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ABSTRAKT  
Tato bakalářská práce se zabývá stavbou bytového domu v klidné lokalitě města Prostějov. 
Svým vzhledem i účelem zapadá do okolní zástavby. Jedná se o částečně podsklepený, 
samostatně stojící objekt s parkovacími plochami a má přibližně obdélníkový tvar. Bytový 
dům je navržen jako 4 podlažní s jedním podzemním podlažím. V suterénní části se nachází 
bytové zázemí se samostatnými sklepními kójemi pro každou bytovou jednotku. 
V nadzemních podlaží se nachází 16 bytových jednotek a to 4 bytové jednotky na jedno 
patro. Bytové jednotky v přízemí mají přístup na soukromé terasy a v nadzemních podlaží 
na balkón. Objekt je založen na betonových základových pasech a je zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou. Nosný systém je stěnový obousměrný a je vyzděn 
z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Vertikální 
spojení je zajištěno pomocí tříramenného schodiště, které se obtáčí kolem výtahové šachty. 
Práce je vypracována na stupeň projektové dokumentace pro provedení stavby. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Bytový dům, částečně podsklepený, plochá střecha, monolitický železobetonový strop, 
keramické tvárnice, výtahová šachta, tříramenné schodiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
This bachelor's thesis is focused on construction of an apartment building in quiet area of 
the town of Prostějov. Its appearance and purpose fit into the surrounding buildings. The 
free-standing object is a partially basement, it has parking space and approximately shape 
of rectangular. The apartment building is designed as a 4-storey building with one 
underground floor. There is a separate cellars for each of apartment unit in the basement.  
There are sixteen residential units in four floors, always 4 residential units per floor.  Flat 
units have its own entrance to private terraces on the ground floor and to balcony in upper 
floors. The building is based on concrete foundation strips and is covered with a warm flat 
roof. The load-bearing system is a two-way wall system and is lined with ceramic blocks. 
Horizontal structures are cast-in-place reinforced cncrete. The vertical connection is ensured 
by a three-arm staircase that wraps around the elevator shaft. The work is developed to the 
level of project documentation for the construction. 

KEYWORDS  
Apartment building, partially basement, flat roof, cast-in-place reinforced cncrete floor, clay 
masonry, lift shaft, three-legged staircase 
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ÚVOD 
 
Obsahem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby bytového domu v obci Krasice v části města Prostějov. Svým vzhledem i účelem 
zapadá do okolní zástavby. Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt 
s navrhnutými parkovacími místy a má přibližně obdélníkový tvar. Bytový dům je 
navržen jako 4 podlažní s jedním podzemním podlažím. V suterénní části se nachází 
bytové zázemí se samostatnými sklepními kójemi pro každou bytovou jednotku. 
V nadzemních podlaží se nachází 16 bytových jednotek a to 4 bytové jednotky na jedno 
patro. Bytové jednotky v přízemí mají přístup na soukromé terasy a v nadzemních 
podlaží na balkón. Objekt je založen na betonových základových pasech a je zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou. Nosný systém je stěnový obousměrný a je vyzděn 
z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové. 
Vertikální spojení je zajištěno pomocí tříramenného schodiště, které se obtáčí kolem 
výtahové šachty. 
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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, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 
 adresa:   - Generála Kraváka 253/20, Prostějov, 796 04 
 katastrální území:  - Krasice číslo k. ú. 733695, č. p. 235/1 
  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
 jméno, příjmení:  - BYDLENÍ a.s. 
 IČ:    - 73121563 
 DIČ:    - CZ73121563 
 místo sídliště firmy:  - Rýmařov 723/77, 798 07 Rýmařov 
 Jednatel firmy:  - Jaromír Vlasák 
  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla 

 název firmy:   - STAVBAKUBICEK a.s.  
 IČ:    - 77562465 
 DIČ:    - CZ77562465 
 adresa sídla:   - Hradčany 723/77, 798 07 Prostějov 
  
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 stavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 jméno, příjmení:  - Jan Kubíček 
 místo trvalého bydliště: - Hradčany – Kobeřice, Hradčany 101, 798 07 
  

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

 SO 01 – Bytový dům 
 SO 02 – Přípojka kanalizace 
 SO 03 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 
 SO 04 – Přípojka vodovodní 
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 SO 05 – Přípojka teplovodní 
 SO 06 – Přípojka pro sdělovací a optické kabely 
 SO 07 – Přípojka dešťové kanalizace 
 SO 08 – Akumulační nádrž na dešťovou vodu se vsakem 
 SO 09 – Zpevněná plocha a parkoviště 
 SO 10 – Oplocení 
 SO 11 – Dětské hřiště 
 SO 12 – Přístupová cesta 
 SO 13 – Zeleň 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena – onačení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 
investora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

 stavební úřad:  - Městský stavební úřad Prostějov 
 místo stavebního úřadu: - nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, 796 01 
 datum vyhodnocení:  - 22. 5. 2020 
 číslo jednací rozhodnutí: - 2007/11 

 
 
 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
K vypracování dokumentace pro provedení stavby Bytového domu v Prostějově 
byly použity následující podklady: 
 

 - Katastrální mapa Prostějov 
 - Průzkum podloží a terénní průzkum vizuální 
 - Územní a regulační plán města Prostějov 
 - Radonová mapa ČR 
 - Krajská vodohospodářská stanice Prostějov 
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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 
 
Řešený stavební pozemek se nachází ve městě Prostějov na parcele č. 235/1 v k. 
u. Krasice. Okolní zástavba je tvořena bytovými domy. Pozemek do teď nebyl 
nijak využíván. Kolem pozemku jsou vybudovány chodníky pro pěší osoby. 
K pozemku vede silniční komunikace se zpomalovacími retardéry, kde je 
omezená maximální rychlost na 20 km/h.  

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

 Stavba je v souladu s regulačním plánem, kdy se nesmí přesáhnout maximální 
výška zástavby a to 17 m. Výška stavby je 14,1 m. Stav je vyhovující. 

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

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, plochy určené pro bydlení 

s maximální zástavbou 17 m. Stavba bude užívána pro bydlení. Nacházející 
pozemky jsou dle územního plánu určeny pro výstavbu bytových či rodinných 
domů.  

