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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se 3 nadzemními a 

1 podzemním podlažím. Bytový dům je umístěn ve Valašských Kloboukách, konkrétně 

na parcele č. 2100/2 v ulici Luční. V budově se nachází celkem 6 bytových jednotek. 

V suterénu je navržena technická místnost, skladovací kóje a sušárna. Vstup do objektu 

se nachází v prvním nadzemním podlaží z východní strany. Dále jsou zde navrženy 2 

bytové jednotky 3+KK, kočárkárna a úklidová místnost. V druhém nadzemním podlaží 

jsou 2 byty 3+KK. Třetí nadzemní podlaží je totožné s druhým. Celková možná ubytovací 

kapacita je pro 20 osob. Veškeré nosné svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic 

Porotherm, pouze obvodové zdivo suterénu je z betonových tvárnic ztraceného bednění. 

Stropní konstrukce je rovněž navržena ze systému Porotherm. Zastřešení objektu je 

řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby, jejíž součástí je také základní posouzení objektu z hlediska stavební 

fyziky. 

Klíčová slova 

Bytový dům, novostavba, projektová dokumentace, bakalářská práce, zděná 

konstrukce, jednoplášťová plochá střecha 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the design of an apartment house with 3 overland 

and 1 underground floor. The Apartment house is located in Valašské Klobouky, namely 

on parcel no. 2100/2 in the street Luční. The building has a total of 6 dwelling units. In 

the basement is designed technical room, storage cubit, and drying room. The entrance to 

the building is located on the first floor from the eastern side. In addition, there are 2 

dwelling units 3 + KK, a stroller and a cleaning room. In the second above ground floor 

there are 2 flats 3 + KK. The third above-ground floor is identical to the other. The total 

possible accommodation capacity is for 20 people. All supporting vertical constructions 

are made of Porotherm ceramic blocks, only the external walls of the basement are made 

of concrete blocks of the lost formwork. The ceiling structure is also designed from the 

Porotherm system. The roofing of the building is solved by a warm flat roof. The thesis 

contains project documentation for the implementation of the building, which also 

includes a basic assessment of the building in terms of construction physics. 

 

Keywords 

Apartment building, new building, project documentation, bachelor thesis, 

masonry construction, warm flat roof 
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Úvod 

 Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby. 

 Bakalářská práce se zabývá konstrukčním a dispozičním řešením novostavby 

bytového domu ve Valašských Kloboukách na parcele č. 2100/2 v ulici Luční. Pozemek, 

na kterém je plánovaná výstavba, je po celé ploše travnatý a mírně svažitý. Na jižní a 

západní straně je obklopen místní komunikací. Vstup do objektu je situován z východní 

strany. Budovu tvoří 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V podzemní části se nachází 

technická místnost, skladovací kóje, sušárna a sklad pro údržbu domu. V 1. nadzemním 

podlaží, kde je taky vstup do objektu, se nachází 2 bytové jednotky 3+KK, kočárkárna 

a úklidová místnost s výlevkou. V druhém nadzemním podlaží jsou 2 byty 3+KK. Třetí 

nadzemní podlaží je totožné s druhým. Celková možná ubytovací kapacita je pro 20 osob. 

K objektu přiléhá parkovací plocha o 14 parkovacích stání, z toho 2 jsou pro osoby 

s omezenou schopností pohybu.  

Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována v souladu se 

Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 398/2006 Sb. ve 

znění pozdější předpisů a platných norem ČSN a EN. 

Práce je rozdělena na hlavní textovou část a přílohy. V hlavní textové části jsou 

zpracovány technické zprávy. V přílohách se nachází jednotlivé části projektové 

dokumentace s textovou a projektovou dokumentací. 
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1. Průvodní zpráva 

1.1. Identifikační údaje 

1.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  BYTOVÝ DŮM  

Místo stavby: Valašské Klobouky, 766 01, ulice Luční 

Katastrální území: Valašské Klobouky [776319] 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel stavby: Budova pro hromadné bydlení 

Stavba je umístěna na parcele: 

1.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Valašské Klobouky 

Masarykovo náměstí 189 

766 01 Valašské Klobouky 

1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel:  Karel Repatý 

 Újezd 330 

763 25, Újezd 

1.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO-01 Bytový dům 

SO-02  Plocha pro pozemní komunikaci, parkovací stání  

SO-03  Přípojka splaškové kanalizace 

SO-04  Přípojka elektro NN  

Parcela 

číslo 

LV Druh pozemku/ 

využití 

Celková 

výměra (m2) 

Vlastník 

2100/2 10001 Trvalý travnatý 

porost 

17274 Valašské Klobouky 
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SO-05  Přípojka vodovodu  

SO-06  Přípojka teplovodu  

SO-07  Přípojka sdělovacího kabelu 

SO-08 Dešťová kanalizace 

1.3. Seznam vstupních podkladů 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Katastrální mapy 

- Podklady o existenci sítí 

- ČSN a související technické a legislativní předpisy (stavební zákon) 

- Fotodokumentace a osobní průzkum 
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2. Souhrnná technická zpráva B 

2.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Novostavba bytového domu se bude nacházet na parcele č. 2100/2 ve 

Valašských Kloboukách, kde se již nachází více bytových domů. Stavební 

pozemek je ve vlastnictví investora a nachází se na ulici Luční. Okolními 

parcelami jsou 2100/4(ulice Luční), 4351/5, 2119/1, 2117/1, 2100/24. Příjezd 

k objektu bude z jižní strany pozemku po místní komunikaci na parc. č. 2100/4. 

Pozemek se svažuje směrem k příjezdové komunikaci. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující, nebo územním 

souhlasem  

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. Stavbou budou dodrženy všechny obecné 

požadavky na využití území. Umístění a realizace stavby na předmětné parcele je 

v souladu s územním plánem a cíli a záměry územního plánování. 

