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ABSTRAKT   

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby bytového domu v Olomouci (obec Hejčín). Jedná se o objekt s jedním 
podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. V objektu bytového domu se 
nachází 9 bytových jednotek. V prvním nadzemním podlaží se nachází 3 bytové 
jednotky z nichž jedna je přizpůsobena pro bezbariérové užívání. V druhém a třetím 
nadzemním podlaží se nachází taktéž 3 bytové jednotky s totožnou dispozicí. Objekt je 
navržen jako zděný z konstrukčního systému z vápenopískových bloků. Stropní 
konstrukce je zhotovena jako žebírková konstrukce tvořena předpjatými nosníky a 
betonovými vložkami. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Součástí 
projektové dokumentace je také základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky.   

KLÍČOVÁ SLOVA   

Bytový dům, bakalářská práce, zděný systém, novostavba, žebírkový strop, 
jednoplášťová plochá střecha, bytové jednotky 

ABSTRACT   

The subject of the thesis is the processing of project documentation for the construction 
of a residential building in Olomouc (village Hejčín). It is an object with one 
underground floor and three above-ground floors. There are 9 residential units in the 
building. On the first floor there are 3 housing units, one of which is adapted for 
wheelchair use. There are also 3 dwelling units with the same layout on the second 
and third floors. The building is designed as a masonry from a construction system of 
sand-lime blocks. The ceiling structure is made as a ribbed construction consisting of 
prestressed beams and concrete inserts. The building is covered with a single-layer flat 
roof. The project documentation also includes a basic assessment of the building in 
terms of building physics. 

KEYWORDS   

Residential building, bachelor thesis, brick system, new building, ribbed ceiling, single-
skin flat roof, housing units 
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Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je projekt novostavby bytového domu s celkem 

devíti bytovými jednotkami. Bytový dům je navržen dle aktuálního územního plánu. 

Projektová dokumentace je vyhotovena ve stupni DPS – dokumentace pro provedení 

stavby.  

Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Bytové 

jednotky jsou zhotoveny v různých dispozičních variantách 2+KK, 3+KK a 4+KK 

vybaveny terasami nebo balkony. V podzemním podlaží jsou zhotoveny hromadné 

garáže a sklepní prostory pro obyvatele bytových jednotek. Objekt je v celém rozsahu 

určen pro bydlení. Novostavba je situována na nezastavěné parcele č. 164/3 v části 

města Olomouc. 

Projekt bytového domu byl vyhotoven v souladu s platnými vyhláškami, zákony 

a technickými normami. Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout objekt tak, 

aby jeho komplexní řešení odpovídalo možnostem krajiny, příslušným stavebním 

normám a nárokům budoucích obyvatel. 
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A Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a)  název stavby  

Bytový dům 

b)  místo stavby 

adresa:   Hejčín 
katastrální území:  Hejčín (710644) 
parcelní čísla pozemků: 164/3 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

 - 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou 
činností) nebo  

 - 

c)  obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla 
(právnická osoba). 

 Název:  FORTEX Development s.r.o. 
Adresa: Jílová 1550/1 

78701 Šumperk 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), identifikační číslo osob, adresa sídla, 

 Jméno: Radek Valášek 
 e-mail:  188864@vutbr.cz 
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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,  

 Jméno: Radek Valášek 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 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 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO 01 NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
SO 02 VJEZD DO HROMADNÉ GARÁŽE 
SO 03 OPĚRNÁ ZEĎ 
SO 04 CHODNÍKY A PLOCHA PRO NÁDOBY KOMUNÁLNÍJO ODPADU 
SO 05 PŘÍPOJKA ELEKTICKÉ SÍTĚ 
SO 06 PŘÍPOJKA VODOVODU 
SO 07 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
SO 08 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
SO 09 PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě 
byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),  

 Pověřený stavební úřad: Magistrát města Olomouce  
 Adresa:   Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby,  

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace provedení stavby (DPS) 
byla zhotovená a připravená architektonická studie pro objekt. Podklad studie je 
součástí projektové dokumentace v příloze č. 1 – Přípravné a studijní práce. 
Předmětem návrhu studii bylo vyřešení dispozičního řešení jednotlivých 
bytových jednotek a jejich rozmístění. Dále bylo předmětem zpracování a 
řešení komunikačních venkovních ploch včetně nového parkovacího stání a 
ploch pro pěší. 



