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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá novostavbou bytového domu v Prostějově. Cílem práce 

je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními, dvěma podzemními podlažími a plochou 

střechou. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu s odskočeným nejvyšším 

podlažím. Konstrukčním systémem bytového domu je železobetonovými 

monolitický skelet, ve 4.NP je kombinovaný se zděným systémem. 

Práce obsahuje přípravné a studijní práce, architektonicko-stavební řešení, požárně-

bezpečnostní řešení objektu a techniku prostředí stavby. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, byt, železobeton, monolit, skeletový systém, kombinovaný systém, 

zdivo, plochá střecha, balkón, terasa, dokumentace pro provádění stavby, Prostějov 

ABSTRACT 

This thesis summarizes a project of new residential building in Prostejov. The goal 

of the thesis was to create documentation for the project´s design and 

implementation. 

The building consists of four floors above the ground, two underground floors and 

a flat roof. The building is rectangular shaped with a rebound of 4th floor above the 

ground. The structural system of the building is monolitic reinforced concrete 

system, with combined system in 4th floor. 

The thesis includes the preparatory and study reports, architectural and 

construction  solutions, fire-safety of building and equipment solutions. 

KEYWORDS 

Residential building, apartment, reinforced concrete, monolitic, column system, 

combined system, masonry, flat roof, balcony, terrace, documentation for the 

project ́s design and implementation, Prostejov 
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ÚVOD  

Cílem diplomové práce bylo zpracovat dokumentaci pro provádění stavby objektu 

bytového domu v Prostějově. 

Bytový dům je navržen v městské části Čechovice a dle územního plánu města je 

tato oblast v budoucnosti určena k obytné zástavbě. V katastru nemovitostí je 

pozemek zapsán jako orná půda. Terén převážně rovinný. Městská část Čechovice 

je zastavěna různorodě, jak rodinnými domy, výškovými panelovými bytovými 

domy, tak i výškovými budovami přilehlé nemocnice. Z tohoto důvodu, různorodosti 

území, byla výška objektu navržena s ohledem na územní plán a jeho regulaci výšky 

zástavby. Území se nachází nedaleko města, s dobrou dostupností veřejné dopravy 

a v blízkosti veškeré občanské vybavenosti. V přímém sousedství se nachází 

biokoridor, který společně s několika parky bude tvořit místo pro rekreaci obyvatel. 

Bytový dům je obdélníkového půdorysu a má celkově šest podlaží. Dvě podlaží slouží 

k parkování a čtyři nadzemní k bydlení. Nejvyšší podlaží místy ustupuje a tvoří tak 

terasy. 

 

Součástí diplomové práce je navrhnout stavbu z hlediska konstrukčního, 

dispozičního i architektonického. Objekt je dále posouzen z hlediska požárního, 

tepelně technického a z hlediska stavební fyziky. 

 

Při návrhu byly zohledňovány právní předpisy a normy platné na území ČR.  
  



I. DOKLADOVÁ ČÁST 

• Zadání VŠKP 

• Abstrakt a klíčová slova VŠKP 

• Bibliografická citace VŠKP 

• Prohlášení o původnosti VŠKP 

• Poděkování 

• Úvod 

• Seznam použitých zdrojů 

• Seznam použitých zkratek a symbolů 

II. STUDIE 

1. TEXTOVÁ ČÁST 

• Průvodní zpráva 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

• Situace širších vztahů 

• Územní plán Prostějova 

• Katastrální situace 

• Půdorys 2.PP 

• Půdorys 1.PP 

• Půdorys 1.NP 

• Půdorys 2.NP 

• Půdorys 3.NP 

• Půdorys 4.NP 

• Řez A 

• Řez B 

• Pohled – Jih 

• Pohled – Sever 

• Pohled – Západ 

• Pohled – Východ 

III. STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST 

1. TEXTOVÁ ČÁST 

• Průvodní zpráva 

• Souhrnná technická zpráva 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

C Situace 

C.1 Katastrální situace 

C.2  Koordinační situace 

C.3  Celková situace 

  



 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1  Půdorys 2.PP 

D.1.1.2  Půdorys 1.PP 

D.1.1.3  Půdorys 1.NP 

D.1.1.4  Půdorys 2.NP 

D.1.1.5  Půdorys 3.NP 

D.1.1.6  Půdorys 4.NP 

D.1.1.7  Půdorys střechy 

D.1.1.8  Řez A – A´ 

D.1.1.9  Řez B – B´ 

D.1.1.10  Pohled - Jih 

D.1.1.11  Pohled - Sever 

D.1.1.12  Pohled - Západ 

D.1.1.13  Pohled - Východ 

 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1  Půdorys základů 

D.1.2.2  Detail A 

D.1.2.3  Detail B  

D.1.2.4  Detail C 

D.1.2.5  Detail D 

D.1.2.6  Detail E 

   Výpis skladeb konstrukcí 

   Výpis prvků 

 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3.1  Půdorys 2.PP 

D.1.3.2  Půdorys 1.PP 

D.1.3.3  Půdorys 1.NP 

D.1.3.4  Půdorys 2.NP 

D.1.3.5  Půdorys 3.NP 

D.1.3.6  Půdorys 4.NP 

D.1.3.7  Situace 

 

D.1.4  Technika prostředí staveb 

D.1.4.1  Půdorys 1.NP – VZT a KAN 

D.1.4.1.1  Půdorys 2.NP – VZT a KAN 

D.1.4.1.1  Půdorys 3.NP – VZT a KAN 

D.1.4.1.1  Půdorys 4.NP – VZT a KAN 

     TZ koordinace profesí 

 

Tepelně technické posouzení 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1 IDENTIFIKACE STAVBY 
 
1.1 Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby:    Bytový dům v Prostějově 

Místo stavby:    Prostějov 

Okres:     Prostějov 

Katastrální území:   Čechovice u Prostějova 

Parcelní číslo:    320/1 

Vlastník parcely: Realmaxus družstvo, Banskobystrická 265/185, 

Řečkovice, 62100 Brno 

Účel stavby:    Obytný bytový dům 

Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 

Stavební úřad:   Prostějov 

 