 

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

úprav podmiňujících změnu v užívaní stavby 

Území je v souladu s územně plánovací dokumentací. Projekt je vypracován 

pro sloučené územní rozhodnutí a stavební řízení/ohlášení. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky v době zpracování projektové 

dokumentace známy. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje vyjádření dotčených orgánů a 

organizací státní správy. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů 

zařizuje stavebník v rámci řízení. 

Stavba nepodléhá jiným požadavkům z jiných právních předpisů. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden geologický průzkum podloží, průzkum působení radonu a 

hydrogeologický průzkum. Na základě těchto průzkumů byla zjištěna únosnost 

málo propustné zeminy o hodnotě 375 kPa. Nezámrzná hloubka se nachází v 

hloubce 0,9 – 1,1 m pod okolním terénem. Radonové riziko je zde minimální. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Netýká se tohoto stavebního záměru. 

 

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

Oblast nespadá do záplavového ani do poddolovaného území. 

 

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

odtokové poměry v území  

Objekt nebude mí negativní dopad na okolní stavby, pozemky dále na 

okolí a odtokové poměry. Druh pozemku je k tomuto záměru určený. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace nejsou známy. Stromy se vyskytují v malém 

množství na zadní straně pozemku. Tyto stromy nijak nebrání plynulému průběhu 

stavby. K demolici zde nedojde. Pozemek je čistý a travnatý. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Požadavky na zábory zemědělských pozemků, nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa se zde nevyskytují. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě  

Novostavba bude napojena na dopravní infrastrukturu – ulice Luční. Jedná 

se o místní komunikaci, která vede po jižní a západní straně pozemku. 

Komunikace má šířku 5,0 m a obsahuje i veřejná parkovací stání.  

V Současnosti se na pozemku nenachází žádné přípojky. Pozemek bude 

před uskutečněním stavby napojen na inženýrské sítě vodovod, teplovod, 

splašková kanalizace, elektro NN a na sdělovací kabely. 

 

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

Nejsou známy, popřípadě budou řešeny při realizaci. 

 

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

parc. č.   2100/2 k.ú Valašské klobouky 

plocha parcely: 17 274 m2 

vlastník:  Valašské Klobouky 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Sousední pozemky: 

parcela č.:   2100/4 k.ú. Valašské klobouky 

plocha parcely: 18 800 m2 

vlastník:  Město Valašské Klobouky 

 

parcela č.:   4351/5 k.ú. Valašské klobouky 

plocha parcely: 377 m2 

vlastník:  Město Valašské Klobouky 



16 
 

parcela č.:   2117/1 k.ú Valašské klobouky 

plocha parcely: 1439 m2 

vlastník:  Město Valašské Klobouky 

 

parcela č.:   2100/24 k.ú Valašské klobouky 

plocha parcely: 712 m2 

vlastník:  Město Valašské Klobouky 

 

parcela č.:   2116/2 k.ú Valašské klobouky 

plocha parcely: 1251 m2 

vlastník:  Olejník Stanislav 

2.2. Celkový popis stavby 

2.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu objektu pro bydlení. Objekt je po celé ploše 

podsklepen. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní. K objektu přiléhá 

14 parkovacích stání, z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

V bytovém domě je navrženo 6 bytových jednotek o celkovém součtu 20 osob. 

b) Účel užívání stavby 

Objekt je určen pro bydlení 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky 

a úlevová opatření na řešenou stavbu. Objekt splňuje bezbariérový vstup do 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické 

podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům 

vyplývajících z jiných právních předpisů. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt nepodléhá zvláštní ochraně (kulturní památka, vojenský objekt, 

ochrana obyvatelstva atd.) 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.)  

Celková zastavěná plocha:  267,23 m2  

Zpevněné plochy:   663,50 m2  

Celkový obestavěný prostor:  3605,36 m2 

Počet bytových jednotek:  6 bytových jednotek 

Počet ubytovaných osob:  20 osob 

Počet nadzemních podlaží:  3 podlaží 

Počet podzemních podlaží:  1 podlaží 

Seznam bytových jednotek:   1.NP – 2x 3+KK 

     2.NP – 2x 3+KK 

     3.NP – 2x 3+KK  

 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

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

třída energetické náročnosti budov apod. 

Odhad splaškových vod dle Vyhlášky č.120/2011Sb.: 

  Qrok = 35 m3/rok/os. 

  Qrok = 35×20 = 700 m3/rok 

   

  Odhad dešťových vod: 

Dešťová voda bude odváděna pomocí svislých svodů mimo stavbu a 

vsakována do okolního terénu. 
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Energetický štítek obálky budovy je vyřešen v části – Stavební fyzika.  

Dle Uem spadá budova do kategorie B. 

Nakládání s odpady: 

Nakládání s odpadem při užívání stavby bude zabezpečeno pomocí 

místního systému komunálního odpadového hospodářství 

 

Spotřeba vody dle Vyhlášky 428/2001 Sb.: 

20 obyvatel, 36 m3/rok/os. = 720 m3/rok = 2170 l/den 

Průměrná denní spotřeba vody: Qp = 2170 l/den 

Maximální denní spotřeba vody: Qm = Qp × kd = 2170 × 1,5 = 3255 l/den 

 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Předpokládá se započetí stavby v létě 2019 a dokončení do 2,5 let od 

udělení souhlasu se stavbou. Členění na etapy bude upřesněno pomocí časového 

harmonogramu dle dohody se zhotovitelem. 

 

j) Orientační náklady stavby 

25 250 000 Kč. 

 

2.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

2.2.2.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešené území se nachází na území obce Valašské Klobouky 

určenému k zastavění k trvalému bydlení. Území je územním plánem 

označeno jako plocha pro hromadné bydlení. Pozemky jsou vedeny 

jako obecná plocha a jsou ve vlastnictví města Valašské Klobouky.  

