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Předmětem bakalářské práce je návrh čtyřpodlažního bytového domu 

s bezbariérovými byty. Objekt je čtyřpodlažní, zastřešený valbovou střechou. Čtvrté 

nadzemní podlaží je obytné podkroví. Stavba je umístěna v obci Velké Meziříčí na 

pozemku parcelního čísla 3800/32, katastrálního území Velké Meziříčí. Svislé konstrukce 

jsou navrhnuty z pórobetonových tvárnic Ytong a jsou zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné konstrukce jsou navrženy velkoformátové 

stropní dílce Ytong. Zastřešení je provedeno pomocí dřevěného krovu. Součást návrhu je 

tepelně technické posouzení, akustické posouzení a požárně bezpečnostní posouzení. 

Novostavba bytového domu, valbová střecha, podkroví, bezbariérové byty, 

pórobetonové tvárnice. 

The topic of bachelor´s thesis is design four storey apartment house with barrier-

free apartments. The building is four storey, roofed hipped roof. The fourth floor is 

residential attic. The building is located on plot of number 3800/32 in the village Velke 

Mezirici, cadastral area Velke Mezirici. The vertical constructions are designed from 

aerated concrete block Ytong and there are insulated with contact insulation systém 

ETICS. Horizontal constructions are designed large format precast floor slabs Ytong. The 

roofing is done using timber roof truss. Part of the design is thermal assessment, accustic 

assessment and fire safety assessment. 

Newly-built apartment house, hipped roof, attic floor, barrier-free apartments, aerated 

concrete blocks. 
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Úvod 

 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro novostavbu bytového 

domu s bezbariérovými byty v obci Velké Meziříčí. Objekt je umístěn na východním 

okraji města v lokalitě určené pro rozvoj rodinných a bytových domů. 

 

Objekt je tvaru L, čtyřpodlažní, nepodsklepený, zastřešený valbovou střechou 

tvořenou dřevěným krovem. Bytový dům se skládá z jedenácti bytových jednotek, z nichž 

osm je řešeno bezbariérově. Nosné konstrukce domu jsou tvořeny obousměrným zděným 

systémem z pórobetonových tvárnic Ytong zděných na tenkovrstvou maltu a akustických 

vápenopískových tvárnic Silka v kombinaci se třemi železobetonovými sloupy uvnitř 

dispozice. Stropy, lodžie a mezipodesty jsou řešeny suchou výstavbou pomocí 

velkoformátových plnostěnných stropních panelů Ytong. Strop v obytném podkroví je 

tvořen nosnou konstrukcí střechy opláštěné sádrokartonovými deskami. Celý objekt je 

zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

 

Základní myšlenkou této bakalářské práce je vytvoření vhodného prostředí 

k trvalému bydlení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Kompozice 

objektu je navržena tak, aby vyhověla provozu a účelu stavby a aby stavba jako celek 

zapadla do stávající zástavby rodinných a bytových domů. 

 

Během vypracovávání jsem na základě konzultací provedl několik konstrukčních 

změn. Po vypracování všech výkresů a dalších náležitostí jsem provedl tepelně technické 

posouzení, posouzení akustiky a denního osvětlení a oslunění a na závěr jsem provedl i 

požárně bezpečnostní posouzení objektu. 

 

Objekt je navržen v souladu s územním plánem obce Velké Meziříčí a všemi 

příslušnými právními předpisy včetně platných národních norem.
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Bytový dům s bezbariérovými byty 

b) Místo stavby: ulice Arch. Neumana 

   Velké Meziříčí, 594 01 

c) Kraj: Vysočina 

d) Katastrální území: Velké Meziříčí 

e) Parcelní číslo: 3800/32 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno: Kudláčková Markéta 

b) Adresa: Bezděkov 1836 

                                             Velké Meziříčí, 594 01 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno: Miroslav Špaček 

b) Adresa: Dobrá Voda 114 

  594 51, Křižanov 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Při zpracování dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

a) Zadání investora 

b) Katastrální mapa 

c) Výškopisné a polohopisné zaměření parcely 

d) Předběžný průzkum pozemku 

e) Geologický průzkum pozemku 

f) Stanovení radonového rizika (www.geology.cz) 

g) Územní plán obce 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

  Novostavba bytového domu je navrhnuta v severozápadní části obce Velké 

Meziříčí na parcele číslo 3800/32. Pozemek navazuje na zástavbu rodinných a 

bytových domů a zároveň sousedí s trvale udržovanou loukou ve vlastnictví města 

Velké Meziříčí. 

b) Dosavadní využití 

  Zemědělská půda 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

  Pozemek, na kterém je bytový dům navržen se nenachází v žádné ochranné 

zóně, ani v záplavovém území. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

  V blízkosti pozemku se nenachází žádný vodní tok. Dešťová voda ze střech 

bude jímána v retenční nádrži a dále bude odváděna do jednotné kanalizace. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

  Stavba bude na pozemku umístěna v souladu s územně plánovací 

dokumentací obce Velké Meziříčí a splňuje všechny požadavky územně 

plánovací dokumentace. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

  Stávající využití území nebude stavbou měněno. Jsou dodrženy obecné 

požadavky na využití území v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených státních orgánů 

