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Cílem diplomové práce je zpracovat návrh nového objektu pro hromadné bydlení 

v kapacitním rozsahu osmnácti bytových jednotek s vytvořením parkovacích kapacit pro 

obyvatele domu na témţe stavebním pozemku. 

  

 Při tvorbě návrhu do současného zastavěného území města Luhačovice je nutno 

respektovat skutečnost, ţe objekt se navrhuje do městské památkové zóny, v ochranném 

pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně, ve vnitřním lázeňském území. Návrh značně 
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  Diplomová práce nabízí základní propracovanou variantu řešení novostavby 

s vyhodnocením ekonomické náročnosti, analyzuje vyuţitelnost území z pohledu současné 
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The aim of this thesis is to draft a new building for public housing in the capacity range 

of eighteen residential units with the creation of parking capacity for residents of the house 

in the same building site. 

 

 When designing the current built-up area of Luhačovice must respect the fact that 

the building is proposed within the urban conservation area in the protection zone II of natural 

medicinal resources. instance, in the inner spa area. Proposal considerably complicates 

the management of a dense network of technical infrastructure and not reasonably base. 

 

 The thesis offers a sophisticated variant of the basic solution of the new building, assessing 

economic performance, analyze the usability of the current structure is built up, describes 

the functional relationship of the proposal and assess the suitability of the proposed technical 

solutions for material. The main purpose of this work is to develop solutions to architectural 

construction documents for building permits, according to Decree No. 499/2006 Coll. 
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1. ÚVOD 

 

“ Bydlení je hra“. Kaţdému se jistě vybaví televizní pořad, ve kterém chce přihlášený majitel 

domu změnit určitou věc. Co je ovšem bydlení? Bydlení je především zázemí, prostor 

s moţností seberealizace, odpočinku, vaření a stravování. Rovněţ umoţňuje nerušený 

a bezpečný pobyt obyvatel a to pokud moţno v estetickém a kvalitním prostředí s dostupností 

veřejných prostranství, občanského vybavení a v návaznosti na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

 Pro takové bydlení majitel a stavebník zakoupil pozemek za účelem výstavby bytového 

domu právě pro její polohu ve vilové čtvrti, krásnému a zdravému prostředí, mimořádně 

dobré vazbě k samotnému okolí, orientacím ke světovým stranám, těsnému kontaktu 

s lázeňskou promenádou, s výbornou návazností na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dalším důvodem pro tuto volbu je nedostatečný počet bytů v tomto lázeňském městě. 

 

 Cílem diplomové práce je takto kvalitní území vyuţít k základní propracované variantě 

návrhu hromadného bydlení v novém bytovém domě s osmnácti bytovými jednotkami 

a s vytvořením parkovacích kapacit pro obyvatele domu na témţe stavebním pozemku. 

Hlavním účelem této práce je vypracování stavebně architektonického řešení dokumentace 

pro stavební povolení, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 O městě Luhačovice [1] 

 

2.1.1 Zeměpisná charakteristika 

 

Poloha 

Luhačovice jsou lázeňské město leţící na Moravě, na rozhraní Slovácka a Valašska, 

v jihovýchodní části Zlínského kraje. Luhačovice se rozkládají v krásném údolí, jehoţ 

nadmořská výška u nádraţní budovy činí 250m.n.m.  

 

Obr. 1 - Poloha Luhačovic [2] 

  

Úzce protáhlá luhačovická kotlina se rozkládá přibliţně od severovýchodu k jihozápadu 

a je obehnána velmi strmými, bohatě zalesněnými kopci. Na severovýchodní straně kotliny se 

tyčí niţší kopec zvaný Jestřabí hora (302 m).  

 Obr. 2 - Turistická mapa okolí Luhačovic [2] 
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 Severní okraj údolí lemují svahy Malé Kamenné, která měří 330 m a severozápadně se k ní 

připojuje archeologicky významná Obora (386 m).  V jihovýchodní části údolí se nachází 

nejvyšší hora v okolí Luhačovic a to Obětová měřící 511 metrů. Nejvyšší horou Vizovických 

vrchů je však se svou výškou 672 metrů hora Komenec.  

  

 Nejznámější říčkou protékající Luhačovickým údolím je Šťávnice, zvaná také 

Luhačovický potok nebo Horní Olšava. Asi dva kilometry nad centrem lázní byla v roce 1929 

na jejím odtoku vybudována údolní přehrada. Ta má za úkol zachytit nenadálé přívaly vod 

a  také chrání Lázeňské náměstí před povodněmi, které se dříve objevovaly velmi často. Do 

Šťávnice ústí z leva potok Gáborka a o něco níţe zprava Pozlovický potok. 

 

Obr. 3 – Hlavní ulice při povodni 1911 [3] 

 

 

Obr. 4 – Přehrada nad Luhačovicemi [4]

Geologické složení půdy 

Dnešní podoba povrchu byla v podstatě vytvořena přibliţně před 30 miliony let, při vrásnění 

v mladších třetihorách. Zvrásněny byly především horniny vzniklé ze sedimentů, které byly 

usazeny v tehdejším moři. Podle podmínek usazování tak vznikly jílovce, pískovce a jílovité 

břidlice. Jejich typické střídání je příznačné pro tzv. flyšový vývoj a ten je charakteristickým 

rysem právě této oblasti. 

 

Klimatické podmínky 

Nadmořská výška místa odpovídá níţině a právě proto je zvláštní, ţe podnebí v Luhačovicích 

má téměř podhorský charakter. Klima je velmi příjemné, neboť severní bariéra Vizovických 

vrchů zabrání proniknutí studených a silných větrů do luhačovického údolí. A tím, ţe je 

kotlina otevřena k jihu můţe zde pronikat teplý vzduch. Nedochází však k vysušování 

ovzduší, protoţe zalesněné vrchy vzduch částečně ochlazují a udrţují jej na dobrém stupni 

vlhkosti. Díky nepřítomnosti průmyslových podniků a naopak přítomnosti rozsáhlých lesů má 

toto údolí stále ještě vzácně čistý vzduch. Průměrné roční teploty se pohybují okolo 10°C. 
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2.1.2 Historie města 

První písemná zmínka o Luhačovicích pochází ze začátku 15. století. Tehdejší obyvatelé zde 

neměli příliš velkou obţivu v zemědělství, na polích vedle domků. Půda byla kamenitá 

a neúrodná proto bylo bohatých sedláků málo. Nejvíce zde bylo bezzemků a chalupníků, kteří 

se ţivili pěstováním okopanin a zeleniny, včelařstvím, ovocnářstvím, chovem králíků, holubů 

a drůbeţe. Velmi rozšířen byl také chov ovcí, hovězího dobytka a prasat. Ve znaku obce je od 

roku 1691 ovocný strom s radlicí a krojidlem. 

 

Obr. 5 - Znak obce [5] 

 

 V Luhačovicích a ani v jeho okolí se neobjevil aţ do první světové války ţádný průmysl. 

Mnoho obyvatel hledalo dočasnou nebo trvalou obţivu mimo rodný kraj a to kvůli nedostatku 

pracovních příleţitostí. 

 

 K mírnému zlepšení ţivotní úrovně obyvatel v okolí Luhačovic došlo aţ počátkem 

minulého století a to díky zřetelnému rozvoji hospodářského ţivota. V Luhačovicích přerušila 

jednotvárnost Akciová společnost lázní luhačovických. Od té doby docházelo k mohutné 

výstavbě, která zajistila práci mnoha lidem. A také rozvoj lázeňství si vyţádal potřebu 

kvalifikovaných, pomocných sil. 

 

 Existence léčivých minerálních pramenů způsobila časté návštěvy lázeňských hostů, 

kterým však vedení společnosti nebylo schopno poskytnout dostatek ubytovacích míst 

a stravování. A tak začali vznikat různé ţivnosti, obchody a restaurace. Vytvořil se městský 

střed obohacen novou výstavbou městské čtvrti. V roce 1905 byla  vybudována ţelezniční 

přípojka. Překotný rozvoj místa vedl k obrovskému stavebnímu ruchu. Obecní rada proto 

v roce 1909 schválila návrh a nechala vypracovat polohopisný a regulační plán obce. V roce 

1908 byl do města zaveden telefon, v dalších letech proběhla elektrifikace, byla také 

zbudována kanalizace, vznikaly další nové ulice s upraveným povrchem, také obecní 

vodovod. V roce 1939 vláda povýšila vesnici Luhačovice na město. 
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Obr. 6 – Celkový pohled na střed města 1936 [3] 

 

 

Obr. 7 – Náměstí Rudé armády 1960 [3]

 Město velmi dlouho odstraňovalo nepříznivé následky válečných let II. světové války, 

a především dbalo na to, aby ve městě nevznikl průmysl, který by mohl nepříznivě ovlivňovat 

rozvoj lázeňství, jeţ by se mělo stále rozvíjet. 

 

 V Luhačovicích bylo k poslednímu dni roku 2008 napočítáno 4663 trvale ţijících obyvatel 

a dohromady s přidruţenými obcemi to bylo celkem 5 406. Tyto čísla je však třeba zvýšit 

o návštěvníky, pacienty a rekreanty, kterých je ve městě samotné velmi mnoho. Dle ročních 

období je počet bydlících ve městě někdy aţ trojnásobný. 

 

 

2.1.3 Historie lázní 

 

Do roku 1902 je historie lázní a lázeňské léčby spjata především s minerálními prameny. 

Majitel panství Ondřej Serényi nechal nadkrýt a obezdít první pramen zvaný Amandtka, 

později druhý a dnes velmi známý pramen Vincentka. U pramenů se objevovali první hosté, 

i kdyţ zde ještě nebylo vybudováno ţádné léčebné a stravovací zařízení. Vincenc Serényi si 

uvědomil, ţe obliba luhačovické kyselky a díky tomu velký příliv lázeňských hostů je třeba 

aktivně podpořit, a začal tedy s budováním léčebných a ubytovacích zařízení v lázeňském 

obvodu, tehdy nazývaném místě, kde vyvěrala „luhačovská slaná voda“.  

 

 Známá Akciová společnost lázní luhačovických byla zaloţena roku 1902. Hrabě Otto 

Serényi, majitel bývalých lázní, byl zvolen předsedou správní rady lázní. Ředitelem lázní byl 

ustanoven organizátor celé akce dr. Veselý. K uskutečnění jeho představ o vzniku lázní ryze 

českých, lidových a přitom moderních a komfortních si vzal dr. Veselý ke spolupráci svého 

přítele, slovenského architekta Dušana Jurkoviče.  
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Obr. 8 – Jurkovičův dům 

 

 

Obr. 9 – Dušan Jurkovič [6]

  Jurkovič uţ v roce 1902 provedl zásadní přestavbu Janova domu, který se později stal 

kmenovou budovou nové akciové společnosti. V témţe roce nechal přestavit Jestřabský mlýn 

na Vodoléčebný ústav. Na jih od něj nechal vybudovat bazén lázeňské plovárny, která 

navazovala na prostor slouţící jako Sluneční lázně. Následně byly Jurkovičem postaveny 

další budovy s pestrou barevností a architekturou zkrášlenou lidovými prvky, které jsou pro 

něj specifické. Léčení chorob zaţívacích orgánů a chorob srdečních se postupně vytrácely. 

Mezi léčebnými procedurami se pak začali objevovat, jako třetí nejdůleţitější, inhalace 

minerální vody a s tím i výstavba Inhalatoria. Začalo se stavbou Společenského domu, 

zařízení Vyšetřovacího a výzkumného lázeňského ústavu. V letech 1935-1936 se podrobilo 

Lázeňské náměstí zásadním změnám. V délce 110m byla překlenuta Šťávnice a tím vzniklo 

velké prostranství mezi Společenským domem a ředitelstvím lázní na jedné straně, a starou 

kolonádou na druhé straně.  

 

 Druhou etapu vývoje Luhačovického lázeňství přinesl druhý květnový den roku 1945, se 

kterým přišlo osvobození. V rámci Akce obnovy válkou poškozeného majetku byla vystavena 

nejznámější Velká kolonáda, hala Vincentky, malá Kolonáda, plnírna minerální vody a další. 

Tomuto velkému stavebnímu rozmachu však předcházelo zboření několika budov, s níţ byl 

spjat celý historický vývoj lázní. Šlo o ředitelský dům, pavilon Vincentky s plnírnou a pavilon 

Amandtky.  

 

 Architektu Oskaru Pořízkovi se podařilo krásně vkomponovat do lázeňského prostředí 

rozsáhlou stavební hmotu. Velká kolonáda, která se svým obloukovým půdorysem lemuje 

úpatí Velké Kamenné, činí dojem vzdušné stavby. Nijak nebrání průhledům do zeleného 
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svahu, a přesto dobře chrání návštěvníky před povětrnostními vlivy. Jurkovičův dům je 

společně s halou Vincentky a její mohutností, podtrţen niţšími stavbami Malé kolonády, 

cukrárny s kavárnou, nynější lázeňské polikliniky a restaurace, která příjemně zapadá do 

přírodního rámu pozadí. A tak vznikl nový, umělecký, silně působivý komplex. 

 

Obr. 10 – Velká  kolonáda 

 

 Zákon o československých lázních a zřídlech z roku 1955 rozhodl o vydání statutů na 

ochranu ţivotního prostředí pro 7 nejvýznamnějších lázeňských míst v republice. Samozřejmě 

mezi nimi byly i Luhačovice, jejichţ status byl vydán v roce 1956. Dále byly vytvořeny 

4 lázeňské léčebny, kde se začali léčit děti trpící nemocemi především dýchacích cest. 

