
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

BYTOVÝ DŮM 
DOMESTIC BUILDING 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Ondřej Gilar  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. DAGMAR DONAŤÁKOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2012                   



  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Student Ondřej Gilar 

Název Bytový dům 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Dagmar Donaťáková 

Datum zadání 
bakalářské práce 

30. 11. 2011 

Datum odevzdání 
bakalářské práce 

25. 5. 2012 

V Brně dne 30. 11. 2011 

     .............................................           .............................................      

doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  



  

 

 Podklady a literatura 

směrnice děkana č.19/2011 a přílohy,  
- odborná literatura; 
- platné právní předpisy, Stavební zákon č.183/2006 Sb., Vyhláška č.499/2006 Sb., Vyhláška 
č.268/2009 Sb., související ČSN;  
- kopie katastrální mapy.  

Zásady pro vypracování 

textové a výpočtové přílohy budou napsány výpočetní technikou; 
- výkresy budou zpracovány na bílém papíře s využitím výpočetní techniky, opatřeny 
jednotným popisovým polem (razítkem) a k obhajobě budou předloženy složené do 
příslušných desek velikosti A4 nebo zavázané do textové části;  
- desky budou z tvrdého papíru potažené černým plátnem se zlatým písmem. 
 
  

Předepsané přílohy 

Titulní list 
Zadání VŠKP, doklady od vedoucího bakalářské práce. 
Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 
Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 
Poděkování (nepovinné) 
Obsah 
Vlastní text práce  
Seznam použitých zdrojů 
Seznam použitých zkratek a symbolů 
Seznam příloh 
 
Textová část: 
- studie BP, průvodní a technická zpráva,zpráva požárního zabezpečení objektu, tepelně 
technické posouzení konstrukcí a energetická bilance objektu, posouzení zvukoizolačních 
vlastností konstrukcí, výpisy PSV - v rozsahu probrané látky příslušných odborných 
předmětů. 
 
Výkresová část: 
- situace širších vztahů, technická situace, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých 
podlaží,půdorysy stropů, půdorysy střechy, řezy, pohledy, detaily. 
 
O zpracování specializované části bude rozhodnuto vedoucím DP v průběhu práce studenta na 
zadaném tématu.  

 

.............................................      

Ing. Dagmar Donaťáková 
Vedoucí bakalářské práce 



  

Abstrakt  
 
Projekt třípodlažního bytového domu s pěti byty. V prvním nadzemním podlaží je navržen 
bezbariérový byt. Objekt se nachází v obci Kolomuty, nedaleko Mladé Boleslavi. Má 
obdélníkový půdorys a sedlovou střechu. 
 
 
Klí čová slova 
  
 Stavba, bezbariérový byt, bydlení, Kolomuty 
  
 
Abstract 
  
Project three-storey domestic building with five apartments. In the first floor, there is a 
barrier-free apartment designed. The building is located in the village Kolomuty, near Mlada 
Boleslav. It has a rectangular plan and gable roof. 
 
Keywords 
 
Construction, barrier–free apartment, housing, Kolomuty 
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technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Dagmar 
Donaťáková. 
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Úvod 
 
 
Abstrakt  
 
Projekt třípodlažního bytového domu s pěti byty. V prvním nadzemním podlaží je navržen 
bezbariérový byt. Objekt se nachází v obci Kolomuty, nedaleko Mladé Boleslavi. Má 
obdélníkový půdorys a sedlovou střechu. 
 
 
Klí čová slova 
  
Stavba, bezbariérový byt, bydlení, Kolomuty 
  
 
Abstract 
  
Project three-storey domestic building with five apartments. In the first floor, there is a 
barrier-free apartment designed. The building is located in the village Kolomuty, near Mlada 
Boleslav. It has a rectangular plan and gable roof. 
 
Keywords 
 
Construction, barrier–free apartment, housing, Kolomuty 



  

 
 
 

- BYTOVÝ DŮM - 
 

  
 

MÍSTO STAVBY: Kolomuty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VYPRACOVAL: Ondřej Gilar 

KONTROLOVAL: Ing. Dagmar Donaťáková 



  

a) Identifikační údaje 

1. Zpracovatel projektové dokumentace 
 

Projektant:  Ondřej Gilar 
Adresa:   Nepřevázka 151, Mladá Boleslav 293 01 
Číslo autorizace:  ------- 
Obor autorizace:  / 
 