 12 

c) další podklady.  

 Platný Územní plán města Olomouc 
 Katastrální mapa 
 Architektonické studie 
 Platné normy, vyhlášky a předpisy 
 Technické listy výrobců 
 Fotodokumentace a osobní průzkum 
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B Souhrnná technická zpráva  

B.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 s parkovacím stáním bude situována na parcele č. 
164/3 – ostatní plocha. Na jižní části pozemku. Plocha stavebního pozemku činí 
3693,0 m2, katastrální území Hejčín (710644). Zastavěná plocha objektu bytového 
domu činí 440,4 m2. Pozemek se nachází v severní části města Olomouce. Pozemek 
má rovinný charakter, nachází se zde menší porosty keřů a stromy menšího vzrůstu. 
Pozemek je zcela neoplocen. V okolí stavebního pozemku se nachází stávající 
zástavba rodinnými domy a bytovými domy 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem,  

 Územní rozhodnutí je vedeno společně se stavebním řízením ve smyslu §78 
zákona č. 183/2006 Sb. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,  

 Objekt novostavby bytového domu není v rozporu s platnou územně plánovací 
dokumentací obce Hejčín 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území,  

 Stavba neuvažuje s výjimkami z obecných požadavků na využívání území. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Požadavky dotčených orgánů byly zohledněny v projektové dokumentaci. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Byl proveden vizuální průzkum pozemku, byly zjištěny vedení jednotlivých 
inženýrských sítí. 
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Geologický průzkum: 

 Z dostupných podkladů geologického průzkumu byla zjistěna na rešeném 
pozemku zemina, a to hlína písčitá F3 MS, pevná konzistence, tabulková únosnost Rdt 
= 275 kPa. Zemina má propustný charakter. 

Hydrogeologický průzkum: 

 Hladina podzemní vody byla zjištěna pod úrovní základové spáry. Celkové 
srážky které se budou odvádět z objektu byly spočítány na půdorysnou plochu střechy 
bytového domu, Zpevněné plochy a to dlažby chodníku a parkoviště. Zachycené 
dešťové vody odpovídají svojí jakostí přirozeným infiltračním vodám zájmového území. 
Dešťové odpadní vody budou zachycené do retenční nádrže a mohou být poté užívány 
jako voda užitková  

Radonový průzkum: 

 Podle dostupných podkladů a průzkumů je v místech dané lokality výskyt 
radonu nízký až střední. Není nutné zde speciálních ochranných opatření. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma apod.,  

 Požadavky z jiných právních předpisů se zde nevyskytují. 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném, 
záplavovém nebo poddolovaném území, v lokalitě soustavy Natura 2000.  
Při výstavbě budou dodržena ochranná pásma správců inženýrských sítí. 

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

 Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

Novostavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba je určena pro trvalé 
bydlení, ve vztahu k okolní výstavbě bytových domů se neuvažuje s negativním vlivem. 
Stavební práce budou prováděné v hodinách od 7:00 do 20:00 a jejích provedení bude 
takové aby v žádném spektru negativně neovlivňovali nebo neobtežovaly okolní stavby 
nadměrným hlukem, prašností nebo otřesy 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.  
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v případě potřeby pouze s ořezem náletových dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

