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Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby 

bytového domu.  

Navrhovaný bytový dům s garážemi se nachází ve Zlínském kraji v okrajové části obce 

Hovězí. Katastrální území Hovězí na parcele č. 1355/50. 

Objekt bytového domu má 7 obytných jednotek, úklidové místnosti, komory bytů a 

kočárkárnu v nadzemních podlažích, v suterénu se pak nachází technická místnost, 

sušárna a sklepní kóje. Nadzemní a podzemní podlaží spojuje trakční výtah a schodiště. 

K bytovému domu náleží objekt garáží, řešeném jako řadové.   

Bytový dům je navrhovaný jako třípodlažní částečně podsklepený se šikmou střechou a 

k němu příslušící garáže jednopodlažní se střechou plochou.   

Konstrukční systém bytového domu je stěnový podélný. Základy jsou tvořeny 

betonovými základovými pásy. Obvodové nosné zdivo je v suterénu z betonových 

tvárnic ztraceného bednění, v nadzemních podlažích z keramických tvárnic, stejně jako 

svislý nosný systém uvnitř budovy. Stropní konstrukce je ve všech podlažích tvořena 

skládaným keramobetonovým stropem. Schodiště je řešeno jako železobetonové 

monolitické. Objekt je zastřešen dřevěnými příhradovými vazníky, tvořícími tvar sedlové 

střechy a garáže jsou zastřešeny plochou zelenou střechou.  

 

Zateplení bytového domu je provedeno minerální vatou. Objekt garáží má kamenný 

obklad bez zateplení. 

Bytový dům, částečné podsklepení, vazníky, plochá zelená střecha 



Subject of this bachelor thesis is detail design documentation of an apartment house. 

Proposed apartment house with garages is located in the suburbs of Hovězí municipality 

in the Zlín region. Cadastral municipality Hovězí, plot No. 1355/50. 

The object has 7 housing units, utility rooms, chambers in each apartment and pram 

room in the upper floors. In the basement there is mechanical room, drying room and 

cellar cubicles. Basement is connected with upper floors by tractive elevator and a 

staircase. 

The garages, designed as row object, pertain to the apartment house.  

The triple-storey apartment house is designed partially with a cellar and with a sloping 

roof. The pertaining garages are single-storey with flat roof. 

The constructional system is longitudinal wall. The foundation is made of concrete strip 

footing.  The circumferential supporting masonry is built from concrete blocks of 

permanent shuttering in the basement and from ceramic blocks in the upper floor. The 

vertical supporting system in the interior is also made of ceramic blocks. The ceiling 

construction is made of folded ceramic concrete. Staircase is monolitic reinforced 

concrete.The roof of the object is made from wooden bar joists creating the shape of a 

comb roof and the garages are roofed by flat green roof. 

Thermal insulation is designed as mineral wool. Garages have stone facing without 

insulation. 

Apartment house, partial cellar, bar joists, flat green roof 
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Abstrakt práce  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro 

provádění stavby bytového domu.  

Navrhovaný bytový dům s garážemi se nachází ve Zlínském kraji 

v okrajové části obce Hovězí. Katastrální území Hovězí na parcele č. 

1355/50. 

Objekt bytového domu má 7 obytných jednotek, úklidové místnosti, 

komory bytů a kočárkárnu v nadzemních podlažích, v suterénu se pak 

nachází technická místnost, sušárna a sklepní kóje. Nadzemní a 

podzemní podlaží spojuje trakční výtah a schodiště. 

K bytovému domu náleží objekt garáží, řešeném jako řadové.   

Bytový dům je navrhovaný jako třípodlažní částečně podsklepený 

se šikmou střechou a k němu příslušící garáže jednopodlažní se 

střechou plochou.   

Konstrukční systém bytového domu je stěnový podélný. Základy jsou 

tvořeny betonovými základovými pásy. Obvodové nosné zdivo je 



v suterénu z betonových tvárnic ztraceného bednění, v nadzemních 

podlažích z keramických tvárnic, stejně jako svislý nosný systém uvnitř 

budovy. Stropní konstrukce je ve všech podlažích tvořena skládaným 

keramobetonovým stropem. Schodiště je řešeno jako železobetonové 

monolitické. Objekt je zastřešen dřevěnými příhradovými vazníky, 

tvořícími tvar sedlové střechy a garáže jsou zastřešeny plochou 

zelenou střechou.  

 

Zateplení bytového domu je provedeno minerální vatou. Objekt garáží 

má kamenný obklad bez zateplení. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

Subject of this bachelor thesis is detail design documentation of an 

apartment house. 

Proposed apartment house with garages is located in the suburbs of 

Hovězí municipality in the Zlín region. Cadastral municipality Hovězí, 

plot No. 1355/50. 

The object has 7 housing units, utility rooms, chambers in each 

apartment and pram room in the upper floors. In the basement there 

is mechanical room, drying room and cellar cubicles. Basement is 

connected with upper floors by tractive elevator and a staircase. 

The garages, designed as row object, pertain to the apartment house.  