  
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 
 Nebyly stanoveny žádné podmínky 
  

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

 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, není součástí bakalářské 
práce. 

  
f) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 V bakalářské práci nebyly prováděny průzkumy. Podle geologických map jsou 

v okolí výstavby hlíny, bez zvýšené hladiny spodní vody a radonová mapa 
nevykazuje vysoké riziko. 

  
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Nejbližší ochranné pásmo je vzdálené 110 metrů, je zanedbáno. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Řešená parcela se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném. 
  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít podobu svého užívání negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky, nebudou narušeny odtokové poměry daného území. 

  
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Asanace ani demolice není na pozemku potřebná. Nenachází se zde ani žádné 
dřeviny, takže nebude potřeba kácení. 

  
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Není potřeba dočasný nebo trvalý zábor zemědělského fondu a nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 
  

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

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude zajištěno pomocí místní 
komunikace v ulici Generála Kraváka na jižní straně pozemku a na vedlejší 
komunikaci na východní straně v ulici Nová. Stavba má bezbariérový přístup 
z obou stran objektu.  Technická infrastruktura je zajištěna pomocí stávajících 
sítí v ose silniční komunikace v ulici Generála Kraváka. 

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

 V době zpracování projektové dokumentace nejsou věcné a časové vazby, 
podmiňující, vyvolané související investice. 

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

provádění 
 Pozemek se nachází na parcele číslo 235/1 v městské části Krasice ve městě 

Prostějov. 
  

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

 Na řešeném pozemku vzniknou nová ochranná pásma na území města Prostějov, 
od připojování kanalizačních, vodovodních, teplovodních, síťových a 
elektrických přípojek. Všechny přípojky se budou napojovat na pozemku 
s parcelním číslem 235/1. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

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 

 Projektová dokumentace projednává o výstavbě bytového domu s přilehlým 
parkovištěm a přístupovými chodníky s napojením na veřejnou infrastrukturu.  

  
b) účel užívaní stavby 

 Stavba pro bydlení. V bytovém domě se bude nacházet 16 bytových jednotek 
s parkováním na pozemku. 

  
c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 
  

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

 Výjimky nejsou povoleny. 
  

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

 Podmínky závazných stanovisek nejsou předmětem bakalářské práce. 
  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Stavba není zatříděna jako kulturní památka a nepodléhá dalším právním 

přepisům. 
  

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

 Zastavěná plocha:    696,60 m2 
 Celková plocha pozemku:   4289 m2 
 Obestavěný prostor:    6146,73 m3 
 Užitná plocha:    1 946,48 m2 
 Počet užitných jednotek a velikost:   
 1NP: 4 bytové jednotky; 125,05 m2, 119,55 m2, 92,12 m2, 102,56 m2 

2NP: 4 bytové jednotky; 130,73 m2, 104,33 m2, 134,74 m2, 132,6 m2 
3NP a 4NP má stejné bytové jednotky jako 2NP  
 

 Počet možných ubytovaných osob:  56 lůžek/osob 
 Počet parkovací stání:    
 34 včetně dvou pro osoby tělesně postižené 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 

 Potřeba a spotřeba médii a hmot: Stanovení spotřeby vody je vypracované 
pomocí vyhlášky č.120/2011 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., a řídí se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou spotřebu o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) v znění pozdějších předpisů. Na jednoho obyvatele 
bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3. 

 Qrok = 35x56 = 1 260 m3/rok 
 Qden = 1 260/365 = 3,45 m3/den 
 Objekt je navržen bez vzduchotechnické jednotky, a však po posouzení 

autorizovaným energetikem bude rozhodnuto o umístění vzduchotechnické 
jednotky se zpětným získáváním tepla. V případě nevyhovujících výsledků na 
budovu s téměř nulovou spotřebou energie, VZT a ZZT budou na střešní 
konstrukci umístěny fotovoltaické panely a v suterénu budou akumulační baterie 
pro přebytečnou energii. Dešťová voda je odváděna do akumulačních nádrží s 
přepadem do vsakovacích plastových boxů. Objekt je řešen jako budova s téměř 
nulovou spotřebou energie. Celé posouzení musí provést autorizovaná osoba, a 
proto je v příloze stavební fyziky uváděna pouze hodnota obálkové metody. 

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

etapy 
 Výstavba nebude členěna na etapy 
 Předpokládaný termín zahájení stavby: 05/2020 
 Předpokládaný termín ukončení stavby: 09/2021 
  

j) orientační náklady stavby 
 Předběžný orientační výpočet stanovený na  56 780 400 Kč. 
  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Objekt je řešen v území města Prostějova v městské částí Krasice na parcele číslo 

236/1. Území je určeno k výstavbě bytových a rodinných domů s maximální 
výškou do 17 m. Celé území je popsáno ve výkrese C.1 (Situační výkres širších 
vztahů). K objektu je přivedena místní silniční komunikace, která je řazená jako 
obytná zóna. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarovaného řešení, materiálové a 
barevné řešení 

 Samostatně stojící objekt má přibližně obdélníkový tvar o rozměrech 32,1 x 21,2 
m. Objekt má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Jsou zde navrženy balkony pro 
jednotlivé byty v nadzemních podlažích. Přízemní byty mají vlastní terasy.  
Svislé nosné konstrukce stěnové jsou z cihelného dutinového zdiva typu THERM 
tloušťky 300 mm a se stropními vodorovnými konstrukcemi z železobetonových 
stropních křížem vyztužených desek. Fasáda objektu je řešena systémem ETICS 
s vnější tepelnou izolací z kamenné vlny tl. 150 mm. Barevné řešení omítek je 
v provedení bílé (RAL 9010) a veverčí šedé (RAL 7000) s kombinací kamenného 
obkladu, který přírodní šedobílou barvu. 

  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením 

 Příjezd k objektu je zajištěn z východní strany na parkoviště, kde jsou vyhrazeny 
2 parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo zdravotním 
postižením. Přístup do objektu je zajištěn dvěma vstupy. Hlavní vstup se nachází 
na jižní straně objektu před parkovištěm, který je bezbariérový. Další vstup je ze 
zadní části objektu na severní straně, který je také bezbariérový a vede do 
schodišťové chodby, kde je umístěn výtah. Objekt není určen pro trvale užívané 
osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Celá projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 398/2006 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Hlavní vchod do objektu je řešen jako bezbariérový a vyhovuje vyhlášce č. 
398/2006 Sb. 

