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Bakalářská práce se zabývá projektem bytového domu ve Městě Svitavy. Jedná se o 

samostatně stojící čtyř podlažní objekt. První patro slouží jako technické zázemí 

objektu a skladovací prostory. Další tři patra jsou určena pro bytové jednotky. 

V každém patře jsou umístěny dvě bytové jednotky o velikosti bytů je 3+1. 

Komunikační prostor tvoří schodiště s výtahem v zrcadle. Celý bytový dům je vyzděn 

ze zdících prvků Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce 

jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky. Střecha bytového domu je 

jednoplášťová plochá. Součástí projektové dokumentace jsou i všechna nutná 

posouzení z hlediska stavební fyziky. 

Bakalářská práce, bytový dům, bytová jednotka, výtah, kontaktní zateplovací systém, 

monolitická železobetonová stropní deska, plochá jednoplášťová střecha. 

This bachelor´s thesis deals with a project of apartment building in city Svitavy. The 

building is detached and has four floors. The first floor serves as technical 

background and storage facility for building. Next three floors are used for housing. 

In every floor are situated two residential units. Each flat includes three rooms and 

kithen. Communications space is made of stairs and elevator. Whole residental 

building is build with the Porotherm masonry components and contact thermal 

insulation system. The structures of ceiling are made of reinforced concrete slabs. 

The roof of building is flat. Part of project documentation are basic assessment in 

terms of building physics. 

 

KEYWORDS 

Bachelor thesis, apartment building, residental unit, elevator, contact thermal 

insulation system, reinforced concrete slab, flat roof  
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

samostatně stojící novostavby bytového domu ve městě Svitavy. Budova je čtyřpodlažní 

s plochou střechou. První patro slouží pro vstup a jako technické a skladovací zázemí 

objektu. Komunikační jádro domu tvoří chodba s navazujícím schodištěm a výtahem 

umístěným v zrcadle onoho schodiště. Ve třech následujících podlažích jsou umístěny byty. 

Na každém patře jsou dvě bytové jednotky o velikosti 3+1 s balkonem a lodžií. Konstrukční 

systém domu je podélný, zděný z keramických pálených cihel Porotherm. Vodorovné 

konstrukce jsou monolitické železobetonové desky. Střecha je plochá jednoplášťová z PVC 

folií. Práce zahrnuje studii, výkresy, technické zprávy dokumentace pro provedení stavby, 

požárně bezpečnostní řešení a základní posouzení z hlediska stavební fyziky. 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnou jednoduché a funkční bydlení pro mladé rodiny. 

Navrhnout budovu splňující platné zákony a normy, a také splňuje požadavky vzniklé 

užíváním stavby. 
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2. Vlastní text práce 

 

A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

a) Název stavby 

Bytový dům 

b) Místo stavby 

Ulice Na Vějíři, parcela č.520/2, 520/4, 1492/54, 1492/170 katastrální území Čtyřicet 

Lánů, Svitavy 568 02, okres Svitavy, kraj Pardubický 

c) Předmět projektové dokumentace 

Nová stavba Bytového domů, trvalá stavba 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Michal Makovský, Kapitána Jaroše 93/a, 568 02 Svitavy 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant - Michal Makovský 

Autorizace - doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO-01    bytový dům 

SO-02    přístupová komunikace + parkoviště 

SO-03    prostor pro uložení komunálního odpadu 

SO-04    pochozí zpevněné plochy 

SO-05 - SO-09  přípojky (vodovod, plynovod, NN, Kanalizace) 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) územní plán 

b) průzkumy 

c) ohlídka pozemku 

d) zadání investora 

e) architektonická studie 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Novostavba bytového domu situována na ulici Na Vějíři. Na stavebních parcelách č. 520/2 

a 520/4, katastrálního území Čtyřicet lánů, Svitavy 568 02, okres Svitavy, kraj Pardubický. 

Druh pozemku parcel 520/2, 520/4, 1492/54, 1492/170 je orná půda. Vlastník parcely 

č.520/2 je společnost KAMBASTAV a.s a vlastníkem parcel č.520/4, 1492/54, 1492/170 je 

město Svitavy. 

Pozemek je rovinatý. Na západní straně s přilehlou komunikací na ulici Na Vějíři. Ze severní 

strany sousedí s parcelou s bytovými domy. Ze strany východní a jižní je obklopen 

nezastavěnou ornou půdou. Řešené území je součástí platného územního plánu jako budoucí 

zastavitelné území. 

b) Řešený stavební záměr je plně odpovídající požadavkům regulačního plánu 

c) Údaje o souladů stavby s územně plánovací dokumentací 

Pozemek je součástí územního plánu jako budoucí zastavěné území. A to jako plochy pro 

bydlení (kombinované) tj. zastavění bytovými domy nebo domy rodinnými. Řešený záměr 

nenarušuje charakter okolní zástavby a je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využití území 

nejsou. 

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Známa stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do projektové dokumentace. Další 

stanoviska budou dodatečně do projektové dokumentace zapracována po jejich obdržení. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden kompletní průzkum pozemku. Geologický průzkum a hydrogeologický 

průzkum. Provedena byla také fotodokumentace pozemku. Geologický průzkum nám 

stanovil zeminu písčitou hlínu (Rd = 275 Mpa) a hydrogeologický průzkum hladinu 

podzemní vody 10 m pod terénem. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na řešené území se nevztahují žádné jiné právní předpisy 

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

Řešené území neleží v záplavovém, poddolovaném anebo jinak omezujícím území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. V průběhu realizace bude dbáno na co 

nejmenší znečištění okolí stavby. Jedná se o znečištění okolních komunikaci a hlukové 

znečištění. Dopravní prostředky budou bude-li to nutné očištěna, aby se zabránilo znečistění 

okolních komunikací. Stavba nebude probíhat pozdních hodinách a nebude tak narušen klid 

v okolní zástavbě. Bude zajištěno dodržování souvisejících zákonných nařízení a vyhlášek. 

