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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (3) Vyhláška č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 

Vyhláška č. 323/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) 

Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů a konstrukčních systémů; (8) 

Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a její architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 

nepodsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné 

konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních 

prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. 

Dokumentace podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část B, část C a část D 

v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Bude obsahovat také studie s předběžnými návrhy budovy 

a jejího dispozičního řešení včetně 3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného 

konstrukčního systému a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situací, základů, 

osazení do terénu, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických 

pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. 

Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální 

posouzení objektu a vybraných detailů v rozsahu znalostí BSP. Výstupy: VŠKP bude členěna 

v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 

dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem 

a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 

zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny 

popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 

jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 

provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) “Závěr”. 

Mimo desky student odevzdá poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho 

grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Sylva Bantová, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  
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Předmětem této bakalářské práce je návrh bytového domu v Prostějově. Stavební 

pozemek se nachází na jižním okraji Prostějova nedaleko historického centra. Půdorys 

domu je jednoduchý, obdélníkový. Konstrukční systém domu je stěnový z keramických 

cihel se stropy z prefabrikovaných keramických stropních panelů. Střecha je 

jednoplášťová, plochá. Dům je výškově rozdělen do čtyř nadzemních podlaží, která jsou 

propojena dvouramenným schodištěm s mezipodestami a výtahem. V prvním podlaží se 

nachází pět samostatných garážových stání, sklepní kóje, technická místnost a místnost 

pro uložení kol a kočárků. Na zbylých podlažích je celkem osm bytových jednotek 

různých dispozičních uspořádání. 

Bytový dům, nepodsklepený, výtah, plochá střecha, cihelný blok, Porotherm, 

keramické stropní panely CZ-JW 

 

The subject of this bachelor thesis is to design an apartment building in Prostějov. 

Building plot is situated at south edge of Prostějov near the historic center. House plan is 

simple, rectangular. The building has a wall construction system composed of ceramic 

bricks and ceiling made from prefabricated ceramic panels. The roof is designed as a flat 

warm roof. The building is divided in to four levels above ground. Levels are connected 

by two flights staircase with landing and by an elevator. Five separate garages, cellars, 

utility room and bike/baby carriage room are situated at the first floor. Other levels 

contain of eight apartments of different layouts. 

Apartment building, without basement, elevator, flat roof, brick block, Porotherm, 

ceramic ceiling panels CZ-JW 
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BALCO, Patrik. Knihovna: bakalářská práce. Brno, 2019. 35 s., 200 s. příloh. 
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1 ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby bytového domu v Prostějově. 

Stavební pozemek se nachází na jižním okraji Prostějova nedaleko historického 

centra. Přilehlá zástavba na odvrácené straně ulice je z 2. poloviny 20. století. Jedná se 

o bytové domy o čtyřech podlažích a dále o  rozsáhlý areál základní školy.  Přilehlá strana 

ulice dává příležitost vzniku nové moderní zástavbě. Prvním takovýmto projektem je 

výstavba bytových domů Nová Okružní. V rámci tohoto projektu vznikly 4 moderně 

vyhlížející bytové domy. Na tento trend chce navázat i tato práce. 

Půdorys domu je jednoduchý, obdélníkový. Na sever do ulice Okružní má dům 

minimum okenních otvorů malých formátů a působí uzavřeně. Postupně se dům otevírá 

do okolí a jeho jižní fasáda je prostoupena velkými okny a její celistvost je narušena 

balkony a v posledním podlaží terasami. 

Dům je výškově rozdělen do čtyř podlaží, která jsou propojena dvouramenným 

schodištěm s mezipodestami a výtahem. V prvním podlaží se nachází pět samostatných 

garážových stání, sklepní kóje, technická místnost a místnost pro uložení kol a kočárků. 

Na zbylých podlažích je celkem osm bytových jednotek různých dispozičních 

uspořádání. 