Velkým problémem luhačovických lázní bylo to, ţe vyuţitelnost lázeňských lůţek byla 

moţná jen po dobu maximálně 4 aţ 5 měsíců v roce. Sniţování sezonních lůţek bylo 

zapříčiněno rekonstrukcemi desítek lázeňských domů, kde bylo třeba vybudovat ústřední 

topení a provést další modernizace. Celoroční provoz si vynutil návrat k léčení zaţívacích 

problémů a také cukrovky.  

 

 Nepřestávajícími, rozsáhlými rekonstrukcemi se stále obnovuje a rozšiřuje krása 

a funkčnost nejznámějších historických staveb luhačovických lázní a ochraňuje se před 

zánikem či úplnou demolicí starých domů lázeňského středu. S početnou klientelou také 

vzrůstá výstavba lázeňských hotelů. Luhačovice jsou i nadále největším lázeňským místem na 

Moravě a podle počtu lůţek čtvrtými největšími lázněmi v České republice.  
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2.1.4 Léčebné zaměření lázní 

 

Na vysokou schopnost minerálky rozpouštět hlen upozornil jiţ roku 1669 Hertod. Protoţe se 

mělo za to, ţe ţaludeční a střevní nemoci jsou způsobeny hlenem v těchto orgánech, stalo se 

pití Luhačovických minerálních vod při chorobách zaţívacího traktu na dlouho dobu hlavní 

ošetřující procedurou těchto lázní. Začátkem minulého století se začala uţívat zvláště při 

onemocnění horních cest dýchacích. V lidovém léčitelství se však dodnes udrţelo léčení 

vincentkou, která se míchá s horkým svařeným mlékem, medem a máslem a to k léčení katarů 

horních cest dýchacích, spojených s dráţdivým kašlem. Teprve roku 1830 se objevují 

v seznamu nemocí, jeţ lze úspěšně v Luhačovicích léčit, choroby srdce a nemoci dýchacích 

cest. V této době se procedury také rozšířili o minerální koupele a inhalace. Na prvním místě 

tohoto seznamu byly nemoci ţaludeční a střevní, ţenské choroby, nemoci jater a ţlučníku, 

chudokrevnost, chronické záněty ledvin, katary dýchacích cest, cukrovka, křivice, nervové 

nemoci a dokonce i tuberkulóza. 
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2.2  Vybrané teoretické zásady pro navrhování obytných budov  

 

Norma ČSN 73 4301 – Obytné budovy, stanovuje zásady pro navrhování obytných budov 

nebo obytných částí budov. [7] 

 

Obytná budova 

Stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny podlahové plochy připadají na 

byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele jednotlivých bytů 

(nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovních komunikací. Člení 

se bytové a rodinné domy. 

 

Bytový dům 

Obytná budova o čtyřech a více bytech, přístupných z domovní komunikace se společným 

hlavním vstupem, případně hlavními vstupy z veřejné komunikace. 

 

Byt  

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu uţívání 

určen. 

 

Obytná místnost 

Část bytu (zejména obývací pokoj, loţnice, jídelna), je určena k trvalému bydlení a má 

nejmenší podlahovou plochu 8m
2
, pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít 

podlahovou plochu nejméně 16m
2
. 

 

 

2.2.1 Vzájemné odstupy staveb 

 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména poţadavky urbanistické, architektonické, 

ţivotního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, 

ochrany památek, poţární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, poţadavky na denní 

osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstupy musí dále umoţňovat údrţbu 
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staveb a uţívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které 

souvisejí s funkčním vyuţitím území.  

 

 Vzdálenost průčelí budov, v nichţ jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3m od 

okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Vzdálenost mezi obytnými budovami 

navzájem nebo obytnými budovami a budovami jiného účelu musí být takové, aby všechny 

byty splňovali poţadavky na proslunění a poţadavky na denní osvětlení.  

 

 

2.2.2 Proslunění 

 

Všechny byty musí být navrţeny tak, aby byly prosluněny. Byt je prosluněn, je-li součet 

podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně 1/3 součtu 

podlahových ploch všech jeho obytných místností. Do součtu podlahových ploch z jedné 

strany prosluněných obytných místností ani do součtu podlahových ploch všech obytných 

místností bytu se pro tento účel nezapočítávají části podlahových ploch obytných místností, 

které leţí za hranicí hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její světlé výšky.  

 

 

2.2.3 Obytné místnosti 

 

Obytná místnost musí mít plochu alespoň 8m
2
, musí mít zajištěno dostatečné přímé denní 

osvětlení, přímé větrání a musí být dostatečně vytápěna s moţností regulace tepla.  

  

 Šířka obývacího pokoje nemá být menší neţ 3300mm. Šířka jednolůţkové loţnice nesmí 

být menší neţ 1950mm, šířka dvoulůţkové loţnice nemá být menší neţ 2400mm. Šířka 

obytné kuchyně v bytech s 1 nebo 2 obytnými místnostmi nemá být menší neţ 3000mm. 

 

 Ţádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více neţ dvou osob. U bytů se 3 a více 

obytnými místnostmi musí mít jedna loţnice takové rozměry, aby v ní bylo moţno umístit 

manţelské dvoulůţko a dětskou postýlku, která se do počtu lůţek nezahrnuje. Toto platí i pro 

dvoulůţkovou loţnici bytu se 2 obytnými místnostmi. 
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 Obytná místnost určená pro spaní nesmí slouţit jako jediný průchod do další místnosti 

nebo do příslušenství bytu kromě případu, kdy příslušenství je určeno pouze uţivatelům 

průchozí loţnice. 

 

 Světlá výška obytných místností bytových domů musí být nejméně 2600mm. 

 

Funkční vyuţití obytné místnosti Min. plocha místnosti Charakteristika bytu 

Obývací pokoj bez stolování 

16 (20) m
2
 U bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

18 (22) m
2
 U bytů s 3 aţ 4 obytnými místnostmi 

20 (24) m
2
 U bytů s více neţ 4 obytnými místnostmi 

Obývací pokoj se stolováním 

16 (20) m
2
 U bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

21 (24) m
2
 U bytů s 3 aţ 4 obytnými místnostmi 

24 (26) m
2
 U bytů s více neţ 4 obytnými místnostmi 

Obývací pokoj bez stolování s 1 lůţkem 
16 (20) m

2
 U bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

20 (24) m
2
 U bytů s 3 obytnými místnostmi 

Obývací pokoj se stolováním s 1 lůţkem 18 (22) m
2
 U bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

Loţnice s 1 lůţkem 8 (12) m
2
  

Loţnice se 2 lůţky 12 (17) m
2
  

POZN: Údaje v závorkách udávají doporučené min. plochy místnosti bytů pro těţce pohybově postiţené osoby. 

Tab. 1 – Doporučené nejmenší plochy obytných místností v závislosti na velikost bytu [7] 

 

 

2.2.4 Příslušenství bytu 

 

 V kaţdém bytě musí být navrţeno příslušenství zahrnující nejméně prostory: 

 vstupní 

 pro vaření 

 pro uskladnění potravin 

 pro osobní hygienu 

 pro umístění záchodové mísy 

 pro uloţení úklidových předmětů 

 

 Doporučuje se, aby kaţdý byt ve 2. a vyšším podlaţí bytového domu měl alespoň zčásti 

otevřený přiměřeně velký prostor s moţností oslunění (lodţií, balkon nebo terasu). 
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 Vstupní prostor bytu, např. předsíň musí být tak velký, aby umoţnil odloţení svrchního 

šatstva a obuvi. Jeho šířka i po smontování zabudovaného nábytku, popřípadě umístění 

nábytku, musí být nejméně 1100mm v místech, kde má prostor charakter spojovací chodby, 

nesmí být jeho šířka menší neţ 800mm. Prostor pod stropem je moţno vyuţít jako úloţný, 

přitom podchodná výška vstupního prostoru musí být nejméně 2100mm. Vstupní dveře 

do bytu se mají otvírat do jeho vstupního prostoru. 

 

 Prostor pro vaření musí umoţňovat přípravu, vaření a pečení pokrmů včetně doprovodných 

funkcí (mytí nádobí a jeho uskladnění apod.). Kuchyně, která má plochu nejméně 12m
2 

(včetně plochy kuchyňské linky) a splňuje poţadavky na obytnou místnost, je obytnou 

místností. 

 

Pracovní kuchyň 

Místnost určená pouze k vaření, pečení a k přípravě jídel včetně doprovodných funkcí. 

 

Kuchyň s příležitostním stolováním 

Pracovní kuchyně s prostorem pro příleţitostné stolování částí členů domácnosti. 

 

Kuchyně se stolováním 

Kkuchyň rozšířená o prostor potřebný pro plnění některých funkcí obývacího pokoje. 

 

Kuchyň obytná 

Kuchyň se stolováním rozšířená o prostor potřebný pro plnění některých funkcí obývacího 

pokoje. 

 

 V prostoru pro vaření musí být prostorová a technická moţnost instalovat: 

 zařízení k vaření a pečení 

 pracovní plochu 

 dřez na mytí nádobí s odkládacími plochami, případně včetně myčky nádobí 

 nábytek k uskladnění nádobí a kuchyňského nářadí 

 chladničku, jejíţ výška nemá být omezena jiným zařízením, případně i mrazničku 

 drobné kuchyňské spotřebiče 
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Druh kuchyně 
Nejmenší plocha 

místnosti [m
2
] 

Charakteristika bytu 

Pracovní kuchyně 

5 (7) U bytů s 1 aţ 3 obytnými místnostmi 

6 (8) U bytů se 4 obytnými místnostmi 

8 (10) U bytů s více neţ 4 obytnými místnostmi 

Kuchyně se stolováním 

6 (8) U bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

10 (12) U bytů se 3 obytnými místnostmi 

12 (14) U bytů se 4 obytnými místnostmi 

15 (17) U bytů s více neţ 4 obytnými místnostmi 

Obytná kuchyně nahrazující obýv. pokoj 
16 (22) U bytů s 1 obytnou místností 

18 (24) U bytů se 2 obytnými místnostmi 

Obytná kuchyně s 1 lůţkem, nahrazující 

obývací pokoj 
16 (24) U bytů s 1 obytnou místností 

POZN: Údaje v závorkách udávají doporučené min. plochy místnosti bytů pro těţce pohybově postiţené osoby. 

Tab. 2 – Doporučené nejmenší plochy kuchyní [7] 

 

 Při jednořadém uspořádání kuchyňského zařízení musí být volný prostor před ním široký 

nejméně 1100mm, při dvouřadém uspořádání nejméně 1000mm. 

 

 Prostor pro uskladnění potravin se navrhuje jako spíţní komora. Je-li navrţena zabudovaná 

spíţní skříň, musí být provedena tak, aby řešení neumoţňovalo vznik plísní. Prostor pro 

uskladnění potravin musí být větrán a nemá být umístěn v sousedství neplujícího tělesa 

(komín, sporák apod.)  

 

 U kaţdého bytu musí být alespoň jedna záchodová mísa a jedna koupelna. 

 

 Prostor, případně prostory pro osobní hygienu (koupelna, případně koupelny) musí 

umoţňovat bezpečné pouţívání instalovaných zařizovacích předmětů, slouţících k mytí, 

koupání, sprchování a uspokojování ostatních potřeb osobní hygieny všech členů domácnosti. 

Dále musí jeden z těchto prostorů umoţňovat umístění a instalaci pračky, pokud její umístění 

a instalace nejsou umoţněny v jiném vhodném prostoru bytu. 

 

 Prostor pro umístění záchodové mísy nesmí být přímo přístupný z obytných místností, ani 

z prostoru pro vaření, pro stolování, pro uskladnění potravin nebo z prostoru, který plní 

některé funkce obytných místností. V bytech s 1 a 2 obytnými místnostmi můţe být jediná 

záchodová mísa umístěna ve společném prostoru pro osobní hygienu. 
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 Nejmenší půdorysné rozměry záchodu se závěsnou záchodovou mísou délky 640-680mm 

musí být: 

 při otevírání dveří ven 900x1200mm 

 při otevírání dveří dovnitř 900x1500mm 

 Při bočním umístění dveří otevíracích ven se doporučuje zvětšit rozměr 1200 na 1300mm. 

  

 Nejmenší půdorysné vzdálenosti zařizovacích předmětů vzájemně a od stěn: 

 vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří 

v kterékoli jeho poloze 300mm 

 vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo otopným 

tělesem 500mm 

 Průchod mezi vanou nebo umývadlem a stěnou nebo otopným tělesem 650mm 

 Vzdálenost mezi stěnou a osou umývadla a stěnou a osou záchodové mísy 450mm 

 

 Světlá výška prostoru pro osobní hygienu nebo prostoru pro umístění záchodové mísy má 

být shodná se světlou výškou obytných místností v témţe podlaţí, musí být však nejméně 

2300mm. Dveře do prostoru pro osobní hygienu nebo do prostoru pro umístění záchodové 

mísy musí být nejméně 700mm široké. 