1.2 Identifikační údaje projektanta 
 

Zpracovatel projektové dokumentace:  Jan Vykopal 

Projektant:      Jan Vykopal 

Adresa:      Borová 2344, Zlín 76001 

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku, o 

majetkoprávních vztazích: 

Pozemek se nachází v městské části Čechovice. Dle územního plánu města je tato 

oblast v budoucnosti určena k obytné zástavbě. V katastru nemovitostí je pozemek 

zapsán jako orná půda. Terén převážně rovinný. Městská část Čechovice je 

zastavěna různorodě, jak rodinnými domy, výškovými panelovými bytovými domy, 

tak i výškovými budovami přilehlé nemocnice. Z tohoto důvodu, různorodosti území, 

byla výška objektu navržena s ohledem na územní plán a jeho regulaci výšky 

zástavby. Území se nachází nedaleko města, s dobrou dostupností veřejné dopravy 

a v blízkosti veškeré občanské vybavenosti. V přímém sousedství se nachází 

biokoridor, který společně s několika parky bude tvořit místo pro rekreaci obyvatel. 
 

1.3 Údaje o pozemku 
 

Parcelní číslo:     320/1 

Plocha stavebního pozemku:  21426 m2  

Zastavěná plocha:    985,66 m2 

Procento zastavění:    4,6% 
 

1.4 Majetkoprávní vztahy 
 

p.č 319/1 

Realmaxus družstvo, Banskobystrická 265/185, Řečkovice, 62100 Brno 

p.č 319/2 



Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov 

p.č 320/2 

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov 

p.č 321/3 

Realmaxus družstvo, Banskobystrická 265/185, Řečkovice, 62100 Brno 

p.č 535 

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov 

p.č 538 

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov 
 

2 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Průzkumy z hlediska památkové péče, ani architektonické průzkumy nebyly 

požadovány. 

Byl proveden geologický průzkum a vytyčení staveniště. Z průzkumu byly zjištěny na 

daném území spraše a sprašové hlíny. 

Stavba bude napojena na novou zpevněnou komunikaci. Bytový dům bude napojen 

na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci a elektřinu z hlavní komunikace. 

Na daném pozemku bylo provedeno radonové měření. Výsledkem je statisticky (v 

rámci ČR) průměrná hodnota 119,3 Bq/m3. 
 

3 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Výstavba splňuje požadavky všech dotčených orgánů a jejich podmínky. 
 

4 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 

Objekt je navržen v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Závazné předpisy: 

Budou dodržena ustanovení v platném znění zejména: 

• Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• Zákon č. 158/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• Vyhláška č. 590/2002 Sb. – O technických požadavcích na vodní díla (týká se 

prodloužení vodního řádu) 

• Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 

Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI U STAVEB 
PODLE §104 odst. 1. STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Navržená novostavba BD je v souladu s podmínkami regulačního a územního 



plánu obce Olomouc, okres Olomouc. 
 

6 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 
STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

Na objekt je zpracována požární zpráva, která stanoví požadavky na požární 

bezpečnost. Novostavba samostatně stojícího bytového domu neovlivní okolní 

zástavbu. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a 

prašnosti v bezprostřední blízkosti objektu a také zvýšenou dopravní zátěž na 

příjezdových komunikacích. Bude splněno nařízení vlády Č.148/2006 Sb. O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

7 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY 

 

Předpokládané zahájení stavby: 4/2020 

Předpokládané ukončení stavby: 5/2021 

Popis výstavby: 

Provedení zemních prací, provedení základů a podkladní desky. Následně budou 

provedeny železobetonové monolitické svislé a vodorovné konstrukce. 

Dále bude provedeno spádovaní a hydroizolace střechy, a zateplení obvodových 

stěn. Zároveň bude provedena instalace a napojení vnitřních rozvodů a následné 

dokončovací práce. Postup výstavby bude splněn dle norem ČSN a platných 

předpisů. 
 

8 STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

Účel stavby:     Obytný bytový dům 

Charakter stavby:    Novostavba BD 

Plocha stavebního pozemku:  21426 m2 

Zastavěná plocha:    985,66 m2 

Procento zastavění:    4,6 % 

Obestavěný prostor:   16577,4 m3 

Kategorie bytů:    1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk  



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, 

která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 

v památkové zóně 

 

Zájmové území je rovinatějšího charakteru bez dosavadní zástavby. Pozemky 

v současnosti slouží k zemědělským účelům. Parcela je bez připravených 

přípojek inženýrských sítí na hranici parcely. 

 

Dle územního plánu, který v budoucnosti uvažuje s bytovou výstavbou, bude 

na jižní a západní hranici parcely vybudována místní komunikace. Příjezd 

k objektu tedy bude možný buď z ulice Josefa Lady anebo od ulice 

Legionářská, na které budou nově vzniklé komunikace navazovat. 

 

Vzhled a charakter objektu byl navržen tak, aby odpovídal urbanistickým 

požadavkům dané lokality. V blízkosti se nacházejí jak rodinné domy, tak i 

několika patrové bytové domy, panelová sídliště, anebo nemocnice 

s výškovou budovou. Z toho vycházel i návrh čtyř nadzemních podlaží. 

Lokalita není památkovou zónou. Exteriérové plochy budou u objektu 

zpevněny dlažbou. V bezprostředním okolí bytového domu budou 

provedeny úpravy terénu násypem a zásypem. V západní části nad vjezdem 

do podzemního podlaží vznikne pochozí travnatá plocha. V blízkosti 

bytového domu, v západní a severní části, budou vysázeny nové stromy. 

  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemky s ní 

související 

 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu, sloužící 

k bydlení. Objekt je navržen s dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními 

podlažími. Bytový dům obsahuje 41 bytů s dispozicemi od 1+kk až po 4+kk. 

Objekt bude tedy sloužit jak pro rodiny s dětmi, tak pro mladší rodiny bez 

dětí, singles anebo pro seniory. 

 

Bytový dům je obdélníkového půdorysu. Ustupující fasáda v nejvyšším 

podlaží dala vzniknout prostorným terasám. Barva fasády byla zvolena 

v kombinace šedé, bílé a broskvové. Střecha je navržena jako plochá s atikou. 