Bytový dům je navržen tak, aby splňoval veškeré technické požadavky kladené 

na stavby dle platných právních předpisů.  
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A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Bytový dům v Prostějově 

b) Místo stavby 

Adresa Prostějov, 796 01 

Katastrální území: Prostějov, KÚ 733491 

Parcelní čísla pozemku: 6370/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník není určen. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno, příjmení: Patrik Balco 

Adresa: Božetěchova 935/6, Olomouc 779 01 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01 – Bytový dům 

SO02 – Zpevněná plocha pro umístění kontejnerů na smíšený odpad 

SO03 – Venkovní parkovací stání 

SO04 – Vsakovací zařízení 

SO05 – Akumulační nádrž na dešťovou vodu 

SO06 – Odlučovač lehkých kapalin 

SO07 – Zpevněná komunikace, asfaltobetonový kryt 

SO08 – Zpevněná komunikace, chodník ze zámkové dlažby 

SO09 – Elektrická přípojka 
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SO10 – Plynovodní přípojka 

SO11 – Vodovodní přípojka 

SO12 – Splašková kanalizační přípojka 

SO13 – Kovové oplocení 

A.3 Vstupní podklady 

K vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Prostějově 

byly použity následující podklady: 

 Zadání bakalářské práce; 

 katastrální mapa Prostějova; 

 platný Územní plán města Prostějova; 

 platné ČSN vztahující se k dané problematice; 

 platné právní předpisy vztahující se k dané problematice; 

 hluková mapa města Prostějova; 

 technické listy od výrobců. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku. 

Stavební pozemek se nachází ve městě Prostějov. Příjezd na pozemek je situován 

ze severní strany a to od místní komunikace, ulice Okružní. Na sever od ulice Okružní 

těsně přiléhá zástavba bytových domů o čtyřech podlažích. V současnosti se pozemek 

využívá jako orná půda. Pozemek je rovinný, bez jakýchkoliv křovin a stromů. 

b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem. 

Projekt bytového domu je v souladu s územním plánem města Prostějov 2018. 

Územní plán stanovil rozvojovou plochu Z14 č. 0670, na které se nachází stavební 

parcela, jako plochu určenou pro rozvoj bydlení v bytových domech s minimální výškou 

10 m a maximální výškou 15 m. Zároveň se musí polovina parkovacích ploch nacházet 

uvnitř objektu. Pozemek je nutné vyjmout z půdního fondu, ve kterém je veden jako orná 

půda. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby. 

Umístěná stavba a její konstrukční řešení jsou v souladu s územním plánem města. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 

Pozemek je nutné vyjmout z půdního fondu. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska dotčených orgánů budou uvedena v Dokladové části E 

projektové dokumentace. 
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů. 

Geologický průzkum nebyl proveden. Dle geologických map je podloží tvořeno 

sprašemi a sprašovými hlínami. Dle radonových map se jedná o území s nízkým 

radonovým indexem.  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 

Navrhovaný objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani na 

zvláštně chráněném území. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území. 

Oblast nespadá do záplavového ani poddolovaného území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území. 

Projekt nebude mít vliv na okolní zástavbu. Dešťová voda ze střechy odvedena do 

retenční nádrže a následně do vsakovací jímky. Dešťová voda z parkovacích stání 

a přilehlé komunikace bude odvedena přes odlučovač do retenční nádrže a pak do 

vsakovací jímky. Zbylé zpevněné plochy budou vyspádovány do přilehlých travnatých 

ploch. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Pozemek je využíván jako orná půda. Na pozemku se nenachází žádné dřeviny 

ani křoviny. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Pozemek je nutné vyjmout z půdního fondu. 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu ze severní strany. 

Zároveň bude z této strany i napojen na technickou infrastrukturu novými přípojkami. 
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Úroveň prvního podlaží je v úrovni terénu. Objekt je vybaven výtahem, kterým se lze 

dostat do zbývajících podlaží. 

m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

V době zpracování dokumentace nebyly žádné takové vazby známé. 

n) Seznam pozemků, podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí. 