Celková plocha pozemku je 17 274 m2. Stavba je situována na poslední 

volnou část pozemku na západní straně. Příjezd na pozemek bude 

k řešenému objektu umožněn po místní komunikaci na hranici 

pozemku podél jeho jižní hranice. 
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2.2.2.2. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

Stavba je čtyřpodlažní, celoplošně podsklepená s plochou 

jednoplášťovou střechou se sklonem 3%, atika stavby je v jedné úrovni 

ve sklonu 6%, maximální výška objektu je 10 m.  

Maximální půdorysný rozměr stavby 22,8 x 12,6 m. V prvním 

nadzemním podlaží objektu je vstup do BD, 2 jednotky celkem pro 

6 osob a kočárkárna s úklidovou místností. Ve druhém a třetím 

nadzemním podlaží se nacházejí 4 byty s celkovým součtem pro 

14 osob. Třetí nadzemní podlaží je stejné jako 2NP. Povrch stavby tvoří 

bílá a šedá silikátová tenkovrstvá fasádní omítka, sokl budovy bude 

z dekorativní marmolitové omítky. Stavba je navržena z keramických 

tvárnic, stropní konstrukce je keramobetonový skládaný strop, 

obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS tloušťky 200 mm, v soklové části tl. 140 mm. 

 

2.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o nevýrobní objekt a slouží pro bydlení. Všechny bytové jednotky 

jsou přístupné ze společných prostor. Vytápění, ohřev TUV a ostatní technologie 

nutné pro provoz budovy budou umístěny v suterénu v technické místnosti. 

Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn od jihu. Vjezdem na obecní komunikaci 

místního významu. Vstup do objektu bude zajištěn od východu. 

 

2.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Požadavky na bezbariérové řešení jsou legislativně dány vyhláškou 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. V navrhovaném objektu je navržen pouze vstup do budovy jako 

bezbariérový. Jednotlivé bytové jednotky nesplňují požadavky na bezbariérové 

užívání.  
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2.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Předpokladem pro bezpečné užívání stavby je dodržení obecně platných 

požadavků na stavby, resp. daný druh stavby. Tyto požadavky specifikuje 

zejména vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby s odkazy na 

příslušné technické normy. Pokud bude stavba realizována podle projektové 

dokumentace, bude tyto požadavky splňovat. 

 

2.2.6. Základní charakteristika objektů 

2.2.6.1. Stavební řešení 

Objekt má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Půdorysně 

má tvar obdélníku o maximálních rozměrech 12,8 x 22,4m. Výška horní 

hrany atiky je 9,9m nad podlahou v 1.NP. Konstrukční výška je ve všech 

podlažích 3,0m. Přístup do bytového domu je po nově navržené zpevněné 

ploše z betonové zámkové dlažby. Součástí zpevněných ploch je i 14 

parkovacích stání včetně 2 míst pro invalidy. Nosný kombinovaný 

konstrukční systém tvoří obvodové a vnitřní nosné zdivo, které je založeno 

na ŽB základových pasech. 

 

2.2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 

  Základové konstrukce 

Bytový dům bude založen na základových pasech z prostého 

betonu třídy C20/25.  Základová spára bude v nezámrzné hloubce, která 

začíná 0,9m pod terénem a bude rovněž minimálně 0,85m v rostlém terénu 

(v případě násypů). Podkladní betonová deska bude provedena v tloušťce 

150 mm z prostého betonu třídy C20/25. V místech pod nenosnými 

příčkami bude podkladní betonová deska vyztužena KARI sítí Ø8mm, oka 

150x150mm.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo 3 nadzemních podlaží je navrženo z keramických 

tvárnice Porotherm 30 Profi (d/š/v: 247/300/249 mm, U=0,5 W/m2K, RW 
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= 48 dB, požární odolnost REI 180 DP1) na zdicí maltu Porotherm Profi 

pro tenké spáry (Pevnost v tlaku 10 MPa). Zdivo bude kompletně 

zatepleno certifikovaným zateplovacím systémem ETICS 

z expandovaného polystyrenu EPS 100 F v tloušťce 200 mm.  (λd = 0,037 

W/m2K) a z vnější strany opatřeno povrchovou úpravou ze silikátové 

tenkovrstvé omítky. 

 

Obvodové zdivo suterénní části objektu se skládá z betonových 

tvarovek ztraceného bednění značky BEST o tloušťce 300 mm 

(d/š/v:500/300/250 mm) vyztuženo betonářskou výztuží. Z vnější strany 

od zeminy jsou suterénní stěny zatepleny extrudovaným polystyrenem 

XPS (Styrodur 3000 CS, λd = 0,037 W/m2K) v tloušťce 140mm. 

 

Vnitřní nosné zdivo v 1.PP, 1.NP, 2.NP a v 3.NP: 

a) Keramické tvárnice Porotherm 30 Profi (d/š/v: 247/300/247 mm, 

U=0,5 W/m2K, RW = 48 dB, požární odolnost REI 180 DP1) 

v tloušťce 300 mm na zdicí maltu Porotherm Profi pro tenké spáry 

(Pevnost v tlaku 10 MPa). 

b) Keramické tvárnice Porotherm 30 AKU SYM (d/š/v: 247/300/238 

mm, U=0,9 W/m2K, RW = 58 dB, požární odolnost REI 180 DP1) na 

zdicí maltu Porotherm Profi pro tenké spáry (Pevnost v tlaku 10 MPa). 

Určená především jako mezibytová nosná stěna. 

 

Vnitřní nenosné zdivo z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi 

(d/š/v: 497/115/249 mm, U=1,4 W/m2K, RW = 43 dB, požární odolnost 

EI 120 DP1) v tloušťce 115 mm na zdicí maltu Porotherm Profi pro tenké 

spáry (Pevnost v tlaku 10 MPa). 

 

Vodorovné stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena z keramobetonového skládaného 

stropu Porotherm tloušťky 250 mm. Je tvořena nosníky POT různých 

délek a MIAKO vložkami v osových vzdálenostech 625 a 500 mm. 