  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba se bude řídit vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby. Stavba je navrhnuta a provedena takovým způsobem, aby při jeho 
používání nevznikaly nebezpečné nehody anebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, a zraněním 
výbuchem.  

  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 Objekt je projektován jako stěnový obousměrný systém z dutinových cihelných 

bloků typu THERM s vodorovnou monolitickou železobetonovou konstrukcí 
prostě uloženou na stěnovém systému. Budova má navržená čtyři nadzemní 
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podlaží a jedno podzemní podlaží. Nosné obvodové zdivo v suterénním podlaží 
je tvořeno z betonových tvárnic BEST. a kontaktně zatepleno izolací 
z extrudovaného polystyrenu. Nosné obvodové zdivo v nadzemním podlaží je 
z keramických tvárnic Porotherm a je kontaktně zatepleno izolací z kamenné 
vlny ISOVER TF Profi tl. 150 mm. Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová 
plochá nepochozí střecha. Základové konstrukce budou tvořit monolitické 
betonové základové pasy, v suterénním podlaží napojeny a zmonolitněny 
se stěnami ze ztraceného bednění. Pod obvodovými stěnami v prvním 
nadzemním podlaží bude podkladní deska vybetonována na betonové tvárnice 
ztraceného bednění, kde dojde k vytrnování výztuže, která bude zavedena do 
podkladního betonu. 

  
b) konstrukční a materiálové řešení 

 Nosné obvodové zdivo v suterénním podlaží je tvořeno z betonových tvárnic 
BEST tl. 300 mm. a kontaktně zatepleno izolací z extrudovaného polystyrenu 
XPS STYRODUR 3000 CS. Nosné obvodové zdivo v nadzemním podlaží je 
z keramických tvárnic Porotherm PROFI 30 tl. 300mm. Zdivo je kontaktně 
zatepleno izolací z kamenné vlny ISOVER TF Profi tl. 150 mm. Nosné zdivo 
v suterénu, uvnitř objektu je tvořeno keramickými tvárnicemi Porotherm 30 tl. 
300 mm a v nadzemních podlažích keramickými tvárnicemi Porotherm AKU 
SYM 30 se zvýšenými akustickými vlastnosti tl. 300 mm. Nenosné příčky jsou 
provedeny z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi v tl. 
140 a 115 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými 
monolitickými křížem vyztuženými deskami z betonu C25/30 o tl. 200 mm. 
Vyložení balkónů je za pomocí ISOKORB nosníků, které obsahují tepelnou 
izolaci tl. 120 mm pro přerušení tepelných mostů a vytrnovací výztuž. Desky 
balkonů jsou z betonu C30/37 o tl. 200 mm. Spojením vodorovných konstrukcí 
je zajištěno tříramenným schodištěm, které je monolitické s nadbetonovanými 
stupni a obtáčí se kolem výtahové šachty. Schodišťová ramena a mezipodesty 
jsou tvořeny z monolitických železobetonových desek tl. 160 mm uloženy na 
stropní deskách a částečně vynášeny pomocí tlumicích vložek umístěných ve 
stěnách. Základové konstrukce jsou tvořeny z monolitických betonových pasů 
z materiálu C20/25. 
 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 Objekt je tuhý jak ve svislém, tak horizontálním směru, tento stav zajišťují 

stropní desky a tuhé nosné stěny v obou směrech. Základy jsou navrženy 
v nezámrzné hloubce, a je stanoven předběžný návrh. Základové konstrukce je 
nutno ověřit autorizovaným statikem. 

  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
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 Objekt bude napojen na všechny inženýrské sítě zemním vedením. Na pozemku 
bude zhotoven elektroměr, vodoměrná šachta, revizní šachta pro kanalizaci 
splaškových vod. Vytápění bude řešeno v bytovém domě pomocí teplovodní 
výměníkové stanice, která bude umístěna v suterénu v technické místnosti. 

  
b) výčet technických a technologických řešení 

 - přípojka sdělovací sítě 
 - přípojka jednotné kanalizační sítě 
 - přípojka vodovodní sítě 
 - přípojka CZT 
 - vzduchotechnické zařízení v objektu pro rozvod čerstvého vzduchu 
 - výtah v objektu 
 - akumulační nádrže na zádrž vody, ze střech a roznes do vsaků 
 - přípojka elektřiny NN 
 - výtah 
  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Objekt je zařazen do nevýrobní kategorie, a to pro ubytování. Může se tedy 

posuzovat jako objekt OB2. V objektu je 28 požárních úseků. Viz. samostatná 
zpráva PBŘ (Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení) 

  
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 - Tepelně technické posouzení obálky budovy 
 Budova vychází na posouzení všech potřebných součinitelů prostupů tepla. 

Energetický štítek obálky budovy je zatříděn do třídy B.  Viz. v příloze č.3 – 
Tepelně technické posouzení objektu a příloze č.5 – Technická zpráva stavební 
fyziky. 

  
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. 

  
 - vytápění, větrání a zásobování vodou 

Vytápění a zásobování teplé užitkové vody bude zajištěno pomocí teplovodní 
výměníkové stanice, která bude napojena na centrální teplovodní síť. V bytových 
jednotkách budou navrženy otopná tělesa. Větrání je uvažováno jako přirozené 
bez vzduchotechnické jednotky. Objekt je připojen na vodovodní síť. V příloze 
stavební fyziky je vypracována koncepce vytápění, větráni a zásobování vodou. 

 - osvětlení a proslunění 
Bytové jednotky jsou posuzovány a jsou v souladu s vyhláškami a stanovisky 
vydané hygienickou stanicí. Tyto stanoviska jsou závazné.    
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 - odpady 
Odpady vzniklé běžným užíváním budou tříděny. Kontejnery na komunální 
odpad budou umístěny na pozemku objektu. Viz. Situační koordinační výkres 
C2. 

 - vliv stavby na okolí: vibrace, hluk, prašnost apod., 
V okolí stavby se nenachází žádný zdroj hluku a vibrací. Není zde i zvýšená 
nadnormální prašnost. Silniční komunikace tvoří asfaltový povrch. V přílohách 
je vypracována hluková studie zabývající se vlivem provozu okolních 
komunikací. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Dle výčtu z radonových map, a půdního rozboru je zjištěna velmi malá úroveň 

radonu. Není třeba navrhovat protiradonovou izolaci a postačí jedna 
hydroizolační vrstva s nosnou skelnou vložkou. 

  
b) ochrana před bludnými proudy 

 V Okolí stavby se nevyskytují provozy spojené s elektrizovaných drah.  
  