  Stavba bude projednána se všemi dotčenými orgány. Požadavky dotčených 

orgánů, obsažené v jejich vyjádření dokladové části dokumentace, budou 

v projektu respektovány a dodrženy. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

  Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

  Prováděná stavba bytového domu vyžaduje stavbu vodovodní přípojky, 

kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, přípojky silového vedení, zpevněných 

ploch určených k parkování a další terénní úpravy. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

- Parcela č. 3800/31 SJM Petr a Drahomíra Pacalovi, bytem Velké Meziříčí 

2123, 594 01 Velké Meziříčí 

- Parcela č. 3800/16 vlastníkem město Velké Meziříčí 

- Parcela č. 6404/6 vlastníkem město Velké Meziříčí 

- Parcela č. 3800/38 vlastníkem město Velké Meziříčí 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

  Objekt bude sloužit k bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

  Jedná se o stavbu trvalou s životností nejméně 50 let. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

  Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

  Stavba bude realizována v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

  Z hlediska akustiky nebude znamenat provoz hlukovou zátěž a nebudou zde 

řešeny žádné jiné zdroje hluku. Objekt bude vytápěný a ve všech aspektech 

splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Požadavky. 

  Stavba je řešena bezbariérově, tedy vstup do domu a přístup do všech bytů a 

společných vybavení domů a bytové jednotky jsou řešeny v souladu s požadavky 

vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

  Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních 

předpisů budou respektovány a dodržovány. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

  Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů apod.) 

  Zastavěný plocha:  355,60 m2 

  Obestavěný prostor:  4 622,80 m3 

  Zpevněná plocha:  544,40 m2 

  Užitná plocha:  693,60 m2 

  Procento zastavění:  22% 

  Počet nadzemních pater: 4 

  Počet bytových jednotek: 11 

  Předpokládaný počet obyvatel: 22 

  Počet bezbariérových stání: 11 

  Počet dalších parkovacích stání: 6 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

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

třída energetické náročnosti budov apod.) 

  S ohledem na potřebu energií budou zřízeny přípojky elektrické energie a 

plynu z veřejné infrastruktury. Pitná voda bude rovněž odebírána z veřejné 

vodovodní infrastruktury. 

  Odpadní a dešťové vody budou odváděny do jednotné kanalizace. 

  Vytápění a ohřev teplé vody bude zajištěn v každém bytě zvlášť pomocí 

plynových kotlů typu C. 

  Jedná se o nevýrobní objekt, v němž se nenachází žádný významný zdroj 

škodlivin. Proto výstavbou ani užíváním stavby nedojde ke zhoršení životního 

prostředí v okolí stavby. Třída energetické náročnosti obálky budovy je B. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizace stavby, dělení na 

etapy) 

  Odhadovaná délka stavby id vydání stavebního povolení je 24 měsíců. Práce 

budou prováděny v tomto postupu: 

- Vytýčení stavby, výkopové práce, přípojky, základy 

- Hydroizolace spodní stavby 

- Nosné svislé a vodorovné konstrukce 

- Střešní konstrukce 

- Vnitřní příčky, podhledy a instalace 
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- Práce PSV, vnitřní omítky, podlahy, obklady 

- Zateplení objektu, dokončovací práce 

- Zpevněné plochy a terénní úpravy 

k) Orientační náklady 

Obestavěný prostor:  4622,80 m3 

Cena za m3:  cca 5000 Kč 

Orientační náklady na stavbu činí cca 23,1 mil Kč. Uvedená cena je pouze 

orientační a slouží pouze pro informaci stavebnímu úřadu. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÁ  

       A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

        Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

- Novostavba bytového domu SO 01 

- Zpevněné parkovací plochy SO 02 

- Vodovodní přípojka IO 01 

- Plynovodní přípojka IO 02 

- Kanalizační přípojka IO 03 

- Přípojka silového vedení IO 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 5. 2018                                                Vypracoval: Miroslav Špaček 

 

                                                         

………………………………..
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt bytového domu je navržen v severozápadní části obce Velké Meziříčí na 

parcele č. 3800/32 o celkové výměře 1593,93 m2, v k. ú. Velké Meziříčí. Tento pozemek 

navazuje na zástavbu rodinných a bytových domů. Přístup na pozemek je z ulice Arch. 

Neumana. Parcela se svahuje ve směru dopravní komunikace s převýšením přibližně 2 m. 

Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako orná půda. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Závěr průzkumu navrhuje 

založení stavby na hlíně písčité (MS, F3) na základových pasech, hladina podzemní vody 

nebyla zjištěna. Stavba nemusí být chráněna proti účinkům radonu z podloží. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě navrhované stavby se nenachází ochranná ani bezpečnostní pásma. 

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

Stavba 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 je osazena na pozemku s ohledem na okolní zástavbu a splňuje požadavky 

na minimální vzájemné odstupy staveb dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na užívání území. 

Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí stavby. Vniklé odpady 

budou likvidovány pravidelně technickými službami, dešťová voda bude jímána do 

retenční nádrže a dále vypouštěna do jednotné kanalizace. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V souvislosti s výstavbou nebudou prováděny žádné bourací práce. Stavební 

pozemek není nijak využíván a nenachází se na něm žádné rostoucí dřeviny. Po ukončení 

stavebních prací je plánována výsadba nové zeleně. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pro stavbu bude provedeno vynětí části pozemku parc. č. 3800/32, k. ú. Velké 

Meziříčí ze ZPF, jedná se o trvalý zábor ornice v rozsahu 900,0 m2 (zastavěná plocha 

355,6 m2 a zpevněná plocha 544,4 m2). Ornice bude opět použita pro násyp a terénní 

úpravy v okolí.  
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno komunikacemi na přilehlou 

ulici Arch. Neumana. Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu pomocí přípojek 

vodovodu, NTL plynovodu, elektra NN a jednotné kanalizace. 

