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ABSTRAKT  
            Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu a je zpracována formou 
projektové dokumentace pro provedení stavby. Navrženým objektem je čtyřpodlažní 
bytový dům situovaný na Moravském Předměstí, na okraji Hradce Králové. Objekt má 
jedno podzemní podlaží s hromadnými garážemi a technickým zázemím a tři nadzemní 
podlaží, kde je navrženo 25 bytových jednotek.  
            Z konstrukčního hlediska je podzemní podlaží kombinací železobetonového 
vnitřního skeletu a obvodových nosných stěn na základové desce, kde stěny s deskou 
jsou navrženy z vodonepropustného betonu jako systém „bílé vany“. Konstrukce tedy 
plní jak statickou, tak i hydroizolační funkci. Nadzemní podlaží jsou navržena jako 
obousměrný stěnový systém z keramických bloků. Obvodové stěny jsou kontaktně 
zatepleny deskami z minerálních vláken dle požadavků ETICS. Stropy všech podlaží 
jsou monolitické železobetonové převážně obousměrně pnuté. Střecha objektu je plochá 
jednoplášťová s atikou, se sklonem 2% a s hydroizolační vrstvou z PVC fólie.  
           Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je výměník připojený k primárnímu 
okruhu hradeckého horkovodu. Napojení na požadované sítě veřejné infrastruktury je 
možno realizovat v bezprostřední blízkosti objektu.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Bytový dům, bílá vana, kombinovaný nosný systém, obousměrný stěnový systém, 
keramické bloky, vodonepropustný beton, monolitické stropy, minerální tepelná 
izolace, hromadné podzemní garáže, plochá jednoplášťová střecha. 

ABSTRACT 

 The main task of bachelor’s thesis was to design an apartment building and to 
create the project design documentation in accordence with the law in Czech Republic.            
 My object is an four-storey apartment building in Hradec Králové (Czech 
Republic). The building is consisting of one underground floor with the parking for 
residents and another 3 floors above the ground with the 25 apartments. Construction 
system of underground floor combine the elements of inner concrete columns and 
external walls on the foundation slab made of watertight reinforced concrete. This kind 
of foundation is called „white tank“ and except of load-bearing function fully provides 
the waterproofing solution under the ground. The rest of floors are made of ceramic 
blocks as the system of two-way load-bearing walls. External walls are insulated with 
mineral wool insulation according to ETICS. Floor slabs are designed as cast-in-place 
concrete structure. The roof is flat with the 2% of slope with wateproofing layer of PVC 
foil. All necessary utility structures are situated close to the building area and can be 
reach easilly. As the main source of energy for heating was designed heat exchanger 
system supported from hot-water sytem of city Hradec Kralové. 

KEYWORDS  
Apartment building, white tank, combined load-bearing system, transverse wall system, 
ceramic blocks, watertight concrete, cast-in-place concrete slab, mineral wool thermal 
insulation, underground parking, flat roof. 
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Úvod  
 
      Bakalářská práce má za cíl návrh bytového domu od fáze výchozí studie až po 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. V mém případě se jedná o 
čtyřpodlažní bytový dům na Moravském Předměstí v Hradci Králové. Samostatně 
stojící budova má půdorysné rozměry 53,1 x 17,55 metrů, má jedno podzemní podlaží s 
garážemi a kompletním technickým zázemím pro provoz objektu a třech nadzemních 
podlažích, kde je navrženo 25 bytových jednotek. Z konstrukčního hlediska je 
podzemní podlaží kombinací železobetonového vnitřního skeletu a obvodových 
nosných stěn na základové desce, kde stěny s deskou tvoří jako celek systém „bílé 
vany“, tedy jeden způsobů řešení hydroizolace spodní stavby využitím 
vodonepropustného betonu. Konstrukce tedy výhodně plní jak statickou, tak i 
hydroizolační funkci. Strop je železobetonový monolitický s průvlaky, které přenášejí 
zatížení od všech příčných a dvou podélných nosných stěn a od obvodové stěny, která 
v nadzemních podlažích ustupuje do třetiny půdorysu podzemního podlaží. Následující 
nadzemní podlaží jsou tedy menšího půdorysného rozměru a to 53,1x12,1 metrů 
navržena jako obousměrný stěnový systém z keramických bloků Heluz UNI 30, tl. 300 
mm, s kontaktním zateplením z minerálních vláken ISOVER NF333 tl. 150 mm u 
obvodových stěn. Konstrukce obálky se svou skladbou zaměřuje především na 
minimalizaci tepelných ztrát prostupem, což je podpořeno i výplněmi otvorů s 
izolačním trojsklem. Stropy monolitické železobetonové převážně obousměrně pnuté. 
Podlahy s teplovodním vytápěním jsou celoplošně ve všech bytech (kromě šaten a 
permanentně zakrytých ploch). Střecha objektu je plochá, jednoplášťová nepochozí 
s atikou, sklon 2% je vytvořen spádovými klíny EPS. Hydroizolační vrstvou je PVC 
fólie DEKPLAN 76. Odvodnění řeší 4 vpusti svedené instalačními šachtami do suterénu 
a zde pod stropem ke stěně ven z objektu. Napojení na požadované sítě veřejné 
technické infrastruktury je v bezprostřední blízkosti objektu. Kromě vodovodu, 
elektrické energie a splaškové i dešťové kanalizace je realizováno i napojení k 
primárnímu okruhu hradeckého horkovodu. Jako zdroj pro vytápění a ohřev TUV bude 
sloužit kompaktní předávací stanice se dvěma deskovými výměníky. 
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A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
      
     a)  název stavby 
 
          Bytový dům Szilvia v Hradci Králové 
 
     b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 
          Pozemek parc. č.: 593/12, 511/17, 511/20, kat. úz. Hradec Králové – Moravské 
Předměstí 
 
     c)  předmět projektové dokumentace 
 
          Bytový dům -  4-podlažní (1 PP a 3 NP) s 25 bytovými jednotkami 
        
A.1.2  Údaje o žadateli 
 
     a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
 
                                              Vladimír Vojanovský 
                                              Bezručova 1059/46, 500 02  Hradec Králové 
                                              IČ: 593 18 054 
 
     b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická  
osoba podnikající) nebo 
 
     c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
     a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresasídla 
(právnická osoba) 
 
                                             Ing. Tomáš Vyhnánek 
                                             Bezdíčkova 107/11,  530 03 Pardubice 
 
     b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, 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 
 
                                             Viktor Thomajer 
                                             Pod Svahem 173, 267 18 Hlásná Třebaň 
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   c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
 
       Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl investiční záměr 
stavebníka, polohopisné a výškové zaměření pozemku, vyjádření o vedení sítí všech 
dotčených správců inženýrských sítí, výtah z územního plánu obce, geologický, 
hydrogeologický a radonový průzkum. Tyto průzkumy nejsou součástí BP. 
 