 Stavba bytového domu se nachází na parcele č. 164/3, která je vedena jako 
ostatní plocha. Na parcele č. 164/3 dojde stavbou k záboru zemědělského půdního fondu 
o rozloze 440,40 m2 (zastavěná plocha bytového domu) a 621,80 m2 (zpevněná plocha). 
Vlastníkem je žadatel. Skrývka ornice bude provedena po celé ploše záboru 
zemědělského půdního fondu, hloubka 250 mm. Vytěžená ornice se bude deponovat na 
pozemku a bude poté použita k terénním úpravám. Zábory pozemků určených k plnění 
funkce lesa nejsou stavbou vyvolány. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 

 Napojení na dopravní infrastrukturu bude možné z přilehlé místní komunikaci na 
ulici Lazecká. Nové zhotovená účelová komunikace na parcele číslo 164/3 povede 
k přilehlé komunikaci na parcele číslo 445/1. 
Výstavba svojí polohou a orientací neomezí nikterak příjezd vozidel IZS  a dopravní 
obsluhy. 
K navrhované stavbě povede zpevněná komunikace, která vyhovuje nárokům 
bezbariérového užívání. Přístup do objektu bude taktéž bezbariérový. 

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

 Žádné věcné, časové, podmiňující, vyvolané nebo související investice nejsou 
v době zpracování projektové dokumentace známy kromě kácení dřevin, stromů 
malého vzrůstu a keřů, které nespadají pod chráněné nebo vzácné dřeviny. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální 
území 

Parcela 
č. 

Druh pozemku 
dle katastru 
nemovitostí 

Vlastník pozemku 

Hejčín 
(710644) 

164/3 Ostatní plocha FORTEX Development s.r.o. 
Jílová 1550/1 
78701 Šumperk 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo.  

 

 

 

 

 

 

B.2 Celkový popis stavby  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 

 Jedná se o novostavbu bytového domu 

b) účel užívání stavby,  

 Účelem užívaní stavby je zajištění bydlení v bytových jednotkách, jedná se o 
výstavbu bytového domu 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o trvalý charakter stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

 V objektu se nenachází výjimky z technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby. Stavba svým stavebně-technickým řešením respektuje 
požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 
vyhlášky č. 323/2017 Sb.. Bytová jednotka v 1.NP splňuje požadavky vyhlášky 
398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

 Požadavky dotčených orgánů byly zohledněny v projektové dokumentaci 

Katastrální 
území 

Parcela 
č. 

Druh pozemku 
dle katastru 
nemovitostí 

Vlastník pozemku 

Hejčín 
(710644) 

164/3 Ostatní plocha FORTEX Development s.r.o. 
Jílová 1550/1 
78701 Šumperk 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1) - kulturní památka 
apod.,  

Požadavky z jiných právních předpisů se zde nevyskytují. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 Zastavěná plocha bytového domu: 440,40 m2 

 Obestavěný prostor:   5008,64 m3 

 užitná plocha 1.PP:   374,3 m2 

užitná plocha 1.NP:   381,84 m2 

užitná plocha 2.NP:   381,84 m2 

užitná plocha 3.NP:   381,84 m2 

Skladba bytů v 1.NP:   2+kk, 3+kk, 4+kk 

Skladba bytů v 2.NP:   2+kk, 3+kk, 4+kk 

Skladba bytů v 3.NP:   2+kk, 3+kk, 4+kk 

Celkem počet funkčních bytových jednotek:  9 

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.,  

 Objekt novostavby bytového domu bude zásobován vodou z veřejného 
vodovodního řadu DN 50 PE, který prochází parcelou č. 446/25 

 Celková délka vodovodní přípojky činí: 26,0 m. 

vodovod  
Výpočtový průtok pitné vody: 
Q = (41+1)/365 = 0,1150 m3/obyv.den  

Průměrná denní potřeba vody:  
Qp = ∑ n . q = 41 . 115,0 = 4715 l/den = 4,715 m3/den  

Roční potřeba vody:  
Qr = 4,715. 365 = 1720,98 m3/rok  

Maximální denní potřeba vody:  
Qd,max = 4,715. 1,3 = 6,13 m3/den  

Max hodinová potřeba vody:  

Qh,max = 1/24 . Qp . kd . kh = 1/24 . 4715 . 1,4 . 1,8 = 495,075 l/hod 
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Splaškové vody budou odváděné do stávající veřejné kanalizace splaškové 
Množství splaškových vod = množství vody: 1720,28 m3/rok 

Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže o objemu 6 m3, přepad 
vyústěn do vsakovacího modulu. 