22 
 

Zálivkový beton je v tl. 60 mm nad vložkami a po celé ploše vyztužen 

KARI sítí Ø4 mm, oka 150x150mm. V místě nenosných příček je 

vyztužení navrženo pomocí většího počtu POT nosníků pod příčkou viz 

PD. 

Překlady v obvodové stěně v suterénu jsou prefabrikované 

železobetonové překlady značky BEST – UNIKA 10 (š/v: 100/190) 

různých délek. Jsou uloženy po 3ks vedle sebe, viz PD.  

Překlady v obvodové stěny v nadzemní části jsou poskládány do 

sestavy ze 3 ks překladů Porotherm KP7 (š/v: 70/238 mm) a doplněny 

tepelnou izolací z EPS 100 F a tepelně izolačním dílcem Porotherm Vario 

pro osazení venkovní rolety.  

Překlady ve vnitřních nosný stěnách jsou tvořeny sestavou 4 ks 

překladů Porotherm KP7 (š/v: 70/238 mm). 

Překlady ve vnitřních nenosných stěnách tl. 115 mm jsou navrženy 

z plochých překladů Porotherm KP 11,5 (š/v: 115/71 mm) 

 

Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové 

s podestovým nosníkem z betonu C20/25 a betonářské výztuže B500B. 

 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha 

se spádem 3 % s vnitřními vtoky. Výška atiky je 1000 mm se spádem 6 %. 

Vrstva střešní konstrukce je navržena jako obrácená plochá střecha, kterou 

tvoří parotěsná vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm, 

spádové klíny z EPS 100 se spádem 3 %, hlavní hydroizolační vrstvou 

z PVC folie Fatrafol 818/V po obou stranách opatřena ochrannou 

geotextílií, tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS (Styrodur 

4000 CS, λd = 0,035 W/m2K) tloušťky 220 mm, zatížená praným říčním 

kamenivem frakce 16/32 mm. 
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Hydroizolace  

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržen ve dvou vrstvách 

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 

2x4mm, která zároveň brání pronikání radonu do objektu.  

Hydroizolace balkonové konstrukce je navržena ze dvou vrstev 

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 

2x4mm. 

Hydroizolace římsy nad balkonem je řešena pomocí fólie z PVC 

Fatrafol 810/V tl. 2 mm, mechanicky kotvená. 

Hydroizolace střešní konstrukce je taky navržena z folie z PVC 

Fatrafol 818/V tl. 2 mm po obou stranách chráněná geotextilií, přitížená 

praným říčním kamenivem.  

 

 Tepelná izolace 

Tepelná izolace obvodové stěny nadzemní části je 

z expandovaného polystyrenu EPS 100 F (λd = 0,037 W/m2K) tloušťky 

200 mm.  

Tepelná izolace obvodové suterénní stěny je z extrudovaného 

polystyrenu XPS Styrodur 3000 CS (λd = 0,037 W/m2K) tloušťky 140 mm.  

Tepelná izolace v podlaze v suterénu je navržena z expandovaného 

polystyrenu EPS 70 (λd = 0,039 W/m2K) tloušťky 2 x 30 mm. 

Tepelná izolace střešní konstrukce je složena ze 2 vrstev. První 

vrstva je zároveň i spádovou vrstvou a je z expandovaného polystyrenu 

EPS 100 ((λd=0,037 W/m2K) v minimální tloušťce 40 mm. Druhou vrstvu 

tvoří extrudovaný polystyren XPS se sníženou nasákavostí Styrodur 4000 

CS (λd=0,035W/m2K) v tloušťce 220 mm. 

   

Konstrukce klempířské, truhlářské a zámečnické jsou detailně vypsány 

v jednotlivých přílohách D.1.1.16 až D.1.1.19. 

 

Skladby podlahových konstrukcí a svislých konstrukcí jsou detailně 

popsány v příloze D.1.1.15 Výpis skladeb konstrukcí. 
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 Vnitřní rozvody a instalace 

Rozvody elektřiny budou provedeny z kabelů CYKY vedených 

v drážkách ve zdivu. Rozvody podlahového vytápění budou v konstrukci 

podlahy. Vodovodní potrubí bude plastové a bude vedeno ve stěnách a 

předstěnách. Kanalizační potrubí je svedeno do místní splaškové 

kanalizace pomocí plastového kanalizačního potrubí a odvětráváno 

prostupem ve střešní konstrukci. 

 

Výplně otvorů 

Všechna okna jsou plastová z vnější strany v barvě zlatého dubu a 

z vnitřní strany v barvě bílé např. Vekra. 

  Stavební hloubka rámu je 82 mm.  

  Počet komor: šestikomorový rám 

  Deklarovaná hodnota součinitele prostupu tepla: Uw = 0,71 W/m2K 

  Typ zasklení: izolační trojsklo 4/16/4/16/4 mm 

  Rámeček zasklení – TGI Spacer 

  Součinitel prostupu tepla izolačním trojsklem: Ug = 0,6 W/m2K 

  Součinitel prostupu tepla rámem: Uf = 0,89 W/m2K 

  Lineární činitel prostupu zasklením: Ψg = 0,033 W/m2K 

  Rozměry šířka/výška [mm]: 

   O1: 1500x750 

   O2: 1750x750 

   O3: 1250x750 

   O4: 1500x1500 

   O5: 2000x1500 

   O6: 1000x1500 

   O7: 1750x1500 

   O8: 1250x1500 

   O9: 2500x1500 

   O10: 1750x1000 

   O11: 1750x2350 
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   O12: 750x1500 

   O13: 1000x750  

    

 

Vstupní dveře do objektu jsou navrženy taky z plastového rámu 

např. VEKRA. Profil Vekra Komfort EVO se stavební hloubkou 82 mm. 