A.3  Údaje o území 
 
    a) rozsah řešeného území 
 
        Stavba je umístěna na okraji smíšené zástavby bytových a rezidenčních objektů v 
katastrálním území Hradec Králové – Moravské Předměstí. Řešené území se nachází 
na pozemcích parc. č. 534/12, 511/18, 511/20. 
 
    b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 
         Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu a pozemky nejsou v chráněném  
 území. 
 
     c) údaje o odtokových poměrech 
 
         Dešťové a splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu. 
     
    d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas. 
 
        Dle územního plánu Hradce Králové jsou pozemky určeny k bytové zástavbě. 
 
    e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územního 
rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlase, popř.  s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací        
dokumentací 
 
        Objekt bytového domu je v souladu s územním rozhodnutím.  
 
     f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
        
        Obecné požadavky na využití území byly dodrženy a zpracovány do projektové 
dokumentace. 
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    g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
        Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zpracovány do projektové  
dokumentace. 
 
     h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
          Území nepodléhá výjimkám. 
 
     i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
          Nebyl předložen. 
 
      j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
          Pozemky dotčené prováděním stavby : parc. č. 534/12, 511/18, 511/20 
 
A.4  Údaje o stavbě 
 
     a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby  
           
         Jedná se o novostavbu. 
 
     b)  účel užívání stavby 
         
          Bytový dům s 25 bytovými jednotkami. 
 
     c)   trvalá nebo dočasná stavba 
           
         Jedná se o trvalou stavbu. 
 
     d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
         
          Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
     e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
         
          Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu na základě 
platné vyhlášky č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, je řešeno zvláštní opatření. Jednotlivé společné prostory 
bytového domu a veřejné plochy komunikace jsou řešeny bezbariérově. 
      
      f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
         
          Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové 
dokumentace. 
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     g)  seznam výjimek a úlevových řešení  
     
        Stavba nepodléhá žádným výjimkám. 
 
      h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků (apod.) 
 
    -  zastavěná plocha:                927,81 m2 
    -  obestavěný prostor:             9494,28 m3 
    -  užitná plocha:                      3528,00 m2 
    -  počet funkčních jednotek:   25 (6 x 3+KK, 14 x 2+KK, 5x 1+KK) 
    -  počet podlaží:                      4  
 
 
       i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)  
          
       Řeší samostatné části dokumentace. 
 
       j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
       Zahájení stavby :          předpoklad 2019 
       Ukončení stavby:          předpoklad 2021 
 
       k)  orientační náklady stavby   
 
       Orientační náklady na stavbu činí 93, 4 mil. Kč 
 
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická   
zařízení 
 
Stavba je členěna na více objektů: 
 
SO1   Bytový dům 
SO2   Zpevněné plochy – chodníky pro pěší 
SO3   Venkovní parkovací stání 
SO4   Zpevněné plochy – asfaltová komunikace 
SO5   Vodovodní přípojka 
SO6   Přípojky el. vedení NN 
SO7   Přípojka splaškové kanalizace 
SO8   Přípojka dešťové kanalizace 
SO9   Přípojka teplovodu 
SO10 Terénní úpravy 
 
 
 
Brno, květen 2019                                                             Vypracoval: Viktor Thomajer 
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B.1  Popis území stavby  
 
    a)  charakteristika stavebního pozemku  
 
     Pozemky jsou převážně rovinaté, nacházejí se v okrajové čtvrtí Hradce Králové, ve 
smíšené zástavbě bytových a rezidenčních objektů. Pozemky jsou vedeny v katastru 
jako orná půda o rozloze 5978 m2. 
     Okolní zástavbu tvoří několik samostatně stojících rodinných domů, atletický stadion 
a původní panelová zástavba. Ke stavební parcele jsou přivedeny veškeré inženýrské 
sítě, ze kterých budou realizovány přípojky. Geologickým průzkumem byly zjištěny 
jednoduché geologické poměry. Pozemky se nenacházejí v záplavovém území.  
 
    b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
 
    Byl proveden předběžný geologický průzkum podloží, hydrogeologický průzkum 
pozemků a radonový průzkum pozemků. Dle předběžného geologického průzkumu je 
zemina v základové spáře písčitá hlína, pevné konzistence bez výskytu spodní vody v 
základové spáře. Dle hydrogeologického průzkumu má lokalita stavby jednoduché 
podmínky. Dle radonového průzkumu se objekt nachází na pozemku s nízkým 
radonovým rizikem a nejsou nutná žádná zvláštní opatření proti pronikání radonu z 
podloží. I přes tato zjištění bude opatření proti pronikání radonu do objektu zajištěno 
krystalizační přísadou Xypex, která bude použita pro zlepšení vodonepropustnosti  
základové bílé vany. 
 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
     Při provádění stavby je třeba respektovat ochranná pásma vodovodního řádu (1,5 m), 
elektrické vedení NN (1 m), nízkotlakého plynovodu (1,0 m), primárního okruhu 
hradeckého horkovodu (2,0 m). 
 
d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.) 
 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území   
 
     Stavba nebude mít negativní vliv na okolí stavby ani na pozemky. Svým 
charakterem bude odpovídat okolní zástavbě. 
 
f)  požadavky na asanace a demolice, kácení dřevin  
 
    Bez požadavků na asanace a demolice – na místě výstavby bude odstraněna část 
porostů, která by bránila vlastní výstavbě. Po dokončení projektu bude vysázena nová 
zeleň.  
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g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)   
 
    Nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu ani do pozemků plnících funkci 
lesa. 
 
h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  
 
     Novostavba bytového domu bude napojena na veřejnou splaškovou a dešťovou 
kanalizaci, veřejný vodovod,  horkovod a elektrické sítě. Projekt předpokládá výstavbu 
nové části veřejné komunikace, která bude současně novou přístupovou cestou k 
objektu. 
 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
    Výstavba proběhne dle časového harmonogramu, v návaznosti jednotlivých prací na 
stavbě, budou dodržovány technologické přestávky. 
           