The triple-storey apartment house is designed partially with a cellar 

and with a sloping roof. The pertaining garages are single-storey with 

flat roof. 

The constructional system is longitudinal wall. The foundation is made 

of concrete strip footing.  The circumferential supporting masonry is 

built from concrete blocks of permanent shuttering in the basement 

and from ceramic blocks in the upper floor. The vertical supporting 

system in the interior is also made of ceramic blocks. The ceiling 

construction is made of folded ceramic concrete. Staircase is monolitic 

reinforced concrete.The roof of the object is made from wooden bar 

joists creating the shape of a comb roof and the garages are roofed by 

flat green roof. 

Thermal insulation is designed as mineral wool. Garages have stone 

facing without insulation. 
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Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

bytového domu.  

Objekt byl navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením. V rámci bakalářské práce 

byla zpracována dokumentace i pro řadové garáže náležící bytovému domu.  

Projektová dokumentace se skládá z jednotlivých částí, které jsou podrobně zpracovány 

v následujících přílohách.  

Při návrhu a vypracování bylo postupováno podle platných zákonů, norem a vyhlášek.  

Objekty jsou navrženy tak, aby splňoval všechny požadavky. 
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A  Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Novostavba Bytového domu v Hovězí 

Účel stavby:   Bytový dům 

Místo stavby:    parc. č. 1355/50 

Katastrální území:  k.ú. Hovězí 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

   Stavebník:    Iveta Veselá 

       Smetanova 1863 

755 01 Vsetín 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

   Zpracovatel:    Simona Horká 

Hovězí 683 

756 01 Hovězí 

 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Jako vstupní podklady sloužily: 

mapa s vyznačením výškopisného a polohopisného měření 

fotodokumentace a osobní průzkum 

výpis z katastru nemovitostí 

geometrický plán 

podklady jednotlivých správců technické infrastruktury 

zastavovací podmínky pro výstavbu bytového domu 

platné normy, vyhlášky a předpisy 

 

 

 



16 

 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Řešené území se nachází ve Zlínském kraji, v okrajové části obce Hovězí. 

Jedná se o zastavitelné území.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Pozemek bude vyjmut ze zemědělského půdního fondu, bude veden jako 

pozemek pro výstavbu bytového domu a je v majetku stavebníka. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Oblast není zatížena zvláštními odtokovými situacemi, dešťová voda se 

vsakuje na územích pozemků.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

    Lokalita je v ploše určené územním plánem k individuální zástavbě.  

   Záměr stavebníka je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

    Lokalita je v ploše určené územním plánem k individuální zástavbě.  

   Záměr stavebníka je v souladu s územním rozhodnutím.  

  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití jsou dodrženy. 

  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  

z jiných právních předpisů 

 Požadavky dotčených orgánů a právní předpisy jsou splněny. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Stavby se netýkají žádné výjimky a úlevová řešení. 
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i) seznam podmiňujících investic 

 Žádné podmiňující a související investice a stavby nejsou třeba, časové a věcné 

vazby nejsou, stavba bytového domu není podmíněna jinou výstavbou. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 Dotčené pozemky a stavby v blízkosti stavební parcely se nacházejí 

v katastrálním území Hovězí. 

(č. parcely – vlastník 

      – druh pozemku) 

1355/49 – Bartončíková Ludmila, Příborská 593, Místek, 73801 Frýdek-Místek 

   – orná půda 

1355/131 –  SJM Horsák Jan Ing. a Grygarová Lída 

     – orná půda 

1552/1 – Lukášová Anna, Dolní Jasenka 723, 75501 Vsetín 

 – zahrada 

1355/129 – SJM Koňařík Petr a Koňaříková Radka, č. p. 17, 75601 Hovězí 

     – trvalý travní porost  

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

 Stavba bude využívána jako bytový dům určený k trvalému bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Nejedná se o chráněnou stavbu podle jiných právních předpisů, nejedná se o  

stavbu památkově chráněnou 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Technické a obecně technické požadavky na výstavbu jsou v projektu domu  

dodrženy. Vstup do domu je veden jako bezbariérový, pro vertikální pohyb po domě 

 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace slouží výtah vedle 

schodišťového prostoru.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  

z jiných právních předpisů 

 Požadavky dotčených orgánů a právní předpisy jsou splněny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Stavby se netýkají žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 Bytový dům se 7 bytovými jednotkami, ke kterým náleží sklepní kóje a garáže. 

 V bytovém domě se dále nachází kočárkárna, sušárna a technická místnost. 