  Typ zasklení: izolační výplň 

  Deklarovaná hodnota součinitele prostupu tepla: Ud = 0,93 W/m2K 

  Součinitel prostupu tepla rámem: Uf =1,4 W/m2K 

Rozměry šířka/výška [mm]: 

    1860x1970 mm 

   

2.2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita. 

Navržené konstrukce splňují požadavky na mechanickou odolnost 

a stabilitu. 

2.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení: 

2.2.7.1. Technické řešení 

Vodovod, splašková kanalizace, elektro NN, teplovod a sdělovací 

kabely budou napojeny do místní technické infrastruktury. Dešťová 

kanalizace bude vyvedena mimo objekt a vsakována do okolního terénu. 

Dále bude v objektu nucené větrání na WC vyvedené na střechu objektu a 

podlahové vytápění. Zdrojem vytápění a ohřevu TV bude výměníková 

stanice napojená na místní teplovod umístěna v suterénu v technické 

místnosti. Výměníkové stanice budou dvě zvlášť pro vytápění a pro ohřev 

teplé vody.  

2.2.7.2. Výčet technických a technologických zařízení 

Elektroinstalace, vodovod, vnitřní dešťová a splašková kanalizace, 

podlahové vytápění, nucené větrání na WC. 

2.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Je řešeno samostatnou přílohou. Viz část D.1.3 – Požárně bezpečnostní 

řešení. 
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2.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelné ztráty byly vypočítány v návaznosti na platnou ČSN 730540. 

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované hodnoty dle 

normy ČSN 730540-2. Podrobněji viz příloha E Základní posouzení z hlediska 

stavební fyziky 

b) Energetická náročnost stavby 

Dle obálkové metody byl objekt zařazen do kategorie energetické 

náročnosti budovy jako: B – ÚSPORNÁ. Podrobněji viz příloha E Základní 

posouzení z hlediska stavební fyziky.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není řešeno. 

2.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

Konstrukční řešení a technická zařízení budov zabezpečují splnění všech 

hygienických a dalších podmínek. Stavba a její provoz jako celek nevyvozují pro 

okolí škodlivé vibrace, hluk, prašnost apod. 

Všechny požadované místnosti jsou přímo osvětleny. Větrání je navrženo 

přímé okny a na WC je navrženo nucené větrání vyústěné přes instalační šachtu 

na střechu objektu. Vytápění objektu je zajištěno podlahovými rozvody s ohřevem 

teplé vody pomocí výměníkové stanice napojené na místní teplovod.  

Splaškové vody budou odváděny do veřejného řadu jednotné kanalizace. 

Dešťové vody budou svedeny do vsaku na pozemku. 

Objekt se nachází v okraji města Valašské Klobouky. Okolní zástavba 

odpovídá navrhovanému účelu budovy. Komunikace k objektu je vedlejší a velmi 

málo frekventovaná. 

Bytový dům není ohrožený žádnými nadměrnými vibracemi, hlukem nebo 

prašností. V této části obce se nenachází žádná průmyslová zóna, dálnice, 
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železniční trať, výrobní provozovna nebo jiný potencionální zdroj nadměrného 

hluku, vibrací nebo prašnosti, který by mohl ohrožovat zdraví nebo klidné užívání 

objektu.  

2.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana proti pronikání radonu z podloží a zemní vlhkosti bude provedena 

z asfaltových pásů. Tato vrstva slouží současně jako hydroizolace stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není uvažováno v technické dokumentaci 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se výskyt jevů, které by v této oblasti způsobily technickou 

seizmicitu. 

d) Ochrana před hlukem 

Průběh realizace stavby bude probíhat způsobem nenarušujícím běžný 

provoz a klid okolí. Stavební práce vykazující vyšší hlučnost budou prováděny 

pouze ve všední dny v pracovní době od 7:00 do 16:00.  

V okolí objektu se nenacházejí žádné zdroje hluku, které by obyvatele 

ohrožovaly nadměrným hlukem.   

V blízkosti se nenachází žádná průmyslová zóna, dálnice, výrazně zatížená 

pozemní komunikace, železniční trať, výrobní provozovna nebo jiný 

potencionální zdroj nadměrného hluku, vibrací nebo prašnosti, který by mohl 

ohrožovat zdraví nebo klidné užívání objektu. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Není nutno řešit protipovodňová 

opatření. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není uvažováno v technické dokumentaci. 
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2.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

2.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Veškeré přípojky budou nově zřízeny a napojeny na jižní hranici pozemku 

do místní technické infrastruktury. Dešťová kanalizace bude svedena do 

vsakovacího systému na pozemku investora. Splaškové odpadní vody budou 

napojeny na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci. Dále bude provedena silová 

přípojka NN vedená pod terénem, která bude překryta výstražným páskem a 

obsypána žlutým pískem. Přípojka se provede v době tvorby staveniště do 

rozvodné elektrické skříně, která bude umístěna na hranici pozemku. Z této skříně 

bude po dokončení hrubé stavby provedena přípojka do objektu. Vodovodní 

přípojka bude rovněž taky překryta výstražným páskem a obsypána žlutým 

pískem. 

2.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Splašková kanalizace 

Bude provedena z PVC-KG DN 150 mm a bude obsypána žlutým pískem. 

Délka L=19 m 

Vodovod 

Bude proveden z PE 100 SDR 11, 50x4,6 mm. Bude překryta výstražným 

modrým páskem a obsypána žlutým pískem. Napojena z veřejného vodovodu DN 

80. Délka L=12 m. 

Dešťová kanalizace 

Bude provedena z PVC-KG DN 150 mm a obsypána žlutým pískem a 

zavedena do vsaku. Délka L=20,5 m. 

2.4. Dopravní řešení 

2.4.1. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace 

Objekt bude napojen na místní komunikaci z jižní strany pozemku. Objekt 

jako takový není řešen pro bezbariérové užívání, ale je zajištěn bezbariérový vstup 
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do objektu dvoukřídlími dveřmi jejichž hlavní křídlo má průchozí šířku 900 mm 

a celková průchozí šířka je 1860 mm. Současně budou vedle objektu zřízena dvě 

parkovací stání pro invalidy. 

