se nachází 16 parkovacích stání v garáži a 13 stání před objektem z toho 2 parkovací stání pro tělesně 
postižené. Počet parkovacích stání pokrývá požadovanou potřebu. Připojení k jednotlivým sítím bude řešeno tak, aby nedošlo k 
přerušení provozu na komunikaci. 
 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
Stavební plocha pro novostavbu BD se nachází v oblasti se středním radonovým indexem. 
 Z důvodu požadavku radiační ochrany navrhovaná pobytová stavba umístěná na pozemku se zjištěnou mírou radiačního rizika 
v kategorii středního radonového indexu podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č18/1997 Sb. vyžaduje provedení preventivního 
opatření proti pronikání radonu z geologického podloží. 
Pro návrh tech. řešení platí tech. norma ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pro BD je navržena hydroizolace 
zabraňující i pronikání radonu.   
 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Pří návrhu byly respektovány požadavky investora. 

 
 
2. Stavebně konstrukční část 
 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby,   
Obvodové stěny v podzemním podlaží jsou z betonových tvárnic vylévané betonem tl.300mm v ostatních podlaží je zdivo 
z keramických tvárnic tl. 300mm + tepelná izolace EPS F tl.150mm. Stropy keramické jsou tvořené cihelnými vložkami MIAKO a 
keramobetonovými stropními nosníky, vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Schody železobetonové. 
 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
1. Zemní práce - Před zahájením zemních prací se provede skrývka zeminy v min. tl. 25 - 30 cm. Zemina se uloží na meziskládce 
(na pozemku) pro další použití  na ohumusování. 
Vlastní výkopy základových pasů se provedou dle příslušného výkresu. Výkopy se provedou strojně s ručním začištěním základové 
spáry. V žádném případě nesmí dojít k narušení základové spáry od rypadla. 
Vykopaná zemina se odveze na skládku, pokud ji nebude možné použít k násypům plánovaným při založení objektu. Při provádění 
výkopových prací na veřejných prostranstvích (přípojky) musí být výkopy náležitě zabezpečeny proti pádům osob do výkopů. 
Vždy před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních sítí (podle požadavků správců jednotlivých sítí). 
Prováděné práce se řídí příslušnou ČSN 73 3050. 



 
2. Základové konstrukce - Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu B15, rovněž jako podkladní základová deska tl. 150mm, 
která bude vyztužena kari sítí 150/150/6 mm. Základy se provedou dle výkresu „Základy“. Před betonáží se vloží do výkopu základu 
uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm pro uzemnění hromosvodu. Nutno pamatovat na provedení veškerých prostupů a vedení 
v základech v koordinaci s ostatními profesemi.  

 
3. Izolace proti vodě a radonu - Stavba bude od podzemní vody (1.PP) chráněna např. hydrofolií Glastek 40, min. tl. 1,0 mm. 
Betonový podklad musí být dostatečně očištěný, suchý a vyzrálý. Byla navržena folie vhodná i do středního radonového rizika. 
Prováděné práce se řídí příslušnou ČSN 73 0606 a požadavky výrobce izolačního pásu. 

 
4. Svislé konstrukce - Nosné zdivo v přízemí bude provedeno z betonových tvárnic vylévané betonem, v nadzemních podlaží se 
provede z pálených tvárnic Porotherm (tl. 300 mm, P15) na MVC 2,5. Příčky budou z tvárnic Porotherm tl. 150-125 mm. 
Prováděné práce se řídí příslušnou ČSN 73 2310 a technickými požadavky výrobce. 

 
5. Vodorovné konstrukce, schodiště - Stropy budou provedeny z montovaného systému z keramických vložek Miako a nosníků POT 
s následným zabetonováním, tl. 290 mm. Překlady se použijí Porotherm 23,8 (obvodové zdivo a nosné zdivo) a Porotherm 11,5 (pro 
příčky), u velkých rozponů bude použito válcovaných profilů. Věnce se vyztuží betonářskou výztuží V10 a třmínky E6 po 250 mm. 
Prostup schodiště stropem bude řešen vynecháním stropní konstrukce. Skladba stropu, překladů a výpis věnců viz příslušné výkresy 
v dalším stupni PD. 
Prováděné práce se řídí příslušnou ČSN a prováděcími předpisy výrobce – tj. firmy Wienenberg. 
Schodiště bude železobetonové, atypické. Nutno zhotovit podle zaměřeného skutečného stavu. Přístup na střechu bude z venkovní 
části po schůdkách, které budou kotveny do fasády a v horní části do atiky. 
 