 

 

2.2.5 Domovní komunikace 

 

Hlavní domovní komunikace v obytné budově nesmí být uţší neţ šířka schodišťového 

ramene, musí vyhovovat poţadavkům ČSN 73 0802 [8] a ČSN 73 0833[ 9] a musí umoţňovat 

přepravu předmětů o rozměrech 1950x 800x 1950mm do všech bytů. Vedlejší domovní 

komunikace neslouţící přístupu do bytů nesmí být v bytových domech uţší neţ 1100mm 

a musí umoţňovat přepravu předmětů o rozměrech 1800x 600x 1800mm. V domovní 

komunikaci musí být podchodná výška nejméně 2100mm. 

 

 Hlavní vstup do bytového domu z veřejné komunikace musí mít zádveří. 
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 V bytových domech všechny vstupní dveře do budovy a dveře zádveří musí mít světlou 

šířku otvoru nejméně 900mm, hlavní vstupní dveře do bytu musí mít světlou šířku otvoru 

minimálně 800mm.  

 

 Pro projektování schodišť platí norma ČSN 73 4130 [7]. Nejmenší průchodná šířka 

schodišťových ramen u bytových domů je 1100mm a musí vyhovovat ČSN 73 0802 [8]. Sklon 

schodišťových ramen ve všech bytových domech s výtahem a u schodišť uvnitř bytů nesmí 

být větší neţ 35° (bez výtahu 33°). 

 

 

2.2.6 Domovní vybavení 

 

Bytové domy musí mít: 

 domovní schránky 

 prostor pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy 

 prostory a zařízení pro vytápění v domech s ústředním vytápěním 

 prostor pro hygienicky a poţárně nezávadné ukládání odpadků 

 odstavné a parkovací plochy, garáţová stání pro osobní automobily 

 

 mohou mít další prostory: 

 úklidová komora s výlevkou a výtokem teplé vody 

 

 

2.2.7 Požadavky na vnitřní prostředí 

 

Poţadavky na vnitřní prostředí zahrnují vytváření tepelné pohody, větrání a osvětlení prostorů 

obytných domů a jejich ochranu proti hluku a vibracím. Pro navrhování a ověřování budov 

s poţadovaným stavem vnitřního prostředí platí ČSN 06 0210 [10], ČSN 73 0540-1 aţ 4. [11] 

 

 

 

 

 



16 

3.  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1  ANALÝZA VYUŽITELNOSTI ÚZEMÍ 

 

3.1.1  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území a o stavebním pozemku 

 

Jedná se o pozemek parc. č. 869/6 o výměře 1200 m
2
 v katastrálním území Luhačovic, patřící 

k exklusivní vilové čtvrti Luhačovic, která se označuje jako Praţská čtvrť. 

 

 V současné době jde o stavební pozemek, který leţí v městské památkové zóně, 

v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně II A, ve vnitřním lázeňském území 

„A“. Plocha se v současné době vyuţívá jako hřiště k nedaleké dětské léčebně. Lokalita patří 

do současného zastavěného území města Luhačovice.  

 

 Sousední pozemek 696/12 není zastavěný, z dalších dvou stran obklopuje řešené území 

místní jednosměrná komunikace III. třídy s chodníkem a spodní hranici tvoří nábřeţí 

Pozlovického potoka. Dopravní dostupnost je velice dobrá, odbočením z komunikace II. třídy 

ze směru Vsetín- Uherský Brod na komunikaci III. třídy ve směru na Pozlovice se po 250m 

dostaneme ke zmíněnému pozemku. Veškerá technická infrastruktura je v dosahu stavební 

parcely. 

  

Kanalizace splašková 

Přes parcelu 869/6 vede stávající jednotný kanalizační řad DN800. Jeho ochranné pásmo činí 

2,5m. 

 

Vodovod 

Přes severovýchodní roh dotčeného pozemku vede v současné době vodovodní řad litina 

DN150 s ochranným pásmem 1,5m. 

 

Elektřina 

Napojení k síti NN je moţné 70-ti metrovým podzemním kabelovým vedením přivedené 

přímo z trafostanice T3 Praţská čtvrť. Ve východní části je nutno respektovat ochranné 

pásmo 1m elektrického podzemního vedení 2x 22kV. 
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Plyn 

Stávající STL DN225 je trasován podél hranice parcely v západní části. Je nutno respektovat 

ochranné pásmo 1m pro STL v intravilánu. 

 

Sdělovací kabely 

Stávající sdělovací kabely jsou umístěni v těsné blízkosti u severozápadní části pozemku.  

 

 

3.1.2 Podmínky využití území 

 

V době zpracování dokumentace pro územní řízení dle schválené územně plánovací 

dokumentace se jednalo o smíšené území lázeňství (SL). 

 

 Dne 11.2.2008, kdy platila ještě stará územně plánovací dokumentace (příloha č.1), vydal 

Městský úřad Luhačovice, odbor stavební - územní plánování, Územně plánovací informaci 

o podmínkách vyuţití území. ÚPI byla vydána na základě ţádosti, kterou podal H&B 

STAVREAL s.r.o., Loučka 132, 763 21 Újezd u Valašských Klobouk k pozemku p.č.869/6 

v katastrálním území Luhačovice.  

 

 poţadovaný koeficient zastavěnosti pozemku 0,4 (tj.480m2) 

 poţadovaný způsob zástavby- izolovaný dům 

 poţadovaný počet nadzemních podlaţí 2,5-3 

 poţadovaný tvar střechy není určen 

 přípustné je - lázeňské zařízení; obytné domy; maloobchod, veřejné stravování 

a ubytování; kulturní, zdravotnická a sportovní zařízení; veřejná pohostinství a zeleň 

 

Z hlediska schválené územně plánovací dokumentace [12] ze dne 11.9.2008 s účinností 

od 2.10.2008 se jedná o plochy smíšené obytné (SO). Stavba rovněţ splňuje podmínky 

vyuţití. 

 

Hlavní využití 

Bydlení (individuální i hromadné), stavby pro rodinné rekreace, občanské vybavení.  
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Přípustné využití 

Veřejné prostranství, související dopravní a technická infrastruktura. 

 

Podmíněně přípustné využití 

Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým 

provozováním a technickým zařízením nenarušují uţívání staveb a zařízení ve svém okolí 

a nesniţují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a sluţby, 

zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěţ v území. 

 

Podmínky prostorové regulace 

Výška zástavby je stanovena do osmi nadzemních podlaţí případně i s vyuţitím podkroví. 

Počet podzemních podlaţí se nestanovuje. Koeficient míry vyuţití území se nestanovuje. 

V navrhovaných plochách, kde je poţadováno zpracování Územní studie nebo Regulačního 

plánu, mohou být pro daná řešená území podmínky prostorového uspořádání doplněny např. 

o stanovení koeficientu míry vyuţití území. Součástí ploch musí být i odpovídající podíl 

zeleně. 

 

 

3.1.3 Koncepce rozvoje území města [12] 

 

Koncepce rozvoje budování města navrhuje rozvoj všech základních urbanistických funkcí 

s výjimkou výrobních ploch.  

 

Plochy bydlení  

Územní plán navrhuje v poměrně značném mnoţství především v blízkosti středové části 

města a to i v polohách s členitější terénní konfigurací. Převáţná část středu města bude 

vymezena jako plochy smíšené obytné, které umoţňují umístění staveb pro bydlení 

(v rodinných i bytových domech), staveb pro rodinnou rekreaci, pozemků občanského 

vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury. V této části města jsou jednotlivě vymezeny i monofunkční plochy občanského 

vybavení.  
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 Velikost lázeňské zóny (občanské vybavení - lázeňství), nebude v podstatě zvětšována a aţ 

na výjimku nové malé plochy rozšíření na ul. Čs. Armády, je v územním plánu potvrzena ve 

stávající podobě.  

 

 

3.1.4 Závěr v možnosti využití území 

  

 V souvislosti s rozvojem lázeňství v Luhačovicích na počátku 20.stol. se ukázala potřeba 

dalších ubytovacích kapacit. Vedle hromadného ubytování většího počtu lázeňských hostů, 

rostla i obliba individuálního ubytování. Jako nejvhodnější alternativa z přípustného moţného 

vyuţití území a vzhledem k prognóze potřeby bytů, se jevila myšlenka nové zástavby parcely 

obytným domem. Realizací bytovného domu v takto krásné a klidné části Luhačovic vznikne 

kvalitní aţ exklusivní bydlení v 18 bytových jednotkách. Dle prognózy potřeby bytů se tak 

zajistí 75% roční trend výstavby. 

 

Prognóza potřeby bytů v návrhovém období ÚP Luhačovice [12] 

Pro pokrytí mírného růstu počtu obyvatel by bylo třeba zajistit  

v rámci celého města při obloţnosti 2,8 obyvatel na 1 byt  
135 nových bytů 

Předpokládaný odpad bytů můţe činit asi 4% z celkového počtu, z toho 

se předpokládá asi polovina na nových plochách tj. cca 
40 nových bytů 

Nepředvídatelná sloţka cca 3% ze stávajícího počtu bytů 60 nových bytů 

Celkový předpokládaný počet  235 nových bytů 

Coţ by znamenalo roční trend výstavby asi 23-24 nových bytů ročně 

Vzhledem k okamţité vlastnické nevyuţitelnosti cca poloviny 

navrţených ploch bude nutno vyhledat územní moţnosti pro výstavbu 
470 nových bytů 

 z toho v Luhačovicích cca  
400 nových bytů (přibliţně 160 

bytů v byt. domech, 240 bytů v RD) 

a v integrovaných částech (vše v RD) 70 nových bytů 

Tab. 3 – Prognóza potřeby bytů 
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3.2 Průvodní zpráva 

 

3.2.a)  Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno 

a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále 

jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel. 

 

Identifikace stavby 

VILADŮM ROLF, Luhačovice – Praţská čtvrť 

Betty Smetanové, Praţská čtvrť, 763 26 Luhačovice 

Parc. č. 869/6, katastrální území Luhačovice 

 

Název a sídlo stavebníka   

H&B stavreal, s.r.o. 

Loučka 132, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk 

  

Projektant 

Bc. Lukáš Peniaško 

Mladotická 605, 763 21 Slavičín 

e-mail: peniasko@seznam.cz 

  

Hlavní inženýr projektu 

Ing. Jana Semelová – autorizovaný inţenýr 

firma: UPOSS spol. s.r.o. 

Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice 

IČ: 255 84 961 

http://www.uposs.cz , e-mail: semelova@uposs.cz 

 

 

 

 

mailto:peniasko@seznam.cz
http://www.uposs.cz/
mailto:semelova@uposs.cz
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Zpracovatel projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí [26] 

Ing. arch. Petr Zámečník – autorizovaný architekt 

Pod Hájem 342, 766 01 Valašské Klobouky 

IČ 658 25 713, číslo autorizace: 02 568 ČKA 

e-mail: arch.pz@seznam.cz 

 

Zpracovatel statiky 

Ing. Pavel Navrátil – autorizovaný inţenýr 

firma: ASTRA 92 a.s. 

Lešetín II/651, 760 01 Zlín 

IČ: 105 90 927 

http://www.astra92.cz , e-mail: pavel.navratil@astra92.cz 

 

Zpracovatel elektro 

Ing. Miroslav Fůsekc – ELPRO – autorizovaný inţenýr 

Projektování, revize a realizace elektrických zařízení 

Cyrilometodějská 625, 766 01 Valašské Klobouky 

IČ: 47976446, číslo autorizace: 1301573 

e-mail: mfusek@seznam.cz 

 

Zpracovatel protipožárního zabezpečení stavby 

Ing. Věra Štefanidesová – autorizovaný inţenýr 

Na Kamencoch 1332, 755 01 Vsetín 

IČ: 41236742 

e-mail: v.stef@post.cz 

 

Zpracovatel TZB 

Ing. Vladimír Moravec – autorizovaný inţenýr 

firma: Moravec s.r.o 

Nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín1 

IČ: 463 45 825 

e-mail: moravec.zlin@volny.cz 

 

 

mailto:arch.pz@seznam.cz
http://www.astra92.cz/
mailto:pavel.navratil@astra92.cz
mailto:mfusek@seznam.cz
mailto:v.stef@post.cz
mailto:moravec.zlin@volny.cz
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Zpracovatel vzduchotechniky 

Jiří Procházka 

Proklima – Jiří Procházka 

Padělky 553, 763 15 Slušovice 

IČ: 423 40 918 

e-mail: moravec.zlin@volny.cz 

 

 

3.2.b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 

 

Pozemek parc. č. 869/6 o výměře 1200 m
2
, katastrální území Luhačovice, na kterém se umístí 

stavba bytového domu, patří k exklusivní vilové čtvrti Luhačovic, která se označuje jako 

Praţská čtvrť. 

 

 V současné době jde o stavební pozemek, který leţí v městské památkové zóně, 

v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně II A, ve vnitřním lázeňském území 

„A“. Plocha se v současné době vyuţívá jako hřiště k nedaleké dětské léčebně. Lokalita patří 

do současného zastavěného území města Luhačovice.  

 

 Vlastní stavba bytového domu se umístí na pozemku parc.č. 869/6, katastrální území 

Luhačovice. Související stavby (přípojky sítí technického vybavení a komunikačního 

napojení) bude zasahovat na pozemky parc. č. 869/4, 2650/1, 2667/2, 2474/1, 650/3. Sousední 

pozemek 696/12 není zastavěný, z dalších dvou stran obklopuje řešené území místní 

jednosměrná komunikace s chodníkem a spodní hranici tvoří nábřeţí Pozlovického potoka. 

Nově zřízený přístup a příjezd k objektu se navrhuje z místních komunikací ulice Betty 

Smetanové a Čs. armády. 