 

1S:  Sklepní kóje – 31,76 m² 

   Sušárna – 13,72 m²  

  Technická místnost – 8,53 m² 

  Shromažďovací místnost – 10,55 m² 

1.NP :  Byt 1 – 42,94 m² 

Byt 2 – 66,77 m² 

Byt 3 – 67,10 m² 

Kočárkárna – 6,80 m² 

2.NP :  Byt 4 – 88,90 m² 

Byt 5 – 89,26 m² 

Úklidová místnost – 4,31 m² 

Komora bytu 1 – 2,56 m² 

Komora bytu 2 – 2,56 m² 

3.NP :  Byt 4 – 88,90 m² 

Byt 5 – 89,26 m² 
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Úklidová místnost – 4,31 m² 

Komora bytu 1 – 2,56 m² 

Komora bytu 2 – 2,56 m² 

   Zastavěná plocha stavby:  290,037 m² 

   Obestavěný prostor stavby:  3335,55 m³ 

 

i) základní bilance stavby 

 Dešťové vody budou odvedeny do vsakovací jímky umístěné na pozemku.  

Splaškové vody budou odvedeny do jednotné veřejné kanalizace.  

U hranice pozemku bude zřízen přístřešek nad sběrné místo komunálního 

 odpadu, který bude následně odvážen a likvidován odbornou firmou na  

komunální odpad. 

Třída energetické náročnosti budovy: B-ÚSPORNÁ 

 

j) základní předpoklady výstavby 

 Stavba bude zahájena v 03/2019 a předpokládané dokončení v 10/2020. 

V průběhu hrubé výstavby bude provedeno napojení na technickou infrastrukturu a na 

závěr bude provedeno zpevnění ploch, parkoviště a terénní úpravy. 

 

k) orientační náklady stavby 

    Orientační náklady stavby budou činit asi 23 000 000 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická  

   zařízení 

Stavba je dělena na následující stavební objekty: 

Bytový dům 

Garáže bytového domu 

Přístřešek pro komunální odpad 

Zpevněné plochy – chodníky, parkovací stání  

Přípojky – vodovodní 

– kanalizační 

– plynové  

– elektro 
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Průvodní zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci 

staveb dle přílohy č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

 

 

 

 

V Brně, květen 2018      ……...……………………………. 

            Simona Horká 
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B  Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Staveniště je na pozemku investora, který je jeho vlastníkem. Parcela je mírně 

svažitá, prostá podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí, je bez objektů a 

porostů bránících ve výstavbě. Nezabírá žádné zvláštní území, nejsou na něm žádná 

zařízení. Přístup na stavební parcelu je možný z přiléhající komunikace. V této 

komunikaci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě. 

Pro zpracování dokumentace pro stavební řízení je projektantovi známý  

stavebně-geologický stav podloží a radonové riziko. Je předem provedeno výškopisné 

a polohopisné zaměření pozemku.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Na pozemku byl proveden geologický průzkum a měření radonu.  

Bylo zjištěno, že zkoumaná půda je hlinitý písek (S4 SM), s pevností Rdt=300kPa.  

 Zjištěné radonové riziko je malé.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na pozemek se nevztahuje žádné ochranné pásmo.  

 

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

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

 

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

poměry v území  

 Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, činnost se 

omezí na pozemek stavebníka, odtokové poměry povrchových vod se nijak nezmění. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

k plnění funkce lesa 

 Zábory zemědělské a lesní půdy v souvislosti s výstavbou nenastanou. 

 

h) územně technické podmínky  

 Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno vybudováním sjezdu od 

parkovacího stání náležícího garážím.  

 

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

 Stavba se netýká žádné věcné a časové stavby ani vyvolané investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní principy funkčních jednotek 

   Objekt bude užíván jako bytový dům o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží a bude 

obsahovat 7 bytových (funkčních) jednotek. 

Vybavení objektu tvoří garáže a výtah. V suterénu je to technické zázemí objektu, sušárna, 

sklepní kóje, v 1.NP se nachází kočárkárna a ve 2. a 3. NP se nachází úklidová místnost a 

komory příslušící bytům. 

    

   Zastavěná plocha stavby:  290,037 m² 

   Obestavěný prostor stavby:  333,5,55 m³ 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Urbanistické řešení je provedeno pro obecní zástavbu, vhodnou pro 

dotčenou lokalitu katastrálního území, která je schválena územním plánem k zástavbě 

bytovým domem. Výstavbou se nenaruší okolní zástavba. Výška objektu nijak 

negativně neovlivní stávající území. 

 

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

řešení 

 Jde o novou stavbu bytového domu, navrženou klasickými stavebnímu 

postupy, tedy betonové základy, svislé nosné konstrukce v suterénu z betonových 
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tvárnic a v nadzemních podlažích keramických tvárnic se zateplením. Objekt má 

skládaný strop z keramických vložek a nosníků. Zastřešení je provedeno jako 

vazníkový systém krovu s plechovou krytinou matně tmavě šedé barvy se  

sklonem 15° a 12°.  

Dům je třípodlažní, částečně podsklepený ve tvaru obdélníku, řešen v bílé barvě 

s antracitovými okny a dveřmi.  