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Stavba a celé území se nenachází v seizmické oblasti. 
  

d) ochrana před hlukem 
V okolí stavby se nenachází žádný zdroj hluku a vibrací, proto nebudou muset 
být zřízený žádné protihlukové opatření. V přílohách je vypracována hluková 
studie zabývající se vlivem provozu okolních komunikací. Místní komunikace se 
nachází v obytné zóně, kde je snížená maximální rychlost na 20 km/h. 

  
e) protipovodňová opatření 

 Nebudou zřizována protipovodňová opatření, oblast není v záplavovém území. 
 
 
 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Stavba se nenachází v poddolovaném územím ani se zde nevyskytuje metan a 

ostatní nebezpečné plyny. 
  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno na ulici Generála Kraváka. Jedná 
se o napojení nových přípojek ke stálým sítím elektrickým, sdělovacím, 
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kanalizačním a teplovodním. Všechny sítě jsou zakresleny ve výkrese C.2 – 
koordinační situační výkres. 

  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky nejsou obsahem bakalářské 
práce. 

  

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 Na pozemku bude vybudované parkoviště s příjezdovou cestou o ploše 781,26 

m2 s 32 parkovacími místy pro osobní automobily včetně 2 parkovacích míst pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, která jsou umístěna v blízkosti hlavního 
vstupu. 

  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Objekt s pozemkem je připojen na místní komunikaci v ulici Nová v jedné 
výškové úrovni. Šířka připojení komunikace je 6 m. Okolo pozemku se nachází 
stávající chodníky šířky 1 m, které budou napojeny na nově vybudované 
chodníky vystupující z pozemku. 

  
c) doprava v klidu 

 Na pozemku nejsou vybudovány další parkovací místa pro dopravu v klidu. Ve 
vzdálenosti 100 m se nachází volná parkovací místa pro obec Krasice. 

  
d) pěší a cyklistické stezky 

 V okolí objektu se nenachází cyklistické stezky, pouze chodníky pro pěší, které 
budou napojeny na vnitřní chodníky v areálu objektu viz. příloha C.2. 

  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

 Při výstavbě budou vybudované nové zpevňující plochy pro parkoviště a 
příjezdovou cestu. Bude provedeno sejmutí ornice, a to ve výšce 150 mm. Část 
zeminy se odveze na skládku a zbylá část se uloží na vymezenou plochu na 
stavbě, kde výška skládky nesmí překročit výšku 1,8 m. Ve finální fázi bude 
použita na terénní úpravy a na vybudování dětského hřiště v severní části 
pozemku. Úroveň terénu ale musí být níže o 150 mm než úroveň čisté podlahy. 

  
b) použité vegetační prvky 

 Na pozemku budou nově osázeny stromy dle výkresu C.2 a na závěr vysazená 
hřištní travní směs. 
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c) biotechnické opatření 
 Tato opatření nejsou nutná. 
  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavba nebude negativně narušovat životní prostředí. Nebude vytvářet nadměrný 
hluk ani odpad. Dešťová voda bude zachycována do retenční nádrže s přepadem 
do vsakovacích plastových boxů. 

  
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 

 Na pozemku se nenachází žádné chráněné dřeviny ani živočichové. Stavba se 
nenachází v ochranném pásmu. 

  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Pozemek není na chráněném území Natura 2000. 
  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

 Není zapotřebí. 
  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Budova nepatří do režimu zákona o integrované prevenci. 
  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

 Ochranná bezpečnostní pásma je nutno navrhnout. 
Kanalizační přípojka – ochranné pásmo 1,5 m 

 Vodovodní přípojka – ochranné pásmo 1,5 m 
 Přípojka silového vedení nízkého napětí – ochranné pásmo 1,0m 
 Teplovodní přípojka – ochranné pásmo 1,5 m 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Stavba je v souladu s platnou legislativou pro ochranu obyvatelstva, stavba je 

řízena a není v rozporu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky pro 
BOZP dle vyhlášky č.601/2006 Sb. Každý pracovník musí být řádně proškolen, 
a bude o této skutečnosti sepsán dokument. 

  

B.8 Zásady organizace výstavby 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Na stavbě musí být zajištěn stálý přísun hmot a kontrola skladů. Stavební hmoty 

je nutno objednávat s předstihem dle časového harmonogramu výstavby, aby 
nedošlo k nedodržení termínů a následných sankcí. Dále budou zajištěny média 
vody a elektřiny. Na území pozemku bude zřízena vodoměrná šachta, kde bude 
provedeno provizorní napojení na vodovod pro potřebu a zajištění médii. 
Součástí bude i provizorní vodoměr pro měření odběru vody během výstavby. Po 
ukončení výstavby bude sloužit jako vodoměrná šachta objektu. Elektřina pro 
výstavbu bude odebírána z provizorního staveništního rozvaděče s elektroměrem 
pro měření odběru. HDS bude umístěna na hranici pozemku. Dále bude zřízená 
revizní šachta pro provizorní přípojku splaškové kanalizace z veřejného řádu, 
která bude sloužit pro výstavbu objektu a napojení zařízení kde vznikají 
splaškové vody. Později bude sloužit pro provoz bytového domu. Všechny 
přípojky se nachází na jižní straně pozemku. 

  
b) odvodnění staveniště 

 Staveniště nebude nutno odvodňovat. Zemina dostatečně propustná. Pokud dojde 
k velkým dešťovým srážkám, musí být zabráněno podmáčení staveniště a ploch 
přiléhající ke staveništi. Nutno v takovém případě zřídit odtokové kanálky. 

  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu pomocí místní 
komunikace, která bude každý den čištěna vymezenou četou. Pozemek bude 
oplocen mobilním oplocením a opatřen uzamykatelnou bránou. 

  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Pří výstavbě nebudou vyprodukovány žádné toxické ani jiné zplodiny. Prašnost 
bude částečně eliminována kropením kropícím vozem a všem nákladním 
automobilům a jiným technickým stavebním vozidlům, budou čištěna kola při 
odjezdu ze staveniště, aby nedocházelo k znečištění místní komunikace  

  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
 V okolí staveniště nejsou zapotřebí žádné asanace, demolice a kácení dřevin. 