Pro účely parkování obyvatel a návštěv domu budou zřízeno 17 

(11 bezbariérových) parkovací stání na pozemku. 

i) Věcná a časová vazba stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavební práce budou prováděny dle časového harmonogramu provádějící firmy. 

Skladovací plochy a deponie budou na oploceném pozemku. Stavba bude zahájena až po 

nabytí právní moci stavebního povolení. V době zpracování PD nejsou věcné a časové 

vazby, ani žádné investice, známy. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby je primárně ubytování osob se zrakovým, sluchových, 

pohybovým a mentálním postižení a osobami pokročilého věku. 

Stavba je navržena jako samostatně stojící nepodsklepená novostavba se čtyřmi 

podlažími. V 1NP se nachází 2 bezbariérové bytové jednotky a domovní vybavení. Ve 

2NP a 3NP se nacházejí 3 bezbariérové bytové jednotky. V obytném podkroví (4NP) jsou 

3 bytové jednotky, které nejsou určeny hendikepovaným osobám. Každá bytová jednotka 

je určena pro 2 obyvatele. Předpokládaný maximální počet obyvatel je tedy 22. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z hlediska urbanistického je stavba v souladu s územním plánem obce Velké 

Meziříčí. Je situována na okraji obce, kde je v budoucnu naplánována další výstavba. 

Objekt je na pozemku osazen na jihozápadní části tak, aby zapadal do osazení okolních 

objektů a splňoval všechny minimální odstupové vzdálenosti. Hlavní vstup je orientován 

na západ, směrem k ulici Arch. Neumana. 

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

řešení 

Objekt je půdorysného tvaru písmene L s valbovou střechou, které je tvořena 

dřevěným vaznicovým krovem. Nad hlavním vstupem do domu jsou lodžie. Skládaná 

střešní krytina Bramac, GRANÁT 11, je rudé barvy. Převažující plocha fasády je 

silikátová omítka bílé barvy. Kolem otvorů ve fasádě jsou rámečky tl. 150 mm čedičově 

šedé barvy. Zábradlí je tabulové, barvy okrové. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o stavbu pro bydlení, tomuto účelu odpovídá technická a provozní 

vybavenost. V navrhovaném objektu nejsou navrženy žádné výrobní technologie. 

Objekt má 4 nadzemní podlaží, ve kterých se nachází 11 bytových jednotek. Ty 

jsou navrženy tak, aby byl zajištěn klid a soukromí obyvatel domu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o objekt prioritně určený pro hendikepované osoby. Vstup a okolí domu 

je tedy řešeno s ohledem na jejich omezení. Veškeré vnitřní komunikace, společné 

prostory a byty určené těmto osobám vychází z požadavků osob na invalidním vozíčku. 

Pro vertikální přesun slouží osobní výtah s velikostí kabiny 1100 x 1400 mm. Dále je 

zajištěno na pozemku 11 bezbariérových parkovacích stání. Stavba je navržena v souladu 

s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna provedením stavby v souladu s vyhl. 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Novostavba bytového domu je navržena jako čtyřpodlažní nepodsklepená zděná 

budova se 3 vnitřními železobetonovými sloupy. V rámci vstupu je umístěna i kolárna. 

V 1NP jsou navrženy kovové skladovací kóje. 

Objekt je založen na betonových základových pasech a třech železobetonových 

patkách. Obvodové základové pasy jsou nastavěny ztraceným bedněním pro dosažení 

nezámrzné hloubky. Valbová střecha je tvořena dřevěným vaznicovým krovem lokálně 

podepíraným nosnými stěnami.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

 Základové pasy pod nosnými stěnami jsou řešeny z prostého betonu. Pod vnitřními 

sloupy jsou navrženy železobetonové patky. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Konstrukční systém objektu je stěnový zděný obousměrný. Obvodové nosné zdivo 

je navrženo z pórobetonových tvarovek Ytong tl. 300 mm různých pevností, dle 

konkrétních výkresů. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno akustickými tvárnicemi Silka tl. 300 

mm. Těmito tvarovkami je rovněž navrženo nosné jádro výtahové šachty. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

 Nosné konstrukce stropu tvoří velkoformátové stropní panely Ytong tl. 200 mm. 

V posledním obytném podlaží je strop tvořen konstrukcí krovu, na níž jsou ukotveny 

SDK podhledy. Mezipodesta a lodžie jsou rovněž tvořeny stropními panely Ytong. 

Schodiště a výtah 

 Schodiště uvnitř budovy je z prefabrikovaných pórobetonových schodů Ytong, 

které jsou uloženy na ocelových konzolách vetknutých do nosného zdiva, s keramickou 

nášlapnou vrstvou. Pro zajištění bezbariérového užívání je v objektu zřízen výtah. 