K domu náleží garáže s betonovými základy, svislými nosnými konstrukcemi 

z keramických tvárnic a kamenným obkladem po celé ploše garáží, skládaným 

stropem z keramických vložek a nosníků a plochou střechou s vegetací. Tvarově 

odpovídá obdélníku.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výstavby 

a) řešení objektu 

1S:  Sklepní kóje – 31,76 m² 

   Sušárna – 13,72 m²  

  Technická místnost – 8,53 m² 

  Shromažďovací místnost – 10,55 m² 

1.NP :  Byt 1 – 42,94 m² 

Byt 2 – 66,77 m² 

Byt 3 – 67,10 m² 

Kočárkárna – 6,80 m² 

2.NP :  Byt 4 – 88,90 m² 

Byt 5 – 89,26 m² 

Úklidová místnost – 4,31 m² 

Komora bytu 1 – 2,56 m² 

Komora bytu 2 – 2,56 m² 

3.NP :  Byt 4 – 88,90 m² 

Byt 5 – 89,26 m² 

Úklidová místnost – 4,31 m² 

Komora bytu 1 – 2,56 m² 

Komora bytu 2 – 2,56 m² 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

    Vstup do domu bude navržen jako bezbariérový a k vertikální  

   komunikaci bude sloužit výtah. Žádný z bytů není řešen jako bezbariérový.  

   Před objektem je vyhrazeno jedno parkovací stání určené pro ZTP osoby. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

    Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny 

a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vykl. 48/1982 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle 

platných bezpečnostních předpisů.    

    Objekt je navržen tak, aby umožňoval bezpečné a trvalé užívání stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Jde o novou stavbu bytového domu, navrženou klasickými stavebním postupy, 

tedy svislé nosné konstrukce v suterénu z betonových tvárnic tl. 300 mm, 

v nadzemních podlažích keramických tvárnic tl. 300 mm, vnitřní svislé nosné zdivo 

 tl. 300 mm a příčky tl. 115 mm. Zateplení na obvodovém plášti z minerální vaty tl. 

180 mm.  Vodorovné nosné konstrukce jsou skládané z keramických vložek a 

keramobetonových nosníků. Základové konstrukce jsou tvořeny betonovými pasy 

z betonu C20/25 a horní nadezdívkou ze ztraceného bednění ve dvou vrstvách. 

Dřevěný krov je tvořen vazníkovou soustavou o sklonu 15° a 12°.  

K bytovému domu náleží objekt garáží, navrženém také klasickými stavebními 

postupy, tedy betonové základové pasy s dvěmi vrstvami horní nadezdívky ze 

ztraceného bednění, svislé nosné konstrukce z keramických tvárnic.  

Fasáda obložena kamenným obkladem. Vodorovné nosné konstrukce jsou skládané 

z keramických vložek a keramobetonových nosníků, střecha je plochá s vegetační 

extensivní vrstvou.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení  

 Materiály jsou běžné tržní, typové s atesty o shodě s technickými listy. Využity  

byly schválené a atestované materiály a systémové typové řemeslné detaily a řešení. 

Základní konstrukční systém je stěnový s keramickými tvárnicemi tl. 300 mm.  
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Zastropení je tvořeno skládaným stropem z keramických vložek a keramobetonových  

nosníků, překlady jsou keramobetonové.  

Zastřešení je provedeno dřevěným vazníkovým systémem krovů.  

Střešní krytina je tvořena pozinkovaným falcovaným plechem.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

    Stavba je navržena za využití obvyklých standardních materiálů, konstrukcí, 

   předepsaných detailů a úprav.  Je navržena tak, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její  

   části. Použití obvyklých standardů v projektu vylučuje vyšší stupeň přetvoření, než je 

   přípustné. Nedojde vyšším přetvořením k jakémukoliv poškození konstrukcí a  

   zmenšení jejich tuhosti. Nejsou dohledatelné okolnosti, za kterých by mohlo k  

   vadnému přetvoření dojít. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Všechny inženýrské sítě se nachází v místě komunikace, která sousedí  

s objektem. Budou provedeny nové přípojky. Při jejich realizaci je nutné dbát na  

ochranná pásma a dodržet minimální předepsané vzdálenosti. Plynovodní potrubí bude 

 dovedeno pouze k technické místnosti, kde se následně napojí na plynový kotel.  

V objektu bude zřízen rozvod elektřiny, vodovod, ústřední vytápění a splašková  

kanalizace. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení  

    Elektroinstalace, vodoinstalace, ústřední vytápění a kanalizace 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru  
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Pozn. Bude řešeno v příloze Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického řešení 

 Stavba je navržena s vyhláškou 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov.  

Všechny stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly minimální požadavky 

na tepelný odpor konstrukce. Na povrchu tak nebude docházet ke kondenzaci vodní 

páry a vzniku plísní. Stavební konstrukce splňují požadovaný součinitel prostupu 

tepla. Navržené konstrukce vyhovují požadavkům na tepelnou ochranu stavby. 