 

 Majitelem pozemku parc.č.869/6 je pan Radek Hlavička, Loučka, 763 25 Újezd 

u Valašských Klobouk.  

 

 

 

mailto:moravec.zlin@volny.cz
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3.2.c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Součástí stavby bude nové napojení na sítě technického vybavení- kanalizace, voda, 

elektrický proud, plyn. Dle vyhl.269/2009 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území, 

§ 23, odst.1, se stavby podle druhu a potřeby umisťují tak, aby bylo umoţněno jejich napojení 

na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umoţňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup poţární techniky 

a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, 

provedením a způsobem připojení vyhovovat poţadavkům bezpečného uţívání staveb 

a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu 

a charakteru stavby musí připojení splňovat téţ poţadavky na dopravní obsluţnost, parkování 

a přístup poţární techniky.  

 

 Podle těchto podmínek se vybuduje nové komunikační připojení z místní komunikace 

z jiţní strany s vjezdem do krytých garáţí. Pro návštěvníky bytového domu se k odstavení 

vozidel vyuţije stávající jednosměrná komunikace, kde je povoleno odstavení vozidel. 

 

 

3.2.d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projekt se v rozpracovanosti konzultoval na stěţejních dotčených orgánech státní správy a dle 

jejich připomínek a poţadavků byl doplněn. Vyjádření a připomínky dotčených orgánů jsou 

samostatnými přílohami projektové dokumentace pro stavební povolení v části 

„D. Dokladová část“ (není obsahem této diplomové práce). 

 

 

3.2.e) Informace o dodržení obecně-technických požadavků na výstavbu 

 

Stavba splňuje obecné poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. [13] a to zejména- 

připojení stavby na sítě technického vybavení, navrţené materiály a konstrukce (zakládání, 

stěny, příčky, stropy, podlahy, povrchy stěn a stropů, schodiště, kouřovody, střechy, výplně 

otvorů, zábradlí, výtah) splňují základní poţadavky (mechanická odolnost a stabilita, poţární 

bezpečnost, ochrana proti hluku, bezpečnost při uţívání, úspora energie a tepelná ochrana), 
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všeobecné poţadavky pro ochranu zdraví (odolávání konstrukcí zemní vlhkosti, úroveň 

podlahy obytné místnosti nad terénem, světlá výška obytných místností), denní a umělé 

osvětlení, větrání a vytápění, technické zařízení staveb (vodovodní, kanalizační, elektrické 

a plynovodní sítě, bleskosvody, vzduchotechnická zařízení a vytápění). Dále zvláštní 

poţadavky na bytové domy (úklidová komora s výlevkou, prostor pro odkládání směsného 

odpadu, denní osvětlení schodišťového prostoru) a garáţe (světlá výška, vnitřní rozměry, 

větrání). 

 

 

3.2.f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

V době zpracování dokumentace pro územní řízení dle schválené územně plánovací 

dokumentace (příloha č.1) se jednalo o smíšené území lázeňství (SL), kde bylo hromadné 

bydlení v bytových domech mezi hlavními způsoby vyuţití. 

 

 Z hlediska schválené územně plánovací dokumentace ze dne 11.9.2008 s účinností 

od 2.10.2008 [12] se jedná o plochy smíšené obytné (SO), kde je bytový dům brán jako 

hlavním vyuţitím. Plánovaná budova je tedy svou funkcí v souladu s předchozí i se 

schválenou územně plánovací dokumentací. 

  

Podmínky prostorové regulace 

 Dne 11.2.2008 vydal Městský úřad Luhačovice, odbor stavební- územní plánování, 

Územně plánovací informaci o podmínkách vyuţití území. UPI byla vydána na základě 

ţádosti, kterou podal H&B STAVREAL s.r.o., Loučka 132, 763 21 Újezd u Valašských 

Klobouk k pozemku p.č.869/6 v katastrálním území Luhačovice. Projekt dodrţuje následující 

informace z územně plánovací dokumentace. 

 

Požadovaný koeficient zastavěnosti pozemku 0,4 (tj.480m
2)

 

Plocha pozemku parc.č.869/6     …1200m
2 

Zastavěná plocha stavby      …461,77m
2
 

Koeficient zastavěnosti      …0,39 

 

Požadovaný způsob zástavby- izolovaný dům   …splňuje 
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Požadovaný počet nadzemních podlaží 2,5-3 

Skutečný počet nadzemních podlaţí     …3 

 

Požadovaný tvar střechy není určen 

Skutečný tvar střechy       …rovná 

 

Přípustné  

Lázeňské zařízení; obytné domy; maloobchod, veřejné stravování a ubytování; kulturní, 

zdravotnická a sportovní zařízení; veřejná pohostinství a zeleň. 

Skutečný účel        …obytný dům 

 

 Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souladu s územním 

rozhodnutím č.5/09- rozhodnutí o umístění stavby- BYTOVÝ DŮM, ze dne 29.7.2009 

v Luhačovicích [27]. Respektuje rovněţ stanovené podmínky pro umístění stavby. 

 

 

3.2.g) Věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření 

 

Nejsou související stavby.  

 

 

3.2.h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby. 

 

Lhůta výstavby se předpokládá na 12 měsíců. 

 

 Popis postupu výstavby 

 zemní práce – skrývka ornice, paţení základové jámy, základová jáma 

 zhotovení přípojek- elektro, voda, kanalizace, plyn, sdělovací kabely, vzduchotechnické 

rozvody podzemní,  

 zakládání – pilotáţ 

 zhotovení základových konstrukcí – základová vana, hydroizolace, prostupy pro 

inţenýrské sítě 
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 svislé, vodorovné a kompletní konstrukce – v 1.PP nosné ţelezobetonové sloupy 

a pylíře, základová vana včetně hydroizolace, ostatní podlaţí zděné keramické zdivo, 

vodorovné konstrukce ţelezobetonové, střešní nosná konstrukce ţelezobetonová 

 komunikace –  pěší komunikace, příjezdové komunikace, zděné oplocení 

 výplně otvorů- montáţ oken a dveří 

 TZB- zařízení a rozvody zdravotechniky, plynu, vytápění, sdělovací kabely, 

elektromontáţe, montáţ vzduchotechnického zařízenís napojením na přípojky, výtah  

 úpravy povrchů- vnitřní a vnější omítky se zateplením, obklady  

 osazení zařizovacími předměty 

 konstrukce klempířské, zámečnické, truhlářské  

 podhledové konstrukce 

 podlahové konstrukce- vytvoření roznášecích a nášlapných vrstev podlahy  

 povrchové úpravy - malování, natírání konstrukcí a povrchů 

 sadové úpravy 

 

 

3.2.i) Statistické údaje stavby 

 

Orientační hodnota nebytové stavby   31,9 mil. Kč bez DPH 

 

Podlahová plocha budovy 

  obytná      705,42m
2
 

  uţitková     976,93m
2
 

  celková     1682,35m
2
 

 

Počet bytů      18 
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3.3 Souhrnná technická zpráva 

 

3.3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

3.3.1.a  Zhodnocení staveniště 

 

Budoucí staveniště je dobře přístupné. Ze západní části obklopeno místní komunikací Betty 

Smetanové a z jiţní části místní komunikací L. Janáčka, obě jednosměrné s oboustranným 

chodníkem. Sousední pozemek 696/12 není zastavěný. Spodní hranici tvoří nábřeţí 

Pozlovického potoka.  

 

 Staveniště je součástí lázeňského území, leţí v místě, kde začíná jeden z přístupů 

k lázeňské kolonádě. Bezprostřední okolí budoucí stavby je z větší části rovinaté, dramaticky 

se svaţuje aţ svým východním okrajem směrem k břehu potoka. Všechny sítě technického 

vybavení jsou snadno dostupné, nachází se přímo na pozemku a v přilehlých komunikacích 

a chodnících. 

 

 

3.3.1.b  Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

 

Objekt je situován podél severního okraje řešeného pozemku. Osazení budovy reaguje na 

okolní zástavbu. Návrh respektuje uliční čáry, parametry okolních budov, včetně podlaţnosti 

a profilů střech. Urbanistické řešení je vedeno snahou o optimální vyuţití plochy při 

zachování co největší nezastavěné plochy, která bude osázena zelení a bude slouţit pro 

relaxaci obyvatel domu. Obytný dům je navrţen jako solitérní objekt v uliční zástavbě. 

Bytový dům je situován tak, aby se vytvořila pobytová část pro obyvatele domu k východní 

a západní světové straně. V severozápadní části objektu byla snaha o zachování alespoň 

menšího volného prostoru pro pobývání. Po obvodu kolem pozemku je navrţeno zděné 

oplocení zajišťující soukromí, vyjímaje oplocení z východní části pozemku 

z rozebíratelného drátového pletiva bez podezdívky, jednoduše upravená zahrada s jemně 

modelovaným trávníkem. 
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 Kubické formy domu respektují tvar obdélníkového pozemku, změkčení parteru dosahuje 

oplocení navazující na tvar nároţní křiţovatky. Nově definuje ulici a soukromí v zahradě. 

Členitost fasády je dosaţena pomocí lodţií a balkónů. Dynamika řešení je zdůrazněna rámy 

lodţií. Pod domem jsou navrţeny garáţe.  

 

 Všechny přízemní byty mají vlastní terasu ve formě mini zahrádky. Byty v patře mají jiţ 

zmíněné balkóny nebo lodţie. V suterénu má majitel jednoho z 16-ti bytů svůj vlastní sklepní 

box, garáţové parkování je řešeno v počtu 17-ti stání, z toho jedno je vyhrazené pro osoby 

ZTP, a další dvě místa jsou k dispozici vedle domu u vjezdu do garáţí. 

 

 Architektonické řešení vychází z principů funkcionalistické architektury s prvky současné 

minimalistické tendence s důrazem na jednoduchý detail a kvalitou pouţitých materiálů, 

přičemţ největší důraz je kladen na samotnou funkci, pro kterou se hledá přijatelné estetické 

vnímání. Výplně otvorů jsou plastové s velkými prosklenými plochami. 

 

 

3.3.1.c  Technické řešení s popisem pozemních staveb a řešení vnějších ploch 

 

Dispoziční řešení 

 Typologicky je dům koncipován jako schodišťový se střední chodbou a byty přístupnými 

z této chodby. V bytovém domě je navrţeno 18 bytů s jednoduchou a přehlednou dispozicí, 

vyuţívajících výhodnou orientaci ke světovým stranám. Z předsíně jsou přístupné všechny 

ostatní místnosti. Hlavní obytný prostor je řešen s kuchyňským koutem a místem na stolování. 

Velikosti bytů jsou vzhledem k poţadavkům investora a moţnosti konstrukčního řešení různé. 

Místnosti společného vybavení jsou situovány v 1.PP – sklepní box pro kaţdý byt, úklidový 

kout, kočárkárna a kolárna, podzemní parking, ve 4.NP – centrální plynová kotelna.  

 

Funkce a provoz 

 Napříč jednotlivými patry prochází schodišťový prostor vyčleněný v severozápadním rohu 

dispozice do samostatného sektoru. Vertikální komunikaci umoţňuje i osobní výtah (1.PP - 

3.NP). Byty jsou přístupné z navazující široké chodby. Byty v patře mají na obou stranách 

lodţii či balkon a jsou orientovány východ-západ. V suterénu je pro obyvatele k dispozici 

parkování, sklepní box a kočárkárna/kolárna. Ve 4.NP je umístěna centrální kotelna. Nádoby 

na směsný odpad jsou umístěny z vnější strany oplocení v blízkosti vstupu do objektu. 
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Stavební řešení 

 Nosná konstrukce 1.NP aţ 3.NP celého objektu a v místě komunikačního jádra, je tvořena 

obvodovými stěnami s tloušťkou zdiva 400 mm z keramických pálených tvárnic pevnosti P15 

na maltu LM5 a vnitřními stěnami s tloušťkou zdiva 300 mm z keramických pálených tvárnic 

P20 na maltu MC10. Silně zatíţené prvky (sloupy, průvlaky, obvodové a vnitřní nosné stěny) 

1.PP budou ze ţelezobetonu. Nenosné vnitřní dělící stěny s tloušťkou zdiva 200mm jsou 

z akustických keramických tvárnic, příčky s tloušťkou zdiva 100mm taktéţ tvárnicové. 

 

 Stropy výše uvedených nadzemních podlaţí tvoří monolitické ţelezobetonové 

bezprůvlakové desky tloušťky 260mm při rozpětí polí 7,2m, ve schodišťové části mají desky 

tloušťku 160mm. V podlahové konstrukci tloušťky 140mm jsou zabudovány rozvody. Její 

součástí je vyztuţená betonová mazanina, která leţí na kročejové izolaci. Podlaha na 

schodišťových ramenech a mezipodestách je bez kročejové izolace, a proto jsou ramena 

uloţena na stropech a stěnách pomocí prvků s přerušeným akustickým mostem.  

 

 Tloušťka tepelné izolace obvodového zdiva se uvaţuje v tloušťce 50mm, na konstrukcích 

ze ţelezobetonu 100mm. Na tepelné izolaci betonu a zdiva se provede vyztuţená omítka. Pro 

přerušení tepelného mostu mezi nevytápěným suterénem a 1.NP se provede pod zdivem 

tepelná izolace ze zpěněného skla tloušťky 140mm odolávající mechanickému zatíţení, 

v ploše tepelná izolace z pěnového polystyrenu rovněţ tloušťky 140mm. Tímto řešením 

nevzniknou dílčí tepelné mosty (styk sloupu či obvodové stěny se stropní konstrukcí). 