Střešní konstrukce 

 Nosná část střešní konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem. Z hlediska 

odvětrání konstrukce je střecha řešena jako dvouplášťová. Jako doplňková hydroizolace 

je využita fólie Jutadach 95. Zateplení je provedeno tepelnou minerální izolací 

ROCKWOOL MEGAROCK PLUS mezi a pod krokvemi. 

Zateplovací systém 

 Pro zateplení obvodového pláště je použit kontaktní zateplovací systém ETICS 

Ceresit Ceretherm Univesral EPS s expandovaným fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 

100 mm. Pro zateplení soklu a základů je využit nenasákavý extrudovaný fasádní 

polystyren Fibran ETICS GF tl. 100 mm. Pro zateplení podlahy 1NP je použita 

zateplovací izolace ISOVER EPS GREY 100, tl. 100 mm. Ve vyšších podlažích je 

využita pouze kročejová izolace ISOVER    T-N, tl. 40 mm. 

Hydroizolace 

 Spodní stavba bude izolována proti zemní vlhkosti SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy, které budou vytaženy min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Příčky a dělící konstrukce 

 Vnitřní nenosné příčky, předstěny a instalační šachty jsou navrženy 

pórobetonovými tvarovkami Ytong, tl. 150 a 125 mm. Rozvody instalací budou vedeny 

v předstěnách, příčkách nebo v instalačních šachtách. 

Podlahy a obklady 

 Roznášecí vrstva podlah je navržena z anhydridového potěru. Nášlapná vrstva je 

převážně keramická nebo laminátová. V koupelnách a kuchyních jsou stěny opatřeny 

obkladem do výšky dle konkrétních výkresů. 

Okna a dveře 

 Rámová konstrukce oken je plastová, barvy čedičové šedi. Výplní je čiré izolační 

trojsklo. Dveře jsou navrženy s ohledem na jejich umístění (interiér / exteriér). 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Základové konstrukce jsou navrženy v nezámrzné hloubce. Navrhované konstrukce 

odpovídají požadavkům stanovených v §9 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
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požadavcích na stavby. Stavební konstrukce jsou navrženy a budou provedeny v souladu 

s normovými požadavky. Po dobu životnosti stavby musí vyhovovat danému účelu a 

odolávat nepříznivým vlivům a zatížením. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

V koupelnách jednotlivých bytů jsou navrženy plynové kotle na vytápění a ohřev 

teplé vody a budou opatřeny zásobníky na teplou vodu. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V objektu se nachází plynové kotle se zásobníky na teplou vodu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost viz samostatná příloha: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny konstrukce jsou navrženy podle požadavků ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov – Požadavky. Energetická náročnost budovy je doložena v průkazu 

energetické náročnosti budovy, který je součástí dokladové části. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Není uvažováno použití alternativních zdrojů energie. 

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

            komunální prostředí; Zásady řešení parametrů stavby (větrání,  

            vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

 
Objekt splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 

technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. Projektová dokumentace je v souladu 

s dotčenými hygienickými právními předpisy a závaznými normami a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. 

Objekt je vytápěn plynovými kotly se zásobníky teplé vody. Osvětlení místností je 

přirozené – okny. V nočních hodinách je k dispozici umělé osvětlení svítidly. Místnosti 

jsou větrány přirozeným větráním. Objekt je napojen na veřejný vodovod a jednotnou 

splaškovou kanalizaci. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostření 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nemusí být chráněna proti účinkům radonu z podloží, na parcele je nízký 

radonový index. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V oblasti výstavby objektu se nevyskytují bludné proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt není navrhnut v seizmické oblasti 

d) Ochrana před hlukem 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 Minimální vzduchová 

neprůzvučnost pro stropy, stěny, dveře. Zvuková neprůzvučnost podlahy je zajištěna její 

vhodnou skladbou. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou proto žádná opatření nutná. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

k) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými přípojkami 

navazujícími na stávající sítě, vedoucí v komunikacích přiléhajících k pozemku. 

Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. Budou provedeny přípojky 

vodovodu, elektra NN a přípojka NTL plynovodu. 

Poloha připojovacích míst, revizních šachet, vodoměrné šachty, skříní HUP a RS 

je zřejmá z výkresu koordinační situace, který je součástí výkresové části projektové 

dokumentace. 

l) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod bude přiveden pomocí přípojky na pozemku, které bude zhotovena 

z potrubí HDPE 100 SDR 11. Přípojka elektra NN bude přivedena do rozdělovací skříně 

a z ní následně přivedena do objektu. Plynovodní přípojka NTL je přivedena do HUP a 

z něj je dále vyvedena do objektu. Přípojka je zhotovena z potrubí PE DN 100. Objekt 

bude odkanalizován do stávající jednotné betonové kanalizace DN 300 v ul. Arch. 

Neumana. Kanalizační přípojka bude zhotovena z plastového potrubí DN 150. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

l) Popis dopravního řešení 

Z místní dopravní komunikace bude zhotoven příjezd na parkoviště k bytovému 

domu. Zpevněné plochy komunikací na pozemku jsou navrženy z betonové zámkové 

dlažby. 

m) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ze stávající místní dopravní komunikace ulice Arch. Neumana bude zhotoven 

sjezd. 

n) Doprava v klidu 

Vedle objektu bude vybudováno parkoviště s celkovou kapacitou 17 míst, z nichž 

11 míst bude bezbariérových. 

o) Pěší a cyklistické stezky 

Kolem objektu nejsou navrženy cyklistické stezky. Před budovou bude zhotoven 

chodník šířky min. 1,5 m. Součástí domovního vybavení je místnost určená k odkládání 

kol. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH  

      TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Po dokončení výstavby bytového domu se provedou finální terénní úpravy. 