 

b) energetická náročnost stavby 

 Dle obálkové metody byla budova zatříděna do energetické náročnosti budovy 

jako: B-ÚSPORNÁ 

Detailní posouzení tepelné techniky je v dokumentu: Základního posouzení objektu 

z hlediska stavební fyziky 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

 Není řešeno 

 

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

prostředí  

Větrání v objektu je navrženo jako přirozené okny. Vytápění bude zajištěno pomocí  

kondenzačního plynového kotle a jednotlivé místnosti budou vytápěny pomocí 

podlahového vytápění. Zásobování vodou je zajištěno pomocí veřejného vodovodu,  

který je přípojkou napojen na dům. V objektu se nachází splaškové potrubí,  

které jsou odváděny do veřejné jednotné kanalizace a dešťové potrubí, které je  

odváděno do vsakovací jímky na pozemek investora. 
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Stavba nemá negativní vliv na okolí vlivem hluku, vibrací ani prašnosti a také nemá 

 negativní vliv na životní prostředí. Objekt je určen pro bydlení osob, nevznikají zde  

žádné nebezpečné odpady. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Při průzkumu radonového rizika bylo zjištěno radonové riziko jako nízké, není tedy 

nutno řešit speciální protiradonové opatření.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy není potřeba. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Ochrana před seizmicitou není potřeba. 

 

d) ochrana před hlukem 

Objekt se nachází v okrajové části obce Hovězí. Stavební konstrukce jsou navrženy 

tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v 

budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků.  

 

e) protipovodňová opatření  

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou potřeba. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa vycházejí z jižní části parcely. Všechny přípojky budou nově 

vybudované. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka bude nově vybudovaná a přivedena na parcelu. Vodoměrná 

šachta bude umístěna na stavebním pozemku v blízkosti jeho hranice.  

V této šachtě bude umístěna celá vodoměrná soustava. Potrubí bude přivedeno do 

suterénu do technické místnosti.  
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Kanalizační přípojka bude nově vybudována a přivedena na parcelu. Potrubí bude 

přivedeno do kanalizační revizní šachty.  

Plynovodní přípojka bude nově vybudována a přivedena na parcelu. Připojka bude 

připojena k hlavnímu uzávěru plynu (HUP) a potrubí bude přivedeno do suterénu do 

technické místnosti.  

Přípojka elektrického proudu bude přivedena na pozemek do elektrické skříně, která 

bude umístěna ve zděném pilíři na hranici pozemku.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Objekt bude napojen na místní komunikaci, která obklopuje pozemek z východní a 

jižní strany, obě komunikace jsou o šířce 6,0 m. Komunikace mají asfaltový povrch. 

Parkovací stání budou navazovat na místní komunikaci z východní strany.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infastrukturu 

Pozemek je napojen na místní komunikaci na východní straně pozemku. Napojení 

garáží na místní komunikaci bude provedeno nově vybudovanou komunikací 

s asfaltovým povrchem o šířce 6,0 m. 

 

c) doprava v klidu 

Na pozemku se nachází 6 parkovacích stání, z toho 1 pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Parkovací stání budou navazovat na místní komunikaci 

z východní strany.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V okolí pozemku se nenachází cyklistické stezky ani chodníky pro pěší.  

 

 

 

 

 



30 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

V rámci terénních úprav bude vyrovnán terén v okolí objektu. K vyrovnání bude 

použita vytěžená zemina. Vyrovnávání bude provedeno pomocí násypů. 

 

b) použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy pozemku budou zatravněny. Budou vysazeny stromy, které 

nebudou zastiňovat objektu. V okolí objektu se nenachází žádné stávající stromy.  

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou potřeba žádná biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

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

Při provozu se nepředpokládá zatížení životního prostředí. Ovzduší nebude znečištěno, 

při užívání nedojde k negativnímu ovlivnění hlukem. Při výstavbě a během užívání 

stavby se zamezí plýtvání vodou. Komunální odpad bude odnášen do kontejnerů, 

následně vyvážen a likvidován.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

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

krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba se nachází v oblasti Natura 2000-ptačí oblast Horní Vsacko. Stavba nebude mít 

negativní vliv na tuto oblast. 

 

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

Není řešeno. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů  

V rámci dokumentace nejsou navrhovaná nová ochranná pásma.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

    Stavba a její provádění je navrženo tak, aby nenastal nepříznivý dopad na  

    obyvatelstvo.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Rozhodující hmoty budou na staveniště dovezeny svépomocí a příp. 

malotonážní dopravou zajišťující subdodavatel.  Žádné zvláštní nároky nejsou. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Staveniště není zavodněno, není tedy potřeba řešit jeho odvodnění. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 Staveniště bude napojeno na místní komunikaci nacházející se na jižní straně 

parcely. Provizorní příjezdová komunikace bude zhotovena ze silničních panelů.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

 

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

dřevin  

 Na parcele se nenachází objekty či dřeviny, které by byly potřeba odstranit. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Zábory nebudou potřeba, práce budou prováděny na vlastním pozemku. 

 

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

likvidace  

 V projektu nebude řešeno. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

 Objekt bude osazen na terén, tak aby vznikalo co nejméně přebytků zeminy.  

Zemina a ornice bude uložena na samostatnou deponii do výšky max. 2000 mm. 