Odtokové poměry se nezmění. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je zatravněn bez dřevin. Zvláštní požadavky nebudou stanoveny. 

k) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa 

Parcely jsou pod ochranou ZPF. Bylo zažádáno o vyjmutí ze ZPF a následně byl vydán 

souhlas k vyjmutí ze ZPF. 

l) Územně technické podmínky 

Vjezd na parkoviště objektu bude napojen na stávající komunikaci na ulici Na Vějíři pomocí 

vlastní přístupové komunikace. Parkoviště bude tvořeno dvanácti běžnými stáními a jedním 

stáním pro invalidy. Pěší komunikace bude řešena nově vybudovanými chodníky. Objekt 

bude napojen novými přípojkami sítí na sítě stávající. 

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

V řešeném území nejsou věcné a časové vazby na okolní výstavbu. 

n) Seznam pozemků dle katastru nemovitostí 

parcela č.520/2   vlastnické právo KAMBASTAV a.s 

parcela č.520/4    vlastnické právo Město Svitavy 

parcela č.1492/54    vlastnické právo Město Svitavy 

parcela č.1492/170    vlastnické právo Město Svitavy 

o) Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Na parcele 520/2 vzniknou ochranná pásma nově prováděných sítí 

Na parcele 520/4 vzniknou ochranná pásma nově prováděných sítí 

Na parcele 1492/54 vzniknou ochranná pásma nově prováděných sítí 

Na parcele 1492/170 vzniknou ochranná pásma nově prováděných sítí 
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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 

Jedná se o novou stavbu bytového domu 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude využívána jako objekt pro bydlení 

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 užívaní stavby. 

Osoby se sníženou schopností pohybu se pomocí venkovní rampy dostanou do hlavní 

chodby až k výtahu, kterým se mohou dostat do dalších pater budovy. 

e) Zohlednění stanovisek dotčených orgánů 

Známa stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do projektové dokumentace. Další 

stanoviska budou dodatečně do projektové dokumentace zapracována po jejich obdržení. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není dotčen jinými právními předpisy 

g) Návrhové parametry stavby 

Počet obyvatel - 24 

Zastavěná plocha – 350 m2 

obestavěný prostor – 4725 m3 

užitná plocha – 1185 m2 

počet funkčních jednotek - 6 

velikost funkční jednotky – 114,5 m2 

h) Základní bilance stavby 

Potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011 Sb. Je 36 m3/rok na osobu 

24 obyvatel * 100 l/osoba.den = 2400 l/den 

Průměrná denní potřeba vody     2400 l/den 

Maximální denní potřeba vody, koef. d = 1,5  3600 l/den = 0,042 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody, koef. h = 1,8  0,0756 l/s 

Celková roční potřeba vody      876 m3/rok 

 

výpočtový průtok Qv= 0,88 l/s 

Množství splaškových vod (dle potřeby vody) 
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Průměrný denní odtok splaškové vody   2400 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody   3600 l/den 

Roční odtok splaškové vody     876 m3/rok  

 

Množství dešťových vod  

Dešťová voda bude ze střech svedena dvěma střešními vtoky a odvedena do retenční 

nádrže, která bude napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Odpad vznikající při provozu budovy bude likvidován běžným svozem odpadu. 

 

Energetická náročnost budovy 

viz. Dokumentace – průkaz energetické náročnosti budovy - kategorie B úsporná 

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

Realizace stavby je odhadována na rok 2021. Bude rozdělena na 3 etapy. Spodní stavba, 

vrchní stavba a dokončovací práce. 

j) Orientační náklady stavby 

25 000 000 Kč s DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorové řešení 

Stavba bytového domu je umístěna na parcelách č. 520/2, 520/4, 1492/54 a 1492/170 

katastrálního území Čtyřicet lánů (Svitavy), Pozemek je rovinatý. Na západní straně 

s přilehlou komunikací na ulici Na Vějíři. Ze severní strany sousedí s parcelou s bytovými 

domy. Ze strany východní a jižní je obklopen nezastavěnou ornou půdou. Řešené území je 

součástí platného územního plánu jako budoucí zastavitelné území. Bytový dům je tvořen 

čtyřmi nadzemními podlažími a zastřešen plochou střechou. Výška budovy je 13,2 m.  

b) Architektonické řešení 

Záměr byl navrhnout středně velké bydlení pro mladé rodiny. Byl zde kladen důraz na tvorbu 

dostatku úložných prostor, maximální využití prostoru a zachování funkčnosti bytu. Objekt 

se skládá ze čtyř podlaží. První podlaží obsahuje technické zázemí objektu a skladovací 

prostory. 

Objekt je vytvořen jako klasický kvádr. Z čelní strany je rozčleněn lodžiemi a z druhé strany 

balkony. Budova bude bílé barvy, přičemž prví patro a atika budou vyvedeny v barvě hnědé. 

Pomocí prvků v jiné, než bílé barvě bude zajištěno sekundární rozčlenění vzhledu budovy. 

K budově bude náležet přístupová komunikace a soukromé parkoviště pro obyvatele domu. 

Parkoviště bude napojeno jedním vjezdem na stávající komunikaci na ulici Na Vějíři. 



7 
 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je složen ze čtyř nadzemních podlaží. V prvním podlaží je umístěné technické zázemí 

domu. Je zde umístěna technická místnost, kolárna, dílna, společenská místnost, úklidová 

místnost, sklad, sklepy 1-6 a vstupní chodba navazující na schodiště. Schodiště je 

dvouramenné s výtahovou šachtou v zrcadle. Na každém obytném podlaží jsou umístěny 

dva byty 3+1 – 114,5 m2. Každý byt obsahuje vstupní chodbu, šatnu, kuchyni spojenou 

s obývacím pokojem s balkonem, spíž, ložnici, pokoj s lodžií, WC a samostatnou koupelnu. 