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 
     Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu 
      - zastavěná plocha:          956,6 m2 
      - obestavěný prostor:       9494,28 m3 
      - užitná plocha:                3528,0 m2       
      
     Bytový dům je určen k bydlení pro 25 budoucích kupujících (25 funkčních 
jednotek). 
V nadzemních podlažích (1. - 3. NP) se nacházení byty 1+KK, 2+KK, 3+KK, v 1.PP 
jsou umístěna hromadná garážová stání, technické zázemí objektu a sklepní kóje. 
Další informace jsou zřetelné z PD. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
     
    a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 
         Z hlediska urbanistického je stavba začleněna do území tak, aby vhodně zapadla 
do okolní zástavby. 
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    b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné  
řešení 
 
         Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený bytový dům, zastřešený jednoplášťovou 
plochou nepochozí střechou s atikou, sklon 2%, ŽB monolitická deska, zateplená izolací 
z minerálních vláken se spádovými klíny, hydroizolační vrstvu tvoří fólie Dekplan 76 z 
měkčeného PVC, odvodnění pomocí 4 vpustí je svedeno instalačními šachtami uvnitř 
objektu. 
  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
        Objekt bytového domu je objektem nevýrobním s funkcí hromadného bydlení a 
příslušným technickým vybavením. Všechny byty jsou přístupné ze společných 
komunikačních prostor (chodby se schodištěm). Kromě technologických zařízení 
zajišťujících provoz stavby jsou v 1. PP umístěny hromadné garáže pro rezidenty. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
        Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu a na základě 
platné vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb je řešeno zvláštní opatření. Jednotlivé společné prostory 
BD a veřejné plochy komunikace jsou řešeny bezbariérově. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
       Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná a uživatelná. Tento předpoklad bude 
splněn, jestliže stavba bude provedena podle vypracované projektové dokumentace. 
 
B.2.6 Základní technický popis stavební 
 
    a)  stavební řešení 
 
         Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený bytový dům, zastřešený jednoplášťovou   
plochou střechou s mírným sklonem 2 %. Stavba je rozdělena na více objektů: 
 
SO1   Bytový dům 
SO2   Zpevněné plochy – chodníky pro pěší 
SO3   Venkovní parkovací stání 
SO4   Zpevněné plochy – asfaltová komunikace 
SO5   Vodovodní přípojka 
SO6   Přípojky el. vedení NN 
SO7   Přípojka splaškové kanalizace 
SO8   Přípojka dešťové kanalizace 
SO9   Přípojka teplovodu 
SO10 Terénní úpravy 
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    b)  konstrukční a materiálové řešení   
     
         Objekt je založen na železobetonové monolitické vodonepropustné konstrukci bílé 
vany, která tvoří 1. PP a je navrženo jako parkovací plocha pro rezidenty. Na tuto 
konstrukci již navazuje zděná část s keramických bloků navržená jako příčný stěnový 
systém a tvořící tři nadzemní podlaží s bytovými jednotkami. Stropy a schodiště jsou 
železobetonové monolitické. 
 
Základové konstrukce 
 
         Založení objektu je navrženo jako železobetonová bílá vana plnící současně 
hydroizolační funkci. Základová deska bílé vany bude tl. 450 mm, v místech pod sloupy 
bude zesílena výztuž proti protlačení.  Bližší technologický popis a požadavky na tento 
objekt je uveden v části D – technická zpráva a graficky ve výkresu D.1.2.02 - 
Provedení vodonepropustné ŽB konstrukce - "Bílá vana", který se věnuje návrhu 
těsnících prvků, jejich rozmístění v konstrukci a detailům těsněných pracovních spar.  
 
Svislé konstrukce 
 

• Obvodové zdivo  
            Obvodové zdivo nadzemních podlaží je z broušených keramických tvarovek  
HELUZ 30 UNI (rozměr 247x300x249mm, Rw= 49dB, λU=0,175W/mK, 
U=0,51W/(m2.K) zděné na zdící maltu pro celoplošně tenkou spáru. Zdivo je kontaktně 
zatepleno izolací z minerálních vláken ISOVER NF333, tloušťky 150 mm (λD=0,034 
W/mK) a tenkovrstvou omítkou Weber ExtraClean. 
             Obvodové suterénní zdivo je ze železobetonu (beton C20/25, ocel B500B), 
zatepleno extrudovaným polystyrénem XPS SYNTHOS S30L, tloušťky 100mm ( 
λD=0,035W/mK). 
 

• Vnitřní nosné zdivo 
            Vnitřní nosné zdivo tloušťky 300mm je ze zvukově-izolačních cihelných bloků 
HELUZ AKU 30/33,3 MK, P20 (rozměr 333x300x238 mm, Rw= 58dB, 
λU=0,392W/mK, U=1,12W/(m2.K)), zděné  na zdící maltu pro celoplošně tenkou spáru 
a promaltované maltovací kapsy. 
 
 

• Vnitřní nenosné zdivo 
            Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 140mm a 115mm je z cihelných bloků  
HELUZ 14 (rozměr 497x140x238mm, Rw=41dB, λU=0,293W/mK, U=1,33W/)m2.K)) a 
HELUZ 11,5 (rozměr 497x115x238mm, Rw=41dB, λU=0,293W/mK, U=1,33W/)m2.K), 
zděné na zdící maltu pro celoplošně tenkou spáru. 
 

• Vnitřní nosné sloupy  
            V suterénu jsou železobetonové sloupy, kruhové průměr 500 mm (beton C20/25, 
ocel B505B) 
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Vodorovné konstrukce 
 

• Stropní konstrukce 
            Stropní konstrukce je tvořena ŽB monolitickými deskami, převážně obousměrně 
pnutými. Tloušťka stropních konstrukcí je 200 mm, u desky pod střešním pláštěm je 
tloušťka 180 mm.   
 

• Překlady  
            Překlady jsou použity ve vnitřním zdivu v 1.-3. NP, po obvodě budou překlady 
tvořeny ztužujícím věncem, který bude z betonu C20/25 a výztuže B505B. 
 
Schodiště  
 
           Schodiště je monolitické železobetonové – beton C20/25, ocel B505B 
 
Hydroizolace 
    
          Izolaci objektu řeší konstrukce železobetonové bílé vany, která funguje jako 
vodonepropustný celek. Tím jsou eliminovány veškeré povlakové hydroizolace a 
požadavky na jejich provedení. 
          Hydroizolace ve vlhkých prostorech (WC, koupelna …) bude provedena 
hydroizolační stěrkou  Cemelastik, nanesenou pod keramickou dlažbou.  
          Hydroizolace ploché střechy je tvořena PVC fólií Dekplan 76. 
          Hydroizolace teras je tvořena jednoplášťovou pochozí vrstvou s hydroizolační 
PVC fólií Dekplan 77. Nna balkónech je realizován drenážní systém Schlueter s 
velkoformátovou dlažbou do štěrkového lože. 
 