 

2.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na automobilovou dopravu bude provedeno z ulice Luční, z které 

bude vybudován nový vjezd na parkoviště v těsné blízkosti s objektem. 

2.4.3. Doprava v klidu 

Na pozemku se bude nacházet 14 parkovacích stání včetně 2 míst pro 

invalidy. 

2.4.4. Pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti objektu se pěší a cyklistické stezky nevyskytují. 

2.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

2.5.1. Terénní úpravy 

Z nově vznikajících terénních úprav bude sejmuta ornice o mocnosti 0,30 m 

a bude skladována na pozemku investora. Následně se použije pro závěrečné 

terénní úpravy. 

2.5.2. Použité vegetační prvky 

Po dokončení stavby bude provedeno zatravnění pozemku a vysazení 

okrasných stromů a keřů dle výběru investora. 

2.5.3. Biotechnická opatření 

Nejsou řešena v této projektové dokumentaci. 

2.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

2.6.1. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Navržená novostavba bytového domu nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí a nebude produkovat žádné škodliviny. Všechny použité stavební 

materiály a technologie jsou tradiční a neovlivňují negativně životní prostředí. 

Dešťové vody budou svedeny do vsaku na pozemku investora. 
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Nakládání s odpady bude probíhat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, 

v platném znění (změna z. č.154/2010).  

Likvidace domovního odpadu je řešena popelnicí. Odvoz a likvidaci tohoto 

odpadu má na starosti město Valašské Klobouky. 

2.6.2. Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině apod. 

Na parcele investora se nenachází žádné vzácné rostliny nebo živočichové, 

které by bylo potřeba chránit. 

2.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není na území Natura 2000 

2.6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Pro stavbu nebylo nutné zpracovávat EIA a nebylo prováděno zjišťovací 

zařízení. 

2.6.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

2.6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

V řešeném území se nenachází žádná ochranná či bezpečnostní pásma.  

2.7. Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků z hlediska 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Bytový dům splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení 

stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Je nutné brát ohled na sousední objekty, 

hlavně během realizace výstavby. Je zapotřebí, aby se dodržovala dohodnutá 

pracovní doba od 07:00 – 16:00. Zvýšené hladiny zvuku během realizace budou 

maximálně minimalizovány ze strany stavebníka tak, aby co nejméně narušovaly 

klid sousedních objektů. 
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2.8. Zásady organizace výstavby 

2.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů. 

Již pro samotnou realizaci objektu budou zajištěny všechny potřeby médií. 

2.8.2. Odvodnění staveniště 

Odvodnění je řešeno pomocí vsakování do okolní zeminy. Zpevněné plochy 

budou provedeny z kamenné drtě, které taky zajistí odvodnění pomocí vsaku. 

2.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude provedeno z kamenné 

drtě. Která se vysype a zhutní v místě nájezdu. 

Dále bude na staveniště provedena přípojka vody a elektrické energie. NN 

silové vedení bude provedeno do rozvodné skříně na hranici pozemku. Voda bude 

přivedena do místa uvažovaného napojení do objektu. 

2.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Krátkodobě může během realizace stavby dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti 

běžné při řešení výstavby tohoto typu. Během stavby bude třeba čistit kola 

dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací.  

2.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Jelikož se na pozemcích nachází žádné objekty či dřeviny, nejsou žádné 

požadavky na asanace, demolice a kácení. 

 

2.8.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nejsou žádné 

2.8.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou žádné 
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2.8.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří 

výstavbě, jejich likvidace 

Odstraňování odpadu ze stavby zajistí investor, resp. dodavatel stavby, 

odvozem na příslušnou skládku. S odpady při výstavbě i při následném provozu 

objektu bude nakládáno v souladu s platnou legislativou - zákon č. 185/2001 Sb. 

o odpadech, v platném znění (změna z. č.154/2010). 

Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. OSTATNÍ ODPADY) 

N  (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY) 

 

2.8.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a  

ker. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 

03 

O 

17 08 02 Stavební mat. na bázi sádry neuv. pod č. 17 08 01 O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01  Směsný komunální odpad O 

Materiál Objem zeminy 

nenakypřené 

(m3) 

Koeficient 

nakypření 

Objem zeminy 

nakypřené (m3) 

Zemina ponechána pro 

zásypy (m3) 

Jáma  818 1,3 1064 250 
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2.8.10. Ochrana životního prostředí ve výstavbě 

Stavba nebude vykazovat negativní vlivy na okolní pozemky ani na okolní 

stavby. Při realizaci bude brán zřetel na životní prostředí 

2.8.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Nutno dodržovat: 

▪ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

▪ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci a osoby vstupující na území stavby musí být řádně 

proškoleni o BOZP, technologickém postupu na dané stavbě a toto stvrdí svým 

podpisem do SD. Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími pracovními 

pomůckami.  

2.8.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude nijak omezeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

2.8.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není nutno řešit. 

2.8.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod. 

Další speciální podmínky se nevyskytují. 