Vchod je ze západní strany objektu. Objekt nebude sloužit k žádnému typu výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Budova typu bytový dům vyžaduje částečně plnit požadavky na užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je bezbariérově přístupný. Pro vstup do 

1.NP slouží rampa. Vnitřní svislý pohyb je zajištěn výtahem. Vyhovuje vyhlášce 398/2009 

Sb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby po dobu jejího provozu byla zaručena bezpečnost. Objekt 

splňuje OTP na bytové domy (Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby). Zhotovitel stavby je povinen předat objednateli stavby technický manuál pro 

užívání a údržbu stavebního díla. Budou prováděny pravidelné kontroly technických 

zařízení stavby a budou o nich vedeny záznamy o kontrole. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekt je řešen jako čtyřpodlažní. Objekt bude založen na základových pasech. Nosné 

obvodové zdivo bude řešeno pomocí keramických cihel s dodatečným zateplením. Příčky 

budou taktéž z keramických cihel. Stropní konstrukce bude řešena jako monolitická 

železobetonová deska. Zastřešení plochou jednoplášťovou střechou. Okna budou plastová 

dvojskla. Omítka bude v bílé a hnědé barvě. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo bude 

provedeno z keramických cihel tl.300 mm. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno 

polystyrenem v kombinaci s minerální vatou tl.160 mm. Nosné vnitřní zdivo v 1.NP bude 

navrženo z keramických cihel tl.300 mm. Nosné mezi bytové stěny budou provedeny 

z akustických tvárnic tl.250 mm. Vnitřní příčky jsou navrženy z keramických cihel tl.115 

mm klasických v prvním patře a z akustických  v byytech. Stropní konstrukce řešena jako 
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monolitická železobetonová deska tl.250 mm. Střecha jednoplášťová plochá. Spádová vrstva 

tvořena polystyrenem a hydroizolační vrstva je tvořena z PVC folií. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Budova je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé 

vlivy prostředí nemohly nepříznivě působit na mechanickou odolnost a stabilitu, a to ani 

během výstavby tak při užívání stavby. Budou vypracována všechna nutná statická 

posouzení. Výpočty monolitických stropů a nosného průvlaku, základů, schodiště a celého 

spolupůsobení nosného systému. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Objekt bude napojen novými přípojkami na stávající sítě. Zemní připojení na distribuční síť 

nízkého napětí. Pitná voda napojena z veřejného vodovodu. Kanalizační potrubí bude 

napojeno na veřejnou kanalizaci. Dešťové vody a vody z parkoviště a přístupové 

komunikace budou přes odlučovač ropných látek svedeny do retenční nádrže a následně 

přepadem napojeny na veřejnou kanalizaci. Plyn napojen ze stávajícího plynového potrubí. 

Vytápění objektu bude provedeno dvojicí kotlů. Teplá voda bude vytvářena pomocí 

zásobníkových ohřívačů. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Dva plynové kotle – výkon staven odborníkem na TZB 

Dva ohřívače teplé vody – výkon a objem stanoven odborníkem na TZB 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz. Část D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Průkaz energetické náročnosti budov je obsahem části stavební fyzika. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Objekt bude větrán přirozeně pomocí otevíratelných oken a dveří bez použití VZT. 

Odvětrání WC, koupelny a kuchyně bude provedeno podtlakovým nuceným větráním. WC 

a koupelna do instalační šachty nad střechu a kuchyň pomocí vlastní šachty nad střechu. 

Vytápění je zajištěno plynovými kotli umístěnými v technické místnosti budovy. Denní 

osvětlení a proslunění bude zajištěno prosklenými plochami otvorů. Umělé osvětlení bude 

provedeno svítidly dle výběru stavebníka a bude odpovídající projektu elektroinstalace. 
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V budově není umístěn žádný dodatečný zdroj hluku či vibrací, a proto nebude objekt nijak 

omezovat obyvatele a okolní zástavbu. Budova je navržena tak aby svým konstrukčním 

řešením držela hodnoty hluku a vibrací v určených hladinách. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Bylo provedeno měření koncentrace radonu bylo zjištěno nízká hodnota pronikání radonu 

z podloží. Zatřídění do radonového indexu (nízký). Bude provedena běžná hydroizolace 

z asfaltových pásů odolná proti radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Kolem objektu nebyly zjištěny žádné bludné proudy nebo jejich zdroje. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt není vystaven vlivům seizmicity. 

d) Ochrana před hlukem 

Objekt není vystaven vlivům nadměrného hluku 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt není v záplavovém území 

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

Objekt není vystaven ostatním účinkům poddolování, výskytu metanu apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na stávající komunikaci v ulici Na Vějíři je řešeno v situačním výkresu C.3 

Vodovod – umístěna v přilehlé pěší komunikaci – nová vodoměrná šachta na pozemku 

Elektro  – umístěna v přilehlé komunikaci – nový el. rozvaděč v budově 

Kanalizace splašková – kanalizační přípojka v přilehlé silniční komunikaci 

Plynovod – plynovodní přípojka-umístěna v přilehlé pěší komunikaci, HUP na pozemku 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod - HDPE 100 SRD 11 průměr 50x4,6, délka 39 m 

Elektro - v chráničce DN 100, délka 47 m 

Kanalizace - DN 150 , 13,6 l/s, délka 35 m splašková + 60 m dešťová 
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Plynovod - HDPE 100 SDR 11 průměr 32x3, délka 39 m 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Pro objekt bude vytvořena přístupová komunikace s parkovištěm včetně stání pro invalidy. 

Vjezd na parkoviště z ulice Na Vějíři. Parkovací místo pro invalidy bezbariérově navazuje 

na zpevněné plochy kolem budovy. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt napojen na stávající komunikaci v ulici Na Vějíři. 

c) Doprava v klidu 

Na vytvořeném parkovišti bude vytvořeno dvanáct normálních parkovacích stání a jedno 

stání pro invalidy. Parkoviště je děleno na dvě části. Jedna část přímo přilehlá budově a 

část druhá je součástí komunikace na ulici na Vějíři. 

 d) Pěší a cyklistické stezky 

Kolem budovy bude vytvořen nový chodník pro pěší. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Budou provedeny pouze nezbytné a dokončovací terénní úpravy. 

b) Použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy budou osety travním semenem. 

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou vyžadována 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Není předpokládán negativní vliv na životní prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Není předpokládán negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt nemá vliv na území Natura 2000. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Netýká se řešeného objektu. 

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 dodáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Není požadováno vytvoření ochranných a bezpečnostních pásem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Neuvažujeme havárie. Nepožadujeme splnění požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Dodávky potřebných medií budou dodávány z předem nasmlouvaných odběrných míst. 