Katastrální území:  Prostějov, 796 01 

Parcelní číslo:   6370/1 

Vlastník:    Skoupilová Dagmar, Trávnická 2410/43, 79601 Prostějov 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Orná půda 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

 Není navrženo ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. 

Projekt řeší novostavbu bytového domu 

b) Účel užívání stavby. 

Stavba je určena k trvalému bydlení pro 21-25 osob. V objektu se nachází 

8 bytových jednotek. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 

Výjimka nebyla udělena. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Veškeré požadavky dotčených orgánu jsou zohledněny v projektové dokumentaci 

a budou uloženy v části E Stanoviska dotčených orgánů. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

Stavba není chráněna žádnými dalšími předpisy. 

g) Navrhované parametry stavby. 

Zastavěná plocha:  291 m2 

Obestavěný prostor: 3687 m3 

Užitná plocha: 835 m2 

Počet funkčních jednotek: 8 bytů 

Vlastnosti funkčních jednotek: 2 x 2+kk (49 m2) 

 2 x 2+kk (69 m2) 

 2 x 3+kk (89 m2) 

 1 x 3+kk (91 m2) 

 1 x 4+kk (120 m2) 

Počet uživatelů: 21-25 

Počet parkovacích stání (vnější): 6 stání 

Počet parkovacích stání (vnitřní): 5 stání 

h) Základní bilance stavby. 

Roční spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 sb. pro 18 osob činí 875 m3. 

Průměrná měsíční spotřeba vody činí 73 m3. 

Roční spotřeba elektrické energie je odhadnuta na 33,6 MWh/rok. Spotřeba se 

může výrazně lišit dle chování odběratelů a vybavení bytových jednotek spotřebiči. 

Produkce splaškových vod je odhadnuta na 950 m3. Dům je připojen na městskou 

splaškovou kanalizaci. 

Dešťová voda je svedena do vsakovací jímky na pozemku investora. 

Produkce komunálního odpadu je odhadnuta na 8,7 tuny.  
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i) Základní předpoklady výstavby. 

Předpokládané zahájení stavby: 1. 7. 2019 

Předpokládané ukončení stavby: 5. 12. 2019 

j) Orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady na stavbu, bez zpevněných ploch a přípojek, dle cenového 

ukazatele ve stavebnictví rok 2019 pro domy bytové netypové (5 720,- kč/m3) je odhadnut 

na 21 090 000 Kč. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel objektu  

Objekt bude sloužit k trvalému bydlení osob v samostatných bytových jednotkách. 

Funkční náplň  

První nadzemní podlaží je určeno pro pět parkovacích stání, sklepní kóje, 

technickou místnost a místnost pro kočárky a kola. Zbylá parkovací stání se nacházejí 

venku před objektem a to včetně jednoho parkovacího stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. V ostatních podlažích jsou bytové jednotky. 

Kapacitní údaje  

Objekt je určen pro trvalé bydlení 21-25 osob. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby. 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení  

Půdorys bytového domu je jednoduchý, obdélníkový. Objekt působí moderním 

dojmem, ale není nijak výstřední a tím zapadá do stávající bytové výstavby z 60. let 20. 

století, která se nachází v těsné blízkosti na severní straně za ulicí Okružní. Hlavní vchod 

a vjezdy do garáží se nachází na jižní straně objektu. Další dva vchody jsou na severní 

straně, které vedou ke sklepním kójím a kočárkárně. Schodišťový prostor spolu 

s výtahovou šachtou jsou umístěny uvnitř objektu a přiléhají k severní straně. Celistvost 

jižní fasády narušují okna, lodžie a v posledním podlaží terasy. Barva fasády je bílá se 

soklem v oranžové barvě. Vstupní dveře jsou opatřeny stříškami s hliníkovým rámem 

a akrylátovým sklem. 

Dispoziční řešení  

První podlaží je vyčleněno pro parkování, technickou místnost, sklepní kóje 

a místnost pro uložení kol nebo kočárků. Na dalších podlažích jsou umístěny bytové 
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jednotky. Druhé a třetí podlaží je dispozičně identické. Na čtvrtém podlaží jsou dva 

nadstandartní byty s venkovními terasami. 