Výplně otvorů budou plastové z vnějšku v černé úpravě a uvnitř v bílé nebo 

s dekorem dřeva. 

 

Klempířské prvky jsou pozinkovaného plechu bez nátěru. 

 



c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

 

Výkopové práce 

Sklon svahů je nutno provádět s ohledem na stabilitní výpočty (viz IGP) 

v poměru výšky svahu k půdorysné délce svahu 1:1 až 1:0,5 dle 

geotechnického typu jednotlivých zemin a hornin. U výkopů stavebních jam, 

které jsou hlubší než 3m je nutno svahy přerušit lavičkami šířky nejméně 

0,6m. 

Místní zeminy a rozpojené horniny je možno z hlediska použitelnosti použít 

do zpětných zásypů a násypů. 

 

Základové konstrukce 

Pro založení stavby jsou uvažovány piloty o průměru 900 mm. Délky pilot 

budou navrženy v závislosti na intenzitě zatížení, úrovni založení a 

geologickém profilu. Délky pilot jsou zvoleny tak, aby se zajistila požadovaná 

únosnost dostatečným vetknutím do podkladu. Piloty jsou navrženy osově 

pod sloupy a pod vnitřními stěnami. Piloty byly zvoleny s ohledem na 

geologický profil a koncepci návrhu suterénu. 

Skladba podloží se však může lokálně měnit. Na stavbě je nutná přítomnost 

geologa, který potvrdí předpoklady návrhu. Pokud dojde k odlišnostem, musí 

být ihned informován statik a bude provedeno přepočítání dimenzí pilot dle 

skutečné geologie. Rozhodující parametr pro piloty je jejich délka a velikost 

vetknutí do únosného podloží. 

Podlahová deska bude provedena jako železobetonová vodostavební 

konstrukce. Podlahová deska, základové patky a pasy pod sloupy a stěnami 

jsou navrženy z betonu C25/30 – XA1, XF2, XC2 se zvýšeným krytím výztuže tl. 

50 mm a suterénní stěny na obvodu domu z betonu C25/30 – XC2, XF1. ŽB 

sloupy jsou navrženy z betonu C30/37 – XC1, XF1. Horní povrch základových 

patek a pasů pod sloupy a stěnami budou natřeny nátěrem s bází Xypex, 

U pilot, které samovolně podepírají navazující pilíře se provede zesílení hlavy 

piloty o min.150 mm na každou stranu. 

Návrh násypu musí provést geotechnik. Násyp bude prováděn postupně po 

hutněných vrstvách max. tl. 30 cm. 

 

Spodní stavba 

 Železobetonová konstrukce spodní stavby je navržena jako vodostavební. 

Konstrukční systém spodní stavby je tvořen převážně sloupovým 

železobetonovým monolitickým skeletem. Modul sloupů je pravoúhlý, 

typický základní modul pole v podélném směru je 6,4 m a v příčném směru 

až 7,05m. Podlaha ve 2.PP je řešena v celé ploše půdorysu jako 

železobetonová vodostavební deska o tloušťce 300 mm. 

Obvodové železobetonové stěny 2.PP a 1.PP budou monolitické tloušťky 300 

mm. Jádra a ztužující stěny probíhající do suterénů budou železobetonové 

monolitické tloušťky 220 mm. Střední sloupy jsou navrženy dle intenzity 



zatížení – velikost tedy 300x1000 mm.  Všechny stropní konstrukce u objektu 

jsou bezhlavicové. Stropní konstrukce nad 2.PP a nad 1.PP bude tl. 220 mm.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB monolitickou konstrukcí. Příčné 

stěny jsou tloušťky 200 mm (štítové tloušťky 220 mm) jsou doplněny ŽB 

jádrem s výtahovou šachtou a prefabrikovanými schodišťovými rameny. 

Nejvyšší 4.NP je oproti typickému patru z části uskočené a vzhledem 

k rozdílné dispozici využívá toto nejvyšší podlaží vnitřní zděné stěny jako 

nosné (Heluz P15 25, Heluz AKU 25).  

Štítové stěny a ztužující jádro jsou po celé výšce objektu zachovány jako ŽB 

monolitická konstrukce. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Mezibytové stěny jsou v provedení zdiva Heluz AKU 250 a stěny instalačních 

jader v provedení zdiva Heluz AKU 175. Pro příčky bylo využito zdivo Heluz 14 

o tloušťce 140 mm, a v případech jako rozdělení wc a koupelny nebo 

rozdělení komory a chodby bylo použito zdivo Heluz 11,5 o tloušťce 115 mm. 

Příčky technologických místností a sklepů budou provedeny jako neomítané 

z bloků KB-blok o tloušťce 80 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami o 

tloušťce 200 až 220 mm. Stropní deska nad 1.PP má tloušťku 220 mm a 

stropní desky typických podlaží mají tloušťku 200 mm. 

Rozpony jednotlivých polí dosahují maximálního rozměru 6,4 m. Atiky jsou 

zděné o tl. 150 mm.  

Celková stabilita a tuhost objektu je zajištěna železobetonovými stěnami a 

stěnami komunikačních jader.  

 

Balkony 

Balkony jsou tvořeny železobetonovou deskou, která je vykonzolována ze 

stropních železobetonových desek. Na horním líci balkónových desek je pak 

aplikována skladba podlahy balkonu nesoucí vlastní nášlapnou vrstvu 

balkonu a zajišťující odolnost proti vodě a vlhkosti. Hydroizolace balkonu je 

stěrková. Nášlapná vrstva je tvořena lepenou mrazuvzdornou dlažbou. 

Odvodnění balkonů je navrženo vyspádováním jejich plochy k vnější hraně 

balkonu. Vnější hrana balkonu je osazena plechovou okapnicí s okapem. 

Vykrytí tepelného mostu železobetonové monolitické desky balkonu je 

provedeno uložením tepelné izolace do skladby nad horní hranu ŽB 

balkonové desky a přetažením tepelné izolace z fasády na spodní líc 

balkonové desky. 