Nasmlouvání odběru medií zajistí dodavatel v dostatečném předstihu. Jedná se o odběr 

elektrické energie ze stavebního rozvaděče a odběru vody z veřejného vodovodu. 

b) Odvodnění staveniště 

V případě nutnosti odvodnění budou provedeny odvodňovací drážky. Odvodnění bude 

řešeno vsakováním. 

c) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající komunikaci v ulici Na Vějíři je řešeno v situačním výkresu C.3 

Vodovod – vodoměrná šachta na pozemku – provedena před zahájením stavby a později 

využívána budovanou stavbou. 

Elektro – el. Rozvaděč na pozemku – přípojka pro budovu vyvedena před zahájením stavby. 

Po dobu stavby využívána stavaři a po dokončení stavby využívána budovou 

Kanalizace splašková – kanalizační přípojka – kanalizace pouze připravena pro budoucí 

stavbu a nevyužívána. 

Plynovod – plynovodní přípojka, provedena po dokončení stavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Budou dotčeny okolní stavby pro technickou a dopravní infrastrukturu. Tj. sítě a komunikace 

na ulici Na Vějíři. Zařízení staveniště bude umístěno na stavebním pozemku a oploceno tak 

aby neomezilo okolní pozemky s bytovou zástavbou a bylo od nich odděleno. Práce nebudou 

prováděny do pozdních hodin tak aby nedocházelo krušení klidu.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin. 

Celé staveniště bude opatřeno mobilním oplocením s cedulemi o zákazu vstupu. Nejsou 

požadovány žádné speciální asanace. Pozemek je bez objektů nutných k demolici a dřevin 

nutných ke kácení. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 

Pro staveniště budou využity pouze pozemky investora. Využity budou parcely č. 520/2 a 

520/4. Nedojde tak záborům žádného veřejného prostranství. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

Stavba objektu je prováděna v místě, kam nevedou žádné veřejné pěší komunikace. Nebude 

tak tak řešená žádná bezbariérová obchozí trasa. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace. 

Nakládání s odpady se bude řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších předpisů 

zákonem .č. 185/2001 – odpady ve znění zákona č. 7/2005 

vyhláškou č. 379/2001 - hodnocení nebezpečných odpadů 

zákonem č 294/2005 - podmínky ukládání odpadu na skládky 

vyhláškou č. 383/2001 Sb. – podrobnosti nakládání s odpady  

vyhláškou č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů 

Doklady o řádném uložení odpadů budou doloženy ke kolaudačnímu řízení. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Ornice a vykopaná zemina budou uloženy na pozemku. Budou využívány v průběhu 

výstavby a při pracích dokončovacích kolem objektu. Přebytečná zemina a ornice bude 

uložena na k tomu určenou skládku. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě bude nutné dodržovat platná nařízení vlády, zákony a vyhlášky. Hlavně se jedná 

o zákon č.114/1992Sb. – o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. - o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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Při výstavbě bude nutné dodržovat platná nařízení vlády, zákony a vyhlášky. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 309/2006 Sb. - Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

Výstavbou nebudou dotčeny jiné bezbariérově užívané stavby. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Zásady pro dopravní inženýrská opatření nejsou vyžadována. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není vyžadováno žádné stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. etapa-provedení spodní stavby, zahájení únor 2021 a dokončení červen 2021 

2.etapa-provedení vrchní stavby, zahájení červenec 2021 a dokončení červen 2022 

3.etapa-dokončovací práce, zahájení červenec 2022 a dokončení prosinec 2022 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba bude napojena vodovodní přípojkou na stávající veřejnou síť. Dešťové vody budou 

svedeny do retenční nádrže, která je dále zaústěna do veřejné dešťové kanalizace. 
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C. Situační výkresy 

C.1 – Situační výkres širších vztahů 

Výkres v měřítku 1:1000 

C.2 – Katastrální situační výkres 

Neobsazeno 

C.3 – Koordinační situační výkres 

Výkres v měřítku 1:200 

C.4 – Speciální situační výkres 

Neobsazeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

D. Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

A. Technická zpráva 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapitální údaje 

Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní s plochou střechou. V prvním patře umístěn vstup 

do objektu, zázemí domu, společné prostory a skladovací prostory. Další tři patra jsou určena 

pro byty. Na každém patře jsou umístěny dva byty. Celkem tedy 6 bytových jednotek. Plocha 

jedné bytové jednotky je 114,5 m2. Zastavěná plocha je 350 m2. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívaní 

stavby 

Budova je vyvedena jako kvádr. Na západní straně na něj navazuje hlavní vstupní schodiště 

s rampou pro imobilní. Jedná se čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. Západní fasáda je 

členěna lodžiemi a okny u místností ložnic a dětských pokojů. Fasády severní a jižní nejsou 

nijak členěny. Jsou bez otvorů. Na fasádě severní je umístěn fasádní komín vyveden 

v nerezu. Fasáda východní je členěna balkony a okny z kuchyní. Okna a dveřní výplně jsou 

vyvedeny v hnědé barvě ořechu. Fasáda silikátová v barvě bílé a hnědé. Sokl je vyveden 

jako hrubozrnný marmolit hnědé barvy.  

Stavba svým stavebně-technickým řešením respektuje požadavky 

vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 323/2017 

Sb. 

Objekt je bezbariérově přístupný. Pro vstup do 1.NP slouží rampa. Vnitřní svislý pohyb je 

zajištěn výtahem. Vyhovuje vyhlášce 398/2009 Sb. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do objektu je ze západní strany, vchází se do chodby, která navazuje na výtah 

a schodiště do vyšších pater a na chodby vedoucích do zázemí objektu. 

V 1.NP je umístěno zázemí objektu a skladovací prostory (sklep 1-6, chodba, sklad, úklidová 

místnost, technická místnost, dílna, kolárna, společenská místnost a dvě komunikační 

chodby. 

V podlažích 2,3,4 se nachází vždy dva byty. Byty obsahují obývací pokoj s kuchyní, chodbu, 

šatnu, spíž, ložnici, pokoj, WC, koupelnu, balkon a lodžii. 