6. Úpravy povrchů - Vnitřní omítky stěn a stropů budou štukové s bílou malbou. Venkovní omítka bude škrabaná strukturální 1,5 
mm, světle žlutá. 
Případné konstrukce ze sádrokartonu na ocelový rošt s parozábranou a tepelnou izolací. Malba bude rovněž bílá. 
V koupelně a WC se provede keramický obklad na flexibilní lepidlo (v koupelně a na WC provést pod obklady a dlažbu stěrkovou 
hydroizolaci). 
Podlahy budou v místnostech anhydritové, podlaha v garáži bude z betonové mazaniny vyztužené Kari sítí 150/150/5. Nášlapné 
vrstvy budou v závislosti od účelu místností. Dlažba bude v chodbě, koupelně, WC. 
Prováděné práce se řídí příslušnou ČSN 73 3450 a ČSN 73 3451 a technickými podklady výrobců. 
 
7. Izolace tepelné, zvukové - Fasáda bude zateplena kontaktním systémem s tepel. izolace EPS F tl. 150 mm. Zateplení střechy se 
provede EPS 150S tl. 200 mm v nejvyšším podlaží a XPS 30L v místě terasy. 
Izolace základů a suterénního zdiva bude z XPS tl. 100mm. Strop v 1.PP, garáží a skladů, kontaktně zateplen mineral. tepel. izolací 
tl.70 mm. 

 
8. Výplně otvorů – jako vrata do garáže budou sloužit výsuvné mříže (odvětrání). Dveře a okna budou plastová. Vnitřní dveře budou 
typizované dřevěné do obložkových zárubní dle tech. specifikace investora. Dveře v garážích budou osazeny do ocelové zárubně a 
budou mít požadavky dle Požární zprávy.  
 
9. Zastřešení – Střecha bude plochá, jednovrstvé konstrukce. Na nosné desce bude spádová vrstva z lehčeného betonu a na něm 
bude položena parotěsná zábrana, tepelná izolace a mPVC folie jako střešní krytina. Folie bude min tl. 1,5 mm 
Prováděné práce se řídí příslušnou ČSN 73 3150 a technickými podklady výrobců. 
 
10. Klempířské konstrukce - Veškeré klempířské výrobky (žlaby, svody, lemování) budou z pozinkovaného nebo poplastovaného 
plechu. 
Prováděné práce se řídí příslušnou ČSN 73 3610 a technickými podklady výrobců. 
 
11. Akustika 
Všechny akusticky dělící konstrukce (příčky, dělící stěny, okna, dveře, obvodový plášť, stropní konstrukce) budou odpovídat platným 
normám o vzduchové neprůzvučnosti vzhledem k účelů oddělovaných místností, zejména pak ČSN 73 0532 (Akustika – Ochrana 
proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky). 
 
12. Zámečnické konstrukce 
Zámečnické konstrukce představují především dveřní kapsa, která bude umístěna v suterénu, dále zábradlí pro schodiště, zábradlí 
pro terasu a pro francouzká okna. V zámečnických výrobcích je i zahrnut přístřešek nad vstupem. 
 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce, 
Konstrukce navržené v projektové dokumentaci pro stavební povolení byly navrženy na základě zatížení a to dle ČSN 73 00 35 – 
Zatížení stavebních konstrukcí. Skladby jednotlivých konstrukcí, jejich zatížení je patrné z PD. Je počítáno s jednotlivými užitnými, 
klimatickými a ostatními zatíženími. Stavba je navržena dle technických listů výrobců.  



 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů, 
V návrhu není uvažováno s žádnou nadstandardní nebo neobvyklou konstrukcí / detailem. Při realizaci je nutné dbát technických 
listů a požadavků jednotlivých výrobců materiálů. 
 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední 

stavby, 
Při výstavbě je nutné dbát na jednotlivé předepsané technologické postupy. Stavba by se neměla dotknout okolních staveb RD, 
mimo sítí.  
 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů, 
není uvažováno 
 

 



Závěr 
V diplomové práci “Bytový dům“ byl zpracován projekt pro provedení stavby. 
Na přání investora vznikl 4 patrový bytový dům, ve kterém se v 1PP nachází garáže 
a zázemí objektu a v ostatních patrech byty. Dům je částečně podsklepený. V domě 
vzniklo 18 bytů. V 1.NP a 2.NP je po 8 bytech a ve 3.NP jsou dva byty s terasou. 
Bytový dům je zděný.  
Okolní plochy bytového domu budou převážně zatravněny a tak vznikne okolo domu 
park s dětským hřištěm. 
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ŽB Železobeton 
Kce Konstrukce 
Fce Funkce 
tl Tloušťka 

k.ú. Katastrální úřad 
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