Na styku lodţií či balkonů s obvodovým zdivem se vloţí prvek s přerušeným tepelným 

mostem. 

  

 Strop nad 1.PP je tvořen ţelezobetonovou deskou tloušťky 260mm a příčnými průvlaky 

s průřezem 0,5x0,5m včetně tloušťky stropní desky. Průvlaky jsou podepřeny vnitřními 

kruhovými sloupy d= 0,45m a obdélníkovými pilíři 0,5x0,5m, které jsou součástí nosných 

ţelezobetonových stěn v 1.PP. Nad vjezdem do garáţe je průvlak výšky 0,45m součástí 

ţelezobetonového stropu. 

 

 Podzemní podlaţí je na severní straně rozšířeno proti nadzemní části. Obvodové i vnitřní 

ţelezobetonové stěny v 1.PP mají tloušťku 250 mm s tím, ţe z dispozičních důvodů jsou 

umístěny excentricky tak, ţe venkem lícují s nadzemním zdivem. Stěny 1.PP spolu 

se základovou deskou tvoří uzavřenou vanu, která však není koncipována jako vodotěsná (tzv. 
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bílá vana), ale bude zvenku opatřena hydroizolace. Tloušťka dna této vany je 260 mm 

s podkladní betonovou mazaninou tloušťky 80 mm s výztuţí, na štěrkovém hutněném 

polštáři.  

 

 Dle výsledků geologického a hydrologického průzkumu se rozhodlo zaloţit objekt 

na vrtaných pilotách průměru 0,6m, které budou umístěny pod vnitřními sloupy, pilíři a cca 

po 3,6m pod obvodovými stěnami. Jejich délka je převáţně 6m od jejich hlav po únosné 

skalní podloţí. 

 

 

3.3.1.d  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Vybuduje se nové komunikační připojení z místní komunikace z jiţní strany s vjezdem 

do krytých garáţí.  

 

 Součástí stavby je nové napojení na sítě technické infrastruktury- kanalizace, vodovod, 

elektrická energie, plyn, sdělovací kabel. 

 

 

3.3.1.e   Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu 

 

Kanalizace splašková 

Pod budovaným objektem vede v současné době v hl.cca 3m od podlahy suterénu stávající 

jednotný kanalizační řad DN800, jenţ bude po dohodě se správcem sítí zachován ve stávající 

poloze. Kanalizace je při jiţní straně pozemku vybavena stávající revizní šachtou. Na severní 

straně bude před podchodem pod dům řad doplněn novou revizní šachtou DN1500.Koncepce 

odvodu splaškových vod z budovaného domu bude vyvedena dvěma vývody DN200. Celý 

odpadní systém uvaţujeme v plastových rozvodech.  

 

 Je nutno uzavřít samostatnou písemnou dohodu o udělení výjimky z ochranného pásma 

stoky (2,5m nad průměr 500mm, 1,5m do průměru 500m) a dodrţet minimální krytí stoky 

1,5m. 
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Kanalizace dešťová 

Odvod dešťových vod z ploché střechy bude řešen dvěma vnitřními odpadními potrubími, 

jenţ budou vyvedeny v podzákladí 1.PP svodným potrubím na vsakovací nádrţ o objemu 

11m3, která je umístěna ve východní části pozemku 6m od objektu. Bezpečnostní přepad 

z této vsakovací nádrţe dešťových vod je vyústěn na břehu Pozlovického potoka. Na tuto 

nádrţ je napojeno i drenáţní potrubí obklopující obytnou budovu v úrovní základů. Odtoky 

sráţkových vod na střeše uvaţujeme s elektrickým ohřevem. 

 

Vodovod 

Přes severovýchodní roh dotčeného pozemku vede v současné době vodovodní řad litina 

DN150. Měření spotřeby vody je osazeno ve vnější vodoměrné šachtě situované v sousedství 

paty přeloţky při jihovýchodním rohu objektu. Novou odbočkou z dotčeného řadu bude 

přivedena do šachty studená voda lpe 63x5,8 ukončená hlavním objektovým uzávěrem DN 50 

a vodoměrnou řadou pro Qn=8m
3
/h. Za vodoměrem bude na potrubí DN 50 osazen filtr 

se zpětným proplachem. Následující výstup se dělí na pitnou a poţární vodu a přes krátké 

vedení v nezámrzné hloubce přejde pod strop 1.PP do instalačních bytových šachet. 

Pro poţární zabezpečení budou na kaţdém patře poţární hydranty typu D s tvarově stálou 

hadicí.  

 

 Navrţená přípojka studené vody bude cca dl.1m v SDR100 63x5,8 z trub tlakových 

polyetylénových, tvarovky rovněţ z PE, armatury litinové. Nad potrubím bude souběţně 

uloţen Cu vodič průřezu 4 mm
2
, propojený na armatury a výstraţní fólie z PVC bílé barvy 

o šířce 330 mm. 

 

 Je nutno uzavřít samostatnou písemnou dohodu o udělení výjimky z ochranného pásma 

vodovodu (1,5m do průměru 500mm) a dodrţet minimální krytí v nezámrzné hloubce. 

 

Elektřina 

Napojení objektu k síti NN bude provedeno z trafostanice T3 Praţská čtvrť. Z této 

trafostanice bude vedeno nové kabelové vedení přes Pozlovický potok po stávající lávce. 

Objekt bude připojen zemním kabelovým vedením AYKY 3x70+50mm2 do kabelové 

pojistkové skříně, umístěné do zděného oplocení na hranici pozemku. Z této skříně budou 

stejným zemním kabelovým vedením napájeny elektroměrové rozvaděče jednotlivých bytů 

a elektroměrový rozvaděč společného odběru. 
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 Je nutno respektovat ochranné pásmo 1m elektrického podzemního vedení do 110kV. 

 

Plyn 

Nová přípojka PE SDR11 32/3 dl. cca 2m bude vyvedena přes navrtávkovou soupravu ze 

západního směru STL DN225 do vnější plynoměrné skříně umístěné ve stavebním otvoru 

betonového oplocení. Plynové odběrné zařízení se bude sestávat z HUP, plynoměru Qn=25, 

regulátoru tlaku a bezpečnostního uzávěru plynu. Ocelový NTL rozvod následně přejde 

do 4.NP na kaskádu kotlů. 

 

 Je nutno respektovat ochranné pásmo 1m pro STL v intravilánu. 

 

Sdělovací kabely 

Kaţdá bytová jednotka bude mít přivedenou pevnou linku. Napojení bude probíhat 

na stávající síť podzemním kabelem. Technické provedení bude upřesněno správcem sítě. 

 

Dopravní infrastruktura 

Navrhuje se připojení nemovitosti zřízením sjezdu na MK III. třídy ulice Čes. armády, silniční 

pozemek parcela č.2650/1, přes MK IV. třídy-chodník. Příjezdová komunikace šířky 3,5m 

ke garáţím je z velkoformátové betonové dlaţby, umoţňující zasakování dešťových sráţek. 

 

Doprava v klidu 

Projekt předpokládá vybudování 17 parkovacích míst v krytých prostorách pod domem, 

z toho je jedno místo pro osoby ZTP, dále dvě parkovací místa na odstavné ploše v uzavřené 

části dvora. Tím jsou splněny podmínky, ţe pro kaţdý byt je zajištěno jedno parkovací místo 

přímo v objektu. Pro návštěvníky bytového domu se k odstavení vozidel vyuţije stávající 

jednosměrná komunikace, kde je povoleno odstavení vozidel. 

 

 Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [14], pro počet 2 aţ 20 stání musí být 1 stání vyhrazeno 

pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené. Toto stání je vyznačeno ve 

výkresové dokumentaci. 
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3.3.1.f  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Samotná stavba nebude mít negativní vliv ani dopad na ţivotní prostředí. Jedná se o bytový 

dům, který svým charakterem nijak nenaruší okolí svým provozem. Kvalitní návrh a orientace 

bytů vzhledem ke světovým stranám je primárním úkolem při řešení staveb s nízkou potřebou 

energie. Severní a severovýchodní strana bytového domu slouţí jako komunikační a obsluţná 

zóna. Obytné prostory jsou situovány na strany jihovýchodní, jiţní, jihozápadní, 

kde je počítáno s pasivními zisky ze slunečního záření. 

 Z pohledu ochrany ovzduší nebude mít stavba negativní vliv na okolní zástavbu. Vytápění 

objektu je realizováno moderními plynovými kotli, součástí provozních procesů nejsou 

technologie ovlivňující čistotu ovzduší.  

  

 

3.3.1.g  Řešení bezbariérové užívání navazujících veřejných ploch a komunikací 

 

Projekt respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických poţadavcích zabezpečující 

bezbariérové uţívání staveb. [14] 

 

 Přístup do objektu je bez schodů a vyrovnávacích stupňů, chodníkem šířky 1500mm 

ve sklonu 1:12. Je zabezpečen v úrovni komunikace pro chodce s vytýčením přirozené vodicí 

linie (travní obrubník výšky 60mm). Minimální nástupní plocha před dveřmi hlavního vstupu 

je 1500x2000mm. Přístup do garáţí je zabezpečen komunikací šířky 3500mm ve sklonu 1:12, 

vybavena přirozenou vodicí linií (travní obrubník výšky 60mm). Zřízením sjezdu 

od nemovitosti na místní komunikaci bude v místě sníţeného chodníku na rozhraní 

s vozovkou zhotoven varovný pás. Veřejný chodník bude ve směru kolmém ke sjezdu na něj 

navazovat ve sklonu 1:12. Stanoviště kontejnerů na směsný odpad a poštovních schránek 

je umístěn v blízkosti hlavního vstupu u zděného oplocení. Odstavná a parkovací stání pro 

vozíčkáře jsou součástí samotného objektu. 
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3.3.1.h  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

Geologický a hydrogeologický průzkum [15] 

Základní informace o geologických a hydrogeologických poměrech zájmového území byly 

získány z průzkumných prací provedených na základě souhlasu Českého inspektorátu lázní 

a zřídel. Podkladem pro vyhodnocení IG a HG poměrů byly informace získané ze dvou 

jádrových vrtů a tří penetračních sond. Průzkumné vrty byly vyhloubeny dne 23.10.2008, pod 

vedením RNDr. Oldřichem Janíkem, Centroprojekt a.s. 

 

 Staveniště je moţné charakterizovat proměnlivou mocností a nehomogenitou naváţek, 

překrývajících fluviálních a deluviofluviální aţ deluviální sedimenty s vysokou plasticitou, 

převţně tuhé konzistence, při bázi aţ měkké konzistence. Ve vrtech byla naraţena hladina 

podzemní vody hluboko pod úrovní terénu (-8,5m) u báze jílovitých málo propustných 

deluvií. Ve vrtu vzdálenějším od potoka vystoupila o 4,7m. Zde je hladina napjatá, v blízkosti 

potoka volná.  Únosné podloţí povrchem zvětralých jílovců a pískovců byl ověřen v hloubce 

5 aţ 9,7m pod upraveným povrchem terénu s únosností 350kPa. 

 

 Na základě výše uvedeného hodnocení by bylo vhodné zajistit výškové osazení objektu 

nad průměrnou úrovní napjaté hladiny podzemních vody, pod bází naváţek, v úrovni 

svrchního souvrství pokryvných hlín. V daných poměrech je optimální volit hlubinný způsob 

zakládání navrţeného objektu, na pilotách ukončených v povrchové zóně flyšových jílovců 

a pískovců. Méně vhodný plošný způsob zakládání na štěrkových polštářích, dimenzovaných 

vzhledem k proměnlivé mocnosti a nehomogenně jak naváţek, tak fluviálních 

a deluviofluviálních zemin nanejvýš na únosnost tuhých aţ měkkých zemin by zřejmě vedl 

k neúměrně velkým výkopům ve stísněných poměrech a neţádoucím zásahům do zvodnělého 

souvrství fluviálních sedimentů pod úrovní napjaté hladiny podzemní vody. 

 

 Nezbytnou podmínkou zaloţení navrţeného objektu bude dokonalé zabezpečení stability 

výkopu, respektive provádění odřezu zasahujícího k patě svahu tvořeného vysoce plastickými 

jílovitými zeminami s napjatou úrovní hladiny vody pod ochranou vhodné, zřejmě kotvené 

paţící konstrukce. Zemní práce budou prováděny převáţně v jílovitohlinitých zeminách 

3. aţ 4.tř. podle ČSN 73 3050. Zatřídění zemin podle vrtatelnosti, vrty pro piloty, 

je následující: 
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  jílovité hlíny   1.tř. 

  štěrkovité zeminy  2.tř. 

  zvětralé jílovce  1.-2.tř. 

  zvětralé pískovce  3.tř. 

 

 Provedenými vrty byla načepována voda první zvodně v kvartérním zvětralinovém plášti 

dna údolí Pozlovického potoka. V těchto vodách není podle chemického rozboru patrný 

příměsný podíl minerálních vod a lokalita není v místě ani v nejbliţší spojitosti s místy 

výstupu minerálních vod Luhačovické zřídelní struktury. 

  

Měření radonu [16] 

V podloţí projektované stavby bude nízce, méně středně plynopropustné zeminové prostředí. 