Množství dešťových vod dle ČSN 12056  

Plochá střecha  
QD = ∑(i . A . C)  
 
Návrh pro plochu A1 

QD = 0,03 . 242 . 1 = 7,26 l/s 

Návrh pro plochu A2 

QD = 0,03 . 146 . 1 = 4,38 l/s 

Energetická náročnost budovy viz. Energetický štítek obálky budovy. 
 

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

 Termín začátku výstavby bude do dvou měsíců od vydání nutných povolení SÚ, 
dokončení stavby bude do tří let po zahájení stavebních prací. 
Stavba bude provedena v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby. 

 Celkové orientační náklady stavby: cca 35,060,480 kč 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Technická zpráva  

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Projektová dokumentace se zabývá novostavbou bytového domu s jedním 
podzemním a třemi nadzemními podlažími na parcele č. 164/3 v k.ú. Hejčín (710644). 

V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž, sklepní prostory pro každý byt a 
společná kolárna s kočárkárnou. V nadzemním podlaží jsou jednotlivé bytové jednotky. 

Účel užívání stavby:    stavba pro bydlení 

Počet parkovacích stání:   Hromadná garáž 8 

      Venkovní stání 8 

Počet bezbariérových stání:   Hromadná garáž 1 

      Venkovní stání 1 

Počet podlaží:     1 podzemní, 4 nadzemní 

Počet bytových jednotek:   9 

b) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení : 

Stavba bytového domu je obdélného půdorysného tvaru rozměrů 26,2 x 17,7 m. 
Výška stavby je 11,63 m. Stavba je navržena jako stěnový systém, se zděnými 
obvodovými stěnami v 1.PP z vápenopískových bloků tl.365 mm a v 1.NP – 3.NP 
z vápenopískových bloků tl.240 mm. Vnitřní nosné stěny jsou zhotoveny 
z vápenopískových bloků tl.300 mm a příčky jsou taktéž tvořeny z vápenopískových 
bloků tl.115 mm Základová konstrukce je řešena jako železobetonová deska, základová 
spára bude minimálně 1 m pod upraveným terénem. Střešní konstrukce je řešena jako 
jednoplášťová plochá. Vnější výplně otvorů jsou navrženy jako hliníkové s izolačním 
trojsklem, vstupní dveře do objektu jsou taktéž hliníkové. Fasádu domu tvoří omítka bílé 
barvy a doplňující světle šedé barvy.   

Dispoziční řešení: 

Hlavní vstup do objektu a taktéž vjezd do podzemních garáží a na venkovní 
parkoviště je zpřístupněn z jihozápadní strany 