 

 

 

 



Terasy 

Spádovou vrstvu terasy se spádem min. 1,75 % tvoří expandovaný 

polystyren, hydroizolace je z asfaltových pásů. Pochozí souvrství je navrženo 

z betonové dlažby ukládané na rektifikační podložky. 

 

Střechy 

Konstrukci střechy tvoří monolitická železobetonová deska stropu o tl. 200 

mm, která má po obvodě monolitickou železobetonovou atiku š. 160 mm. 

Střecha je plochá se spádem min. 1,75 %. Spádové vrstvy tvoří expandovaný 

polystyren a hydroizolační souvrství je navrženo z pásů z modifikovaného 

bitumenu. Odvodnění střechy je pomocí vpustí uvnitř dispozice střechy. 

Dešťová kanalizace je vedena uvnitř objektu v jádrech. Povrchová úprava 

střechy je tvořena asfaltovým pásem s posypem.  

Zakončení instalačních jader jsou realizovaná jako nadezdívky z CP tl. 140 

mm. Zastropení instalačních jader bude provedeno z Cetris desky 

s vyspádovaným horním lícem ve spádu min. 2,0 % na způsob ploché střechy, 

jejíž krytina je tvořena z hydroizolačních pásů a TiZn plechu uloženém na 

polypropylenové difúzní rohoži.  

Nástavba horního přejezdu výtahové šachty objektu je realizovaná jako 

železobetonová monolitická konstrukce stěny a zastropení ze 

železobetonové desky. Od železobetonové konstrukce objektu je konstrukce 

z akustických důvodů oddilatována. Konstrukce je vytažená do požadované 

výšky přejezdu výtahu nad poslední stanicí v nejvyšším podlaží. Na obvodové 

stěny nástavby výtahové šachty bude vytažen a zkompletován střešní plášť 

do výšky +0,300 m nad čistou úroveň přilehlé roviny okolní plochy střechy. 

Vlastní zastřešení nástavby výtahové šachty bude na horní hraně ŽB stropní 

desky výtahové šachty realizováno stejně jako samotná střecha. Okraje 

přejezdu budou vyztuženy OSB deskami. Odvětrání výtahové šachty bude 

provedeno jako přirozené. 

 

Podlahy 

Podlahy v prostorách pro parkování 

Ve 2.PP tvoří podlahu železobetonová vodostavební deska o tloušťce 300 mm 

a je ve spádu 1 % směrem ke středovému podélnému žlabu. Ve společných 

prostorách 2.PP je navržena těžká plovoucí podlaha s tepelnou izolací a s 

tuhou roznášecí deskou. Celková tloušťka podlahy je 100-115 mm včetně 

nášlapné vrstvy, která se liší vzhledem k účelu provozu (keramická dlažba 

nebo nátěr). V technických místnostech a v místnostech sklepních kójí je 

navržena podlaha bez tepelné izolace o celkové tloušťce 50-100 mm včetně 

nášlapné vrstvy. 

 

V 1.PP je podlaha tvořena železobetonovou deskou o tloušťce 220 mm ve 

spádu 1 % taktéž ke středovému odtokovému žlabu. Celková tloušťka 

podlahy je 115 mm popř. 80 mm včetně nášlapné vrstvy, která bude 

odpovídat danému účelu provozu (keramická dlažba, nátěr). V technických 



místnostech a v místnostech sklepních kójí je navržena podlaha bez tepelné 

izolace o celkové tloušťce 50-100 mm včetně nášlapné vrstvy. 

Podlahy v typických podlaží 

V běžných podlažích je navržena těžká plovoucí podlaha s kročejovou izolací 

a s tuhou roznášecí deskou zcela oddilatovanou od navazujících stavebních 

konstrukcí. Podlaha včetně nášlapné vrstvy má tloušťku 115 mm. 

Hydroizolace v koupelnách a WC bude provedena jako stěrková hydroizolace. 

Tato hydroizolace bude vytažena 150 mm na stěnu, u van do výše 300 mm 

nad okraj vany a u sprchových koutů bude tato hydroizolace vytažena až do 

výše 2000 mm.  

 

Povrchové úpravy vnitřní 

Vnitřní omítky budou jednovrstvé vápenosádrové v bytech, v koupelnách a 

WC bytů, nebo vápenocementové ve společných prostorech domu. Aplikace 

omítek bude provedena dle technologického předpisu výrobce včetně  

potřebné úpravy podkladu. Na stropech a ŽB stěnách budou naneseny 

stěrkové omítky. U rámů oken budou ze strany interiéru osazeny přechodové 

APU lišty. 

Malby v bytech a společných prostorech budou v provedení Primalex 

Standard akrylátový nátěr bílý, včetně náležité úpravy povrchu penetrací dle 

technologického postupu výrobce. Stropy v garážích a technických 

prostorách bez zateplení budou bez malby. 

Výška obkladů bude v koupelnách 2200 mm a na WC bude výška obkladu 

1450 mm. Vnitřní dlažby v koupelnách, na WC a ve společných prostorech 

budou keramické lepené, se soklem. Vnější dlažby na balkonech budou 

lepené, keramické mrazuvzdorné se soklem. Dlažby na terasách budou 

betonové do štěrkového lože, mrazuvzdorné. 

 

Podhledy 

V prostorech bytů jsou podhledy provedeny pouze lokálně, a to místech, kde 

je to nezbytné. Jedná se především místa s přívodem vzduchotechniky pro 

kuchyně nebo koupelny. V garáži 1.PP bude celoplošně proveden zateplený 

podhled ze sádrokartonových desek na systémovém roštu, který bude mimo 

jiné zakrývat ležaté rozvody instalací. Ve vstupní hale se uvažuje 

se zatepleným sádrokartonovým protipožárním podhledem. 

 

Truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, klempířské výrobky 

Výpis materiálů truhlářských, zámečnických a klempířských je popsán 

v textové části projektové dokumentace. 

 

Okna a balkonové dveře 

Okna budou plastová Vekra s izolačním dvojsklem. Z exteriéru budou 

opatřena barevnou (antracitová šeď) fólií, a z interiéru budou okna bílá. 