16 
 

Komunikační jádro domu tvoří schodiště s výtahem uloženým v zrcadlem. Na podestě 

posledního podlaží se nachází výlez na střechu. 

d) Bezbariérové řešení stavby 

Přístup do budovy bude řešen jako bezbariérový. Na parkovišti bude umístěno stání pro 

hendikepované. Které bude vhodně napojeno na vybudované zpevněné plochy. Pro vstup do 

objektu slouží vstupní rampa. Rampa má šířku 1500 mm a je opatřena vodícími madly ve 

výšce 250 mm a 750 mm a hlavním vodícím madlem ve výšce 900 mm. Rampa je ve sklonu 

1:12. Vstup do objektu bude přes vstupní dvouramenné dveře s velikostí hlavního křídla 900 

mm. Dveře jsou provedeny bez prahu. Pohyb osob do jednotlivých podlaží bude zajištěn 

výtahem. Jednotlivé byty nejsou řešeny jako bezbariérové. Při návrhu se nepočítalo 

s imobilním jedincem. 

e) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

Stavba je založena na pasech z prostého betonu v kombinaci s betonovými tvarovkami ze 

ztraceného bednění vylitými betonem. Podkladní deskou z vyztuženého betonu o tloušťce 

150 mm.  

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je vyzděno z broušených cihel Porotherm tloušťky 300 mm. 

Mezibytové zdi jsou vyzděny z akustických cihel tloušťky 250 mm. Vnitřní příčky jsou 

vyzděny z cihel tloušťky 115 mm. V prvním patře jsou použity cihly klasické a v dalších 

patrech jsou cihly akustické. 

Celý objekt je zateplen systémem Etics. Materiál zateplení je polystyren v kombinaci 

s minerální vatou. Jedná se o Isover Twinner tloušťky 160 mm. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami o tloušťce 250 

mm. 

Tepelně izolační a spádová vrstva střechy je použit polystyren. Nejmenší vrstva tepelné 

izolace je 300 mm. Jako hydroizolační vrstva je použita PVC-P folie tloušťky 2 mm. 

Omítka je vytvořena jako tenkovrstvá silikátová. 

f) Stavební fyzika – vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Veškeré obalové konstrukce (obvodový a střešní plášť, výplně otvorů) jsou navrženy s 

parametry požadovanými ČSN 730540-2. Navržené konstrukce splňují požadavek na 

součinitel prostupu tepla. Skladby konstrukcí a jejich vlastnosti, jsou popsány v části 

stavební fyzika. 

g) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Na místě stavby jsou dle inženýrsko-geologického průzkumu základové poměry 

jednoduché, vrstvy základových půd jsou uloženy vodorovně, založení není ovlivněno 
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přítomností podzemní vody. Fyzikálně-mechanické vlastnosti půdy v základové spáře 

charakterizovány hodnotou R(dt) = 275 kPa. 

h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Objekt dle svého charakteru nemá během své výstavby ani užíváni negativní vliv na žádnou 

složku životního prostředí. 

i) Dopravní řešení 

Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Místo napojení komunikace je na 

ulici Na Vějíři. Bude napojena příjezdová komunikace s parkovištěm. Parkoviště je 

rozděleno do dvou částí. První část s parkovacími místy je řešena ihned na ulici na vějíři a 

druhá část je řešena před domem. Stání pro invalidy bude umístěna v části parkoviště 

přilehlého k budově. Podrobněji řešeno v koordinačním situačním výkresu. 

j) Hygienické požadavky (ochrana zdraví a pracovního prostředí) 

Objekt bude využíván pouze pro bydlení. Realizovaná stavba nebude v rozporu s principy 

ochrany zdraví a životního prostředí a během budoucího provozu nebude zdrojem škodlivin, 

vibrací, radiace ani hluku či jiných negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví osob. 

Ke stavbě bude použito atestovaných stavebních materiálů zpracovaných v souladu s 

předpisy a schválenými technologickými postupy oprávněným a odborně způsobilým 

zhotovitelem. 

Odpady 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Ty budou tříděny a 

odváženy na určené skládky. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Pro 

zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma s 

oprávněním pro tuto činnost. Jedná se především o obalové materiály. Přesné místo likvidace 

odpadu bude stanoveno stavebníkem. Odpady vzniklé při provozu a užívání objektu – 

komunální odpad – bude likvidován smluvní firmou. 

Větrání 

Větrání objektu bude řešeno přirozeně pomocí okenních otvorů. Nucené větrání bude 

využito pouze na WC a v koupelnách a na odtah par v kuchyni. 

Vytápění 

Vytápění bude řešeno jako teplovodní soustava s nuceným oběhem vody. Bude využito 

plynových kotlů a ohřívačů teplé vody, které budou umístěny v technické místnosti objektu. 

Vytápění bytů bude řešeno jako podlahové teplovodní. 
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Osvětlení 

Pobytové a komunikační prostory jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorů. 

Koupelny, spíže, sklepní kóje a část komunikačních prostorů jsou osvětleny kombinací 

přirozeně pomocí oken a umělého osvětlení. WC, šatny a některé komunikační prostory 

budou osvětleny uměle. 

Zásobování vodou 

Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řádu. Ta pak bude rozvedena 

pomocí potrubí do všech požadovaných míst. 

Zásobování plynem 

Plyn bude přiveden do technické místnosti. 

Odpady 

Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny do 

dešťové kanalizace. Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na 

smluvním základě s oprávněnou organizací. 

Vibrace, hluk, prašnost 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní pozemky či stavby. Negativní 

vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu pracovní 

doby a pracovního klidu. Prašnost bude odstraňována pomocí kropení, hlučné procesy budou 

omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto 

negativní vlivy minimální. 

k) Bezpečnost užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření kromě 

těch, které vyplývají z účelu užívání stavby. 

l) Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Nejsou požadovány zvláštní požadavky, které by se týkaly ochrany zdraví a pracovního 

prostředí. 

m) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Radonovým posudkem pozemku byl stanoven nízký radonový index. Jako ochrana proti 

pronikání radonu z podlaží do vnitřních prostor stavby bylo navrženo použití 

modifikovaného asfaltového pásu tl 4mm. Objekt nevyžaduje speciální ochranu jednotlivých 

povrchů nebo konstrukcí z hlediska jejich ochrany před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

Povodně 

Navrhovaná stavba neleží v povodňové oblasti, nejsou navržena opatření proti povodni. 
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Sesuvy půdy 

Stavba se nevyskytuje v oblasti ohrožené sesuvy půdy. 