Bezbariérové užívání stavby  

Přístup do objektu je bezbariérový. Mezi jednotlivými podlažími se lze pohybovat 

výtahem. Výtah nesplňuje parametry evakuačního výtahu. V domě není žádná z bytových 

jednotek navržena jako bezbariérová. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení  

Do objektu se vstupuje v úrovni chodníku hlavními vchodovými dveřmi. Za 

vchodovými dveřmi se nachází spojovací chodba s poštovními schránkami vedoucí 

k schodišťové chodbě s výtahovou šachtou. Schodiště je navržené jako dvouramenné 

s mezipodestou. Schodiště a výtah propojují mezi sebou všechna podlaží. Do pěti 

jednotlivých garážových stání se vjíždí z jižní strany objektu. Z jednotlivých garážových 

stání lze projít přímo do spojovací chodby. V objektu se nachází další dva vedlejší 

vchody, které vedou přímo ke sklepním kójím, technické místnosti a místnosti pro 

kočárky a kola. 

Technologie výroby  

Dům je určen pouze pro bydlení. Tato část není řešena. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby. 

Bourací práce  

Pozemek je nezastavěný. Bourací práce se nebudou provádět. 

Vytyčení stavby  

Vytyčení stavby a výškové osazení bude provedeno subdodavatelem s patřičnou 

kvalifikací dle projektové dokumentace. 

Zemní práce  
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Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice do hloubky 300 mm. Ornice bude 

uložena v deponii  na stavebním pozemku do maximální výšky 1,5 m. Po dokončení 

stavebních prací bude využita k terénním úpravám. Po skrývce ornice bude proveden 

výkop jámy pro výtahovou šachtu a výkop rýh pro základové pasy. Zemní práce budou 

prováděny strojově. Vykopaná zemina se z větší části odveze mimo staveniště. Budou 

vykopány rýhy pro uložení přípojek. 

Základové konstrukce a podkladní deska  

Základy jsou navrženy jako základové monolitické železobetonové pasy z betonu 

C20/25 a s výztuží B500B. Rozměry základů pod vnějšími stěnami jsou 900/450 mm, 

pod vnitřními stěnami jsou 1150/700 mm a pod stěnami výtahové šachty jsou 650/370 

mm. Základy jsou betonovány přímo do základové spáry. Základy obvodové stěny 

a výtahové šachty jsou dobetonovány ztraceným bedněním až do výšky základových pasů 

vnitřních stěn. Podkladní deska je betonovaná do tloušťky 100 mm a zesílena KARI sítí. 

Na hydroizolaci podkladní desky je dobetonována betonová deska tloušťky 50 mm. 

Svislé nosné obvodové konstrukce  

Obvodová stěna je provedena z cihel Porotherm 44 EKO P+D, zděných na zídící 

pěnu PTH Drifix, a v úrovni soklu z cihel Porotherm 38 P+D, založených na základovou 

maltu PTH Profi AM M10.  Vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihel Porotherm 30 

a Porotherm 30 AKU.  Překlady nad otvory jsou z cihelných překladů Porotherm KP 7.  

Zdivo i překlady budou prováděny dle technologických postupů daných výrobcem. 

Příčky 

Příčky v prvním podlaží jsou provedeny z cihel PTH 8 a PTH 14 zděné na maltu 

M 2,5. Pro zabezpečení dostatečného větrání sklepních kójí jsou příčky mezi kójemi 

vyzděny do výšky 2250 mm a do úrovně stropu doplněny ocelovou sítí s oky. V dalších 

podlažích jsou příčky v rámci jednoho bytu z cihel PTH 11,5 AKU, zděné na maltu M10. 

Vodorovné nosné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou řešené z keramických stropních panelů CZ-JW 240 

tloušťky 240 mm. Panely jsou ukládány na asfaltové pásy přímo na zdivo. V úrovni 

stropní konstrukce jsou vytvořené železobetonové věnce nad nosnými stěnami. 
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Schodiště  

Schodiště spojující podlaží je řešené jako dvouramenné s mezipodestou. Je 

provedeno jako monolitické, železobetonové a je uložené na průvlacích a obvodové stěně. 