Střešní konstrukce  
 
          Střecha je plochá, jednoplášťová, nepochozí, ve spádu 2%, spádovou vrstvu tvoří 
spádové klíny ISOVER EPS 150 s další vrstvou izolačních desek ISOVER EPS 150, 
asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a podkladní penetrační nátěr 
DEKPRIMER. 
 
Komín 
 
        Komín není v objektu navržen. 
 
Konstrukce klempířské  
  
        Vnější oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm až 3,0 mm. 
 
Podlahy a povrchy  
 
        Podlahy budou provedeny podle typu místnosti. Jednotlivé skladby jsou uvedeny a 
detailně popsány v příloze D.1.1.23 -  Skladby konstrukcí 
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Úpravy povrchů  
 
        V koupelnách a WC bude na stěnách keramický obklad, částečně též v kuchyních 
za kuchyňskou linkou. 
 
Podhledy  
 

        Nevytápěný prostor 1.PP bude mít celoplošně zateplený strop minerální izolací 
ISOVER TOP V tl. 100 mm. Stropy v nadzemních podlažích jsou opatřeny akustickým 
sádrokartonovým podhledem, který vytváří prostor pro rozvody elektroinstalací. 
 
Vnitřní rozvody a instalace  
 
        Vnitřní rozvody elektřiny budou provedeny z kabelů CYKY a vedeny ve zdivu a 
podhledech. Veškeré rozvody ZTI jsou systematicky vedeny instalačními šachtami do 
bytových jednotek ve vyšších patrech. Vnitřní rozvody jsou z instalačních šachet 
vedeny instalačními předstěnami. Rozvody vody jsou navrženy z PPR potrubí, 
splašková kanalizace je v rámci bytových jednotek svedena potrubím HTEM do 
instalačních šachet, kde se napojuje na hlavní větev z potrubí PVC- KG. Z instalačních 
šachet je v 1. PP potrubí vedeno pod stropem až k prostupu do venkovního prostoru 
nebo k napojení na příslušné tech. zařízení. Splašková i dešťová kanalizace má i 
venkovní areálový rozvod v několika větvích ústících do revizní šachty, která je 
napojena na veřejný kanalizační řad. Instalačními šachtami bude vedeno i odvětrání 
koupelen, WC, digestoří. 
 
Tepelná izolace     
 
      Podlahy v bytových jednotkách jsou celoplošně navrženy s celoplošným vytápěním 
(vyjma šaten). Ve skladbě podlah je systémová tepelněizolační deska DEK PERIMETR 
tl. 50 mm a tepelně a akusticky izolační deska RIGIFLOR 4000 v tl. 40 mm. Strop nad 
nevytápěným prostorem pod podlahou 1. NP je zateplnen izolací ISOVER TOP V 100 
mm. 
      Suterénní stěny bílé vany jsou zatepleny XPS STYRODUR S30 tl. 100 mm 
vytaženým 700 mm nad úroveň terénu, kde tvoří sokl. 
      Obvodový plášť je kontaktně zateplen izolací z minerálních vláken ISOVER NF 
333 tl. 150 mm dle zásad ETICS. 
      Střešní konstrukce je zateplena ISOVER EPS 150, vrstvou spádových klínu v 
rozmezí tloušťky 50 – 250 mm s další vrstvou desek o tl. 150 mm. 
      Terasy jsou navrženy jako skladba jednoplášťové pochozí střechy s deskami 
KINGSPAN THERMA 30 mm a spádovými klíny ISOVER EPS 150, detaily napojení 
jsou provedeny z XPS tl. 100 mm. 
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Výplně otvorů 
       
      Všechna okna vč. francouzských jsou plastová Rehau SYNERGO s 6-ti komorovým 
profilem rámu a 7-mi komorovým profilem křídla a součinitelem prostupu tepla rámem 
Uf =0,95 W/(m2.K), zasklená jsou izolačním trojsklem s hodnotou Ug=0,6 W/(m2.K). 
Lineární souč. prost. tepla má s použitým nekovovým distančním rámečkem hodnotu 
Ψ=0,030 W/m.K. 
       Vnější vchodové dveře hlavního a bezbariérového vstupu do budovy jsou 
z hliníkového systému Schüco ADS 90.Si s vypěněným jádrem a přerušovaným tepelným 
mostem v prahu. Součinitel prostupu tepla rámem Uf = 1,4 W/(m2.K), zasklení izolačním 
trojsklem s hodnotou Ug=0,7 W/(m2.K) a lineární souč. prost. tepla s použitým 
nekovovým distančním rámečkem s hodnotu Ψ=0,040 W/m.K. 
       Vnitřní vchodové dveře v zádveří hlavního vstupu jsou též hliníkové, ovšem bez 
nároků na tepelně-izolační vlastnosti - Schüco ADS 50.Ni (non-insulated). 
       Garážová vrata budou taktéž hliníková 5500x2400 mm, sekční, zateplená, s 
elektrickým pohonem a odvětrávacími mřížkami.                                   
        Vnitřní vchodové dveře do jednotlivých bytů budou bezpečnostní NEXT SD 101 s 
laminátovou úpravou povrchu Ud=1,3W/(m2.K), Rw=33-39dB 
        Vnitřní dveře v bytech budou dýhované SAPELI ve standardizovaných šířkách a o 
výšce 1 970 mm. Zárubně budou obložkové.  
        Ostatní dveře kovové, většinou protipožární EI30 od výrobce PORTA-DOORS, 
osazené do ocelových zárubní. 
 
   c) mechanická odolnost a stabilita 
 
      Nově navržené konstrukce a prvky splňují požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
 
Zásobení vodou  
 
      Napojení na místní veřejný vodovod, podle pokynů správců sítí. Vodovodní 
přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou v 1. PP. 
 
Kanalizace  
 
      Splaškové vody budou odváděny do splaškové kanalizace, přes revizní šachtu, ta 
bude zřízena v blízkosti hranice pozemku. Dešťová voda bude z pozemku odváděna do 
dešťové kanalizace. Požadavky na možnosti a podmínky napojení stanoví správce 
kanalizační sítě. 
 