Pozemek se upraví do požadovaného sklonu, zhotoví se zpevněné plochy a okapový 

chodník. Ostatní plochy budou zatravněny. 

b) Použité vegetační prvky 

Většina ploch bude zatravněna parkovou trávou. Dále za zasadí drobné křoviny, 

ale i okrasné dřeviny. 

 

c) Biotechnická opatření 

Žádné biotechnická opatření nejsou potřebné. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

      A JEHO OCHRANA 

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

Stavba nemá vliv na zhoršení životních podmínek v okolí stavby. Nebude 

ovlivněno ovzduší a stavba nebude produkovat přebytečný hluk. Voda ze střechy bude 

zpracovávána a vypouštěna do jednotné kanalizace. Půda nebude nijak znečištěna. 

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

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

Na pozemku se nenachází žádné chráněné rostliny ani živočichové. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 a ani jej neovlivňuje. 

d) Návrh zohlednění ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Podle jiných právních předpisů nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba bytového domu splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení 

stavby z hlediska ochrany obyvatel podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody napojením na 

technickou infrastrukturu. Potřeby energií stanoví dodavatel stavby. Stavební materiál 

bude nutné dopravovat na stavbu postupně. 

b) Odvodnění staveniště 

Předpokládá se, že dešťová voda bude přirozeně odtékat vzhledem k mírně 

svažitému stavebnímu pozemku. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništní doprava bude napojena sjezdem na stávající komunikaci v ulici Arch. 

Neumana. Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody napojením na 

technickou infrastrukturu v ulici Arch. Neumana. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškerý provoz spjatý s realizací stavby bude probíhat na pozemku investora tak, 

aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích 

osob, zejména vlastníků sousedních parcel. 

U vozidel vyjíždějících ze stavby budou nejprve očištěny pneumatiky, aby 

nedocházelo k znečištění komunikací. 

Při výstavbě se bude dbát na požadavky vládního nařízení č. 88/2004 Sb., a budou 

provedena opatření na snížení prašnosti v místě stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 

kácení dřevin 

Okolo staveniště bude zhotoveno oplocení výšky min. 1,8 m tak, aby byl zamezen 

přístup nepovolaných osob na staveniště. Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice 

ani kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 

Nepředpokládá se zřízení dočasných zábor na okolních pozemcích. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., 

o odpadech, jeho právními předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 

odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou 

  Zatřídění odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

- 17 01 01 beton O 

- 17 02 01 dřevo O 

- 17 02 02 sklo O 

- 17 02 03 plasty O 

- 17 04 05 železo/ocel O 

- 17 05 01 zemina/kameny O 

- 17 09 04 směsný stav. odpad O 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení 

základových konstrukcí a přípojek. Ornice bude použita na zpětné zásypy. V případě 

přebytku materiálu se zemina odveze na skládku.  
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a 

dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace nudou vznikat běžné staveništní 

odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Skladovaný prašný 

materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno zkrápěn vodou, 

aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou očištěna, 

aby neznečišťovala komunikace. Pro zaměstnance bude na staveništi zřízeno mobilní 

WC. 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

předpisů 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečností předpisy, zejména nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro 

použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 

práv a majetku, a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulace se stroji a 

vozidly zajistí dodavatel dohled proškolené osoby. Dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. bodu 5. (Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 

než 10 m) vzniká povinnost zajistit na stavbě koordinátora BOZP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou nutné úpravy pro bezbariérové užívání. Nepředpokládá se pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace po staveništi. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Těžká mechanizace bude na staveniště dovezena pomocí nákladních aut a bude 

operovat na staveništi. Do dopravního značení bude přidáno upozornění na výjezd ze 

stavby. 

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

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

Okolo staveniště bude zhotoven plot minimální výšky 1,8 m. V okolí staveniště 

budou vystaveny informační tabule pro informování osob pohybujících se v blízkosti 

stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané započetí výstavby: červen 2018 

Předpokládané dokončení výstavby: červen 2020 
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Předpokládaná lhůta výstavby: 24 měsíců 

Předpokládaný postup výstavby: 

- Příprava staveniště 

- Zemní práce 

- Základové konstrukce 

- Hrubá stavba – nosné konstrukce 

- Hrubá stavba – ostatní konstrukce 

- Vnitřní instalace a přípojky 

- Montážní a dokončovací práce 

- Zpevněné plochy 

- Vegetační plochy 

- Kompletace stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 5. 2018                                             Vypracoval: Miroslav Špaček 

 

                                                                             …………………………………….. 
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1. Účel objektu 
Projektová dokumentace řeší novostavbu nepodsklepeného čtyřpodlažního 

bytového domu s bezbariérovými byty. V 1NP se rovněž nachází prostory společného 

vybavení bytu a skladovací kóje. 

2. Zastavěná plocha 

Zastavěná plocha objektu (bez zpevněných ploch) je 355,6 m2. 

3. Obestavěný prostor 

 Celkový obestavěný prostor objektu je 4 622,8 m2. 