Styk konstrukce schodiště a stěny výtahové šachty je opatřen pružnými těsněním, aby se 

předešlo přenosu vibrací od provozu výtahu směrem do zbytku konstrukce bytového 

domu.  

Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce je tvořená stropní konstrukcí posledního podlaží 

a jednoplášťovou plochou střechou s atikou. Spádování střechy je provedené spádovými 

klíny Isover 100 S. Voda ze střechy je odváděna dvěma střešními svody dovnitř 

dispozice, dále do retenční nádrže a je vsakována na pozemku ve vsakovací jímce. 

Výplně otvorů  

Výplně okenních otvorů v obvodové stěně jsou plastová okna s izolačním 

trojsklem. Vstupní dveře do budovy jsou plastové s částečným prosklením izolačním 

trojsklem. Interiérové dveře jsou dřevěné s obložkovou zárubní. Konkrétní provedení 

výplní je uvedeno ve výpisu prvků. 

Komín  

V objektu je umístěn systémový komín Schiedel Absolut typu ABS 18L. Jedná se 

o vícevrstvý izolovaný komín s tenkovrstvou keramickou vložkou. Průměr kouřovodu je 

180 mm a rozměr šachty pro přívod spalovacího vzduchu je 100/230 mm. 

Omítky a obklady  

Fasádní omítka je řešena jako dvouvrstvá. Podkladní vrstva je z tepelněizolační 

omítky Porotherm TM a pohledová vrstva je z omítky Porotherm Universal. Do úrovně 

300 mm nad terénem je pohledová vrstva provedena z mozaikové omítky Cemix. Vnitrní 

omítky jsou jednovrstvé z omítky Porotherm Universal. Obklady jsou použity 

v koupelnách, v kuchyní a na toaletě. Výška obkladů je uvedena ve výkresech půdorysů 

jednotlivých podlaží. 

  



23 

 

Podlahy 

Nášlapná vrstva podlahy ve spojovacích chodbách je z keramické dlažby RAKO. 

Podlahy ve sklepích a garážích jsou opatřeny anhydridovou stěrkou. Podlahy obytných 

místností jsou laminátové. Na toaletách a koupelnách je keramická dlažba RAKO. Místo 

styku stěny a podlahy je opatřeno keramickým soklem nebo lištou z materiálu 

odpovídajícího nášlapné vrstvě. Rozhraní podlah bude opatřeno prahy anebo 

přechodovými lištami. 

Zpevněné plochy  

Zpevněná plocha pro umístění kontejnerů a venkovní parkovací stání a chodníky 

budou provedeny z betonové dlažby BEST. Komunikace vedoucí k parkovacím stáním 

jak vně tak i uvnitř objektu bude provedena z asfaltobetonu. Okapový chodník okolo 

objektu je proveden z betonové dlažby formátu 500/500 a je uložen ve spádu směrem od 

objektu. 

Hydroizolace 

Izolace podkladního betonu proti zemní vlhkosti bude provedena dvěma 

asfaltovými pásy Glastek 40 S Mineral  v celkové tloušťce 8 mm. Izolace bude vyvedena 

nad úroveň terénu. Jako parotěsná vrstva ploché střechy je použit asfaltový pás Glastek 

Al 40 Mineral. Hydroizolace střechy je provedena z podkladního asfaltového pásu 

Glastek 30 S Ultra G. B. a z vrchního asfaltového pásu Elastek 40 Graphite. 

V koupelnách je pod obklady proveden hydroizolační nátěr a to v místech, která by mohla 

přijít do styku s větším množstvím stékající anebo stojaté vody.  