Dojde pouze k odstranění náletových křovin a trav. 
  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 Trvalé zábory nejsou pro staveniště zřízeny. Dojde pouze k dočasným záborům, 

a to skrze napojení přípojek na stávající sítě. V časovém rozmezí 10 dnů. 
  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Na staveništi není nutné zřizovat bezbariérové obchozí trasy. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

 Odpady budou řazeny podle vyhlášky 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a podle 
vyhlášky č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

  
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Bude provedeno sejmutí ornice, a to ve výšce 150 mm. Část zeminy se odveze 
na skládku a zbylá část se uloží na vymezenou plochu na stavbě, kde výška 
skládky nesmí překročit výšku 1,8 m. Ve finální fázi bude použita na terénní 
úpravy a na vybudování dětského hřiště v severní části pozemku.  

  
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 V průběhu stavby budou vznikat běžné stavební odpady, které budou tříděny a 
recyklovány a odvážené na příslušné skladby a sběrné dvory. Bude brán ohled na 
minimální prašnost a hlučnost. 

  
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Při výstavbě bude dohlížet a kontrolovat bezpečnostní zásady při provádění 
stavby a při okolních bezpečnostních podmínkách bezpečnostní technik.  

 Při nedodržení bezpečnostních předpisů bude moct udělovat sankce. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Není požadavkem na úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb. 
  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Stavbou nevznikají žádná zvláštní dopravní inženýrská opatření. Před vjezdem 

na staveniště bude umístěna značka „pozor výjezd a vjezd vozidel stavby“ 
  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Celé staveniště bude oploceno, a to mobilním oplocením do výšky 1,8 m a 
zajištěno proti vniknutí nepovolaným osobám. V pokročilé fázi budou zřízeny 
noční hlídky s obchůzkami. Stavební práce nebudou probíhat v době nočního 
klidu. 

  
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Termín začátku výstavby je plánován na 5/2020 a končení by mělo proběhnout 
9/2021. Hodnocení jednotlivých prací bude následující: 

- předání staveniště, dokumentace a přípojek zhotoviteli 
- přebírka základové spáry geologem 
- přebírka základů 
- přebírka stěnových konstrukcí před betonáží 
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- stropní konstrukce 
- střešní plášť  
- poslední předávací před podáním žádosti o kolaudační souhlas 

  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Vodohospodářské řešení je řešeno ve speciální dílčí dokumentaci, a není součástí 

projektové dokumentace. Předmětem řešení je zejména způsob nakládání 
s dešťovými vodami, které budou svedeny do akumulačních nádrží na dešťovou 
vodu se vsakovacím přepadem. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do 
akumulační nadrže. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000 
b) nepojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
c) stávající a návrhová ochranná a bezpečnostní pásma 
d) vyznačení hranic dotčeného území 

 

C.2 Koordinační situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 :5000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně v měřítku 1 : 200 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c) hranice pozemků, parcelní čísla 
d) hranice řešeného území 
e) stávající výškopis a polohopis 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+-0,00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 
i) řešení vegetace 
j) okótované odstupy staveb 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu 
l) stávající a navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, památkové 

rezervace, památkové zóny apod. 
m) maximální dočasné a trvalé zábory 
n) vyznačení geotechnických sond 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 
vody 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A 
TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Objekt je postaven za účelem pro bydlení – objekt obsahuje 16 bytů společně s 

domovním zázemím. V suterénu se nachází domovní zázemí jako je technická 
místnost, kočárkárna s kolárnou, sklepní kóje, sklad a úklidová místnost. 
V Nadzemních podlaží se nachází byty a to 4 bytové jednotky na jedno patro. 
Jednotlivá patra jsou spojena a přístupné z tříramenného schodiště umístěného 
v severní části objektu, případně výtahu, který je umístěn v zrcadle schodiště. V 
poslední nadzemním podlaží se nachází výlez na střechu. 

  
 Zastavěná plocha:    696,60 m2 
 Celková plocha pozemku:   4289 m2 
 Obestavěný prostor:    6146,73 m3 
 Užitná plocha:    1 946,48 m2 
 Počet užitných jednotek a velikost:   
 1NP: 4 bytové jednotky; 125,05 m2, 119,55 m2, 92,12 m2, 102,56 m2 

2NP: 4 bytové jednotky; 130,73 m2, 104,33 m2, 134,74 m2, 132,6 m2 
3NP a 4NP má stejné bytové jednotky jako 2NP  

 Počet možných ubytovaných osob:  56 lůžek/osob 
 Počet parkovací stání:    
 34 včetně dvou pro osoby tělesně postižené 
  

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

 Objekt je navržen jako samostatně stojící bytový dům. Půdorysný tvar má 
přibližně obdélníkový tvar o rozměrech 32,1 x 21,2 m. Objekt má 4 nadzemní a 
1 podzemní podlaží. Jsou zde navrženy balkony pro jednotlivé byty 
v nadzemních podlažích. Přízemní byty mají vlastní terasy. Přístup do bytového 
domu je zajištěn dvěma vstupy, které jsou bezbariérové. Hlavní vstup se nachází 
na jižní straně objektu, odkud se vstupuje do zádveří a následovně do vstupní 
chodby, kde je možné vstoupit do jednotlivých bytů v přízemí. Na konci chodby 
je vstup do schodišťové chodby, kde se nachází tříramenné schodiště, pomocí 
kterého můžeme sejít do suterénu nebo vyjít do nadzemních podlaží. Vedlejší 
vstup je orientován na severní straně objektu a vstupuje se přímo do schodišťové 
chodby, kde je v zrcadle schodiště umístěn výtah. Parkovací stání je řešeno před 
domem na jižní straně pozemku. Je zde celkem 34 parkovacích míst, včetně dvou 
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pro osoby tělesně postižené, v blízkosti hlavního vstupu. V suterénu je navrženo 
17 sklepních kójí, kočárkárna s kolárnou, technická místnost, prádelna, sušárna, 
sklad a úklidová místnost. Svislé nosné konstrukce jsou z cihelného dutinového 
zdiva typu THERM tloušťky 300 mm a se stropními vodorovnými konstrukcemi 
z železobetonových stropních křížem vyztužených desek. Fasáda objektu je 
řešena systémem ETICS s vnější tepelnou izolací z kamenné vlny tl. 150 mm. 
Barevné řešení omítek je v provedení bílé (RAL 9010) a veverčí šedé (RAL 
7000) s kombinací kamenného obkladu, který přírodní šedobílou barvu. Celkový 
vzhled budovy zapadá do okolní výstavby. 
 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkové provozní řešení 
Hlavní vstup do objektu je zajištěn z jižní strany, poblíž parkoviště. Hlavním 
vstupem se vchází do zádveří, kde jsou umístěný poštovní schránky pro 
jednotlivé byty. Dále se vstupuje do vstupní chodby, která umožňuje vstup do 
přízemních bytů nebo dále do schodišťové chodby, kde se nachází výtah 
v zrcadle tříramenného schodiště. Provozní část objektu je situována do 
podzemního podlaží, kde je umístěna technická místnost, prádelna se sušárnou, 
kolárna s kočárkárnou, sklad a 17 sklepních kójí.  
 