V 1 podzemním podlaží se nachází hromadná garáž s 9ti parkovacími stání. Jedno 
parkovací stání je zřízeno pro invalidy. Dále se zde nachází prostory sklepů v počtu 
devíti, uklidová místnost, technická místnost, kolárna s kočárkárnou. 
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V 1 nadzemním podlaží se nachází 3 samostatné bytové jednotky přičemž jedna 
jednotka je žřízena pro invalidy byt je 2+kk a náchází se v něm předsíň, koupelna + wc, 
ložnice, obývací pokoj + kuchyně, terasa. Druhý byt je 3+kk a nachazí se v něm 
předsíň, chodba, technická místnost, wc, koupelna, obývací pokoj + kuchyně, pokoj 1, 
pokoj 2, terasa. Třetí byt je žízeň jako 4+kk a nachází se v něm předsíň, chodba, 
technická místnost, wc, koupelna, obývací pokoj + kuchyně, pokoj 1, pokoj 2, ložnice 
se šatnou, terasa. 
V 2 a 3 nadzemním podlaží se nachází taktéž 3 samostatné bytové jednotky. První byt 
je 2+kk a náchází se v něm předsíň, koupelna + wc, ložnice, obývací pokoj + kuchyně, 
terasa. Druhý byt je 3+kk a nachazí se v něm předsíň, chodba, technická místnost, wc, 
koupelna, obývací pokoj + kuchyně, pokoj 1, pokoj 2, terasa. Třetí byt je žízeň jako 
4+kk a nachází se v něm předsíň, chodba, technická místnost, wc, koupelna, obývací 
pokoj + kuchyně, pokoj 1, pokoj 2, ložnice se šatnou, terasa. 

Bezbariérové užívání stavby : 

Bytová jednotka v 1.NP splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., o technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V bezbariérovém řešení bylo 
také zohledněno parkovací stání a také vstup do bytové jednotky. 

 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

 1.PP 

V prvním podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy, místnosti 
domovního vybavení a hromadné garáže pro obyvatele objektu 

 1.NP 

V prvním nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka přizpůsobena pro 
bezbariérové užívání jedná se o byt A.1. Dále ze na podlaží nachází 2 bytové 
jednotky 3+kk a 4+kk. 

 2.NP-3.NP 

V druhém nadzemním podlaží se nachází 3 bytové jednotky řešené jako 2+kk, 3+kk 
a 4+kk. Třetí podlaží je dispozičně shodné s druhým. 

 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Podrobně popsáno viz technická zpráva D.1.2 Stavebně konstrukčnířešení  

 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby respektovala požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
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f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí 

Posuzovaný objekt vyhoví požadavkům příslušných norem. Podrobný popis viz. 
samostatná složka č. 6 Stavební fyzika. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Viz samostatná složka D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

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

Veškeré použité materiály budou atestované, jejich zabudování do konstrukce 
se bude řídit dle technologických postupů předepsaných výrobci. Stavební práce 
budou vykonávat proškolení a kvalifikovaní pracovníci. 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí  

Stavební práce se budou provádět běžnými pracovními postupy. V objektu 
nedojde k aplikaci netradičních technologických postupů.  

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
– obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  

Na základě projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracována 
výrobní dokumentace navrhovaných částí.  

k) Výpis použitých norem  

Jednotlivé použité normy a předpisy jsou popsány v daných částech projektové 
dokumentace. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

Technická zpráva 

Základové podmínky: 

Jednoduché základové podmínky. Z dostupných podkladů byla zjistěna na 
řešeném pozemku zemina, a to hlína písčitá F3 MS, pevná konzistence, tabulková 
únosnost Rdt = 275 kPa. Zemina má propustný charakter. V dané lokalitě se vyskytuje 
nízké radonové riziko. Není nutné zvláštních ochranných opatření. 

Zemní práce: 

Před zahájením prací je nutné odstranit porost ,který by mohl bránit v samotné 
realizace zemních prací. Následně dojde ke strojnímu sejmutí ornice hloubky 250 mm. 
Ornice se deponuje na předem určených místech do maximální výšky 1,2 m. Výkopové 
práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základovou železobetonovou 
desku objektu a vedení inženýrských sítí od místa napojení k objektu. Dotčený okolní 
terén v případě výstavby přípojek bude uveden do původního stavu.  

Vyhloubená zemina bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a použita ke 
zpětnému zásypu. Přebytečné množství bude odvezeno. Při provádění zemních prací 
bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým vlivům 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb – (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení 
fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby. 