Elektroinstalace 
 
      Objekt bude napojen na veřejnou síť NN. Přívodní kabel bude zaveden do 
elekroměrové místnosti v 1.PP. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
           Posouzení PBŘ objektu je doloženo v samostatné části - D.1.3. - Požárně 
bezpečnostní řešení stavby - Technická zpráva požární ochrany. 
 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
 
    a) kritéria tepelně technického hodnocení  
 
        Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. 
Skladby obvodových konstrukcí splňují minimálně požadovaný součinitel prostupu 
tepla UN a některé splňují i  hodnotu doporučenou (Ureq). 
 
    b) energetická náročnost stavby  
 
        Řeší samostatná část projektu. 
 
   c) posouzení použití alternativních zdrojů energií 
 
        V suterénu se nabízí možnost využití odpadního tepla z výměníkové místnosti pro 
sousední prostory sklepů v 1. PP, tento projekt ho však neřeší. 
 
B.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.)  
 
         Stavební objekt je navržen a bude proveden tak, aby odolával škodlivému 
působení prostředí. Všechny obytné místnosti budou vytápěny teplovodním 
podlahovým vytápěním a přímo větrány a bude v nich zajištěno dostatečné denní i 
umělé osvětlení okny – rozměr oken viz. výkresová část. 
 
B.2.11    Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
     a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
 
          Dle radonového průzkumu se objekt nachází na pozemku s nízkým radonovým 
rizikem, tudíž jako ochrana před pronikáním radonu z podloží řeší použití krystalizační 
přísady do betonové směsi pro bílou vanu. 
 
      b) ochrana před bludnými proudy  
 
          Na základě hydrogeologického průzkumu nebyly zjištěny bludné proudy. 



 

24 

      c) ochrana před technickou seismicitou 
 
          Budova se nenachází v prostředí se zvýšenou technickou seizmicitou  
      d) ochrana před hlukem 
 
          Stavba se nachází v zastavěném území. Před pronikáním z vnějšího prostředí 
bude stavba chráněna obálkou budovy. 
   
      e) protipovodňová opatření   
 
          Místo stavby nevyžaduje navrhovat protipovodňová opatření, jelikož se stavba 
nenachází v záplavovém území. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
      a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky  
 
          Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad dle výkresu situace 
stavby. Přípojka povede do 1.PP, kde bude zakončena vodoměrnou sestavou.  
           Splašková a dešťová kanalizace bude napojena na kanalizační přípojku z RŠ u 
hranice pozemku. Přípojka elektrické energie je přivedena na pozemek majitele. 
Podmínky napojení stanoví jednotliví správci inženýrských sítí. 
 
      b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
 
          Uvedeno ve výkresu situace. 
 
 
B.4  Dopravní řešení  
 
      a) popis dopravního řešení  
 
           Bytový dům bude napojen na dopravní infrastrukturu nově vybudovanou 
komunikací napojenou do ulice Mandysova. 
 
      b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
  
       Území je v přímé blízkosti hlavního tahu do centra Hradce Králové, ulice Brněnská. 
 
      c) doprava v klidu 
 
          Doprava v klidu je řešena hromadnými garážemi v suterénu celkem pro 27 
osobních automobilů. Doplněno o 12 míst vybudovaných vně objektu.  
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      d) pěší a cyklistické stezky 
 
          V nejbližším dosahu stavby se cyklistické stezky nevyskytují. Pěší dostupnost je 
zajištěna přilehlými chodníky. 
 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
      a)  terénní úpravy  
 
           Po dokončení stavby bude použita ornice k zahumusování budoucích zelených 
ploch a provedeny terénní úpravy. Vjezd do garáží + venkovní parking – betonový kryt, 
nová komunikace – asfalt, chodníky – zámková dlažba.  
 
      b) použité vegetační prvky  
 
          Plocha bude oseta trávou a osazena stromy a keři. 
      c) biotechnická opatření  
 
         Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 
 
 
B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
      a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
            Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, přírodu a krajinu. Dešťové a 
splaškové vody budou z pozemku odvedeny oddělenou kanalizací do veřejné 
kanalizace. Úrodná půda bude před výstavbou sejmuta a uskladněna, nedojde k jejímu 
znehodnocení. Během výstavby musí být postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci 
okolní půdy. 
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku a předávány oprávněným osobám k 
využití či odstranění. 
 
      b) vliv stavby na přírodu a krajinu /ochrana dřevin, ochrana památných stromů  
          ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb  
          v krajině  
 
          Před zahájením výstavby budou káceny stromy i porosty, v blízkosti stavby se 
nenachází žádné chráněné rostliny, živočichové ani památné stromy. Nedojde k 
narušení ekologických funkcí. 
 
       c) vliv na stavbu chráněných území NATURA 2000 
 
          V posuzovaném území a v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádné území 
ze soustavy NATURA 2000. 
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       d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
           
          Neuplatní se. 
 
       e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů   
 
          Při provádění stavby je třeba respektovat ochranná pásma vodovodního řádu 
(1,5m) a elektrické vedení NN (1m), nízkotlakého plynovodu (1,0 m) a horkovod (2m). 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva  
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
           Veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany 
obyvatelstva jsou návrhem stavebních úprav respektovány. Bude provedeno oplocení 
staveniště. 
 
B.8   Zásady organizace výstavby 
 
      a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 
          Po dobu výstavby budou na staveništi sloužit dočasná připojovací místa 
elektrické energie a vody. Stavba bude prováděna dodavatelsky. 
 
      b) odvodnění staveniště  
 
          Zhotovitel při výstavbě zajistí vhodné odvádění dešťové vody ze staveniště tak, 
aby nedošlo ke znehodnocení půdy a podmáčení stavby. Dešťové vody budou během 
stavby i v době užívání stavby stékat a vsakovat se do okolního terénu. Dešťová voda 
bude odvedena do místní kanalizace. 
 
      c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
          Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu sjezdem z místní 
komunikace (ul. Mandysova) přímo na staveniště. 
 
      d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky    
   
          Při výstavbě se neprojeví výrazná hlučnost, prašnost a vibrace. Provádění stavby 
nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
      e) ochrana okolí staveniště s požadavky na související asanace, demolice, kácení  
          dřevin  
         Při výstavbě dojde ke kácení dřevin a porostů. 
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      f) maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
          Není třeba zasahovat do okolních pozemků. 
 
      g) maximální produkované množství a druh odpadů a emisaři výstavbě, jejich  
          likvidace 
 
        viz. přiložená tabulka: 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin   
 
          Orná půda bude před zahájením výkopových prací sejmuta v tl. 200 mm a 
uložena na deponiích na pozemku investora. Ornice bude po ukončení stavebních prací 
využita na terénní úpravy kolem objektu. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
          Při výstavbě bude zajištěna minimální prašnost a minimální hlučnost. Životní 
prostředí nebude výrazně ohroženo. Případné znečištění veřejné a příjezdové 
komunikace bude co nejdříve odstraněno. Stavebník zajistí, aby staveniště bylo 
udržováno v čistotě. Dodržování nočního klidu od 22,00 do 06,00 hodin. 
Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny na určená místa na staveništi a následně 
odvezeny na příslušné skládky. 
 