Bludné proudy 

Stavba se nevyskytuje v oblasti ohrožené bludnými proudy. 

Hluk 

Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Negativní vlivy, které jsou 

spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu pracovní doby a pracovního 

klidu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy minimální. 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno vhodně 

navrženými materiály splňující veškeré požadavky. 

Poddolování 

V oblasti není a v minulosti nebyla provozována důlní činnost. 

Seismicita 

Stavba se nevyskytuje v oblasti se seismickou aktivitou. 

n) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

V rámci projektu je vypracovaná samostatná část požární ochrany. Zhotovitel bude 

respektovat veškeré podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby. Stavba jako 

celek je posuzována dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 jako OB2. Požární bezpečnost staveb 

– budovy pro bydlení a ubytování a dle norem a vyhlášek souvisejících. Požárně nebezpečný 

prostor stavby nezasahuje sousední pozemky ani žádné stavby na sousedních pozemcích. 

Stavba se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiných staveb. 

o) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., 

O obecných technických požadavcích na výstavbu. Lze tedy konstatovat, že obecné 

technické požadavky na výstavbu byly splněny. 

p) Údaje o požadované jakosti navrhovaných materiálů 

Veškeré použité materiály budou atestované, jejich zabudování do konstrukce se bude řídit 

dle technologických postupů předepsaných výrobci. Stavební práce budou vykonávat 

proškolení a kvalifikovaní pracovníci. 

q) Stanovení kontrol zakrývaných konstrukcí 

Při realizaci je nezbytné provést kontrolu všech zakrývaných konstrukcí, jako například 

správné umístění ocelových výztuží (správná poloha, typ) před vlastní betonáží. V projektu 

nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami. 
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r) Výpis použitých norem právních předpisů 

-Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (ve znění pozdějších předpisů – vzpp) 

-Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, vzpp 

-Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vzpp 

-Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vzpp 

-Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších přepisů 

Vyhláška č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Normy 

-Normy ČSN včetně aktuálních změn k danému datu zpracování: 

-ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 

-ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení 

-ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 

-ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami   

-ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou      

-ČSN 73 4200 – Komíny – Všeobecné požadavky 

-ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody 

-ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 

ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 

ČSN 73 0532: 2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0525: 2010 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 



21 
 

zásady 

ČSN 73 4301: 2004 + Z1: 2005 + Z2: 2009 Obytné budovy 

ČSN 73 0580-1: 2007 + Z1: 2011 Denní osvětlení budov- část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2: 2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 

 

B. Výkresová část 

Půdorys 1.NP    M 1:50   výkres číslo 01 

Půdorys 2.NP    M 1:50   výkres číslo 02 

Půdorys 3.NP    M 1:50   výkres číslo 03 

Půdorys 4.NP    M 1:50   výkres číslo 04 

Řez A-A ´    M 1:50   výkres číslo 05 

Řez B-B´     M 1:50   výkres číslo 06 

Jižní pohled    M 1:50   výkres číslo 07 

Severní pohled    M 1:50   výkres číslo 08 

Východní pohled    M 1:50   výkres číslo 09 

Západní pohled    M 1:50   výkres číslo 10 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Popis navrhovaných prvků a konstrukčních řešení 

Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v min. tloušťce 200 mm a bude uskladněna na pozemku. 

Zemní práce zahrnují výkop rýh pro základové pasy, hutnění a výkopy pro provedení sítí. 

Část výkopku bude uskladněna na pozemku a bude použita na terénní úpravy, část bude 

odvezena na skládku. 

Základové konstrukce 

Základy jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu C 16/20 XC1-S2, jejich 

rozměry jsou stanoveny výpočtem. Minimální hloubka základové spáry je více než 800 mm, 

aby bylo dosaženo nezámrzné hloubky. Při provádění základů je nutné uvažovat umístění 

inženýrských sítí a provést pro ně prostupy. Hydroizolaci spodní stavby zajišťují 

modifikované asfaltové pásy. Vykopané rýhy se zabetonují. Následně se na ně uloží 

tvarovky ze ztraceného bednění. Osadí se nutná výztuž a tvarovky se zabetonují. Vzniklý 

prostor mezi základy bude dosypán materiálem stanoveným dle výkresové dokumentace a 

zhutněn. Dále bude vytvořena železobetonová podkladní deska tloušťky 150 mm. Deska 

bude vyztužena KARI sítí 150/150/8.  

Hydroizolace a protiradonová izolace 

Hydroizolace bude tvořena modifikovanými asfaltovými pásy tl. 4 mm natavenými na 
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podklad, který bude předem napenetrován asfaltovou emulzí. Hydroizolace bude vyvedena 

390 mm nad úroveň upraveného terénu. Vzhledem k nízké hladině radonového indexu 

nejsou potřeba další protiradonová opatření. Na základech je vyvedeno betonové ztracené 

bednění a je zatepleno polystyrenem EPS SOKL 3000 tloušťky 100 mm. 

Obvodové zdivo 

Obvodové zdivo je tvořeno páleným cihelným zdivem Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou 

maltu M10. Zdění bude provedeno dle technického listu a návodu od výrobce. Zdivo je 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Izolace je provedena z polystyrenu 

v kombinaci s minerální vatou Isover Twinner tl.160 mm.  

Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno páleným cihelným zdivem Porotherm 30 Profi na 

tenkovrstvou maltu M10 a páleným cihelným zdivem Porotherm 25 AKU SYM na běžnou 

maltu. Zdění bude prováděno dle technických pokynů výrobce. 

Příčky 

Příčky v prvním patře jsou tvořeny páleným cihelným zdivem Porotherm 11,5 Profi P8 na 

tenkovrstvou maltu M10. Příčky v podlažích 2,3,4 jsou tvořeny páleným cihelným zdivem 

Porothem 11,5 AKU Profi P15 na tenkovrstvou maltu M10. Zdění příček bude provedeno 

dle technických pokynů od výrobce. 

Překlady 

Překlady nad okny a dveřmi v nosných stěnách budou vyskládány z překladů Porotherm KP 

7 a ve stěnách nenosných z překladů Porotherm KP 14,4. Osazování a montáž překladů se 

bude řídit technickými pokyny od výrobce. 