Uložená zemina bude použita na zásypy a terénní úpravy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při výstavbě bude brán zřetel na životní prostředí.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 Při výstavbě bude postupováno podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví pro 

práci. Všechny osoby pohybující se na stavbě budou proškoleni, seznámeni s BOZP a 

budou povinni používat ochranné pomůcky.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 V projektu není řešeno. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 V projektu není řešeno. 

 

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

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

 V projektu není řešeno. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Zahájení výstavby:  03/2019 

 Ukončení výstavby:   10/2020 

Přípravné práce-vytýčení stavby, sejmutí ornice, vybudování vjezdu na pozemek,  

     zřízení oplocení staveniště, výkopové práce, zřízení odběrných míst  

     inženýrských sítí 

Hlavní práce-výstavba hrubé stavby 

Dokončení stavby-dokončovací práce, vybudování zpevněných ploch, osazení dřevin 
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Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb dle přílohy č. 5 

 

 

 

 

V Brně, květen 2018      ……...……………………………. 

            Simona Horká 
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D  Technická zpráva 

 Identifikační údaje 

Název stavby:         Novostavba Bytového domu v Hovězí 

Účel stavby:         Bytový dům 

Místo stavby:          parc. č. 1355/50 

Kraj:           Zlínský 

Okres:                     Vsetín 

Katastrální území:        k.ú. Hovězí 

   Stavebník:          Iveta Veselá 

                 Smetanova 1863 

                 755 01 Vsetín 

Projektant:          Simona Horká 

Hovězí 683 

756 01 Hovězí 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) dispoziční a provozní řešení 

 Bytový dům se nachází v klidné okrajové části obce Hovězí. 

    Objekt je navržen jako bytový dům se třemi nadzemními podlažími a  

   částečným podsklepením. V bytovém domě se nachází 7 obytných jednotek. Vybavení  

   objektu tvoří garáže a výtah. V suterénu je to technické zázemí objektu, sušárna,  

   sklepní kóje, v 1.NP se nachází kočárkárna a ve 2. a 3. NP se nachází úklidová  

   místnost a komory příslušící bytům. Součástí domu je řadová garáž.  

 Půdorysný tvar bytového domu je obdélníkový, stejně tak i garáže. Fasády jsou 

členěny balkony a francouzskými okny.  

 

b) výtvarné a materiálové řešení 

 Fasáda bytového domu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem, 

který bude opatřen omítkou bílé barvy. Výplně okenních otvorů budou 

dřevohliníkového materiálu v antracitové barvě. 

Obvodová stěna garáží bude obložena kamenným obkladem.  
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c) bezbariérové užívání stavby 

    Vstup do domu bude navržen jako bezbariérový a k vertikální  

   komunikaci bude sloužit výtah. Žádný z bytů není řešen jako bezbariérový.  

 Před objektem je vyhrazeno jedno parkovací stání určené pro ZTP osoby. 

 

d) stavební fyzika  

 Všechny navržené skladby konstrukcí vyhovují požadavkům podle příslušných 

norem. 

 Posouzení z hlediska stavební fyziky je uvedeno v příloze Posouzení z hlediska 

stavební fyziky. 

 

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

a) stavební řešení 

 Objekt bytového domu je navržen se třemi nadzemními podlažími a částečným 

podsklepením. Stavba je realizována jako stavba zděná z kusových staviv se 

skládanými stropy. Obvodové stěny suterénu jsou z betonových tvárnic ztraceného 

bednění a obvodové stěny a vnitřní nosné stěny nadzemních podlaží jsou 

z keramických tvárnic.  

Střecha bytového domu je z vazníkové soustavy o sklonu max 15° a u příslušících 

garáží je střecha navržena jako extenzivní zelená pochozí. 

 

b) popis navrženého konstrukčního systému 

 Navržený konstrukční systém je stěnový podélný. 

 

c) navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Pro stavbu budou použity běžně dostupné materiály a prvky, které odpovídají 

současným technickým normám a požadavkům 

 

Zemní práce: 

 Zemní práce budou provedeny po etapách. Byla zjištěna zemina hlinitý písek, 

propustná. Pozemek bude vyčištěn, bude provedena skrývka ornice a svahování 

pomocí mechanizace. Bude zajištěno polohové a výškové zaměření geodetem. 

Bezprostředně před betonováním se výkopy upraví a začistí. 
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Základy: 

 Základové konstrukce budou prováděny podle příslušného výkresu. Založení je 

řešeno na základových pasech z prostého betonu. Podle předběžného výpočtu jsou 

navrhnuty základové pasy o šířce 600 mm a výšce 500 mm. Objekt bytového domu je 

navržen jako částečně podsklepený. Základové pásy budou odskakovány v intervalu 

500 x 500 mm. Dodržen bude úhel vnitřního tření zeminy 53°. Základové pasy jsou 

betonovány do nezámrzné hloubky v místě, kde není objekt podsklepen. Na hotové 

pasy je vylita základový beton o tloušťce v místě podsklepení 200 mm a v místě bez 

podsklepení 150 mm. Na základové konstrukce je použit beton C20/25 pro prostředí 

XC1. V místě příček bude položena KARI síť.  