 

2.8.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby: 

- Předání staveniště, příprava staveniště 

- Skrývka ornice 

- Výkopové práce 

- Základové konstrukce, podkladní betonová deska 

- Hydroizolace 
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- Svislé a vodorovné konstrukce 

- Zastřešení objektu 

- Vnitřní instalace 

- Výplně otvorů 

- Vnitřní omítky, dlažby, obklady 

- Provedení fasády 

- Podlahové konstrukce 

- Kompletace uvnitř objektu 

- Zpevněné plochy 

- Terénní úpravy 

 

Zahájení výstavby: 06/2019 

Ukončení výstavby: 06/2021 

2.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody 

ze zpevněných ploch budou pomocí příčného a podélného sklonu svedeny do 

odvodňovacích žlabů a dále napojeny na dešťovou kanalizaci. Dešťové vody budou 

odváděny dešťovými svody uvnitř objektu, a dále budou vedeny do vsakovací jímky 

na pozemku investora. 
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3. Technická zpráva D 

3.1. Identifikační údaje 

Název stavby:  BYTOVÝ DŮM  

Místo stavby: Valašské Klobouky, 766 01, ulice Luční 

Katastrální území: Valašské Klobouky [776319] 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel stavby: Budova pro hromadné bydlení 

Stavebník: Valašské Klobouky 

Masarykovo náměstí 189 

766 01 Valašské Klobouky 

Zpracovatel:  Karel Repatý 

 Újezd 330 

763 25, Újezd 

3.2. Architektonicko – stavební řešení 

a) dispoziční a provozní řešení 

Objekt se nachází ve Valašských Kloboukách v krajní části města. 

Půdorysný tvar objektu je obdélníkový, výška objektu je 10 m, z fasády vystupují 

balkonové konstrukce a římsy. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní 

podlaží. V podzemním podlaží se nacházejí sklepní kóje, sušárna, sklad pro 

údržbu domu a technická místnost. Ve vstupním podlaží se nacházejí 2 bytové 

jednotky o celkovém počtu osob 6, dále kočárkárna a úklidová místnost 

s výlevkou. 2.NP a 3.NP jsou totožné a nacházejí se zde celkem 4 bytové jednotky 

o celkovém poštu osob 14.   

b) výtvarné a materiálové řešení 

Fasáda celého objektu má povrchovou úpravu ze silikátové tenkovrstvé 

omítky v kombinaci barev šedá a bílá. Soklová část je z dekorativní marmolitové 
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omítky. Výplně okenních otvorů a vstupní dveře jsou plastová v odstínu zlatého 

dubu. 

c) bezbariérové užívání stavby 

Vstup do domu je řešen jako bezbariérový. Parkoviště obsahuje 2 

parkovací místa pro tělesně postižené. 

d) stavební fyzika 

Všechny navržené skladby konstrukcí vyhovují normovým požadavkům, 

viz příloha E Základní posouzení z hlediska stavební fyziky. 

 

3.3. Stavebně-konstrukční řešení 

a) stavební řešení 

Stavba je navržená jako zděná z kusových staviv. Stropní konstrukce je řešena 

jako keramobetonový skládaný strop Porotherm. Veškeré svislé konstrukce jsou 

z keramických tvárnic Porotherm, pouze suterénní obvodová stěna je 

z betonových tvárnic ztraceného bednění. Střešní konstrukce je navržena jako 

jednoplášťová plochá střecha. 

b) Popis navrženého konstrukčního systému 

Obousměrný konstrukční systém 

c) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Základové konstrukce 

Bytový dům bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy 

C20/25.  Základová spára bude v nezámrzné hloubce, která začíná 0,9m pod 

terénem a bude rovněž minimálně 0,85m v rostlém terénu (v případě násypů). 

Podkladní betonová deska bude provedena v tloušťce 150 mm z prostého betonu 

třídy C20/25. V místech pod nenosnými příčkami bude podkladní betonová deska 

vyztužena KARI sítí Ø8mm, oka 150x150mm. Dle předběžného výpočtu jsou 

základy navrženy na rozměry 600x500 mm, 1100x700 mm a 500x500 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo 3 nadzemních podlaží je navrženo z keramických tvárnice 

Porotherm 30 Profi (d/š/v: 247/300/249 mm, U=0,5 W/m2K, RW = 48 dB, požární 
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odolnost REI 180 DP1) na zdicí maltu Porotherm Profi pro tenké spáry (Pevnost 

v tlaku 10 MPa). Zdivo bude kompletně zatepleno certifikovaným zateplovacím 

systémem ETICS z expandovaného polystyrenu EPS 100 F v tloušťce 200 mm.  

(λd = 0,037 W/m2K) a z vnější strany opatřeno povrchovou úpravou ze silikátové 

tenkovrstvé omítky. 

 

Obvodové zdivo suterénní části objektu se skládá z betonových tvarovek 

ztraceného bednění značky BEST o tloušťce 300mm (d/š/v:500/300/250 mm) 

vyztuženo betonářskou výztuží. Z vnější strany od zeminy jsou suterénní stěny 

zatepleny extrudovaným polystyrenem XPS (Styrodur 3000 CS, λd = 0,037 

W/m2K) v tloušťce 140mm. 

 

Vnitřní nosné zdivo v 1.PP, 1.NP, 2.NP a v 3.NP: 

a) Keramické tvárnice Porotherm 30 Profi (d/š/v: 247/300/247 mm, 

U=0,5 W/m2K, RW = 48 dB, požární odolnost REI 180 DP1) 

v tloušťce 300 mm na zdicí maltu Porotherm Profi pro tenké spáry 

(Pevnost v tlaku 10 MPa). 

b) Keramické tvárnice Porotherm 30 AKU SYM (d/š/v: 247/300/238 

mm, U=0,9 W/m2K, RW = 58 dB, požární odolnost REI 180 DP1) na 

zdicí maltu Porotherm Profi pro tenké spáry (Pevnost v tlaku 10 MPa). 

Určená především jako mezibytová nosná stěna. 

 

Vnitřní nenosné zdivo z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi (d/š/v: 

497/115/249 mm, U=1,4 W/m2K, RW = 43 dB, požární odolnost EI 120 DP1) 

v tloušťce 115 mm na zdicí maltu Porotherm Profi pro tenké spáry (Pevnost 

v tlaku 10 MPa). 

 

Vodorovné stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena z keramobetonového skládaného stropu 

Porotherm tloušťky 250 mm. Je tvořena nosníky POT různých délek a MIAKO 

vložkami v osových vzdálenostech 625 a 500 mm. Zálivkový beton je v tl. 60 mm 

nad vložkami a po celé ploše vyztužen KARI sítí Ø4 mm, oka 150x150mm. 
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V místě nenosných příček je vyztužení navrženo pomocí většího počtu POT 

nosníků pod příčkou viz PD. 