Technologie výroby 
Objekt je určen k trvalému bydlení osob. Nejsou zde žádné požadavky na 
technologii výroby. 
 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Bourací práce 
Nebudou vznikat žádné bourací práce, jelikož na pozemku nejsou žádné stávající 
objekty. 
 
Vytyčení stavby 
Polohopisné a výškové zamření rohů budovy provede kvalifikovaná osoba dle 
stanovených bodů v souřadnicovém systému S – JTSK ve výkrese C2 – 
Koordinační situační výkres. Výška čisté podlahy v 1NP 0,000 je rovna hodnotě 
234,585 m n. m. B. p. v. v souřadnicovém systému S – JTSK. 
 
Zemní práce 
Zemina je zařazena do skupiny F4, CS, tvrdé konzistence s únosností Rdt = 375 
kPa s dobrou propustností. Před započetím zemních prací se provede odstranění 
ornice v hloubce minimálně150 mm. Ornice bude částečně uskladněna na 
deponii a později bude využita na terénní úpravy a vytvoření dětského hřiště 
v severní časti pozemku. Zbylá část bude odvezena na skládku. Po výškovým a 
polohovým zaměřením základů se budou vykonávat výkopové práce pro 
umístění inženýrských sítí a výkopových jam a rýh pro základové pasy. Všechny 
hrubé výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním základové spáry. 
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Základy musí splňovat požadované rozměry, šířku a hloubku uvedené 
v projektové dokumentaci. 
 
Základové konstrukce a podkladní deska 
Stavba bude založena na monolitických betonových základech z prostého 
betonu, které budou vybudovány pod nosnými obvodovými a vnitřními stěnami. 
V suterénním podlaží budou napojeny a zmonolitněny se stěnami ze ztraceného 
bědnění. Pod obvodovými stěnami v prvním nadzemním podlaží bude podkladní 
deska vybetonována na betonové tvárnice ztraceného bednění, kde bude 
vytvořeno vytrnování výztuže z betonových tvárnic a následné zavedení a 
zmonolitnění s podkladní deskou. Všechny základové konstrukce budou 
provedeny z betonu třídy C20/25, XC1. Základová spára musí být v nezámrzné 
hloubce 1000 mm. Samotná betonáž základů bude provedena do vyhloubených 
rýh, proto je nutno před samotnou betonáži, základovou spáru začistit a zhutnit. 
Základová spára nesmí být zvětralá nebo znečištěná. Pro zásyp základových 
konstrukcí bude použit štěrkový zásyp frakce 0/32 mm a bude zhutněn po 300 
mm na pevnost 0,25 MPa. Podkladní deska má tl. 150 mm a je vyztužena kari 
síťí Ø 6 mm s oky 150/150 ve dvou vrstvách. Před provedením betonáže je nutno 
rozmístit chráničky pro prostupy přípojek a potrubí splaškové a dešťové 
kanalizace a položení zemnícího pásku FeZn. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Nosné obvodové zdivo v suterénním podlaží je tvořeno z betonových tvárnic 
BEST tl. 300 mm. a kontaktně zatepleno izolací z extrudovaného polystyrenu 
XPS STYRODUR 3000 CS. Nosné obvodové zdivo v nadzemním podlaží je 
z keramických tvárnic Porotherm PROFI 30 tl. 300mm. Zdivo je kontaktně 
zatepleno izolací z kamenné vlny ISOVER TF Profi tl. 150 mm. Nosné zdivo 
v suterénu, uvnitř objektu je tvořeno keramickými tvárnicemi Porotherm 30 tl. 
300 mm a v nadzemních podlažích keramickými tvárnicemi Porotherm AKU 
SYM 30 se zvýšenými akustickými vlastnosti tl. 300 mm. Všechny keramické 
tvárnice jsou vyzděny na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi o pevnosti 10 MPa 
 
Příčky 
Nenosné příčky jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi a 
Porotherm 11,5 Profi v tl. 140 a 115 mm na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi 
o pevnosti 10 MPa. V suterénní části jsou příčky Porotherm 11,5 Profi vyzděny 
do výšky 2500 mm a ve vrchní části osazeny ocelovou mřížkou výšky 250 mm 
po celé délce příčky, skrze odvětrání sklepních kójí. Kotvení příčkovek musí být 
provedeno dle výrobce. 
 
Překlady 
Překlady v obvodových stěnách nad otvory jsou tvořeny nosnými překlady 
Porotherm KP7, které jsou doplněny izolaci z EPS. Překlady v vnitřních stěnách 
jsou tvořeny nosnými překlady Porotherm KP7 jejich rozměr a skladba a počet 
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je vypsán v příslušném půdorysu podlaží. V příčkách jsou překlady tvořeny 
nenosným cihelným překladem Porotherm KP 11,5.  
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 
křížem vyztuženými deskami z betonu C25/30 a ocel třídy B500B o tl. 200 mm. 
Vyložení balkónů je za pomocí ISOKORB nosníků, které obsahují tepelnou 
izolaci tl. 120 mm pro přerušení tepelných mostů a vytrnovací výztuž. Desky 
balkonů jsou z betonu C30/37 a ocel B500B o tl. 200 mm. Prostorové ztužení je 
zajištěno železobetonovými věnci nad nosnými stěnami o výšce 250 mm a šířce 
300 mm. 
 