      j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (posouzení potřeby  
         koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
         předpisů) 
 
         V průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy. 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 
vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve výškách aj.). Veškeré 
práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, technologických 
pravidel a platných norem. Pracovníci budou poučeni a proškoleni o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práce. Vyhláška č. 309/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. 
 
     k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
 
         Neřeší se. 
 
     l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
         Během výstavby nebudou provedena žádná dopravně inženýrská opatření. Stavba 
bude přístupná z vedlejší komunikace ul. Brožíkova. Těžká mechanizace bude na 
staveniště dovezena pomocí nákladních aut a tahačů. Do dopravního značení bude 
přidáno upozornění na výjezd ze stavby. 
 
     m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  
 
         Neřeší se. Stavba nebude prováděna za provozu. 
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     n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
        Nejprve skrývka ornice, poté výkop jámy pro 1.PP, příprava vývodů TZI pod 
deskou, betonáž základové desky, následují ŽB stěny 1.PP, vnitřní sloupy a stropní 
konstrukce s průvlaky. Na stropní konstrukci se vyzdí svislé nosné konstrukce a 
proběhne betonáž stropní konstrukce a ten samý postup se opakuje až do 3.NP, které 
bude ukončeno střešní konstrukcí – plochou střechou. 
Poté budou navazovat dokončovací práce. 
 
      -  Předpokládané zahájení stavby :          2019 
      -  Předpokládané dokončení stavby :       2021 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, květen 2019                                                               Vypracoval:  Viktor Thomajer 
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a) Technická zpráva 
 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
     Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu: 
 
      - zastavěná plocha:            956,6   m2 
      - obestavěný prostor:       9494,28 m3 
      - užitná plocha:                 3528,0  m2       
      
      Bytový dům je určen k bydlení pro 25 budoucích kupujících (25 funkčních 
jednotek). 
      V nadzemních podlažích (1. - 3. NP) se nacházení byty 1+KK, 2+KK, 3+KK, v 
1.PP jsou umístěna hromadná garážová stání, technické zázemí objektu a sklepní kóje. 
Další informace jsou zřetelné z PD. 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 
 
      Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený bytový dům, zastřešený jednoplášťovou 
plochou nepochozí střechou s atikou, sklon 2%,  konstrukcí je ŽB monolitická deska se 
spádovými klíny a zateplením z EPS, vrchní hydroizolační vrstvu tvoří fólie Dekplan 76 
z měkčeného PVC.  
      Tvarově obdélníkový objekt má jedno podzemní podlaží s půdorysnými rozměry 
17,5 x 53,1 m. Nadzemní podlaží, ustupující o jeden modul (resp. 1/3 1.PP) mají 
půdorysný rozměr 12,1 x 53,1 m.  Maximální výška stavby je +10,55 m (střecha 
výtahové šachty) nad ± 0,000 = 233,95 m n. m., B.p.v., přičemž ± 0,000 je výška čisté 
podlahy 1.NP. Úroveň čisté podlahy se nachází 1,6 m nad upraveným terénem (chodník 
pod schodištěm u hl. vstupu). 
      Fasáda objektu je kontaktně zateplena minerální izolací a opatřena fasádním 
systémem ETICS s tenkovrstvou omítkou a finálním nátěrem rozlišeným do tří odstínů. 
Jihovýchodní fasáda je osazena ryze francouzskými okny, která v 1. NP umožňují 
přístup na terasu a v dalších podlažích pak na balkony. Všechny výplně jsou plastové s 
izolačním trojsklem. Do objektu je umožněn bezbariérový přístup rampou do 1.PP, 
odkud se lze dostat výtahem do ostatních podlaží. 
   
Bezbariérové užívání stavby 
 
       Stavba není určena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
tudíž jí nelze považovat jako bezbariérovou. Bezbariérový přístup je specifikován v 
odstavci výše. 
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Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
      Objekt bytového domu je nevýrobním objektem s funkcí hromadného bydlení s 
nezbytným technickým vybavením. Hlavní vstup do objektu je situován u hlavní 
příjezdové komunikace, kde k objektu náleží parkovací stání. Vedlejším vstupem do 
objektu je vstup po rampě do 1. PP, kde je hlavní parkovací plocha rezidentů, 
skladovací prostory a místnosti s technickým vybavením. Všechna podlaží (1.PP–3.NP) 
jsou obsluhována výtahem. V nadzemních podlažích je situováno 25 bytových jednotek 
o velikosti 1+KK, 2+KK a 3+KK. Byty 1. NP disponují terasou, ve vyšších podlažích 
jsou balkóny. Všechny byty jsou přístupné ze společných komunikačních prostor tj. 
společná chodba a schodiště. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Základové konstrukce 
 
  Založení objektu je navrženo jako železobetonová bílá vana plnící současně 
hydroizolační funkci. Základová deska bílé vany bude tl. 450 mm. Bližší technologické 
požadavky na realizaci budou popsány níže.  
 
Svislé konstrukce 
 

• Obvodové zdivo  
            Obvodové zdivo nadzemních podlaží je z broušených keramických tvarovek  
HELUZ 30 UNI (rozměr 247x300x249mm, Rw= 49dB, λU=0,175W/mK, 
U=0,51W/(m2.K) zděné na zdící maltu pro celoplošně tenkou spáru. Zdivo je kontaktně 
zatepleno izolací z minerálních vláken ISOVER NF333, tloušťky 150 mm (λD=0,034 
W/mK) a tenkovrstvou omítkou Weber ExtraClean. 
             Obvodové suterénní zdivo je ze železobetonu (beton C20/25, ocel B500B), 
zatepleno extrudovaným polystyrénem XPS SYNTHOS S30L, tloušťky 100mm ( 
λD=0,035W/mK). 
 

• Vnitřní nosné zdivo 
            Vnitřní nosné zdivo tloušťky 300mm je ze zvukově-izolačních cihelných bloků 
HELUZ AKU 30/33,3 MK, P20 (rozměr 333x300x238 mm, Rw= 58dB, 
λU=0,392W/mK, U=1,12W/(m2.K)), zděné  na zdící maltu pro celoplošně tenkou spáru 
a promaltované maltovací kapsy. 
. 