Výplně otvorů budou vybaveny mikroventilací s dvěma možnostmi otevírání 

– otvíravé a sklopné. Napojení okenního rámu na povrchovou úpravu 

navazující konstrukce bude zajištěno systémovou lištou ze strany interiéru. 



Výšky parapetů oken jsou uvedeny ve výkresech půdorysů, v řezech a 

pohledech. 

 

Dveře 

Vstupní dveře do domu budou hliníkové dveře Vekra s bezpečnostním sklem. 

Rám dveří bude sladěn s antracitově šedým odstínem oken a dveří ve 

společných prostorách domu. Jejich vybavení musí odpovídat požadavkům 

Vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Vjezdy do garáží budou osazeny sekčními garážovými vraty s ovládáním pro 

vjezd i výjezd dálkovým ovládáním. Sekční vrata musí být v provedení 

s pohonem, který je dimenzován k vyššímu počtu cyklů otevírání a zavírání. 

Dveře do bytů budou opatřeny bezpečnostním kováním a panoramatickým 

kukátkem. Zárubeň bude kovová, zazděná na celou šířku stěny. 

Dveře, které vedou do chráněných únikových cest budou opatřeny 

samozavíračem. Kování je u těchto dveří klasické štítové. Povrchová úprava 

křídla je lamino v barvě antracitové šedi. 

Interiérové dveře budou dřevěné plné hladké, vstupní do obývacích pokojů 

budou částečně prosklené. 

Dveře do obytných místností budou klasické jednokřídlé dveře Vekra Interier 

šířky 800 mm, dveře do obývacích místností budou potom posuvné dveře 

Vekra Interier o šířce 900 mm. Dveře vedoucí do koupelen, wc a komor budou 

dveře Vekra Interier šířky 700 mm. 

Zárubeň všech interiérových dveří bude obložková. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Objekt bude napojen na nově vybudovanou místní komunikaci na parcele č. 

538. Šířka této komunikace bude 8,5 m. Budou vybudovány příjezdové cesty 

ke vjezdům do garáží a podél východní fasády bude nový dlážděný chodník, 

vedoucí k hlavnímu vstupu do bytového domu. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svažném území 

 

Stavba bude napojena na místní komunikaci, které bude spojnicí ulic 

Legionářská a Josefa Lady. 

Projekt řeší výstavbu nového bytového domu určeného k trvalému bydlení, a 

to včetně zpevněných ploch pro přístup k bytovému domu. Umístění těchto 

zpevněných ploch je zřejmé z výkresové části projektu (situační výkresy). 

 

 

 



f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany. Nepříznivý vliv na 

životní prostředí mají hluk, prach, teplo, zápach, znečišťování vod, únik 

oleje 

 

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního 

prostředí. Budoucí provoz stavby je navržen tím způsobem, že neznečišťuje 

a nepoškozuje životní prostředí, jeho jednotlivé složky, organizmy a místní 

ekosystém. Stavba svým provozem nebude vykazovat hluk, prašnost, ani 

vibrace, které by měly negativní vliv na okolí stavby. Během užívání objektu 

bude vznikat pouze směsný komunální odpad. Doporučujeme dle místních 

podmínek jeho třídění a nakládání s ním v souladu se zákonem o odpadech 

a s obecně závaznou vyhláškou obce. 

 

Seznam odpadů: dle vyhl. č.93/2016 Sb. vyhláška o katalogu odpadů 

Kód 

odpadu 

Název 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Množství 

odpadu 

Způsob likvidace 

odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka 

(odpad 

z domácnosti) 

O 5 kg/měs R12 – úprava odpadů před 

využitím (dotřiďovací linka) 

nebo 

R3 – recyklace nebo zpětné 

získávání organických látek 

(papírna) 

20 01 02 Sklo (odpad 

z domácnosti) 

O 2 kg/měs R12 – úprava odpadů před 

využitím (dotřiďovací linka) 

nebo 

R3 – recyklace nebo zpětné 

získávání organických látek 

(sklárna) 

20 01 39 Plastové obaly 

(odpad 

z domácností) 

O 5 kg/měs R12 – úprava odpadů před 

využitím (dotřiďovací linka) 

nebo 

R3 – recyklace nebo zpětné 

získávání organických látek 

(regulace plastů apod.) 

20 03 01 Směsný 

komunální 

odpad (odpad 

z domácnosti)  

O 20 kg/měs Sběrná nádoba a D1 – 

schválená skládka 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

 

Nepředpokládá se. 

 

h) Průzkumy měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

Radonový průzkum prokázal střední hodnotu radonového indexu. Hodnota 

byla zohledněna při návrhu hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu. 

 



i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

 

Výškové a polohové osazení bytového domu do terénu je znázorněno 

v situačních a výkrese základů. Před zahájením všech prací bude stavba 

vytyčena odbornou firmou. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

 

Stavba se skládá z jednoho objektu bytového domu. 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich 

minimalizace 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při samotné 

stavbě domu může krátkodobě docházet ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

Podél přilehlé komunikace bude parcela oplocena a opatřena staveništní sítí 

proti prachu. Po dobu stavby bude přilehlá komunikace udržována čistá. 

 

l) Způsoby zjištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 

uveden v části F 

 

Během provádění stavebních prací musí být dodrženy zásady z hlediska 

BOZP dle NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. A dále dle NV č. 362/2005 

Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za 

bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 

 

 

2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Uvažovaná stavba bytového domu je navržena dle technologických 

předpisů dodavatelů stavebních materiálů. 

 

a) Zřícení stavby nebo její části 

 

Splněny podmínky únosnosti. 

 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 

Splněny podmínky únosnosti. 

 

 



c) Poškození části stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 

Po dobu užívání objektu jako bytového domu by nemělo dojít 

k nepřípustnému přetvoření nosné konstrukce. 

 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Neuvažuje se. 

 

 

3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Řešení objektu z hlediska požární ochrany je řešeno samostatnou 

technickou zprávou, která je součástí projektové dokumentace. 

 

 

4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska 

ochrany zdraví, osob ani životního prostředí. 