Na základě výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, hodnotě třetího 

kvartilu soubor měření Qav=30,9 kBq.m
-3

 a zrnitostním sloţením zemin půdního profilu 

v podloţí projektované stavby byl na stavební parcele ověřen střední radonový index 

pozemku. 

  

V souladu s vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb. [17] jsou doporučená základní opatření pro 

sníţení radiační zátěţe z geologického podloţí objektu, např. aplikace plynotěsné fólie 

s protiradonovým atestem v rámci izolace spodní stavby.  

 

 Hodnocení základových půd stavební plochy z hlediska rizika vnikání radonu do budov 

provedla firma ZlínGeo, dne 2.11.2008. 

  

 

3.3.1.i  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

 

Mapové podklady 

Vyhotovení mapových podkladů bylo provedeno jiţ k potřebám zpracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí. Jednalo se o zaměření polohopisu a výškopisu 

se zakreslením skutečného stavu, včetně inţenýrských sítí firmou Gisarch studio Luhačovice 
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v září 2007. Inţenýrské sítě převzaty z JDTM Zlínského kraje. Zaměření provedl Mgr. Radek 

Bednařík, kreslil Mgr. Aleš Létal.  

 

Vytyčení stavby 

Úvodní zeměměřickou činností v průběhu vlastní stavby je nutno vytyčit polohopis 

a výškopis zamýšleného objektu úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem. Pro vydání 

kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán a protokol o vytyčení stavby. 

 

 

3.3.1.j  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory  

 

Stavba je dělena na 11 objektů: 

 SO-01 Bytový dům 

 SO-02 Kanalizační přípojka 

 SO-03 Vodovodní přípojka 

 SO-04 Plynovodní přípojka 

 SO-05 Přípojka elektrické energie 

 SO-06 Přípojka sdělovacích kabelů 

 SO-07 Komunikace a zpevněné plochy 

 SO-08 Opěrná zeď a oplocení 

 SO-09 Sadové úpravy 

 SO-10 Přeloţka sloupů veřejného osvětlení 

 SO-11 Drenáţní systém a vsakovací nádrţ 

 

 Provozní soubory se na stavbě nenavrhují. 
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3.3.1.k   Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Po dobu výstavby je dodavatelská organizace povinna provádět tato opatření: 

 po dobu výstavby nasazovat stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 

kryty pro sníţení hluku 

 provádět průběţně technické prohlídky a údrţbu stavebních mechanismů 

 zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků, v době přestávek zastavovat motory strojů 

 nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným mnoţstvím škodlivin ve 

výfukových plynech 

 maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě 

 přepravovaný materiál zajistit tak, aby nedocházelo ke znečištění dopravní trasy 

(plachty, vlhčení, sníţení rychlosti apod.) 

 omezit pojíţdění a stání vozidel mimo zpevněné plochy 

 u vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol, dopravních prostředků a strojů 

 nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat 

 udrţovat pořádek na staveništích, materiály odkládat na místa k tomu určená 

 zajistit odvod dešťových vod ze staveniště 

 zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto) 

 k realizaci stavby vyuţívat plochy v obvodu staveniště 

 v maximální moţné míře chránit stávající zeleň 

 

 

3.3.1.l  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při provádění stavby je nutno věnovat zajištění bezpečnosti a ochraně při práci, podle nových 

právních předpisů, podle ust. Směrnice Rady 89/391/EHS [18], a to je zákon ČNR číslo 

309/2006 Sb. [19], kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích, rovněţ při činnostech, nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [20] o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
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 Je nutno zajistit řádné pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků a to i osob, 

které se pohybují po staveništi a neprovádějí zde pracovní činnost. 

 

 

3.3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

Průkaz statickým výpočtem, ţe stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu 

výstavby a uţívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, 

kdy je rozsah neúměrný původní příčině, je doloţen v části „F- Stavebně konstrukční část“ 

(není obsahem této práce). 

 

 

3.3.3 Požární bezpečnost 

 

Pro poţární zabezpečení budou na kaţdém patře poţární hydranty typu D s tvarověstálou 

hadicí.  

 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně 

a kouře ve stavbě, omezení šíření poţáru na sousední stavbu, umoţnění evakuace osob 

a zvířat, umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany, je doloţen v části 

„F- Požárně bezpečnostní řešení“ (není obsahem této práce). 

 

 

3.3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Dle příručky ke směrnici rady 89/106/EHS [21], musí být stavba navrţena a postavena tak, 

aby neohroţovala hygienu nebo zdraví jejích obyvatelů nebo sousedů, zabezpečovala ochranu 

zdraví a ţivotního prostředí, především v důsledku těchto jevů: 

 vypouštění toxických plynů 

 přítomnost nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší 

 emise nebezpečného záření 

 znečištění nebo zamoření vody nebo půdy 
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 nedostatečné zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů 

 výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř staveb 

 

 Při zpracování technických specifikací, harmonizovaných norem atd. se musí uvaţovat 

také jiné směrnice týkající se hygieny, ochrany zdraví nebo ţivotního prostředí, např. pro 

ochranu pracovníků. Základní poţadavek je pojat z pěti specifických hledisek:  

 vnitřní prostředí (tepelné prostředí, osvětlení, kvalita ovzduší, vlhkost, vzduch) 

 zásobování vodou (voda určená k pití a přípravě jídla, voda pro domácí pouţití) 

 odvádění odpadních vod (prosakování kapalin do a ze systémů, zpětný tok splašků 

v budově) 

 odstraňování tuhého odpadu (proniknutí škodlivin do spodních vod, tvorba kouře, 

roznášení odpadu zvířaty nebo větrem) 

 vnější prostředí (stavební proces, provozování stavby, skládkování odpadu, spalování) 

 

 Zmíněná stavba splňuje poţadované podmínky. 

 

 

3.3.5 Bezpečnost při užívání 

 

Stavba splňuje podmínky ochrany ţivota a zdraví osob nebo zvířat anebo ţivotního prostředí 

nezbytné pro její uţívání, neohroţuje bezpečnost a jsou dodrţeny obecné poţadavky 

na výstavbu, včetně zajištění bezbariérového uţívání společných prostor stavby.  

 

 Bezpečnost provozu stavby se bude řídit „provozním řádem“, v němţ budou zakotveny 

veškeré poţadavky, podmínky a pokyny pro bezpečný provoz všech prostor přístupných 

veřejností i pro případ vzniklých kolizí. Obyvatelé a všichni provozovatelé budou 

prokazatelně obeznámeni s „provozním řádem“ budovy. 

 

 

3.3.6 Ochrana proti hluku 

 

Dle směrnice rady 89/106/EHS [21], interpretační dokument č.5- „Ochrana proti hluku“ 

zahrnuje tyto hlediska a poţadavky: 
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 ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z prostoru vně stavby 

 ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z jiného uzavřeného prostoru 

 ochrana proti kročejovému hluku 

 ochrana proti hluku z technických zařízení 

 ochrana proti nadměrnému hluku v poli odraţených vln 

 ochrana okolního prostředí proti hluku ze zdrojů uvnitř stavby, nebo se stavbou 

souvisejících 

 

 Vlastní provoz stavby ţádným podstatným způsobem neovlivní stávající hlukové poměry. 

Zmíněná stavba splňuje navrţenými prvky a materiály poţadované normové hodnoty 

dle ČSN 73 0532 [22] Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků- Poţadavky. 

 

 

3.3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

Zásobování objektu teplem 

 

Lokalita 

Město Luhačovice 

venkovní návrhová teplota v zimním období -15 °C 

délka otopného období  216 dní 

průměrná venkovní teplota v otopném období 3,6 °C 

 

Charakteristika objektu 

převaţující vnitřní teplota v otopném období 20 °C 

objem budovy V (vnější objem vytápěné zóny budovy) 4180 m
3
 

celková plocha A (součet vnějších ochlazovaných ploch) 1967 m
3
 

celková podlahová plocha 1120m
2
 

objemový faktor tvaru budovy A/V 0,47m
-1

 

trvalý tepelný zisk 4100 W 

solární tepelné zisky 15000 kWh/rok 
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Ochlazované konstrukce objektu 

konstrukce 

součinitel 

prostupu tepla 

U[W/m
2
K] 

plocha 

A[m
2
] 

činitel teplotní 

redukce b 

měrná ztráta 

prostupem tepla 

HT=A.U.b[W/K] 

obvodová stěna 0,232 766 1 177,7 

podlaha nad garáţí 0,255 422 0,65 69,9 

Okna 0,9 354 1 318,6 

vstupní  0,9 3 1 2,7 

 

Lineární tepelné mosty 

konstrukce téměř bez tepelných mostů (optimalizované řešení) ΔU=0,02 W/m
2
K 

 

Větrání 

intenzita větrání okny 0,4 h
-1

 

  

Roční potřeba energie na vytápění Energetický štítek obálky budovy 

61,6 kWh/m
2
 

 

 

Stavebně- technické řešení - tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi 

typ konstrukce (větrání) tepelná ztráta [W]  

obvodový plášť 

podlaha 

střecha 

okna dveře 

tepelné mosty 

větrání 

6220 

2448 

2334 

11246 

1377 

21142 
 

celkem 44767 
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 Výpočet tepelných ztrát byl stanoven na 45kW. Zdrojem tepla uvaţujeme kaskádovou 

plynovou kotelnu o instalovaného výkonu 5x50kW (245kW). Instalovaný výkon vzešel 

z potřeb tepla pro vytápění a započítání reálného koeficientu současnosti vyuţití TUV 

bytových stanic, tj. 45+0,4.27.19=250kW. Roční potřeba tepla pro ÚT a ohřev TUV činí 

312MW. 

 

Zásobování objektu plynem 

Pro potřeby kotelny situované ve 4.NP bude do objektu zaveden NTL plynovod. Nová 

přípojka PE SDR11 32/3 dl. cca 2m bude vyvedena přes navrtávkovou soupravou 

ze západního směru do vnější plynoměrné skříně, umístěné ve zděném oplocení na hranici 

pozemku. Tato se bude sestávat z HUP, plynoměru Qn=25, regulátoru tlaku a bezpečnostního 

uzávěru plynu. Ocelový NTL dopoj následně přejde do kotelny na kaskádu kotlů. 

 

Potřeba plynu:  

o hodinová  5x5,6m
3
/h  28m

3
/h 

o roční  (1400x28)  39200m
3
 

 

Zásobování objektu elektrickou energií 

Projekt bude vypracován pro provozní napětí sítě TN-C-S, 400V/230V, 50Hz. 

o instalovaný výkon    233kW, současný výkon 88 kW 

o předpokládaná roční spotřeba el. energie 180MWh 

o jistič před jednotlivými elektroměry bytůtřífázový jednosazbový 25A 

o hlavní pojistky    160A 

 

Celková spotřeba energií za rok 

591,6 MWh 

 

 

3.3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

 

Projekt respektuje vyhlášku č.398/2009 Sb. [14] o obecných technických poţadavcích 

zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. Řešení bezbariérové uţívání navazujících 

veřejných ploch a komunikací bylo popsáno v odstavci 3.2.1.g, aţ po přístup k objektu. 
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 Byty nejsou navrţeny pro osoby s omezenými pohybovými schopnostmi, ale pokud by 

vznikl poţadavek bezbariérového řešení, je moţné upravit 2 pokojový byt pro jednotlivce, 

vozíčkáře. 

 

 Přístup do všech prostorů určených pro uţívání veřejností je zajištěn vodorovnými 

komunikacemi, schodištěm a souběţně vedeným bezbariérovým výtahem. Výškové rozdíly 

pochozích ploch nejsou vyšší neţ 20 mm. Nášlapné vrstvy mají součinitel smykového tření 

nejméně 0,5. Je dodrţen minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů 

v rámci úhlu, který je větší neţ 180˚, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro 

otáčení vozíku o 90˚ aţ 180˚ je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. Ovládací prvky, 

včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 aţ 1200 mm nad podlahou a jsou 

umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překáţky. Manipulační plocha před 

těmito ovládacími prvky nebo slotem poštovní schránky nemá sklon větší neţ 1:50 (2,0 %); 

má šířku nejméně 1000mm a hloubku nejméně 1200 mm. Schodišťová ramena a vyrovnávací 

stupně jsou po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která přesahují o 150 mm 

první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo je odsazeno 

od svislé konstrukce ve vzdálenosti 60 mm. Tvar madla umoţňuje uchopení rukou shora 

a jeho pevné sevření. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně kaţdého 

schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů je výrazně kontrastně rozeznatelná 

od okolí. Volná plocha před nástupními místy do výtahů je dodrţena (min1500 mm x 1500 

mm). Šachetní a klecové dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné 

dveře. Klec výtahu má minimální rozměr, a to 1100 mm s hloubkou 1400 mm. Šířka vstupu 

musí být nejméně 900 mm. Poţadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a poţadavky 

na zařízení v kleci výtahu stanovují příslušné normové hodnoty, které budou dodrţeny. 

Sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů. Ovladače v kleci výtahu a na 

nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní 

značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní 

sazby. Poţadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích 

stanoví příslušné normové hodnoty, ty budou rovněţ dodrţeny.  

 

 Vstup do objektu má šířku dveří 900mm s moţností otevření menšího křídla s šířkou 

450mm, dohromady tedy 1350mm. Otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 900 mm opatřena 

vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné neţ jsou závěsy. 
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Zámek dveří musí je umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm 

Prosklené dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm, ve výšce 1000 mm a zároveň ve výšce 1500 

mm jsou kontrastně označeny oproti pozadí. 