• Vnitřní nenosné zdivo 
            Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 140mm a 115mm je z cihelných bloků  
HELUZ 14 (rozměr 497x140x238mm, Rw=41dB, λU=0,293W/mK, U=1,33W/)m2.K)) a 
HELUZ 11,5 (rozměr 497x115x238mm, Rw=41dB, λU=0,293W/mK, U=1,33W/)m2.K), 
zděné na zdící maltu pro celoplošně tenkou spáru. 
 

• Vnitřní nosné sloupy  
            V suterénu jsou železobetonové sloupy, kruhové průměr 500 mm (beton C20/25, 
ocel B505B) 
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Vodorovné konstrukce 
 

• Stropní konstrukce 
            Stropní konstrukce je tvořena ŽB monolitickými deskami, převážně obousměrně 
pnutými. Tloušťka stropních konstrukcí je 200 mm, u desky pod střešním pláštěm je 
tloušťka 180 mm.   
 

• Překlady  
            Překlady jsou použity ve vnitřním zdivu v 1.-3. NP, po obvodě budou překlady 
tvořeny ztužujícím věncem, který bude z betonu C20/25 a výztuže B505B. 
 
Schodiště  
 
           Schodiště je monolitické železobetonové – beton C20/25, ocel B505B 
 
Hydroizolace 
    
          Izolaci objektu řeší konstrukce železobetonové bílé vany, která funguje jako 
vodonepropustný celek. Tím jsou eliminovány veškeré povlakové hydroizolace a 
požadavky na jejich provedení. 
          Hydroizolace ve vlhkých prostorech (WC, koupelna …) bude provedena 
hydroizolační stěrkou  Cemelastik, nanesenou pod keramickou dlažbou.  
          Hydroizolace ploché střechy je tvořena PVC fólií Dekplan 76. 
          Hydroizolace teras je tvořena jednoplášťovou pochozí vrstvou s hydroizolační 
PVC fólií Dekplan 77 a na balkonech je provedena hydroizolační stěrka Cemix. 
 
Střešní konstrukce  
 
          Střecha je plochá, jednoplášťová, nepochozí, ve spádu 2%, spádovou vrstvu tvoří 
spádové klíny ISOVER EPS 150 s další vrstvou izolačních desek ISOVER EPS 150, 
asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a podkladní penetrační nátěr 
DEKPRIMER. 
 
Komín 
 
        Komín není v objektu navržen. 
 
Konstrukce klempířské  
  
        Vnější oplechování, okapy a svody budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 
0,6 mm. 
 
Podlahy a povrchy  
 
        Podlahy budou provedeny podle typu místnosti. Jednotlivé skladby jsou uvedeny v 
příloze Skladby podlah. 
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Úpravy povrchů  
 
        V koupelnách a WC bude na stěnách keramický obklad, částečně též v kuchyních 
za kuchyňskou linkou. 
 
Podhledy  
 

        Nevytápěný prostor 1.PP bude mít celoplošně zateplený strop minerální izolací 
ISOVER TOP V tl. 100 mm. Stropy v nadzemních podlažích jsou opatřeny akustickým 
sádrokartonovým podhledem, který současně slouží pro rozvody elektroinstalací. 
 
Vnitřní rozvody a instalace  
 
        Vnitřní rozvody elektřiny budou provedeny z kabelů CYKY a vedeny ve zdivu a 
podhledech. Veškeré rozvody ZTI jsou systematicky vedeny instalačními šachtami do 
bytových jednotek ve vyšších patrech. Vnitřní rozvody jsou z instalačních šachet 
vedeny instalačními předstěnami. Rozvody vody jsou navrženy z PPR potrubí, 
splašková kanalizace je v rámci bytových jednotek svedena potrubím HTEM do 
instalačních šachet, kde se napojuje na hlavní větev z potrubí PVC- KG. Z instalačních 
šachet je v 1. PP potrubí vedeno pod stropem až k prostupu do venkovního prostoru 
nebo k napojení na příslušné tech. zařízení. Splašková i dešťová kanalizace má i 
venkovní areálový rozvod v několika větvích ústících do revizní šachty, která je 
napojena na veřejný kanalizační řad. Instalačními šachtami bude vedeno i odvětrání 
koupelen, WC, digestoří. 
 
Tepelná izolace     
 
      Podlahy v bytových jednotkách jsou celoplošně navrženy s celoplošným vytápěním 
(vyjma šaten). Ve skladbě podlah je systémová tepelněizolační deska DEK PERIMETR 
tl. 50 mm a tepelně a akusticky izolační deska RIGIFLOR 4000 v tl. 30 mm. Strop nad 
nevytápěným prostorem pod podlahou 1. NP je zateplnen izolací ISOVER TOP V 100 
mm. 
      Suterénní stěny bílé vany jsou zatepleny XPS STYRODUR S30 tl. 100 mm 
vytaženým 700 mm nad úroveň terénu, kde tvoří sokl. 
      Obvodový plášť je kontaktně zateplen izolací z minerálních vláken ISOVER NF 
333 tl. 150 mm dle zásad ETICS. 
      Střešní konstrukce je zateplena ISOVER EPS 150, vrstvou spádových klínu v 
rozmezí tloušťky 50 – 250 mm s další vrstvou desek o tl. 150 mm. 
      Terasy jsou navrženy jako skladba jednoplášťové pochozí střechy s deskami 
KINGSPAN THERMA 30 mm a spádovými klíny ISOVER EPS 150, detaily napojení 
jsou provedeny z XPS tl. 100 mm. 
 