Bytový dům je navržen dle příslušných norem, splňuje tedy veškeré 

požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. 

Komunální odpad vzniklý užíváním bytového domu bude likvidován 

v souladu se závaznou vyhláškou obce. Odpad vzniklý stavební činností při 

realizaci bytového domu bude likvidován způsobem viz. část E. 

 

 

5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

PD je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných norem. 

Stavba po dokončení umožňuje její bezpečné užívání. 

 

 

6 OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dle ČSN 73 

0832. Vnější hluk stavba nebude produkovat a vnitřní řešení a použité 

stavební materiály splňují podmínky norem. 

 

 

7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

Úspora energie a ochrana tepla byly posouzeny v souladu s ČSN 73 0540. 

Tepelně technické posouzení stavby je řešeno v samostatné technické 

zprávě.  

 



8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Nepředpokládá se. 

 

 

9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Radonový průzkum prokázal střední hodnotu radonu. Staveniště je bez 

agresivních spodních vod. Limitní hodnoty hluku jsou v normě. 

 

 

10 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění všech požadavků z hlediska ochrany obyvatelstva je splněno. 

 

 

11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 

a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

 

Splašky budou svedeny kanalizační přípojkou do obecní splaškové 

kanalizace. Revizní šachta bude umístěna na zeleném páse a chráněna 

poklopem. Dešťová kanalizace bude svedena a napojena na dešťovou 

kanalizaci vedenou v místní komunikaci.  

 

b) Zásobování vodou 

 

Objekt je napojen na vodovodní řad Prostějova. Vodoměrná šachta je 

umístěna před objektem. 

 

c) Zásobování energiemi 

 

BD bude napojen na silové vedení NN. Přípojka bude vedena do rozvodné 

skříně umístěné před objektem. Napojení je vedeno zemním kabelem. Plyn 

bude napojen a sveden na plynovou přípojku, HUP bude umístěn na jižní 

hranici pozemku. 

 

d) Dopravní řešení 

 

BD bude napojen na nově vzniklou komunikaci s asfaltovým povrchem. Podél 

objektu bude vybudován zpevněný chodník vedoucí od ulice k hlavnímu 

vstupu.  

  



e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Terén bude vyspádován od objektu. Veškeré plochy bez zpevněných ploch 

budou zatravněny. Okapové chodníky budou provedeny z kačírku o šířce 0,6 

m. 

 

f) Elektronické komunikace 

 

Není řešeno. 

 

g) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 

vyskytují) 

 

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení se u řešené stavby nevyskytují. 

 

  



C. SITUACE STAVBY 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 
Název stavby:    Bytový dům v Prostějově 

 

Místo stavby:    Prostějov 

 

Okres:     Prostějov 

 

Katastrální území:   Čechovice u Prostějova 

 

Parcelní číslo:    320/1 

 

Vlastník parcely: Realmaxus družstvo, Banskobystrická 265/185, 

Řečkovice, 62100 Brno 

 

Účel stavby:    Obytný bytový dům 

 

Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 

 

Stavební úřad:   Prostějov 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

 

C.1 KATASTRÁLNÍ SITUACE 

 

C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE 

 

C.3 CELKOVÁ SITUACE 

 
  



D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. 
ZAŘÍZENÍ 

 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických a 

technologických zařízení se zpracovává v následujícím členění v přiměřeném 

rozsahu. 
 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové užívání stavby, konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby, stavební fyzika-tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace-popis řešení, výpis použitých norem) 

 

Jedná se bytový dům se čtyřmi nadzemními podlažími zastřešenými plochou 

střechou s atikou. BD je podsklepen. Ve 2.PP a v 1.PP se nachází prostory sloužící 

k parkování. Při řešení stavby nebyl ze strany investora vznesen požadavek na 

bezbariérové řešení stavby. Stavba svými parametry splňuje veškeré platné normy 

na stavební fyziku, osvětlení, oslunění a akustiku. 

 

ČSN EN 1991 

ČSN EN 1995 

ČSN 73 4301 

ČSN 730802 

ČSN 73 0833 

ČSN 73 0532 

ČSN 73 0540 

 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých 

podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů 

v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby, s popisem účelu 

využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí, charakteristické 

řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících 

návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení 

navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke 

stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 

řešení základních konstrukcí, pohledy s vyznačením základního výškového 

řešení, barevnosti a charakteristikou materiálů povrchů, pohledy dokumentující 

začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny 

 

 

 

 



SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

 

D.1.1.1  Půdorys 2.PP 

D.1.1.2  Půdorys 1.PP 

D.1.1.3  Půdorys 1.NP 

D.1.1.4  Půdorys 2.NP 

D.1.1.5  Půdorys 3.NP 

D.1.1.6  Půdorys 4.NP 

D.1.1.7  Půdorys střechy 

D.1.1.8  Řez A – A´ 

D.1.1.9  Řez B – B´ 

D.1.1.10  Pohled - Jih 

D.1.1.11  Pohled - Sever 

D.1.1.12  Pohled - Západ 

D.1.1.13  Pohled - Východ 

 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.1  Půdorys základů 

D.1.2.2  Detail A 

D.1.2.3  Detail B  

D.1.2.4  Detail C 

D.1.2.5  Detail D 

D.1.2.6  Detail E 

   Výpis skladeb konstrukcí 

   Výpis prvků 

 

 

D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního řešení stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny, 

navržené materiály a hlavní konstrukční prvky, hodnoty užitných, klimatických a 

dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce, návrh zvláštních, 

neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů, zajištění stavební jámy, 

technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby, zásady pro provádění bouracích a 

podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů, požadavky na 

kontrolu zakrývacích konstrukcí, seznam použitých podkladů, norem, 

technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů, apod., 

specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Stavba bytového domu a její nosná konstrukce je navržena jako železobetonová 

monolitická konstrukce. Nosný systém se v nižších podlažích skládá 



z železobetonových sloupů 300x1000 mm a z obvodových železobetonových 

monolitických obvodových stěn o tl. 300 mm. Ve vyšších podlažích se potom jedná 

o příčný nosný systém složený z železobetonových monolitických stěn o tloušťce 200 

mm. Tuhost objektu doplňují železobetonové monolitické stěny schodišťového jádra 

o tloušťce 200 mm. 