Tepelná izolace  

Objekt není celoplošně zateplen. Sokl obvodového zdiva je zateplen izolací XPS 

prime G Isover tloušťky 80 mm. V překladech nad otvory v obvodové stěně je vložena 

deska tepelné izolace EPS tloušťky 90 mm. Stropní konstrukce mezi prvním a druhým 

podlažím je zateplena izolací EPS 100 tloušťky 40 mm. Střecha je zateplena izolací EPS 

100 S Stabil. 
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e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržená a bude provedená tak, aby při jejím užívání a provozu nevznikalo 

nepřijatelně vysoké riziko nehod nebo poškození. Negativní účinky výstavby, jako je 

hlučnost a prašnost, musí být omezeny na minimum, tak aby nepřesáhli limity dané 

legislativou. Při realizaci výstavby budou dodržovány veškeré bezpečností předpisy. 

f) Stavební fyzika 

Stavba je navržena tak, aby splnila všechny požadavky z hlediska stavební fyziky, 

které jsou zaneseny v právních předpisech. Budova je zařazena podle součinitele prostupu 

tepla do třídy B – úsporná. Veškeré výpočty a posudky týkající se stavební fyziky jsou ve 

složce č. 6. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Veškeré požadavky a posudky z hlediska požární ochrany konstrukcí jsou ve 

složce č. 5. 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení. 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti dle zpracované 

dokumentace. Zhotovitel vypracuje plán kvality a kontrolní a zkušební plán, tak aby bylo 

dosaženo požadované kvality materiálu a provedení prací. 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí. 

Projekt bytového domu neobsahuje žádné konstrukce ani materiály, které by 

vyžadovaly použití netradičních postupů nebo zvláštních požadavků na provádění. 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. 

Zhotovitel vypracuje dokumentaci v rozsahu stanoveným právními předpisy. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných měření 

a zkoušek. 

Zhotovitel vypracuje plán kvality a kontrolní a zkušební plán. Kontroly budou 

důkladné a systematické a budou v rozsahu vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. 
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3 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout projektovou dokumentaci pro provedení stavby 

nepodsklepeného bytového domu. Vyřešit dispozici budovy s návrhem vhodné 

konstrukční soustavy a nosného systému a vyřešení osazení objektu do terénu při 

respektování okolní zástavby. 

Byla zpracována dokumentace podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., která obsahuje 

část A, část B, část C a část D. Část A obsahuje průvodní zprávu. Část B obsahuje 

souhrnnou technickou zprávu. Část C je doložena třemi situačními výkresy. Část D 

obsahuje zprávu popisující stavebně-konstrukční řešení, stavební výkresy a požárně 

bezpečnostní řešení. Výkresy části D obsahují půdorysy, svislé řezy, technické pohledy 

a další nezbytné výkresy, které jsou potřebné pro bezchybnou realizaci stavby. 

Práce obsahuje architektonickou studii bytového domu spolu s jeho 3D 

vizualizacemi. 

Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré technické požadavky na ni 

kladené platnými právními předpisy. Tato část je doložena zpracovanou technickou 

zprávou stavební fyziky. 

Tato práce překládá funkční návrh bytového domu, který odpovídá požadavkům 

a potřebám dnešního moderního člověka. 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

1NP První nadzemní podlaží 

2NP Druhé nadzemní podlaží 

3NP Třetí nadzemní podlaží 

4NP Čtvrté nadzemní podlaží 

AKU Akustický 

AP Asfaltový pás 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

bj Činitel teplotní redukce konstrukce [-] 

č. Číslo 

ČSN Česká státní norma 

ČSN IEC Česká verze normy vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci 

v elektrotechnice 

DN Světlost 

EPS Expandovaný polystyren 

fRsi Teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

g Stálé zatížení [kN] 

HT Měrná ztráta prostupem tepla [W ∙ K] 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

CHÚC Chráněná úniková cesta 

K .ú. katastrální území 

Lnw Laboratorní hodnota normované hladiny akustického tlaku kročejového 

zvuku  [dB] 

Lnw´ Stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového vzduchu [dB] 

M Měřítko 

NÚC Nechráněná úniková cesta 

Ozn. Označení 

P. č. Parcelní číslo 

P+D Profi Dryfix 

PE Polyethylen 

PHP Přenosný hasicí přístroj 
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PT Původní terén 