  

Svislé nosné konstrukce: 

 Konstrukční systém bytového domu je navržen jako stěnový podélný. 

 Ke zdění svislých nosných konstrukcí budou použity kusové prvky. Obvodové 

nosné konstrukce v podzemním podlaží jsou z betonových bloků ztraceného bednění o 

tloušťce 300 mm a obvodové nosné konstrukce v nadzemních podlažích budou 

z keramických tvárnic, také tloušťky 300 mm. Nosný systém vnitřních stěn bude ve 

všech podlažích tvořen keramickými tvárnicemi tloušťky 300 mm.  

 

Stropní konstrukce: 

 Stropní konstrukce všech podlaží bude tvořena skládaným keramobetonovým 

stropem s nosníky, vložkami a dobetonávkou z prostého betonu C20/25 doplněném o 

kari síť. Stropní konstrukce nabývají tlouštěk 200 mm nad suterénem, 2. NP a 3.NP a 

250 mm nad 1.NP. 

 

Překlady: 

 U nadzemních podlažích budou použity keramické systémové překlady 

s minimálním uložením 125 mm a u podzemních podlaží budou použity betonové 

bloky.  
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Konstrukce schodiště: 

 Schodiště bytového domu bude řešeno jako dvouramenné, běžné, uložené do 

schodišťových stěn. Schodiště bude železobetonové. Materiálem beton C20/25 

s nosnou výztuží B500B.  s mezipodestou šířky 1500 mm a šířkami ramen 1300 mm. 

V každém rameni je 9 stupňů. Schodiště spojující nadzemní podlaží bude mít šířku 

schodu 275 mm a výšku 177,77 mm a schodiště spojující podzemní a první nadzemní 

podlaží bude mít výšku schodu 171,11 mm a šířku 275 mm.  

 

Sklonitá střecha: 

 Střecha bytového domu bude řešena vazníkovou soustavou, ty budou 

posouzeny statikem. Vazníky budou osazeny na pozednicích a zajištěny úhelníky typu 

L. Ztužení soustavy bude provedeno prkenným bedněním, které bude tvořit podklad 

pro falcovanou plechovou krytinu. Sklon střechy bude 15° a 12° u schodišťového 

prostoru.  

 

Plochá střecha: 

 Plochá střecha bude navržena nad objektem garáží. Bude uvažována jako 

jednoplášťová pochozí, s extenzivní vrstvou. Sklon střechy bude 3%, který bude 

zajišťovat spádová vrstva z pěnového polystyrenu o tloušťce 20 mm. Drenážní vrstvu 

bude tvořit nopová folie, položená na hydroizolačním souvrství a spádové vrstvě.  

 

Komín: 

 V objektu bude uvažován jednoprůduchový vícevrstvý systémový komín s 

tenkostěnnou keramickou vložkou o průměru průduchu 180 mm, pro odvod spalin od 

kotle v podzemním podlaží. Rozměr tvarovky bude 360x360 mm. Komín bude sahat 

do výšky 12,100 mm. 

 

Výplně otvorů: 

 Okna budou navržena dřevohliníková s trojsklem. Detailní specifikace viz. 

Výpis okenních prvků. 
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Omítky: 

 V objektu budou navrženy jednovrstvé systémové omítky. Fasádní bude 

prováděna ve formě stěrky, na kterou se přitlačí síťovina, dále podkladní nátěr a 

povrchová silikátová omítka. V interiéru jsou to omítky jednovrstvé vápenocementové 

a sádrové o minimální tloušťce 10 mm na svislé stěny a 8 mm na vodorovné 

konstrukce. Omítky budou prováděny strojní technologií.  

 

Podlahy: 

 Konkrétní skladby včetně jejich tlouštěk jsou řešeny v příloze Výpis skladeb 

konstrukcí. Před prováděním podlahy musí být dokončeny veškeré instalace 

procházející podlahou, a to včetně ochranných krytů.  V podlaze bude vedeno 

podlahové topení, dle návrhu odborníka TZB. Vrstvy ve skladbě podlahy jsou řešeny 

dle nášlapné vrstvy a prostředí místnosti. V bytovém době budou navrženy nášlapné 

vrstvy z Laminátových desek, povlakové krytiny a dlažby. Všechny konstrukce musí 

splňovat normové hodnoty a parametry, jako je např. protiskluznost u dlažeb.  

 

Tepelné izolace konstrukcí: 

 Bytový dům je zateplen v místě obvodových stěn kontaktním zateplovacím 

systémem z minerální vaty o toušťce 180 mm. Ve styku podlahy se zeminou bude 

použita tepelná izolace na bázi expandovaného polystyrenu Půdní prostor bude 

zateplen minerální vatou rolovanou o tloušťce 2x 140 mm, Izolace bude přetáhnuta 

přes pozednici pro zabránění tepelných mostů. Strop podzemních prostor bude 

zateplen minerálními deskami, které budou nalepeny na stropní konstrukci.  

 

e) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

 V návrhu nejsou řešeny žádné neobvyklé konstrukce nebo technologické 

postupy. 