 

 Okna s parapetem niţším neţ 500 mm v komunikačních prostorech jsou ve výšce opatřeny 

zaráţkou ve výšce 100-250mm nad podlahou ve vzdálenosti 100mm od okna. Ve výšce 

1100mm je osazeno kontrastní madlo. 

 

 

3.3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

 Radon- na základě výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl 

zjištěn střední radonový index pozemku. Pro sníţení radiační zátěţe z geologického 

podloţí objektu je navrţena plynotěsná ochrana s protiradonovým atestem v rámci izolace 

spodní stavby. 

 Agresivní spodní vody- obsah chloridů je pod mezí citlivosti pouţité laboratorní 

metody, obsah síranů je nízký v mezích běţných pro podzemní vody okolního flyšového 

masivu. 

 Seismicita - nevyskytují se 

 Poddolování - nevyskytují se 

 Ochranná a bezpečnostní pásma- na pozemku a v blízkosti jeho hranic vedou 

inţenýrské sítě. Nejsou zde bezpečnostní pásma, ale je nutno respektovat ochranná pásma 

těchto sítí. Je nutno uzavřít samostatnou písemnou dohodu o udělení výjimky z ochranného 

pásma sítí,  do kterého stavba zasahuje. 

 Povodně - nevyskytují se 

 Sesuvy půdy - nevyskytují se 

 

 

3.3.10 Ochrana obyvatelstva 

 

Základní poţadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 
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3.3.11 Inženýrské stavby 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, v bodě „3.2.1.e - Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně 

dopravy v klidu“, je nutné vybudovat nové napojení objektu na technickou infrastrukturu: 

 

Kanalizační přípojka 

Napojení na stávající řad DN800. 

 

Odvádění srážkových vod 

Vybudování dešťové kanalizace, drenáţního systému s napojením na vsakovací nádrţ 

umístěnou na pozemku dotčené stavební parcely. 

 

Vodovodní přípojka 

Krátká vodovodní přípojka napojena na stávající řad DN150. 

 

Elektrická přípojka 

Napojení objektu k síti NN bude provedeno z trafostanice T3 Praţská čtvrť novým kabelovým 

vedením délky 71m. 

 

Plynovodní přípojka 

Přípojka bude vyvedena přes navrtávkovou soupravu ze západního směru stávající sítě STL 

DN225. 

 

Sdělovací kabely  

Napojení bude probíhat na stávající síť podzemním kabelem. 

 

 

3.3.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Vzduchotechnika 

V rámci tohoto projektu pro stavební povolení je řešeno větrání hygienických zařízení, WC, 

větrání garáţí v 1.PP, větrání kotelny, větrání únikové cesty schodiště v 1.PP v  souladu 

s  hygienickými předpisy a  ČSN 73 4301- Obytné budovy [7]. 
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 V objektu jsou pouţity tyto základní systémy vzduchotechniky: 

o podtlakový odsávací systém s odvodem odsátého vzduchu nad střechu 

objektu 

o přetlakový větrací systém pro větrání únikového prostoru schodiště 

a kotelny 

o přirozené větrání ostatních prostor okny a infiltrací 

  

Seznam zařízení: 

 Zařízení č. 1 - Větrání  společné garáţe v 1. PP 

 Zařízení č. 2 - Větrání sklepů 

 Zařízení č. 3 - Větrání koupelen a WC bytů  

 Zařízení č. 4 - Odsávání od kuchyňských digestoří 

 Zařízení č. 5 - Větrání poţární únikové cesty – schodiště 

 Zařízení č. 6 - Větrání kotelny 

 

Popis a funkce zařízení je podrobně řešeno v části F.1.4. Technika prostředí staveb (není 

součástí této práce). 
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3.4  Popis funkčních vazeb návrhu včetně zhodnocení vhodnosti 

navrženého materiálově-technického řešení 

 

3.4.1  Popis funkčních vazeb bytového domu 

 

Bytový dům je situován podél severního okraje řešeného pozemku. Celý pozemek a soukromí 

obyvatel bytového domu je chráněno zděným plotem, jen východní hranice pozemku bude 

z rozebíratelného oplocení z pletiva umoţňující pojezdu techniky při udrţovacích prací ve 

vodním toku. Vjezd na pozemek je navrţen v jihovýchodní části pozemku z místní 

jednosměrné komunikace III. třídy. Hlavní vstup do objektu je ze západu. Krátkým 

chodníkem ve spádu se vstupuje do sníţené části 1.NP. Na hranici v západní části pozemku 

jsou umístěné lavičky pro rekreaci obyvatel. V blízkosti hlavního vchodu jsou umístěny 

nádoby pro směsný odpad, pro separovaný odpad jsou vyčleněny nádoby u dětské léčebny 

v dostupné 50m vzdálenosti. Rovněţ v blízkosti vstupu ve zděném oplocení jsou zabudované 

poštovní schránky. 

 

 Vstupem do objektu hlavními dveřmi se dostáváme do schodišťového prostoru, který 

zároveň slouţí jako zádveří obytného domu. Tento schodišťový prostor umístěný 

v severozápadním rohu dispozice prochází napříč jednotlivými patry od 1.PP (garáţe), přes 

1.NP-3NP (byty) aţ do 4.NP(technické zařízení).  

 

 

Obr. 11 – Provozní schéma 1.NP 
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Vertikální spojení podlaţí 1.PP aţ 3.NP rovněţ umoţňuje osobní výtah v návaznosti 

zaschodišťovým prostorem. Z typologického hlediska je tento dům navrţen jako schodišťový, 

byty jednotlivých podlaţí jsou situované východně a západně z  navazující široké chodby. 

Všechny byty mají lodţii, balkon nebo předzahrádku orientace východ – západ. 

 

 Vjezdem do garáţí se dostáváme do 1.PP objektu. Zde je navrţeno 17 stání, z toho jedno 

pro osoby ZTP. Před vjezdem do garáţe na vlastním pozemku stavby se nachází ještě dvě 

parkovací místa. V přímé návaznosti garáţe je výtah či schodiště, kterými je se moţno dostat 

do vyšších podlaţí bytového domu. Kaţdý byt domu má k dispozici jeden sklepní box. 

Domovní vybavení v 1.PP má místnost pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků 

pro invalidy, také úklidový kout s výlevkou a výtokem teplé vody.  

 

 

Obr. 12 – Provozní schéma 1.PP 

 

4.NP vertikálně spojuje pouze schodiště. Na tento schodišťový prostor navazuje samostatná 

místnost plynové kotelny a dveře na střechu. 

 

 

3.4.2  Popis funkčních vazeb bytu 

 

Byt je souhrn prostorových celků, jejichţ účelem je plnit funkci bydlení. Spojováním 

jednotlivých provozně - funkčních prostorů a jejich vhodných uspořádáním vytváříme 
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dispozice bytů. V bytovém domě je navrţeno 18 bytů s jednoduchou a přehlednou dispozicí, 

vyuţívajících výhodnou orientaci ke světovým stranám. Ze zádveří či chodby bytů jsou 

přístupné všechny ostatní místnosti. Hlavní obytný prostor je řešen s kuchyňským koutem 

a místem pro stolování.  

 

Velikosti bytů jsou vzhledem k poţadavkům investora a moţnosti konstrukčního 

řešení různé. Snahou návrhu bylo harmonické sloučení kvalitní funkční dispozice 

s poţadavky na moderní dispozici bytu. Z objemových a plošných proporcí jednotlivých 

místností bytu jsem chtěl nastínit moţnost zvládnutí prostoru s jeho vybavením.   

 

Obr. 13 – Zádveří 

 

Obr. 15 – Obývací pokoj 

 

Obr. 17 – WC 

 

Obr. 14 – Koupelna 

 

Obr. 16 – Ložnice 

 

Obr. 18 – Kuchyňský kout s jídelnou
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 Pro názornou ukázku návrhu dispozice a funkčních vazeb bytu jsem vybral byt 2+KK 

B2/6. 

 

Obr. 19 – Grafické schéma provozu 

 

 

3.4.3  Zhodnocení vhodnosti navrženého materiálově - technického řešení 

 

Dnešní tzv. Praţská čtvrť vyrůstá ve skutečně reprezentativní soubor vil, na kterých se 

podílela celá řada tehdy význačných architektů a stavitelů. Postupem času do území pronikají 

i rozsáhlejší rezidence a lázeňské domy. 

 

 Vedle romantických staveb od Dušana S. Jurkoviče v dobovém secesním pojetí, 

historizující tradiční architektury, se zde vyskytují i modernistické stavby např. Vila Astoria 

od Jana Kotěry. Nicméně území prodělalo určitý historický vývoj, který směřoval 

k různorodosti architektonických stylů, hmot, velikostí, coţ odpovídalo finančním moţnostem 

klientů, stavebníků, či podnikatelů ve stavebnictví. 
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 Praţská čtvrť, stejně jako celé Luhačovice historicky dokládají tvrdý střed „Jurkovičových 

slovanských lázní“ s radikálním postojem modernistů, kteří zaměnili jeho zamýšlený koncept 

do zcela jiné podoby. Tento trend reprezentuje řada staveb jak přímo v lázeňském areálu, tak 

v jádru městské struktury, mj. Pořízkova kolonáda, Fuchsův Avion, Radur, Krystal. 

 

Obr.20  – Kotěrova Vila Astoria [23] 

 

 

Obr. 21 – Fuchsův Avion [24]

 Novostavba viladomu Rolf se snaţí soudobým architektonickým výrazem negovat všechny 

tyto podněty s úmyslem zasadit nově koncipovaný objekt citlivě do současné městské 

památkové zóny Luhačovice s vědomím, ţe se jedná o citlivou lokalitu na začátku lázeňského 

square. Současné vyuţití parcely pro dětské hřiště neodpovídá významu lokality, a i kdyţ 

můţe novostavba vyvolat negativní odezvu některých skupin občanů, urbanisticky lze tuto 

polohu obhájit. Parcela byla a je určena pro obytnou zástavbu. 

 

 Kubické formy domu respektují tvar obdélníkového pozemku, změkčení parteru dosahuje 

oplocení navazující na tvar nároţí křiţovatky. Nově definuje ulici a soukromí v zahradě. 

Hmoty podlaţí jsou odlišeny a vzájemně posunuty. Dynamika řešení je zdůrazněna rámy 

lodţií.  

 

 Architektonické řešení vychází z principů funkcionalistické architektury s prvky současné 

minimalizace výrazových prostředků s důrazem na jednoduchý detail a kvalitu pouţitých 

materiálů, přičemţ největší důraz je kladen na samotnou funkci, pro kterou se hledá přijatelné 

estetické vnímání. Výplně otvorů jsou plastové, s velkými prosklenými plochami na sluncem 

osluněných stranách a jednoduše zasklenými lodţiemi na jiţní a západní straně. 
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3.5 Vyhodnocení ekonomické náročnosti stavby 

 

3.5.1 Propočet dle cenového ukazatele ve stavebnictví [25] 

 

 

Cenové ukazatele tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování 

a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek 

(m´, m
2
, m

3
) jsou prvním nejjednodušším krokem pro první propočty cen staveb a stavebních 

objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na 

reprezentativních poloţkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů 

staveb a z mnoţiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou 

jednotku odpovídající danému druhu staveb. Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace 

stavebních objektů (JKSO) 

 

 Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů můţe 

u konkrétních staveb dosahovat aţ 40%, a to podle technické a technologické náročnosti 

realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běţná 

odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je + - 15%. 

 

  Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují 

tedy ţádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat 

podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné 

vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněţ ţádnou rezervu nezbytnou ke korekci 

předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH. 