Základy: 

Objekt bytového domu je založen na masivní monolitické železobetonové 
základové desce z betonu C20/25, tl. 600 mm. Použítá ocel B550B 

V základových konstrukcích budou provedeny prostupy dle tras jednotlivých potrubních 
vedení.  

Ve všech rozích budovy je nutné provést vývody nad hranu výkopu pomocí zemnícího 
drátu. Také je nutné vyznačit místa a vynechat otvory pro prostup kanalizačního potrubí, 
přechody chrániček elektro a vody skrz základové konstrukce.  

Po uplynutí 28 dní beton nabývá požadované pevnosti.  

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodová nosná konstrukce v prvním podzemním podlaží bude tvořena 
z vápenopískových bloků tl.365 mm zděných na celoplošnou maltu pro tenké spáry. Dále 
se v podzemním podlaží nachází železobetonové sloupy, průvlaky a stěny které zajištují 
stabilitu proti zemnímu tlaku. 

Obvodové nosné konstrukce v prvním až třetím nadzemním podlažím jsou tvořeny 
z vápenopískových bloků tl.240 mm zděných na celoplošnou maltu pro tenké spáry. 
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Vnitřní nosné zdivo je taktéž zhotoveno z vápenopískových bloků a to o tl.300 mm 
zděných na celoplošnou maltu pro tenké spáry.  

Příčky budou vyzděny z vápenopískových bloků tl.115 mm, zděných na celoplošnou 
nanášenou maltu pro tenké spáry. 

Pro založení stěn bude použita zakládací malta. 

Stěna u výtahové šachty je vyhotovena jako monolitická železobetonová stěna tl.150 
mm. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropy: 

Stropy nad všemi podlažími jsou zhotoveny z žebírkové konstrukce tvořena 
předpjatými nosníky a následně vyskládána betonovými vložkami a nadbetonávky 
betonem třídy C20/25 a výztuží B550B. Celková tl. stropu je 250 mm  

Překlady: 

Překlady budou řešeny jako vápenopískové překlady. Skládající se z taženého 
pásu z vápenopískové skořepiny, betonu a výztuže a na stavbě zhotovené tlačené 
oblasti ze zdiva bebo betonu. 

Balkony a přístřešek: 

Balkonové desky jsou řešeny jako monolitické železobetonové  tl.200 mm, 
napojené přes izonosníky.  
Nad hlavním vstupem do objektu je navržen přístřešek, který je vyhotoven jako 
monolitická železobetonová konzola napojená přes izonosníky tl.150 mm, na které je 
spádová vrstva cementového potěru a hydroizolační asfaltový pás tl.4 mm. Konstrukce 
je opatřena oplechováním. 

Schodišťová konstrukce: 

Hlavní schodiště propojuje objekt od vstupu do 3.NP. je navrženo jako 
železobetonová deska tl. 150 mm vetknutá do železobetonové stěny výtahové šachty. 
Mezipodesta je tvořena jako monolitická deska tl.150 mm, která je pomocí izobloku 
vetknutá do svislé konstrukce. 

Střešní konstrukce: 

Pro zastřešení objektu je navržena jednoplášťová plochá střecha nacházející se 
nad 3.NP. Jako hydroizolace je zde použit pás z sbs modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem 
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Pro tepelněizolační charakter je zde použity desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu a klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu, které nám zároveň vytváří 
požadovaný sklon střechy a to 2%. V atice se nachází dále pojistný přepad kruhový 
Topwet DN 100. 
Střecha je odvodněna pomocí dvou vpustí systému Topwet, DN 100. 

 

Izolace: 

Hydroizolace: 

Hydroizolaci spodní stavby tvoří těžký asfaltový pás SBS modifikovaný se 
skelnou vložkou, tl. 4 mm. Ten je nataven na podkladní konstrukce ošetřené 
penetračním lakem. U soklů musí být hydroizolační vrstva vytažena minimálně 300 mm 
nad úroveň upraveného terénu. 