Železobetonový monolitický nosný systém doplňuje zděná konstrukce, která 

v objektu plní funkci dělící, akustickou, ale i nosnou. 

Jedná se o novostavbu, proto nebyly prováděny žádné průzkumy stávajících 

konstrukcí. 

Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, ..: 

 

ČSN EN 1991 

ČSN EN 1995 

ČSN 73 4301 

ČSN 730802 

ČSN 73 0833 

ČSN 73 0532 

ČSN 73 0540 

 

SPODNÍ STAVBA: 

 

Železobetonová konstrukce spodní stavby je navržena jako vodostavební. 

Konstrukční systém spodní stavby je tvořen převážně sloupovým železobetonovým 

monolitickým skeletem. Modul sloupů je pravoúhlý, typický základní modul pole 

v podélném směru je 6,4m a v příčném směru až 7,05m. Podlaha ve 2.PP je řešena 

v celé ploše půdorysu jako železobetonová vodostavební deska o tloušťce 300 mm. 

Obvodové železobetonové stěny 2.PP a 1.PP budou monolitické tloušťky 300 mm. 

Jádra a ztužující stěny probíhající do suterénů budou železobetonové monolitické 

tloušťky 220 mm. Střední sloupy jsou navrženy dle intenzity zatížení – velikost tedy 

300x1000 mm.  Všechny stropní konstrukce u objektu jsou bezhlavicové. Stropní 

konstrukce nad 2.PP a nad 1.PP bude tl. 220 mm.  

 

Výkopové práce 

Sklon svahů je nutno provádět s ohledem na stabilitní výpočty (viz IGP) v poměru 

výšky svahu k půdorysné délce svahu 1:1 až 1:0,5 dle geotechnického typu 

jednotlivých zemin a hornin. U výkopů stavebních jam, které jsou hlubší než 3m je 

nutno svahy přerušit lavičkami šířky nejméně 0,6m. 

Místní zeminy a rozpojené horniny je možno z hlediska použitelnosti použít do 

zpětných zásypů a násypů. 

 

Základové konstrukce 

Pro založení stavby jsou uvažovány piloty o průměru 900 mm. Délky pilot budou 

navrženy v závislosti na intenzitě zatížení, úrovni založení a geologickém profilu. 

Délky pilot jsou zvoleny tak, aby se zajistila požadovaná únosnost dostatečným 

vetknutím do podkladu. Piloty jsou navrženy osově pod sloupy a pod vnitřními 



stěnami. Piloty byly zvoleny s ohledem na geologický profil a koncepci návrhu 

suterénu. 

Skladba podloží se však může lokálně měnit. Na stavbě je nutná přítomnost geologa, 

který potvrdí předpoklady návrhu. Pokud dojde k odlišnostem, musí být ihned 

informován statik a bude provedeno přepočítání dimenzí pilot dle skutečné 

geologie. Rozhodující parametr pro piloty je jejich délka a velikost vetknutí do 

únosného podloží. 

Podlahová deska bude provedena jako železobetonová vodostavební konstrukce. 

Podlahová deska, základové patky a pasy pod sloupy a stěnami jsou navrženy 

z betonu C25/30 – XA1, XF2, XC2 se zvýšeným krytím výztuže tl. 50 mm a suterénní 

stěny na obvodu domu z betonu C25/30 – XC2, XF1. ŽB sloupy jsou navrženy 

z betonu C30/37 – XC1, XF1. Horní povrch základových patek a pasů pod sloupy a 

stěnami budou natřeny nátěrem s bází Xypex, 

U pilot, které samovolně podepírají navazující pilíře se provede zesílení hlavy piloty 

o min.150 mm na každou stranu. 

Návrh násypu musí provést geotechnik. Násyp bude prováděn postupně po 

hutněných vrstvách max. tl. 30 cm. 

 

HORNÍ STAVBA: 

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB monolitickou konstrukcí. Příčné stěny jsou 

tloušťky 200 mm (štítové tloušťky 220 mm) jsou doplněny ŽB jádrem s výtahovou 

šachtou a prefabrikovanými schodišťovými rameny. 

Nejvyšší 4.NP je oproti typickému patru z části uskočené a vzhledem k rozdílné 

dispozici využívá toto nejvyšší podlaží vnitřní zděné stěny jako nosné (Heluz P15 25, 

Heluz AKU 25).  

Štítové stěny a ztužující jádro jsou po celé výšce objektu zachovány jako ŽB 

monolitická konstrukce. 

Mezibytové stěny jsou v provedení zdiva Heluz AKU 250 a stěny instalačních jader 

v provedení zdiva Heluz AKU 175. Pro příčky bylo využito zdivo Heluz 14 o tloušťce 

140 mm, a v případech jako rozdělení wc a koupelny nebo rozdělení komory a 

chodby bylo použito zdivo Heluz 11,5 o tloušťce 115 mm. Příčky technologických 

místností a sklepů budou provedeny jako neomítané z bloků KB-blok o tloušťce 80 

mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami o tloušťce 200 

až 220 mm. Stropní deska nad 1.PP má tloušťku 220 mm a stropní desky typických 

podlaží mají tloušťku 200 mm. 

Rozpony jednotlivých polí dosahují maximálního rozměru 6,4 m. Atiky jsou zděné o 

tl. 150 mm.  

Celková stabilita a tuhost objektu je zajištěna železobetonovými stěnami a stěnami 

komunikačních jader.  

 



b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 

stavebních výkresech základů, tvar monolitických betonových konstrukcí, 

výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce, výkresy sestav kovových 

a dřevěných konstrukcí (apod.) 

 

D.1.2.1  Půdorys základů 

 

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce, 

posouzení stability konstrukce, stanovení rozměrů hlavních prvků nosné 

konstrukce včetně jejího založení, dynamický výpočet, pokud na konstrukci 

působí dynamické namáhání) 

 

Objekt je navržen v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 1991-1 a ČSN 

731701, nahrazená ČSN EN 1995-1. 