Stropy 

Stropy jsou monolitické železobetonové desky tl. 250 mm z betonu 25/30 XC1-S2 a ocel 

B500B. V místě Balkonů a lodžií jsou vloženy ISO nosníky pro přerušení tepelných mostů. 

V rámci stropní desky je navržen spojitý věnec pro přenesení vodorovných sil od větru a od 

nerovnoměrného sedání stavby. V 1.NP ne navržen průvlak, který vynáší mezi bytové 

akustické stěny v patrech nad ním. Vyztužení bude provedeno dle technické dokumentace, 

která bude dodána osobou tuto činnost provádět. Budou dodrženy veškeré rozměry, polohy 

uložení. 

Schodišťový prostor 

Schodiště je navrženo jako monolitická zalomená deska s dvěma rameny. Schodiště je 

uloženo na prvky Schock Tronsole za účelem zlepšení kročejové izolace. Schodišťová 

ramena mají šířku 1250 mm. Madla budou instalována pouze u vnitřního obvodu a budou 

zasahovat maximálně 50 mm do schodišťového prostoru. V zrcadle schodiště bude umístěn 

výtah bez strojovny LC MAXI 350. Výztuž schodiště bude provedena dle technické 
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dokumentace, která bude dodána osobou tuto činnost provádět. Budou dodrženy veškeré 

rozměry, polohy uložení. Povrchová úprava u schodů není žádná. Beton bude pouze ošetřen 

penetrací a ochranným nátěrem. 

Komínové těleso 

Spaliny budou odváděny nad střechu pomocí jedno-průduchového komínu Schiedel 

PERMERT 50. Jedná se o nerezový třívrstvý komín s nerezovou vnitřní vložkou. Komín je 

vyveden v nerezové barvě. Výška komínu nad atikou je 1,5m. Komín bude osazen na 

systémové podpory, které budou osazeny na obvodové zdivo. Celá montáž komína bude 

prováděna dle technických podkladů od výrobce. 

Střecha 

Střecha je plochá jednoplášťová. Parotěsnící vrstva je vytvořena z nataveného 

modifikovaného asfaltového pásu. Hydroizolaci tvoří PVC-P folie o tloušťce 2 mm. Tepelná 

izolace je tvořena z polystyrenu ISOVER EPS 100 tl. 2x140 mm a spádové klíny taktéž 

z ISOVER EPS 100. Minimální tloušťka spádového dílce je 20 mm a spád je 2 %. Atiku 

tvoří zdivo z cihelného páleného zdiva Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu M10. Je 

vybetonován věnec o výšce 150 mm a na nej usazena vodovzdorná překližka. Oplechování 

je tvořeno z poplastovaného plechu viplanil. Navržená skladba střechy splňuje požadavky 

na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu 

konstrukcemi. Veškeré postupy se budou řídit technickými podklady od výrobců. Izolace 

střešních vtoků izolací ze skelných vláken ISOVER UNIROL PLUS a ISOVER ORSTECH 

LSP 40. 

Výplně otvorů 

Okna i dveře na fasádě budou plastová zasklená izolačním dvojsklem od firmy Vekra. 

Střešní výlez je od firmy Velux. Vchodové dveře do bytů a dveře uvnitř bytů budou ze 

laminátové (střednětlaký laminát) od firmy Sapeli. V prvním patře budou dveře také 

laminátové také od Sapeli. Větrání v objektu je přirozené okny v Koupelnách a na WC 

doplněno o nucené podtlakové větrání. Osazování a manipulace s výplněmi otvorů se bude 

řídit technickými podklady výrobců. 

Podlahy 

Konstrukce podlah v bytech je řešena jako plovoucí těžká, a zvukovou izolací 

z elastifikovaného polystyrenu ISOVER RIGIFLOOR 5000. Nášlapnou vrstvu tvoří laminát 

nebo keramická dlažba. Celková tloušťka podlah je 150 mm. Jako roznášecí vrstva je využit 

samonivelační anhydritový potěr. Podlahy jsou pružně odděleny od zdiva a je tak zamezeno 

přenosu hluku do zdiva. Dilatace stěn bude provedena osazením dilatačního pásu tl. 10 mm, 

v místě otvorů bude vložen dilatační pás tl. 10 mm spolu s kartonovou dilatační lištou výšky 

6 cm. Vše musí být osazeno před vlastním vylitím. Rovinatost podkladu pro aplikaci 

nášlapných vrstev musí být 2 mm na 2 m délky. Detailní řešení skladeb podlahy je v příloze 
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výpis skladeb konstrkcí. 

Dlažby 

Dlažba bude provedena jako protiskluzová se součinitelem smykového tření dle platných 

norem, nejméně μ = 0,6. V koupelnách a WC protiskluznost R11.V koupelnách a WC bude 

pod dlažbou hydroizolační stěrka. Stěrka bude vytažená do výšky 300 mm na stěnu, v 

místech za vanou a sprchovým koutem bude stěrka aplikovaná až do horní hrany 

keramického obkladu stěny. Stěrka bude v rozích zpevněna vloženou systémovou páskou. 

Dlažba bude spárovaná spárovací hmotou.  

Omítky 

V interiéru bude použita jednovrstvá vápenocementová omítka Baumit Uniwhite tl.15 mm. 

Omítky budou prováděny dle technologických předpisů výrobce. V rozích je nutné vyztužit 

podmítkovými kovovými profily. V místech styku s nestejnorodým materiálem, kde je 

nebezpečni vzniku trhlin, bude provedeno překrytí výztužnou sítí (perlinkou). V exteriéru 

bude použita tenkovrstvá silikátová omítka Weber Weberpas silikát o tloušťce 3 mm. 

Veškeré práce se budou řídit technickými podklady výrobce. 

Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky 

Viz. výpis truhlářských, klempířských a zámečnických prvků. 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Hlavní hydroizolace v rámci střešního pláště je navržena z PVC-P folie s PES vložkou, 

vzhledem k provozu je navržena parozábrana a je navržena z modifikovaného asfaltového 

pásu. Proti zemní vlhkosti a radonu (nízký radonový index) je navržena izolace 

z modifikovaného asfaltového pásu s vložkou ze skleněné tkaniny. Jednotlivé typy izolací 

jsou řešeny konkrétně ve skladbách konstrukcí. 