2. Identifikační údaje investora 

 
Investor:   / 
Adresa:   / 
Sídlo:   / 
IČ:   --- -- --- 
DIČ:   CZ --- -- --- 
 
3. Identifikace stavby 
 
Název stavby:  Bytový dům (dále jen BD) 
Místo stavby:  Kolomuty, Mladá Boleslav 
Katastrální území: Kolomuty, 668541 
Charakter stavby:  Novostavba bytového domu 
Účel stavby:  Bydlení 
 
Způsob provedení stavby: Stavba bude provedena pomocí stavební firmy. 
Rozhodnutí o umístění stavby: Podmínky stanovené stavebním úřadem byly splněny. 
Vliv stavby na životní prostředí: Stavba BD nemá negativní vliv na životní prostředí. 
Údaje charakterizující stavbu: Bytový dům je uvažován jako tří-podlažní, 

nepodsklepený a založený na základových pasech 
z prostého betonu. Nosné zdivo z keramických tvárnic 
Porotherm tl. 300mm. Objekt bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem tl. 200mm. 

 
 

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

 
Stavební parcela č. 311/4 je ve vlastnictví investora a dosud byla vedena jako orná půda. 
Jedná se o nově zastavovanou parcelu v návaznosti na stávající zástavbu, v blízkosti se 
nachází 5 rodinných domů a skladovací hala. 
Komunikace je zavedena až na jihovýchodní hranu parcely. 
Na pozemku č. 311/4 se nenachází žádné stávající stavby, oplocení, stromy ani křoviny. 

 
 



  

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
Provedené průzkumy: 

Na základě hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody, 
proto jsou základové podmínky stanoveny jako nenáročné. 

 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Příjezdová komunikace se již nachází v blízkosti pozemku, přičemž vjezd na parcelu 
bude proveden v souladu s projektem.  

 
 Napojení na technickou infrastrukturu: 

Veřejné sítě jsou provedeny ve stávající komunikaci, na pozemek bude přiveden plyn, 
kanalizace a elektrika (do zděného pilíře na hranici pozemku), dále je přiveden 
vodovod. 

 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Způsob a místa napojení jednotlivých přípojek byly uvedeny předem. 
Architektonické řešení bylo předem schváleno stavebním úřadem v Mladé Boleslavi. 
 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a 
je v souladu se schváleným územním plánem. 
Na průběh stavby bude dohlížet stavební dozor, který zajistí vstupní, mezioperační a 
výstupní kontroly jakosti stavebních prací. 

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

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

Navrhovaná stavba splňuje požadavky platného územního plánu, pozemek je veden 
z větší části jako bydlení individuální, ostatní část jako zeleň soukromá a vyhrazená. 
 
 

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

 
Novostavba samostatně stojícího BD, která neovlivní okolní samostatně stojící domy. 
V souvislosti se stavbou, lze předpokládat dočasné zvýšení  hlučnosti a prašnosti 
v bezprostředním okolí pozemku, zároveň i zvýšená dopravní zátěž na příjezdové 
komunikaci. 
 

 



  

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Předpokládané zahájení stavby:  _ / 201_ 
Předpokládané ukončení stavby: _ / 201_ 
 
Nejprve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a dále práce vnitřní a dokončovaci. 
 

 
i) Statistické údaje 

 
Orientační hodnota stavby: 7  973 220 Kč 
Zastavěná plocha: 224,0 m2 

Obestavěný prostor: 2025,0 m3 

Výška hřebene: 10,5 m 
Počet bytů: 5 
Plocha bytových prostor: 413,4 m2 
Plocha nebytových prostor: 128,0 m2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mladé Boleslavi: 05/2012 



  

Závěr  
 

Předmětem projektové dokumentace je výstavba třípodlažního nepodsklepeného 
bytového domu. 

Účelem je vybudování domu ke klasickému bydlení s pěti bytovými jednotkami. Stavba 
je situována na okraj obce Kolomuty, zhruba 3km od Mladé Boleslavi, kde se nachází veškerá 
občanská vybavenost. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
 
BD – Bytový dům 
PSV – Přidružená stavební výroba 
ČSN – Česká Státní Norma 
ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
 
Zkratka/symbol Jednotka  Popis 

A    m2   plocha 
a     -   součinitel 
b     m   šířka 
h     m   výška 
l     m   délka 
d/D    m   tloušťka 
n     -   počet 
Rdt    kPa   únosnost 
DN    m   průměr 
P     kN   síla 
G    kN/m2   tíha 
ρ     kg/m3     objemová hmotnost 
p     kg/m2   požární zatížení 
R     m2.K.W-1  tepelný odpor 
U    W.m-2.K-1    součinitel tepelného prostupu 
λ     W.m-1.K-1    součinitel tepelné vodivosti 
f     -   poměrné plochy 
HT    W.K-1    měrná ztráta prostupem 
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