Výtah 
Výtah od výrobce KONE má pojízdnou strojovnu. Dojezd výtahu 1100 mm a 
přejezd 3400 mm. Výtahová šachta je vyzděna z keramického zdiva Porotherm 
30 AKU SYM tl. 300 mm o vnitřním rozměru 1650 x 2300mm. 
 
Schodiště 
Spojením vodorovných konstrukcí je zajištěno tříramenným schodištěm, které je 
monolitické s nadbetonovanými stupni a obtáčí se kolem výtahové šachty. 
Schodišťová ramena a mezipodesty jsou tvořeny z monolitických 
železobetonových desek tl. 160 mm uloženy na stropní deskách a částečně 
vynášeny pomocí tlumicích vložek umístěných ve stěnách. Konstrukce schodiště 
bude oddilatována od vedlejších stěn pomocí desky SCHOCK TRONSOLE TYP 
L tloušťky 15 mm. 
 
Výplně otvorů 
Všechny okna v obvodové stěně jsou navrženy jako plastová s izolačním 
trojsklem. Vstupní vchodové dveře jsou plastová s izolačním trojsklem. Vnitřní 
dveře jsou navrženy dřevěné s obložkovou zárubní. Všechny typy oken a dveří 
lze najít ve výpisu prvků. 
 
Omítky a obklady 
Vnitřní omítky jsou řešeny jako dvouvrstvé. První vrstvu tvoří vápenocementová 
jádrová omítka v tl. 15 mm a druhá vrstva je tvořena štuk o síle 3 mm. Venkovní 
omítka je tenkovrstvá difúzně otevřená o tl. 5 mm na nesena na vyztužující vrstvu 
ze stěrkové hmoty vyztuženou skelnou tkaninou. Keramické obklady budou 
provedeny ve všech WC, koupelnách, kuchyních a v úklidové místnosti. Výšky 
obkladů jsou uvedeny v projektové dokumentaci půdorysů jednotlivých podlaží. 
Bližší informace jsou uvedeny ve výpisu skladeb. 
 
Podlahy 
Všechny podlahy v interiéru jsou konstruovány jako těžké plovoucí podlahy 
s roznášecí vrstvou betonu a tepelnou nebo akustickou izolací dle výpisu skladeb. 
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Nášlapná vrstva je tvořena laminátovými prkny nebo keramickou dlažbou. 
Všechny podlahy jsou ukončené soklem nebo lištou z materiálu odpovědnému 
k nášlapné vrstvě podlahy. Podlahy je nutno dilatovat od okolních konstrukcí, 
pomocí dilatačního pásku o tl. 10 mm.  
 
Hydroizolace 
Hydroizolace spodní stavby je zhotovena z 1 x SBS modifikovaného asfaltového 
pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. V úrovni zakládaní se nevyskytuje 
tlaková voda a hladina podzemní vody neovlivňuje návrh hlavní hydroizolace. 
V půdě není obsažen ani radon dle půdního rozboru z geologického průzkumu. 
Hydroizolace jednoplášťové ploché střechy je zhotovena z hydroizolační folie na 
bázi termoplastických polyolefinů se zabudovaným skleněným vláknem a 
mechanicky kotvena, spoje jsou svařovány. 
 
Tepelná izolace 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS, kde 
v suterénní části bude izolant tvořen extrudovaným pěnovým polystyrénem tl. 
100 mm, který bude vytažen min. 300 mm nad terén. V nadzemní části se napojí 
na izolant obvodových stěn z kamenné vlny o tl. 150 mm. Podlahy přilehlé 
k zemině budou zatepleny pomocí grafitového polystyrenu a podlahy 
v nadzemních podlaží, budou akusticky izolovány pomocí izolačních desek 
z elastifikovaného pěnového polystyrénu s akustickými vlastnostmi. Střešní 
plášť bude zateplen pomocí izolačních desek z expandovaného polystyrénu EPS 
150 v rozmezí tl. 260 – 480 mm. 
 
Klempířské výrobky  
Bude provedeno oplechování atiky ploché jednoplášťové střechy a oplechování 
balkonů pro odvod vody. Součástí klempířských výrobku jsou i vnější parapety 
oken a terasových dveří. Všechny rozměry a materiály jsou podrobně uvedeny 
ve výpisu klempířských výrobků. 
 
Zámečnické výrobky 
Podrobnosti viz příloha výpis prvků. 
 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba se bude řídit vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Stavba je navrhnuta a provedena takovým způsobem, aby při jeho 
používání nevznikaly nebezpečné nehody anebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, a zraněním 
výbuchem.  
 

f) Stavební fyzika 
Objekt je navržen v souladu s platnými předpisy, které projednávají o úspoře a 
energii tepla. Budova vychází na posouzení potřebných součinitelů prostupů 
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tepla. Budova byla zatříděna dle klasifikace prostupu tepla obálkou budovy do 
třídy B – Úsporná.  Viz. v příloze č.3 – Tepelně technické posouzení objektu a 
příloze č.5 – Technická zpráva stavební fyziky. 
 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Veškeré požadavky na objekt jsou uvedeny v samostatné příloze D.1.3 Požární 
bezpečnostní řešení 
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ZÁVĚR 
 
Cílem a rozsahem bakalářské práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energii.  
 
Svým vzhledem i účelem zapadá do okolní zástavby. Jedná se o částečně podsklepený, 
samostatně stojící objekt s navrhnutými parkovacími místy a má přibližně obdélníkový 
tvar. Bytový dům je navržen jako 4 podlažní s jedním podzemním podlažím. V suterénní 
části se nachází bytové zázemí se samostatnými sklepními kójemi pro každou bytovou 
jednotku. V nadzemních podlaží se nachází 16 bytových jednotek a to 4 bytové jednotky 
na jedno patro. Bytové jednotky v přízemí mají přístup na soukromé terasy a 
v nadzemních podlaží na balkón. Objekt je založen na betonových základových pasech a 
je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nosný systém je stěnový obousměrný a je 
vyzděn z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové. 
Vertikální spojení je zajištěno pomocí tříramenného schodiště, které se obtáčí kolem 
výtahové šachty. 
 