 
Výplně otvorů 
       Všechna okna vč. francouzských jsou plastová Rehau SYNERGO s 6-ti komorovým 
profilem rámu a 7-mi komorovým profilem křídla a součinitelem prostupu tepla rámem 
Uf =0,95 W/(m2.K), zasklená jsou izolačním trojsklem s hodnotou Ug=0,6 W/(m2.K). 
Lineární souč. prost. tepla má s použitým nekovovým distančním rámečkem hodnotu 
Ψ=0,030 W/m.K. 
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       Vnější vchodové dveře hlavního a bezbariérového vstupu do budovy jsou 
z hliníkového systému Schüco ADS 90.Si s vypěněným jádrem a přerušovaným tepelným 
mostem v prahu. Součinitel prostupu tepla rámem Uf = 1,4 W/(m2.K), zasklení izolačním 
trojsklem s hodnotou Ug=0,7 W/(m2.K) a lineární souč. prost. tepla s použitým 
nekovovým distančním rámečkem s hodnotu Ψ=0,040 W/m.K. 
       Vnitřní vchodové dveře v zádveří hlavního vstupu jsou též hliníkové, ovšem bez 
nároků na tepelně-izolační vlastnosti - Schüco ADS 50.Ni (non-insulated). 
       Garážová vrata budou taktéž hliníková 5500x2400 mm, sekční, zateplená, s 
elektrickým pohonem a odvětrávacími mřížkami.                                   
        Vnitřní vchodové dveře do jednotlivých bytů budou bezpečnostní NEXT SD 101 s 
laminátovou úpravou povrchu Ud=1,3W/(m2.K), Rw=33-39dB 
        Vnitřní dveře v bytech budou dýhované SAPELI ve standardizovaných šířkách a o 
výšce 1 970 mm. Zárubně budou obložkové.  
        Ostatní dveře kovové, většinou protipožární EI30 od výrobce PORTA-DOORS, 
osazené do ocelových zárubní. 
 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
      Při výstavbě bude zajištěna minimální prašnost a minimální hlučnost. Životní 
prostředí nebude výrazně ohroženo. Případné znečištění veřejné a příjezdové 
komunikace bude co nejdříve odstraněno. Stavebník zajistí, aby staveniště bylo 
udržováno v čistotě. Dodržování nočního klidu od 22,00 do 06,00 hodin. 
Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny na určená místa na staveništi a následně 
odvezeny na příslušné skládky. 
     V průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy. 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 
vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve výškách aj.). Veškeré 
práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, technologických 
pravidel a platných norem. Pracovníci budou poučeni a proškoleni o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práce. 
Vyhláška č. 309/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
      Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. 
Skladby obvodových konstrukcí, podlah i střech splňují požadovaný součinitel prostupu 
tepla UN. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem=0,32 W/m2K. 
Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – úsporná (viz. složka č.6, příl. 1- EŠOB) 
 
Osvětlení - splnění požadavků na oslunění vyhodnoceno jako vyhovující(viz.složka č.6) 
 
Oslunění - splnění požadavků na oslunění vyhodnoceno jako vyhovující(viz. složka č.6) 
 
Akustika - splnění požadavků na akustiku vyhodnoceno jako vyhovující(viz. složka č.6) 
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Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
      Požadavky na požární ochranu jsou uvedeny v Technické zprávě požární ochrany - 
v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 
 
      Zásadním technologickým objektem s vysokými nároky na kvalitu provedení je ŽB 
konstrukce bílé vany. Bližší požadavky a specifikace budou uvedeny v následujícím 
odstavci. 
      Stavební práce budou provedeny podle daných technologických postupů a platných 
norem. V souladu s projektovou dokumentací. Při přejímce materiálů a prací bude 
zkontrolována požadovaná jakost, množství a druh materiálů.  
 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
 
      Většina konstrukcí a jejich skladby jsou realizovány standardními postupy a jejich 
provádění nemá speciální požadavky. 
Předpoklady pro realizaci funkční konstrukce bílé vany:    
      Konstrukce bílé vany je prováděna z vodonepropustného betonu a pouze za 
dodržení určitých zásad lze dosáhnout komplexní vodotěsnosti systému. Zde je bohužel 
problémem absence příslušných norem v ČR. Zásadním předpokladem vodotěsnosti 
bílé vany jsou správně navržené a provedené pracovní a dilatační spáry pro které 
existuje několik různých typů těsnících prvků, jejichž aplikace se do různých druhů spár 
musí provádět ve 100% návaznosti. Toho lze dosáhnout, dle poznatků z praxe jen 
použitím systémového řešení  od  jednoho dodavatele či alespoň kombinací systémů se 
spojovacími prvky pro vzájemnou kompatibilitu. Tento fakt a detailní popisy návrhů 
prvků na těsnění spár nejsou v české směrnici ČBS pro bílé vany obsaženy vůbec. 
Výsledky realizací na území ČR jsou toho příkladem a nelze než investorovi doporučit 
důsledný výběr zhotovitele, který se prokáže předchozími realizacemi a navíc bude 
schopen komplexní návrh tohoto objektu zpracovat ve formě realizační dokumentace 
vč. návrhu spárových prvků. Právě během realizace bílé vany doporučuji připravit 
intenzivní plán kontrol kvality provádění a zaměřit se především na tato napojení 
jednotlivých částí konstrukce a důsledně dokumentovat. 
      Kompletní technologické postupy pro provádění bílé vany jsou popsány v 
německých a rakouských normách DIN. 
       Tyto normy lze považovat ze plnohodnotný podklad pro návrh a realizaci bílé vany. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitelem 
 
      Po zhotoviteli výše uvedeného objektu bílé vany bude před uzavřením SOD 
vyžadováno vypracování RPD obsahující návrh zásadních prvků, tzn. těsnění všech 
typů pracovních spár. Dokumentace bude odsouhlasena hlavním projektantem stavby. 
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   Zhotoviteli se doporučuje použít systém, který je navržen projektantem v rámci PD 
bytového domu. V tomto případě lze využít této dokumentace a držet jejích postupů, 
materiálů atd. 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných – stanovených  
příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých 
norem 
 
      Viz.  výše důsledná kontrola spár u bílé vany a další pravidelné kontroly 
kvalifikovanou osobou jsou samozřejmě nezbytností po celý průběh stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, květen 2019                                                             Vypracoval: Viktor Thomajer 
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Závěr: 
 
       Závěrem bych uvedl, že při zpracování bakalářské práce nebylo mým cílem 
vytvořit výjimečný nebo zásadně se odlišující objekt. Právě z tohoto důvodu jsem o 
zadání požádal svého vedoucího Ing. Bruknera. Dostal jsem jistou skicu, ze které jsem 
vycházel u návrhu celkových dispozic a tvarového konceptu objektu. Konstrukční a 
materiálové řešení je již čistě vlastním návrhem, který jsem se snažil v průběhu 
zpracování optimalizovat a to nejen sofistikovanějšími technickými řešeními či 
nejmodernějšími stavebními prvky, ale také uvážením reálného procesu výstavby, kde 
je mnohokrát lepší uvážit, že i to nejdokonalejší řešení či technologie se ve finále 
dostanou do rukou, velmi často zcela nekvalifikovaných osob a ve výsledku se stávají 
spíše zdrojem problémů. To je třeba příklad bílé vany, kterou jsem použil jako 
konstrukci podzemní části objektu. 
        Tvorba projektu bytového domu byla pro mě jednoznačným přínosem a oživila mi 
přehled o aktuálních trendech a technologiích v bytové výstavbě, se kterými se v praxi 
příliš nesetkám.  
        Bakalářská práce byla zpracována v rozsahu dle požadavků vedoucího. 
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