4. Architektonické a dispoziční řešení 

Objekt je navržen jako samostatně stojící nepodsklepený čtyřpodlažní bytový dům 

s valbovou střechou se sklonem 35°. V rámci hlavního vstupu je umístěna i kolárna. 

V 1NP se nachází prostory domovního vybavení, skladovací kóje a 2 bezbariérové 

byty (2+KK a 2+1) o celkových plochách 89,7 m2 a 84,1 m2. V 2NP a 3NP jsou 

dispozičně shodné byty. V obou podlažích jsou navrženy 3 bezbariérové byty (2x 2+KK 

a 2+1). Severní byt má celkovou plochu 67,8 m2 a má volný přístup na lodžii. 4NP je 

obytným podkrovím a jsou v něm navrženy obdobně 3 bytové jednotky, které však nejsou 

řešeny bezbariérově. 

Hlavní vstup je orientován na západ směrem k ulici Arch. Neumana. Parkovací 

stání jsou řešena v severní části stavební parcely stavebníka. Je navrženo celkem 17 

parkovacích stání, z nichž 11 je bezbariérových.  

Projektová dokumentace splní požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Fasáda je řešena kombinací dvou barev. Převažující plocha objektu je bílá 

RAL 9010. Kolem otvorů na fasádě jsou barevné rámečky šířky 150 mm barvy čedičové 

šedi RAL 7012. Výplně otvorů jsou převážně plastová s povrchovou úpravou kompletní 

dodávkou od společnosti Vekra. Tabulová zábradlí jsou z bezpečnostního skla 4.2.4 

s barevnou úpravou barvy okrové RAL 8001. 

Klempířské výrobky jsou řešeny z titanzinkového plechu a poplastovaného plechu. 

5. Bezbariérové užívání stavby 

a) Komunikace pro chodce 

Šířka komunikace je alespoň 1500 mm. Podélný sklon venkovních komunikací je 

max. 1:12, příčný sklon max. 1:50. Přirozenou vodící linií tvoří obrubníky. 

b) Přístupy do objektu 

Hlavní i vedlejší vstup do objektu je řešen bez schodů a vyrovnávacích stupňů. 

Výškové rozdíly pochozích ploch jsou maximálně 20 mm. Manipulační prostor před 
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vstupem je dostatečně velký, aby bylo zajištěno otáčení vozíku o 180°, tedy minimálně 

1500 mm. Vchodové dveře jsou opatřeny madly min 800 mm nad úrovní podlahy. 

c) Komunikační prostory v budově 

Podlahové plochy v jednotlivých podlažích jsou ve stejné výškové úrovni. 

Nášlapná vrstva pochozích ploch součinitele smykového tření je 0,7, v případě mokré 

pochozí plochy 0,6. Ovládací prvky jsou ve výšce 600 – 1200 mm nad úrovní podlahy a 

ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Šířka chodby je alespoň 1500 mm a 

před nástupními místy do výtahu je nejméně 1500 x 1500 mm. Kabina výtahu musí mít 

alespoň šířku 1100 mm a hloubku 1400 mm. Šířka vstupu do výtahové šachty je 900 mm. 

d) Koupelny s WC 

Šířka vstupních dveří je 900 mm a otevírají se směrem ven. Také jsou opatřeny 

z vnitřní strany madlem ve výšce 800 mm. Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm, 

vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky alespoň 500 mm. Horní hrana 

záchodové mísy je 460 mm nad podlahou a po obou stranách záchodové mísy musí být 

madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. Jedno z těchto 

madel je sklopné a přesahuje mísu alespoň o 100 mm. Mísa musí být osazena alespoň 

v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. 

e) Dveře 

Světlá šířka dveří je min. 800 mm. Otevíravá dveřní křídla ve výši 800 – 900 mm 

musí být opatřena vodorovnými madly přes celou šířku dveřního křídla, umístěnými na 

straně opačné, než jsou závěsy. Dveře mohou být zaskleny až od výšky 400 mm, nebo 

musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří je 900 mm nad 

podlahou a klika 1100 mm. 

f) Okna 

V každé obytné místnosti musí být min. jedno okno s pákovým ovládáním 1100 

mm nad podlahou. Okna jsou řešeny jako kompletní dodávka od společnosti Vekra, typ 

oken Vekra Komfort EVO s izolačním trojsklem vyplněným argonem. Střešní okna jsou 

značky Velux. 

 

6. Konstrukční a stavebně technické řešení 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se stavba nejprve vytyčí lavičkami. Poté se provede 

skrývka ornice v tloušťce 200-300 mm. Ornice se uloží na skládku na staveništi a později 

se použije na ozelenění pozemku. Výkopové práce budou probíhat strojně do hloubky dle 

výkresu základů. V případě, že se zjistí vyšší hladina podzemní vody, než se kterou se 

uvažuje v projektu, musí se přehodnotit základové poměry a izolace proti zemní vlhkosti. 
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Základy 

 Základové pasy pod nosnými stěnami jsou řešeny z prostého betonu C 16/20. Pod 

vnitřními sloupy jsou navrženy železobetonové patky z betonu C 25/30 s výztuží B500 B. 

Základy jsou nastavěny ztraceným bedněním Best tloušťky 300 mm, aby se dosáhlo 

nezámrzné hloubky. Výtahová šachta je založena na základové desce z železobetonu 

tloušťky 300 mm. 