Během práce jsem se více seznámil s projektováním v BIM programu, ve kterém jsem 
zpracoval celou projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Práce mi přinesla mnoho 
zkušeností do stavební praxe. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
  

k. ú.   katastrální území 
 č. p.  číslo parcely 
 SO 01  stavební objekt 
 R  tepelný odpor konstrukce 
 A  plocha 
 ŽB  železobeton 
 PB  prostý beton 
 kce  konstrukce 
 AKU  akustická 
 1S  suterénní podlaží 
 1NP  první nadzemní podlaží 
 2NP  druhé nadzemní podlaží 
 3NP  třetí nadzemní podlaží 
 4NP  čtvrté nadzemní podlaží 
 Rsi/e  tepelný odpor při přestupu na vnitřní/vnější straně zdi 
 HT,N  měrná ztráta prostupem tepla 
 Uem  průměrný součinitel prostupu tepla hodnocené budovy 
 Uem,N,20,R průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy 
 U  součinitel prostupu tepla 
 ΔUem,R  přirážka na vliv tepelných vazeb 

R  redukční činitel požadované základní hodnoty Uem,N,20,R 
 Δep,R  Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie referenční bud. 
 Θi/e  teplota na straně interiéru/exteriéru 
 A/V  faktor tvaru budovy 
 λ  součinitel tepelné vodivosti 
 zp  difúzní odpor konstrukce 
 E  energetická náročnost jednotlivých zařízení 
 TI  tepelná izolace 
 m. n. m. metry nad mořem 
 HI  hydroizolace 
 XPS  extrudovaný polystyren 
 EPS  expandovaný polystyren 
 MW  minerální vata 
 IČ  identifikační číslo 
 d  tloušťka konstrukcí 
 BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bpv  Balt po vyrovnání 
 m. n. m. metrů nad mořem 
 SV  světlá výška 
 UT  upravený terén 
 PT  původní terén 
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 VŠ  vodoměrná šachta 
 RŠ  revizní šachta 
 AN  akumulační nádrž 
 DPS  dokumentace pro provádění stavby 
 PVC  polyvinylchlorid 
 CHÚC  chráněná úniková cesta 
 SPB  stupeň požární bezpečnosti 
 NÚC  nechráněná úniková cesta 
 PÚ  požární úsek 
 DN  průměr potrubí 
 ČSN  česká státní norma 
 Sb  sbírka 
 H  hydrant 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
Výkresová část: 
1NP    A3  M 1:100 
2NP    A3  M 1:100 
3NP    A3  M 1:100 
4NP    A3  M 1:100 
1NP    A3  M 1:100 
JIŽNÍ POHLED  A3  M 1:100 
SEVERNÍ POHLED  A3  M 1:100 
ZÁPADNÍ POHLED  A3  M 1:100 
VÝCHODNÍ POHLED A3  M 1:100 
ŘEZ    A3  M 1:100 
 

Textové přílohy: 
Návrh a výpočet schodiště 
Návrh střešních doplňků 
Výpočet základových pasů 
Poster 
Seminární práce – ZZT 
 
Složka č. 2 – C Situační výkresy 
Výkresová část: 
C.1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  A3 M 1:1000 
C.2  KORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  A1 M 1:200 
 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonické – stavební řešení 
Výkresová část: 
D.1.1.01  PŮDORYS 1NP    A1 M 1:50 
D.1.1.02  PŮDORYS 2NP    A1 M 1:50 
D.1.1.03  PŮDORYS 4NP    A1 M 1:50 
D.1.1.04  PŮDORYS 1S    A1 M 1:50 
D.1.1.05  PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY  A1 M 1:50 
D.1.1.06  ŘEZ A-A´     A1 M 1:50 
D.1.1.07  ŘEZ B-B´     A2  M 1:50 
D.1.1.08  ŘEZ C-C´     A2 M 1:50 
D.1.1.09  TECHNICKÉ POHLEDY J,S  A2 M 1:100 
D.1.1.10  TECHNICKÉ POHLEDY Z,V  A2 M 1:100 

 

Textové přílohy: 
Výpis prvků 
Výpis skladeb konstrukcí 
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Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Výkresová část: 
D.1.2.01  PŮDORYS ZÁKLADŮ     A1 M 1:50 
D.1.2.02  VÝKRES TVARU MONOL. STROPNÍ KCE NAD 1S A1 M 1:50 
D.1.2.03  VÝKRES TVARU MONOL. STROPNÍ KCE NAD 1NP A1 M 1:50 
D.1.2.04  VÝKRES TVARU MONOL. STROPNÍ KCE NAD 2NP A1 M 1:50 
D.1.2.05  VÝKRES TVARU MONOL. STROPNÍ KCE NAD 4NP A1 M 1:50 
D.1.2.06 DETAIL A – STŘEŠNÍ VPUSŤ    A3 M 1:5 
D.1.2.07  DETAIL B – NADPRAŽÍ S PŘEKLADEM THERM A3 M 1:5 
D.1.2.08  DETAIL C – ATIKA      A3  M 1:5 
D.1.2.09 DEATIL D – NAPOJENÍ SVISLÉ A 
  VODOROVNÉ HYDROIZOLACE    A3 M 1:5 
D.1.2.10  DETAIL E – SOKL      A3  M 1:5 

 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Výkresová část: 
D.1.3.01  PŮDORYS 1S – PBŘ    A3 M 1:100 
D.1.3.02  PŮDORYS 1NP – PBŘ    A3 M 1:100 
D.1.3.03  PŮDORYS 2NP – PBŘ    A3 M 1:100 
D.1.3.04  PŮDORYS 3NP – PBŘ    A3 M 1:100 
D.1.3.05  PŮDORYS 4NP – PBŘ    A3 M 1:100 
D.1.3.06 SITUAČNÍ VÝKRES – PBŘ   A3 M 1:100 
     

Textové přílohy: 
Požární bezpečnostní řešení – technická zpráva 
Stanovení odstupové vzdálenosti podrobným výpočtem 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 
Textové přílohy: 
Příloha č. 1 – Posouzení oslunění a proslunění 
Příloha č. 2 – Posouzení hluku a neprůzvučnosti 
Příloha č. 3 – Koncepty vytápění, větrání a ohřev vody 
Příloha č. 4 – Výstup z programu teplo 2017 EDU 
Příloha č. 5 – Tepelně technické posouzení 
Příloha č. 6 – Technická zpráva stavební fyziky 
 