 

Překlady v obvodové stěně v suterénu jsou prefabrikované železobetonové 

překlady značky BEST – UNIKA 10 (š/v: 100/190) různých délek. Jsou uloženy 

po 3ks vedle sebe, viz PD.  

Překlady v obvodové stěny v nadzemní části jsou poskládány do sestavy ze 

3 ks překladů Porotherm KP7 (š/v: 70/238 mm) a doplněny tepelnou izolací z EPS 

100 F a tepelně izolačním dílcem Porotherm Vario pro osazení venkovní rolety.  

Překlady ve vnitřních nosný stěnách jsou tvořeny sestavou 4 ks překladů 

Porotherm KP7 (š/v: 70/238 mm). 

Překlady ve vnitřních nenosných stěnách tl. 115 mm jsou navrženy z 

plochých překladů Porotherm KP 11,5 (š/v: 115/71 mm) 

 

Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové s podestovým 

nosníkem z betonu C20/25 a betonářské výztuže B500B. Šířka stupňů 300 mm, 

výška 166,67mm.  

 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se 

spádem 3 % s vnitřními vtoky. Výška atiky je 1000 mm se spádem 6 %. Vrstva 

střešní konstrukce je navržena jako obrácená plochá střecha, kterou tvoří 

parotěsná vrstva z SPS modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm, spádové klíny 

z EPS 100 se spádem 3 %, hlavní hydroizolační vrstvou z PVC folie Fatrafol 

818/V po obou stranách opatřena ochrannou geotextílií, tepelnou izolací 

z extrudovaného polystyrenu XPS (Styrodur 4000 CS, λd = 0,035 W/m2K) 

tloušťky 220 mm, zatížená praným říčním kamenivem frakce 16/32 mm. 

 

Hydroizolace  

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržen ve dvou vrstvách SBS 

modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 2x4mm, 

která zároveň brání pronikání radonu do objektu.  
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Hydroizolace balkonové konstrukce je navržena ze dvou vrstev SBS 

modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 2x4mm. 

Hydroizolace římsy nad balkonem je řešena pomocí fólie z PVC Fatrafol 

810/V tl. 2 mm, mechanicky kotvená. 

Hydroizolace střešní konstrukce je taky navržena z folie z PVC Fatrafol 

818/V tl. 2 mm po obou stranách chráněná geotextilií, přitížená praným říčním 

kamenivem.  

 

  

 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace obvodové stěny nadzemní části je z expandovaného 

polystyrenu EPS 100 F (λd = 0,037 W/m2K) tloušťky 200 mm.  

Tepelná izolace obvodové suterénní stěny je z extrudovaného polystyrenu 

XPS Styrodur 3000 CS (λd = 0,037 W/m2K) tloušťky 140 mm.  

Tepelná izolace v podlaze v suterénu je navržena z expandovaného 

polystyrenu EPS 70 (λd = 0,039 W/m2K) tloušťky 2 x 30 mm. 

Tepelná izolace střešní konstrukce je složena ze 2 vrstev. První vrstva je 

zároveň i spádovou vrstvou a je z expandovaného polystyrenu EPS 100 

((λd=0,037 W/m2K) v minimální tloušťce 40 mm. Druhou vrstvu tvoří 

extrudovaný polystyren XPS se sníženou nasákavostí Styrodur 4000 CS 

(λd=0,035W/m2K) v tloušťce 220 mm. 

   

Konstrukce klempířské, truhlářské a zámečnické jsou detailně vypsány 

v jednotlivých přílohách D.1.1.16 až D.1.1.19. 

 

Skladby podlahových konstrukcí a svislých konstrukcí jsou detailně popsány 

v příloze D.1.1.15 Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Omítky 

Fasáda je navržena ze silikátové tenkovrstvé omítky s podkladní vrstvou 

ze stěrkové hmoty a výztužné tkaniny. Vnitřní omítky jsou vápenocementové 
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o minimální tloušťce 10 mm u svislých konstrukcí a 8 mm u stropních konstrukcí. 

Všechny vnitřní omítky budou nanášeny strojně. 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

V návrhu nejsou řešeny žádné neobvyklé konstrukce nebo technologické 

postupy. 

e) zajištění stavební jámy 

Všechny výkopové práce budou svahovány ve sklonu 1:1,5. 

 

f) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Kontrola hydroizolací, výztuží v monolitických konstrukcí apod. O 

kontrole bude vždy proveden zápis do stavebního deníku. 

 

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

dle přílohy č. 13 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby. 

 

 

 

 

 

V Brně, květen 2019         ……………………… 

         Karel Repatý 
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Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby bytového domu. Bakalářskou práci jsem zpracovával na základě 

poznatků získaných během studia na VUT Fakulty stavební a v souladu s platnými 

vyhláškami a normami.  

Úkolem bylo navrhnout a vytvořit projektovou dokumentaci pro bytový dům. Prvním 

úkolem bylo najít vhodný pozemek, na kterém jsem provedl osobní průzkum. Dále jsem 

zpracovával v předmětu BH009 studie z hlediska dispozičního řešení a volbu základního 

konstrukčního systému.  

Další krokem bylo vypracování výkresů do projektové dokumentace pro provedení 

stavby. Zde jsem dbal na vhodné zvolení jednotlivých konstrukčních prvků včetně 

materiálů a správném konstrukčním uspořádání.  

Poslední krokem bylo základní posouzení celé konstrukce z hlediska stavební fyziky.  

Bakalářská práce splňuje všechny požadavky a cíle, které byly stanoveny v zadání 

bakalářské práce.  

Tato práce mi byla přínosem k prohloubení znalostí z pohledu požární bezpečnosti 

staveb, stavební fyziky a provádění konstrukčních detailů. 
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