Svislé nosné konstrukce 

 Konstrukční systém objektu je stěnový zděný obousměrný. Obvodové nosné zdivo 

je navrženo z pórobetonových tvarovek Ytong tl. 300 mm různých pevností, zděných na 

tenkovrstvou maltu Ytong, dle konkrétních výkresů. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno 

akustickými vápenopískovými tvárnicemi Silka tl. 300 mm zděnými na tenkovrstvou 

maltu Silka. Těmito tvarovkami je rovněž navrženo nosné jádro výtahové šachty. Dále se 

v objektu nachází 3 železobetonové sloupy 300x350 mm C 25/30 s výztuží B500 B. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Nosné konstrukce stropu tvoří velkoformátové stropní panely Ytong tl. 200 mm. 

V posledním obytném podlaží je strop tvořen konstrukcí krovu, na níž jsou ukotveny 

SDK podhledy. Mezipodesta a lodžie jsou rovněž tvořeny stropními panely Ytong. Je 

nutno dodržovat minimální uložení 100 mm, které udává výrobce. Uložení menší než 100 

mm je nepřípustné. Železobetonové věnce jsou provedeny z betonu C 25/30. Věnce 

budou zaizolovány až systémem ETICS. Dále se v objektu nachází železobetonové 

průvlaky, na kterých jsou stropní panely Ytong uloženy. 

Schodiště a výtah 

 Schodiště uvnitř budovy je z prefabrikovaných pórobetonových schodů Ytong, 

které jsou uloženy na ocelových konzolách vetknutých do nosného zdiva, s keramickou 

nášlapnou vrstvou. Pro zajištění bezbariérového užívání je v objektu zřízen výtah. 

Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. 

Střešní konstrukce 

 Nosná část střešní konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem. Z hlediska 

odvětrání konstrukce je střecha řešena jako dvouplášťová. Jako doplňková hydroizolace 

je využita fólie Jutadach 95. Zateplení je provedeno tepelnou minerální izolací 

ROCKWOOL MEGAROCK PLUS mezi a pod krokvemi. 

Zateplovací systém 

 Pro zateplení obvodového pláště je použit kontaktní zateplovací systém ETICS 

Ceresit Ceretherm Univesral EPS s expandovaným fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 

100 mm. Pro zateplení soklu a základů je využit nenasákavý extrudovaný fasádní 

polystyren Fibran ETICS GF tl. 100 mm. Pro zateplení podlahy 1NP je použita 

zateplovací izolace ISOVER EPS GREY 100, tl. 100 mm. Ve vyšších podlažích je 

využita pouze kročejová izolace ISOVER    T-N, tl. 40 mm. 
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Hydroizolace 

 Spodní stavba bude izolována proti zemní vlhkosti SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy, které budou vytaženy min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Příčky a dělící konstrukce 

 Vnitřní nenosné příčky, předstěny a instalační šachty jsou navrženy 

pórobetonovými tvarovkami Ytong, tl. 150 a 125 mm. Rozvody instalací budou vedeny 

v předstěnách, příčkách nebo v instalačních šachtách. 

Podlahy a obklady 

 Roznášecí vrstva podlah je navržena z anhydridového potěru. Nášlapná vrstva je 

převážně keramická nebo laminátová. V koupelnách a kuchyních jsou stěny opatřeny 

obkladem do výšky dle konkrétních výkresů. Tloušťka podlahy v 1NP je 170 mm a ve 

všech dalších podlažích 100 mm. 

Okna a dveře 

Rámová konstrukce oken je plastová, barvy čedičové šedi. Výplní je čiré izolační 

trojsklo. Dveře jsou navrženy s ohledem na jejich umístění (interiér / exteriér). 

Exteriérové dveře jsou plastové, v interiéru se použijí dveře dřevěné. Okna i dveře budou 

kompletní dodávkou od společnosti Vekra a budou obsahovat všechna další vybavení, 

která jsou popsána ve výkazu oken a dveří. 

Tepelně technické vlastnosti 

Tepelně technické vlastnosti řeší samostatná část projektu „Stavební fyzika“. 

Konstrukce obálky budovy splňují požadavky na minimální hodnoty součinitele prostupu 

tepla U dle ČSN 70 0540-2:2011(Z:2012). Energetická náročnost obálky budovy byla 

stanovena na třídu B – Úsporná. 

Osvětlení a oslunění 

Orientace domu ke světovým stranám je volena tak, aby bylo zabezpečeno 

dostatečné osvětlení všech pobytových místností. Objekt splňuje požadavky na denní 

osvětlení a oslunění uvedených v ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. Všechny prokazující 

výsledky jsou uvedeny v samostatné části projektu „Stavební fyzika“. 

Akustika 

Skladba konstrukcí objektu byla volena s ohledem na hygienické požadavky na 

zvukovou a kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532. Všechny prokazující výsledky 

jsou uvedeny v samostatné části projektu „Stavební fyzika“. 

Požadavky na požární ochranu 

Projekt požární bezpečnosti stavby je v řešen v samostatné příloze „D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení“, ve které jsou prokázány splněné požadavky projektových norem 

ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a dalších souvisejících projektových norem. 
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7. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. 

8. Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečností předpisy, zejména nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro 

použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 

práv a majetku, a práce byly prováděny účelně a hospodárně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 5. 2018                                             Vypracoval: Miroslav Špaček 

 

                     ………………………………………….. 
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Závěr 

 

Na počátku vypracovávání bakalářské práce jsem si zvolil jako téma bytový dům 

s bezbariérovými byty. Ze začátku jsem se soustředil na architektonický návrh a vybavení 

interiéru. Poté jsem začal zpracovávat projekt v rozsahu pro stavební povolení. 

V průběhu letního semestru 2017/2018 jsem projekt vypracováním detailu, 

skladbou stropních dílců, výkresem krovu apod. rozšířil na rozsah pro provedení stavby. 

Všechny výkresy jsou kresleny v měřítku 1:50, popř. 1:5 či 1:100. Situace jsou 

zpracovány v měřítku 1:250 a 1:1000. 

Součástí projektu jsou i dílčí výpočty a posudky stavební fyziky, jako např. tepelně 

technické posouzení či akustické posouzení. Dále projekt obsahu v samostatné příloze i 

požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Samotný návrh domu se mírně liší od prvních architektonických studií, a to hlavně 

z konstrukčních důvodů či požárně bezpečnostního řešení. Dále v průběhu zpracování 

projektové dokumentace se ukázaly některé skladby jako nepraktické a neefektivní. Tyto 

náležitosti byly tedy přepracovány, pokud to situace umožňovala. 

Bakalářskou práci jsem zpracovával v programu AutoCAD 2016, Microsoft 

Office 365. Také jsem si vyzkoušel práci v dalších programech jako např. Teplo 2017, 

Building Design či Revit 2016. 

Přínos bakalářské práce pro mne hodnotím velice kladně. Zdokonalil jsem si svoje 

znalosti v oblasti návrhu bezbariérových domů a obecně pozemních staveb. Také jsem 

získal cenné zkušenosti, které jistě využiji při práci na dalších projektech. V průběhu 

práce jsem se naučil více přemýšlet a chápat, jak architektonicky a konstrukčně řešit 

stavbu. Veškerý obsah bakalářské práce jsem se snažil vypracovávat svědomitě a pečlivě 

v souladu se zadáním. 
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Seznam použitých zdrojů 

Normy 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 +Z1:2012 Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov -část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0532 Akustika 

ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů pozemní části 

ČSN 73 0810:04/2009+Z1:05/2012+Z2:02/2013+Z3:06/2013 –Požární bezpečnost 

staveb –Společná ustanovení 

ČSN 73 0802:05/2009+Z1:02/2013 –Požární bezpečnost staveb –Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818:07/1997+Z1:10/2002 - Požární bezpečnost staveb-Obsazení objektů 

osobami 

ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833:09/2010+Z1:02/2013 -Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a 

ubytování 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků -Požadavky 

ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné zásady 

ČSN 73 0540 -1až 4 Tepelná ochrana budov 

 

Zákony a vyhlášky 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. se změnami 62/2013 Sb. rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby 

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

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti  

budov. 

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

bezbariérové užívání staveb 

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

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

Vyhláška č. 93/2016 Sb. Sb., katalog odpadů 
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Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

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

Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

1.NP První nadzemní podlaží  

2.NP Druhé nadzemní podlaží 

3.NP Třetí nadzemní podlaží 

4.NP Čtvrté nadzemní podlaží 

BD Bytový dům 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

S  Sever 

ŽB Železobeton 

EPS Expandovaný polystyrén 

XPS Extrudovaný polystyrén 

ETICS Certifikovatelný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 

PT Původní terén 

UT Upravený terén 

BPV Balt po vyrovnání 

m n.m. Metry nad mořem 

par.č. Parcelní číslo 

k.ú. Katastrální území 

TiZn Titanzinek 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

RŠ Revizní šachta 

VŠ Vodoměrná šachta 

ES Elektroměrná skříň 

NN Nízké vedení 

λ Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

R Tepelný odpor konstrukce [m2K/W] 

U Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Uem Průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Uf Součinitel prostupu tepla rámem [W/m2K] 

Ug Součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2K] 

Ψg Lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku 

A Plocha [m2] 
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HT Měrná tepelné ztráta prostupem tepla [m2K/W] 

RW Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 

R´W Výpočtová hodnota vzduchové neprůzvučnosti [dB] 

k Korekční součinitel vedlejších cest šíření zvuku 

h požární výška [m] 

DP1 Druh konstrukční části 

SPB Stupeň požární bezpečnosti 

PÚ Požární úsek 

d Odstupová vzdálenost [m] 

ϴi Návrhová vnitřní teplota [°C] 

ϴe Návrhová venkovní teplota [°C] 

mm Milimetr 

m Metr 

m2 Metr čtvereční 

m3 Metr krychlový 

MPa Mega pascal 

kPa Kilo pascal 

Rdt Návrhová únosnost zeminy 

° Stupeň 

°C Stupeň Celsia 

% Procento 

ČSN Česká státní norma 

ČSN EN Eurokód 

Vyhl. Vyhláška 

Sb. Sbírka zákona 

Kč Koruna česká 

Ks Kus 

tl. Tloušťka 

Tab. Tabulka 

apod. A podobně 

pozn. Poznámka 

C 25/30 Beton s charakteristickou pevností 
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