 

f) zajištění stavební jámy 

 Stavební jáma bude svahována pod skonem 1:0,75, nepažená. Při svahování 

stavebních jam do hloubky větší než 3 m bude provedena v hloubce 1,5 m lavička o 

šířce 0,5 m.  Původní zeminou je hlinitý písek.  
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g) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 Objekt bytového domu je navržen jako částečně podsklepený. Základové pásy 

budou odskakovány v intervalu 0,5 x 0,5 m. Dodržen bude úhel vnitřního tření zeminy 

53°.  

 

h) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Provádí se kontrola hydroizolací v místě styků a napojení. Kari sítě ve 

stropních konstrukcích a podkladních betonových deskách budou převázány min. o 

150 mm a stykování dovoleno maximálně třemi plotnami kari sítí v jednom místě 

překryvu. 

 

Technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci 

staveb dle přílohy č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

 

 

 

 

V Brně, květen 2018      ……...……………………………. 

            Simona Horká 
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Tato bakalářská práce je zpracována jako prováděcí dokumentace stavby bytového 

domu. Bakalářskou práci jsem zpracovávala svědomitě na základě poznatků získaných 

během studia v souladu s patnými vyhláškami a normami.  

 

Zadáním bylo vytvořit projektovou dokumentaci pro bytový dům o třech různých 

nadzemních podlažích a částečným podsklepením.  

Práce vychází ze studie, která byla zpracována v zimním semestru. V průběhu zpracování 

došlo ke změnám oproti dříve vypracované studii.   

 

V rámci své bakalářské práce jsem se snažila, aby navrhovaný objekt co nejvíce zapadl 

do prostředí vesnice s hornatým okolím.  

 

V rámci bakalářské práce je zpracováván posudek stavební fyziky objektu a posudek z 

pohledu požární bezpečnosti stavby.   

 

Tato práce mi byla přínosem k prohloubení znalostí z pohledu stavební fyziky, požárního 

řešení stavby a konstrukčních detailů.  
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RD   rodinný dům  

NP   nadzemní podlaží  

PP   podzemní podlaží 

S   suterén  

p.č.   parcelní číslo  

m²   metr čtvereční  

m³   metr krychlový  

ŽB   železobeton  

NN   nízké napětí  

NTL   nízkotlaký plynovod  

HUP   hlavní uzávěr plynu  

RŠ   revizní šachta  

VŠ   vodoměrná šachta  

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren  

p.ú.   požární úsek  

pv  výpočtové požární zatížení 

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

m n.m.  metry nad mořem  

Bpv   Balt po vyrovnání (výškový systém)  

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí tl. tloušťka  

Sb.   sbírky  

U   součinitel prostupu tepla  

UN,rq   požadovaný součinitel prostupu tepla  

UN,rc   doporučený součinitel prostupu tepla ČSN česká technická norma  

kN   kilonewton  

q   nahodilé zatížení  

g   stále zatížení  
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dB   decibel  

λ   součinitel tepelné vodivosti  

R   tepelný odpor konstrukce 

NÚC   nechráněná úniková cesta 

PHP   přenosný hasící přístroj  

ϴai   návrhová teplota interiéru  

ϴe   návrhová teplota exteriéru  

φi   vlhkost v interiéru 

fRsi   teplotní faktor 

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc   doporučený součinitel prostupu tepla  

Uem,rq   požadovaný součinitel prostupu tepla  

bi   činitel teplotní redukce 
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VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 

D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 KONSTRUKCE ZÁKLADŮ      M 1:50 

D.1.2.02 KONSTRUKCE ZÁKLADŮ GARÁŽÍ     M 1:50 

D.1.2.03 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1.S    M 1:50 

D.1.2.04 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1.NP    M 1:50 

D.1.2.05 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 2.NP    M 1:50 

D.1.2.06 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 3.NP    M 1:50 

D.1.2.07 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD GARÁŽÍ    M 1:50 

D.1.2.08 D1-DETAIL ATIKY U GARÁŽE     M 1:5 

D.1.2.09 D2-DETAIL VYLOŽENÍ BALKONU     M 1:5 

D.1.2.10 D3-DETAIL NADPRAŽÍ A NÁVAZNOSTI OKNA  M 1:5 

D.1.2.11 D4-DETAIL ULOŽENÍ VAZNÍKU    M 1:5 

D.1.2.12 D5-DETAIL ANGLICKÉHO DVORKU    M 1:5 

 

ORIENTAČNÍ VÝPOČET ZÁKLADŮ 
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D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3   TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

D.1.3.01 PŮDORYS 1.S        M 1:75 

D.1.3.02 PŮDORYS 1.NP       M 1:75 

D.1.3.03 PŮDORYS 2.NP       M 1:75 

D.1.3.04 PŮDORYS 3.NP       M 1:75 

D.1.3.05 SITUACE PBŘS       M 1:250 

 

 

E. POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

E.1 POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

E.2  VÝPOČTY PRO POSOUZENÍ 

 