PTH Porotherm 

PÚ Požární úsek 

PVC Polyvinylchlorid 

q Nahodilé zatížení [kN] 

R Tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 

Rse  Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2.K/W] 

Rsi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2.K/W] 

RŠ Revizní šachta 

Rw Vážená (laboratorní) vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Rw´ Stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Sb. Sbírky 

SPB Stupeň požární bezpečnosti 

SV Světlá výška 

tab. Tabulka 

TI Tepelní izolace 

Tl. Tloušťka 

TM Termoizolační 

UN,20 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [m2.K/W] 

Uni Universal 

Upas,20 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní domy [m2.K/W] 

Urec,20 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla  [m2.K/W] 

UT Upravený terén 

VŠKP Vysokoškolská kvalifikační práce 

XPS Extrudovaný polystyren 

ŽB   Železobeton 

λ Součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 

Өi Návrhová vnitřní teplota [°C] 
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6 SEZNAM PŘÍLOH 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

1. Architektonická studie  20xA4 

2. Seminární práce  10xA4 

Složka č. 2 – C situační výkresy 

3. Situační výkres širších vztahů, M 1:1000 C.01 2xA4 

4. Celkový situační výkres, M1:400 C.02 2xA4 

5. Koordinační situační výkres, M 1:100 C.03 4xA4 

složka č. 3 –  D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

1. Půdorys 1NP, M 1:50 D.1.1.01 8xA4 

2. Půdorys 3NP, M 1:50 D.1.1.02 8xA4 

3. Půdorys 4NP, M 1:50 D.1.1.03 8xA4 

4. Podélný svislý řez A-A´, M 1:50 D.1.1.04 8xA4 

5. Příčný svislý řez B-B´ a C-C´, M 1:50 D.1.1.05 8xA4 

6. Pohledy, M 1:100 D.1.1.06 4xA4 

7. Půdorys ploché střechy, M 1:50 D.1.1.07 8xA4 

8. Detail A – Provedení soklu, M 1:5 D.1.1.08 4xA4 

9. Detail B – Provedení atiky, M 1:5 D.1.1.09 2xA4 

10. Detail C – Střešní výlez, M 1:5 D.1.1.10 2xA4 

11. Detail D – Osazení okna, M 1:5 D.1.1.11 4xA4 

12. Detail E – Střešní vpusť, M 1:5 D.1.1.12 2xA4 

13. Detail F – Vchodové dveře, M 1:5 D.1.1.13 2xA4 

14. Výpis prvků 3NP  4xA4 

15. Výpis prvků střechy  2xA4 

16. Výpis skladeb  8xA4 

17. Výpis zámečnických prvků  2xA4 

složka č. 4 – D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

1. Výkres sestavy dílců – strop 3NP, M 1:50 D.2.1.01 4xA4 
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2. Výkres sestavy dílců – strop 4NP, M 1:50 D.2.1.02 4xA4 

3. Půdorys základů, M 1:50 D.2.1.03 4xA4 

4. Výpočet odvodnění střechy  3xA4 

5. Výpočet schodiště  3xA4 

6. Výpočet základů  4xA4 

7. Výpočet parkovacích stání  2xA4  

složka č. 5 – D.1.3 požárně bezpečnostní řešení 

1. Technická zpráva  16xA4 

2. Stanovení požárního rizika PÚ  10xA4 

3. Situace, M 1:400 D.1.3.01 2xA4 

4. Výkres požárního řešení 1NP, M 1:100 D.1.3.02 2xA4 

5. Výkres požárního řešení 2NP, M 1:100 D.1.3.03 2xA4 

6. Výkres požárního řešení 3NP, M 1:100 D.1.3.04 2xA4 

7. Výkres požárního řešení 4NP, M 1:100 D.1.3.05 2xA4 

složka č. 6 – Stavební fyzika 

1. Stavební fyzika, technická zpráva  9xA4 

2. Stavební fyzika, výpočtová část  11xA4 

 

 

 