Všechny použité stavební díly vyhovují v dané expozici: 

 

• Nadmořská výška:  236,09 m n. m. 

• Sněhová oblast:  II. 

• Zatížení sněhem:  1,00 kPa 

• Větrná oblast:  II. 

• Základní rychlost větru: 25 m/s 

 

Užitná zatížení:      qk  Qk 

• Vstupní haly, schodiště, chodby, balkony  3,00 kPa 2,00 kN 

• Terasy       3,00 kPa 2,00 kN 

• Parkování (do 3t)     2,50 kPa 20,00 kN 

• Byty       1,50 kPa 2,00 kN 

 

V atypických provozech, strojovnách a ostatních nespecifikovaných plochách bude 

zatížení dále stanoveno samostatným rozborem dle technologických podkladů a 

požadavků. 

 

Veškeré použité stavební díly vyhovují v dané expozici a odpovídají hodnotám 

užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni nemělo za následek: 

 

• Zřícení stavby nebo její části (použití výše uvedených norem zajišťuje splnění 

podmínek únosnosti) 

• Větší stupeň nepřípustného přetvoření (použití výše uvedených norem 

zajišťuje splnění podmínek přetvoření) 

• Poškození části stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce (u 

stavby nedojde k nepřípustnému přetvoření po dobu užívání objektu jako 

bytového domu) 

• Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině (objekt je 

navržen pro podmínky stanovené výše uvedenými normami). 

 



NAVRŽENÉ MATERIÁLY: 

Založení 

Piloty       C25/30 XC2, XA1 

Podlahová deska  C25/30 XC2, XA1 XF1 XD1 

 

Svislé konstrukce – suterén 

Obvodové stěny 1.PP  C30/37 – XC2, XA1, XF1 

Obvodové stěny 1.NP  C30/37 – XC3, XA1, XF1 

Vnitřní stěny     C30/37 XC1 

Výtahová šachta    C25/30 XC1 

 Sloupy      C30/37 XC3, XF1 

 

Vodorovné konstrukce – suterén 

Stropní deska nad 1.PP   C25/30 XC3, XF2 

 Stropní deska nad 1.NP   C25/30 XC1 

 

Svislé konstrukce – horní stavba 

 Stěny 2.-5.NP     C25/30 XC1 

     

Vodorovné konstrukce – horní stavba 

Stropní desky     C25/30 XC1 

     

Konstrukční ocel 

S235  

 

 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

Požárně bezpečnostní řešení horní stavby je řešeno samostatnou zprávou Požárně 

bezpečnostního řešení, která je součástí této projektové dokumentace.  

 

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

Dokumentace jednotlivých profesí určuje zařízení a systémy v technických 

podrobnostech dokládající dodržení normových hodnot a právních předpisů. 

Vymezuje základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky 

na zařízení a systémy. 

 

Dokumentace: 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

 

 



a) Technická zpráva (výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů, výchozí 

podklady a stavební program, požadavky na profese, klimatické podmínky místa 

stavby – vypočtené parametry venkovního vzduchu – zima/léto, požadované 

mikroklimatické podmínky – zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého 

vzduchu, údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace, 

provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže, apod., provozní 

režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný, popis navrženého řešení a dimenzování, 

popis funkce a uspořádání instalace a systému, bilance energií, médií a 

potřebných hmot, zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení, 

ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření, 

požadavky na postup realizačním prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, 

jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby 

 

Veškeré náležitosti jsou řešeny v samostatných oddílech této projektové 

dokumentace (vzt, zdravotně technické instalace), které jsou součástí této 

projektové dokumentace horní stavby. 

 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod., základní vymezení prostoru 

na jejich umístění na stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, 

základní technologická schémata, půdorysy základních trubních a kabelových 

rozvodů v jednočárovém zobrazení, případně řezy koordinačních uzlů, umístění 

zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních 

prostorů techniky prostředí staveb) 

 

Výkresová dokumentace je řešena způsobem koordinace (vzt, zdravotně technické 

instalace) jader horní stavby, která slouží k optimalizaci jader a dispozic bytových 

jednotek. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a 

zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod., popis 

základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků) 

 

Neřeší se. Nejedná se o výrobní objekt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Stavbu můžeme, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na 

provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická 

zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

 

a) Technická zpráva (popis výrobního programu, u nevýrobních staveb popis účelu, 

seznam použitých podkladů, popis technologického procesu výroby, potřeba 

materiálu, surovina množství výrobků, základní skladby technologického 

zařízení-účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a 

manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní a vnější, vliv 

technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody 

a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení) 

 

Neřeší se. Nejedná se o výrobní objekt. 

 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod., základní vymezení prostoru 

na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, 

půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém 

zobrazení, případně řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a 

řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení 

bývá obvykle součástí výkresů stavební části, základní technologická schémata 

dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění 

hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování, půdorysy, řezy zpravidla 

v měřítku 1:100) 

 

Neřeší se. Nejedná se o výrobní objekt. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a 

zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod., popis 

základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků. 

 

Neřeší se. Nejedná se o výrobní objekt. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

EN  Evropská norma 

ČSN  Česká státní norma 

BD  Bytový dům 

PP  Podzemní podlaží 

NP  Nadzemní podlaží 

PD  Projektová dokumentace 
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ZÁVĚR 
 

Účelem diplomové práce bylo vyhotovení prováděcí dokumentace bytového domu 

v Prostějově. Tato dokumentace byla vytvořena ve snaze vyhovět požadavkům, 

předpisům a normám a může tedy sloužit jako podklad k výstavbě obdobného 

bytového domu. 

Všechny materiály, které jsou v této práci zmíněny odpovídají platným normám. 

Navržený bytový dům respektuje své okolí a svým charakterem zapadne do stávající 

zástavby. A jelikož je dle územního plánu zasazen do zcela nově se rozvíjející lokality, 

může sloužit jako inspirace pro budoucí projekty v této lokalitě. 

 

 

 