 

Výpočet obestavěného prostoru 

Qz obestavěný prostor základů 

  0,2x 520,86+ 44x 2,55= 216,4m
3
 

Qs obestavěný prostor spodní stavby 

  520,86x 2,985= 1554,8m
3
 

Qv obestavěný prostor vrchní stavby 

  432x 3,2+ 2x 432x 3,1= 4060,8m
3
 

Qt obestavěný prostor zastřešení 
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  39,5x 3,15+ 402,5x 0,5= 325,7m
3
 

Q obestavěný prostor 

  Qz+ Qs+ Qv+ Qt=  216,4+ 1554,8+ 4060,8+ 325,7= 6158m
3
 

 

 

Třídění dle JKSO 

  803  Budovy pro bydlení 

803.5  Domy bytové netypové 

1-svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                        

 

JKSO 

Orientační cena na m
3
 obestavěného prostoru 

Průměr 

Konstrukčně 

materiálová 

charakteristika -1 

803 Budovy pro bydlení 4808 4491 

803.1 Domy byt. typové s celost. neunifik. konstr. soust. 4739 4171 

803.2 Domy byt. typové s konstrukčními soustavami 4747 4179 

803.3 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými 4743 4174 

803.4 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soust. jinými neţ panel. 4743 4174 

803.5 Domy bytové netypové 5020 4578 

803.6 Domky rodinné jednobytové 5006 4626 

803.61 domky izolované 5020 4640 

803.7 Domky rodinné dvoubytové 5011 4630 

803.8 Chaty pro individuální rekreaci 5015 4635 

803.9 Domky bytové se sluţebním vybavením 5086 4234 

Tab. 4 – JKSO [25] 

 

 

 

Propočet ceny stavby dle cenových ukazatelů 

  Cena = obestavěný prostor x cena za m
3
 obestavěného prostoru 

   = 6158m
3
 x 4578 Kč/m

3
= 28 191 324Kč bez DPH 

  Běţná odchylka + - 15% (23 962 625- 32 420 022 Kč bez DPH) 

 

 

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů  

Díl Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů % Kč bez DPH 

1 Zemní práce 1,7 479 253  

2 Základy, zvláštní zakládání 3,8 1 071 270  

3 Svislé a kompletní konstrukce 15,7 4 426 038  

4 Vodorovné konstrukce 9,4 2 649 984  

5 Komunikace 
 

0  

6 Úpravy povrchu, podlahy 10,2 2 875 515  
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8 Trubní vedení 0,1 28 191  

9 Ostatní konstrukce, bourání 7,4 2 086 158  

99 Staveništní přesun hmot 2,9 817 548  

711 Izolace proti vodě 1,1 310 105  

712 Ţivičné krytiny 0,6 169 148  

713 Izolace tepelné 2,7 761 166  

715 Izolace chemické 0,1 28 191  

721 Vnitřní kanalizace 1,5 422 870  

722 Vnitřní vodovod 1,3 366 487  

723 Vnitřní plynovod 0,8 225 531  

724 Strojní vybavení 0,1 28 191  

725 Zařizovací předměty 4,8 1 353 184  

726 Instalační prefabrikáty 0,4 112 765  

731 Kotelny 1,6 451 061  

732 Strojovny 0,4 112 765  

733 Rozvod potrubí 1,1 310 105  

734 Armatury 0,7 197 339  

735 Otopná tělesa 0,9 253 722  

761 Konstrukce sklobetonové 
 

0  

762 Konstrukce tesařské 3,0 845 740  

763 Dřevostavby 0,1 28 191  

764 Konstrukce klempířské 3,7 1 043 079  

765 Krytiny tvrdé 0,6 169 148  

766 Konstrukce truhlářské 6,6 1 860 627  

767 Konstrukce zámečnické 2,7 761 166  

771 Podlahy z dlaţdic a obklady 2,0 563 826  

772 Kamenné  dlaţby 
 

0  

773 Podlahy teracové 
 

0  

775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 56 383  

776 Podlahy povlakové 1,4 394 679  

777 Podlahy ze syntetických hmot 
 

0  

781 Obklady keramické 0,8 225 531  

782 Konstrukce z přírodního kamene 0,1 28 191  

783 Nátěry 1,3 366 487  

784 Malby 0,5 140 957  

786 Čalounické úpravy 0,3 84 574  

787 Zasklívání 0,1 28 191  

791 Montáţ zařízení velkokuchyní 
 

0  

793 Montáţ zařízení prádelen a čis 0,1 28 191  

M21 Elektromontáţe 5,5 1 550 523  

M22 Montáţ sdělovací a zabezp.tech 1,2 338 296  

M24 Montáţe vzduchotechnických zař 0,1 28 191  

M33 Montáţe dopravních zař. a vah 
 

0  

M36 Montáţe měřících a regul.zaříz 0,3 84 574  

M43 Montáţe ocelových konstrukcí 
 

0  

M46 Zemní práce při montáţích 0,1 28 191  

M99 Ostatní práce montáţní 
 

0  
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3.5.2 Rozpočet dle rozpočtového SW RTS Brno  

Souhrnný a poloţkový rozpočet stavby je součástí přílohy diplomové práce (příloha č.2, č.3). 

 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 

Č. objektu Číslo a název rozpočtu % Kč bez DPH 

SO 01 01 Bytový dům 96,57 29 090 197  

SO 02 01 Kanalizace 0,04 13 500  

SO 03 01 Vodovod 0,00 1 390  

SO 04 01 Plynová přípojka 0,17 50 425  

SO 05 01 Kabelový přívod NN 1,47 443 000  

SO 06 01 Přípojka místní telefonní sítě 0,03 10 350  

SO 07 01 Komunikace a zpevněné plochy 0,31 93 508  

SO 08 01 Opěrné zdi a oplocení 0,49 146 678  

SO 09 01 Sadové úpravy 0,17 51 647  

SO 10 01 Přeloţka VO 0,23 70 000  

SO 11 01 Drenáţní systém a vsakovací nádrţ 0,50 152 120  

Celkem za stavbu 100,0 30 122 815  

 

Rekapitulace stavebních dílů 

Díl Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů % Kč bez DPH 

1 Zemní práce 3,8 1 084 394  

2 Základy a zvláštní zakládání 9,9 2 815 071  

3 Svislé a kompletní konstrukce 9,1 2 581 942  

4 Vodorovné konstrukce 14,3 4 064 384  

5 Komunikace 0,2 61 184  

61 Upravy povrchů vnitřní 3,9 1 104 746  

62 Úpravy povrchů vnější 2,1 590 215  

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2,4 685 249  

64 Výplně otvorů 6,8 1 926 138  

711 Izolace proti vodě 0,8 230 973  

713 Izolace tepelné 1,8 498 406  

714 Izolace akustické a protiotřesové 0,5 153 336  

720 Zdravotechnická instalace 4,6 1 318 000  

721 Kanalizace 0,0 13 500  

722 Vodovod 0,0 1 390  

723 Plynovod 0,2 50 425  

725 Zařizovací předměty 1,6 457 375  

730 Ústřední vytápění 5,4 1 545 167  

763 Dřevostavby 0,7 195 340  

764 Konstrukce klempířské 0,3 77 285  

766 Konstrukce truhlářské 6,3 1 783 487  

767 Konstrukce zámečnické 1,7 484 523  

771 Podlahy z dlaţdic a obklady 1,8 501 991  

778 Podlahy plovoucí 3,8 1 080 487  

781 Obklady keramické 1,4 393 384  
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784 Malby 0,6 161 260  

799 Ostatní 3,8 1 070 359  

91 Doplňující práce na komunikaci 0,1 26 857  

94 Lešení a stavební výtahy 0,6 164 922  

99 Staveništní přesun hmot 3,2 914 689  

M21 Elektromontáţe 7,3 2 063 550  

M24 Montáţe vzduchotechnických zařízení 1,0 273 000  

Celkem za stavbu 100,0 30 122 815  

 

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 

Název vedlejšího nákladu Kč bez DPH 

Zařízení staveniště 218 723  

Kompletační činnost (IČD) 164 042  

Rezerva rozpočtu 1 367 021  

Celkem 1 749 786  

 

 

 

3.5.3 Porovnání propočtu s rozpočtem, vliv dopravní a technické infrastruktury 

 

Následující shrnutí je uvedeno v tabulce. 

 

Objekt Propočet Rozpočet 

Bytový dům 28 191 324 Kč 29 090 197 Kč  

Technická infrastruktura  740 785 Kč 

Dopravní I., zpevněné a stabilizované plochy  291 833 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 

(zařízení staveniště, kompletační činnost, rezerva) 
1 749 786 Kč 1 749 786 Kč 

Celkem bez DPH 29 941 110 Kč 31 872 601 Kč  

Celkem s 10% DPH 32 935 221 Kč 35 059 861 Kč 
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3.5.4 Závěr ekonomického hodnocení  

 

Ekonomická náročnost stavby byla spočtena metodou cenových ukazatelů ve stadiu 

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Propočet stavebních nákladů byl stanoven 

ve výši 29 941 110 Kč bez DPH. 

 

 Ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení byl vyhotoven přesnější poloţkový 

rozpočet stavby dle SW RTS. Rozpočet stavebních nákladů byl stanoven ve výši 

31 872 601 Kč bez DPH. V cenách propočtu i rozpočtu jsou jiţ započítané vedlejší 

rozpočtové náklady. 

 

 Dle poloţkového rozpočtu tvoří dopravní infrastruktura 0,92%, technická infrastruktura 

2,32% z celkové ceny nákladů na stavbu tohoto bytového domu.  

 

 Výpočet ceny dle poloţkového rozpočtu je vyšší o 1 931 491 Kč bez DPH neţ výpočet 

metodou cenových ukazatelů. Rozdíl cen obou metod se procentuálně liší pouze 6- ti %. 

 

 Ze stavební praxe je známo, ţe ceny poloţkového rozpočtu jsou mnohdy aţ o 40% 

nadsazené a skutečná cena realizace můţe být tedy niţší. V následující tabulce jsou uvedeny 

moţné ceny bytového domu a průměrné ceny bytu v závislosti sníţené ceny nákladů na 

stavbu. 

 

Moţné sníţení nákladů stavby dle 

rozpočtu 

Cena bytového domu 

Kč bez DPH 

Průměrná cena bytu (z 18 b.j.) 

Kč bez DPH 

0% 31 872 601 1 770 700 

10% 28 685 341 1 593 630 

20% 25 498 081 1 416 560 

30% 22 310 821 1 239 490 

40% 19 123 561 1 062 420 
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4. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh nového objektu hromadného bydlení 

v kapacitním rozsahu osmnácti bytových jednotek s vytvořením parkovacích kapacit pro 

obyvatele domu na témţe stavebním pozemku. 

  

 Při tvorbě návrhu do zastavěného území města Luhačovice bylo nutno respektovat 

skutečnosti, ţe se objekt navrhoval do městské památkové zóny, v ochranném pásmu 

přírodních léčivých zdrojů II. stupně, ve vnitřním lázeňském území. Návrh značně 

komplikovala hustá síť vedení technické infrastruktury a neúnosnost podloţí.  

  

  Diplomová práce nabízí základní propracovanou variantu řešení novostavby 

s vyhodnocením ekonomické náročnosti dle poloţkového rozpočtu, analyzuje vyuţitelnost 

území z pohledu současné zastavěnosti, popisuje funkční vazby návrhu a hodnotí vhodnost 

navrţeného materiálově technického řešení. Tato práce přináší vypracování stavebně 

architektonického řešení dokumentace pro stavební povolení, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 

 Nejdůleţitějšími a hlavními prvky pro vytvoření stavebně architektonického řešení 

dokumentace pro stavební povolení pro mě byl niţší stupeň projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby, vyjádření dotčených orgánů státní 

správy a správců sítí, vlastní fotodokumentace území a platná legislativa. 

 

 Práce je zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami, předpisy, normami 

a platnou územně plánovací dokumentací. Byla pravidelně konzultována s vedoucím 

diplomové práce Ing. Jiřím Kalvachem a stavebníkem Radkem Hlavičkou. Důleţitou 

nápomocí mi byla spolupráce s autorizovanými techniky, stavbyvedoucími a vedením 

stavební firmy Zlínské Stavby a.s. Při tvorbě návrhu jsem vyuţil vědomostí, které jsem získal 

v dosavadním studiu a moţnosti tříletého projektování v praxi. Díky této diplomové práci 

jsem se opět utvrdil v tom, ţe pokud má něco „stát za to“, nejde věci uspěchat. 

 

 Hlavním přínosem diplomové práce je zpracování stavebně architektonického řešení 

dokumentace pro stavební povolení. Ta měla po doplnění zbylé součásti slouţit pro získání 

stavebního povolení a následné realizaci záměru. Měla? 
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 Městský úřad Luhačovice, odbor ţivotního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán 

státní správy na úseku státní památkové péče vydal dne 5. 11. 2008 závazné stanovisko 

k záměru výstavby nového objektu „Viladům Rolf, Luhačovice“. Plánovaný záměr z hlediska 

zájmů státní památkové péče přípustný. 

 

 Městský úřad Luhačovice, odbor stavební vydal územním rozhodnutím č.5/09- rozhodnutí 

o umístění stavby- BYTOVÝ DŮM, ze dne 29.7.2009 v Luhačovicích, umístění stavby 

povoleno. 

 

 Městský úřad Luhačovice, odbor ţivotního prostředí, vydal dne 17. 3. 2010 závazné 

stanovisko k záměru výstavby nového objektu „Viladům Rolf, Luhačovice“. Plánovaný záměr 

z hlediska zájmů státní památkové péče nepřípustný.  

 Odůvodnění: 

V řízení znovu posuzoval záměr novostavby. Památková zóna má zachovat kulturně 

historické a urbanisticko architektonické hodnoty. Novostavba je situována přímo na nároţí 

hlavní komunikační osy směřující z centrálního lázeňského území do Praţské čtvrti. 

Architektonický návrh je hmotově nadsazený a nerespektuje měřítko sousedních památkově 

a architektonicky hodnotných staveb. Je nutno navazovat na jejich objemovou a prostorovou 

skladbu. Novostavba by narušovala vnější prostředí městské památkové zóny. Byla by 

neţádoucí dominantou zastiňující cenné památkové stavby, narušila by hodnoty prostředí. 

I kdyţ byla dokumentace pro územní rozhodnutí v souladu s územním plánem města 

Luhačovice, je třeba při umísťování staveb na pozemcích MPZ dbát na to, aby nebyla 

zhoršena kvalita prostředí a aby hodnota kulturního dědictví byla zachována. 

 

 Závěrem chci dodat, ţe i přes skutečnost, ţe se bude nejspíš jednat o „šuplíkový „ projekt 

jsem tuto práci zpracovával pečlivě a svědomitě. Uţ jen zbývá poloţit řečnickou otázku: 

„ Narušila by novostavba hodnoty prostředí? Je opravdu ţádoucí stále stavět 

v duchu Jurkovičovy architektury?  Bere se vůbec ohled na to, co se líbí, co se chce, co je 

funkční, mladé,…?“  
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