Hlavní hydroizolační vrstvu jednoplášťové ploché střechy tvoří pás z sbs modifikovaného 
asfaltu s břidličným posypem tl.4,5 mm a samolepící pás z sbs modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou PE folii na horním povrchu tl.3 mm. 

Tepelná izolace: 

Zateplení obvodového pláště budovy je provedeno kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS s expandovaným fasádním polystyrenem EPS 70 F tl.200 mm. Pro 
zateplení soklů jsou použity desky z expandovaného polystyrenu EPS perimetr tl.160 
mm. Pro zateplení podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou použity desky z kamenné 
vlny tl.160 mm. Plochá jednoplášťová střecha je zateplena expandovaným polystyrenem 
tl.140 mm. Spád střechy je tvořen pomocí spádových klínu EPS. Prostory schodiště jsou 
zatepleny expandovaným polystyrenem EPS 70 F tl.100 mm. 

Výplně otvorů: 

Okna  

Navržené okenní výplně jsou okna v hliníkovém rámu Uf = 1,0 W/m2K, zasklené 
izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/m2K. Jednotlivé druhy a specifikace viz výkresová 
dokumentace – výpis oken a dveří.  

Dveře  

Navržené dveřní výplně jsou dveře v hliníkovém rámu Uf = 1,0 W/m2K, zasklené 
izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/m2K. Jednotlivé druhy a specifikace viz výkresová 
dokumentace – výpis oken a dveří.  

Výlez na střechu  
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Výlez do ploché střechy Fakro pro velikost montážního otvoru 900 x 1200 mm. 
Vybaven bezpečnostním zasklením tř. P2A. Součinitel U = 1,2 W/m2K. Kupole 
z polykarbonátu. Provedení dec s elektrickým ovládáním 

Povrchové úpravy: 

Omítky  

Vnitřní omítku tvoří jednovrstvá sádrovápenná omítka s jemným povrchem tl. 15 mm. 
Omítku je možné aplikovat jak ručně, tak strojně přímo na vápenopískové zdivo. Na 
vyzrálou omítku je možné provést finální úpravu - vnitřní disperzní barva nebo ušlechtilá 
omítka – dle požadavků investora.  

Podlahy  

Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou dlažbou a laminátovou podlahou. V 
místnostech s keramickou dlažbou bude proveden keramický sokl. V koupelnách a WC 
bude také proveden keramický obklad stěn.  

Obklady  

Vnitřní obklady budou aplikovány dle zásad výrobců obkladů a použitých lepidel. Formát 
obkladů a barevné řešení dle výběru investora.  

Zámečnické  

výrobky Jednotlivé materiály, druhy a specifikace viz výkresová dokumentace – výpis 
zámečnických výrobků.  

Klempířské  

výrobky Jednotlivé materiály, druhy a specifikace viz výkresová dokumentace – výpis 
klempířských výrobků.  

Truhlářské  

výrobky Jednotlivé materiály, druhy a specifikace viz výkresová dokumentace – výpis 
truhlářských výrobků. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná složka D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

V této projektové dokumentaci se neřeší  
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Závěr 

Zhotovená projektová dokumentace odpovídá obsahově požadavkům zadání 
bakalářské práce. Cílem práce bylo zpracování novostavby bytového domu s devíti 
bytovými jednotkami. 

Novostavba bytového domu je umístěna na skutečné, nezastavěné parcele v severní 
Části města Olomouce. 

Řešený bytový dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží.  

V objektu je k dispozici devět bytových jednotek v různých dispozičních 
variantách. Jedna bytová jednotka nacházející se v prvním nadzemním podlaží je zde 
řešena vzhledem k uspokojení nároků na bezbariérové užívání. 

Navržený bytový dům svým vzhledem a použitými materiály zapadá do stávajícího 
prostředí. 

Vypracování je v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, které se týkají 
jednotlivých částí dokumentace a technických listů použitých výrobků. 
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