Izolace tepelné 

Zateplení budovy je navrženo jako certifikovaný zateplovací systém ETICS s fasádní 

tepelnou izolací z polystyrenu v kombinaci s minerální vatou ISOVER TWINNER tl. 160 

mm. Pod úrovní terénu s vytažením 240 mm nad terén je navržen polystyren EPS SOKL 

3000 tl. 100 mm. Zateplení v rámci střešního pláště je řešeno Polystyrenem EPS 100. Je jím 

řešena jak tepelná izolace, tak spádová vrstva. Izolace střešních vtoků izolací ze skelných 

vláken ISOVER UNIROL PLUS a ISOVER ORSTECH LSP 40. PURENIT u vchod. dveří. 

Izolace akustické 

V konstrukcích podlah bude položena kročejová izolace v tloušťce 50 mm doplněna o vrstvu 

z běžné tepelné izolace polystyrenu EPS 100 tloušťky dle konkrétní skladby podlahy. 

Požadavky dle ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov budou 

respektovány. Všechny zdroje pro přenos hluku konstrukcemi (výtahové stroje) musí být 

pružně uloženy. 
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Protipožární izolace 

Součástí dodávky jednotlivých profesí jsou veškeré požární ucpávky inženýrských rozvodů 

v objektu, které budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi požárně utěsněny. Tyto 

požární ucpávky budou odpovídat svým provedením druhu, rozměru a materiálu či kabelu, 

který utěsňují. Výkaz těchto ucpávek viz výkazy výměr jednotlivých profesí. Požární 

ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je předepsaná na požárně 

dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu stavební konstrukce, kterou 

utěsňuji. Každá požární ucpávka bude po provedeni označena štítkem a v místech zakrytých 

či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. V celém 

objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem. V případě, že prostorem 

CHUC prochází jakékoliv rozvody TZB, musí být na základě podmínek stanovených 

v požární zprávě zaizolovány, pokud se jedná o kabeláž, musí být v požárně odolném 

oboustranném provedení. 

Zpevněné plochy 

Přístupové chodníky jsou vykládány ze zámkové dlažby. Zámková dlažba je osazena do lože 

z jemného štěrku 60 mm. Lože je umístěno na zhutněném štěrkopískovém podkladu. 

okapové chodníky tvoří prané říční kamenivo 16/32. Přístupová silniční komunikace a  

parkoviště jsou asfaltové. 

 

B. Výkresová část 

Půdorys základů     M 1:50  výkres číslo 01 

Výkres tvaru stropu nad 1.NP   M 1:50  výkres číslo 02 

Výkres tvaru stropu nad 2.NP   M 1:50  výkres číslo 03 

Výkres tvaru stropu nad 3.NP   M 1:50  výkres číslo 04 

Výkres tvaru stropu nad 4.NP   M 1:50  výkres číslo 05 

Půdorys ploché střechy     M 1:50  výkres číslo 06 

Detail nadpraží     M 1:5  výkres číslo DET. 01 

Detail parapetu     M 1:5  výkres číslo DET. 02 

Detail soklu     M 1:5  výkres číslo DET. 03 

Detail atiky      M 1:5  výkres číslo DET. 04 

Detail střešní vpusti     M 1:5  výkres číslo DET. 05 

Výkres vyznačení počítaných prvků   M 1:100 výkres číslo 07 

Výkres vyznačení počítaných prvků   M 1:100 výkres číslo 08 

C. Statické výpočty 

Statické výpočty (pilíře, průvlak) 

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná složka D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Daná stavba neobsahuje zvláštní technická a technologická zařízení. 
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3. Závěr 

Bakalářská práce rozsahem odpovídá požadavkům zadání bakalářské práce. Při práci jsem 

využil programy Archicad, Lumion, Microsoft Office, Building design, světlo +, Deksoft. 

V průběhu práce docházelo ke změnám na projektu, pro dosažení co nejlepšího návrhu 

budovy. Práce je vypracována s ohledem na platné normy, vyhlášky a předpisy. Při 

vypracování jsem se snažil využít znalostí, které jsem získal při studiu. Výsledkem práce je 

dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Součástí práce jsou také posouzení 

z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky, akustiky, denního osvětlení a proslunění a  

jednoduchá statická posouzení některých kritických míst práce. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

BD  Bytový dům 

NP  Nadzemní dům 

B500B  Třída oceli 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN  Česká státní norma 

h  Výška 

EPS  Expandovaný polystyren 

XPS  Extrudovaný polystyren 

Žb  Železobeton 

Cxx/xx  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

XC2-S3  Třída prostředí betonu-konzistence betonu 

č.  Číslo 

SPB  Stupeň požární bezpečnosti 

PÚ  Požární úsek 

PT  Původní terén 

UT  Upravený terén 

DN  Světlost 

RAL  Barevný odstín škály RAL 

CHÚC  Chráněná úniková cesta 

OZN  Označení 

KS  Počet kusů 

TL  Tloušťka 

REF  Referenční  

EX  Exteriér 

INT  Interiér 

PVC-P  Měkčený polyvinylchlorid 

PES  Polyester 

pv  Požární zatížení  

NÚC  Nechráněná úniková cesta 

m.n.m  Metrů nad mořem  

d  Tloušťka 

D  Dveře 

O  Okno 

S1  Skladba 1 

Kce.  Konstrukce 

bet.  Beton 

b.p.v.  Balt po vyrovnání 

Rdt  Únosnost půdy 



32 
 

Nd  Svislé zatížění 

F  Frakce 

K.V.  Konstrukční výška 

k.ú.  Katastrální území 

p.č.  Parcelní číslo 

EN  Evropská norma 

HI  Hydroizolace 

Zák.  Zákon 

TUV  Teplá užitková voda 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

tab.  Tabulka 

DET.  Detail 

ETICS  Vnější kontaktní zateplovací systém 

Q  Průtok 

Sb.  Sbírka 

SO  Stavební objekt 
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D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPU NAD 2.NP   1:50 

D.1.2.04 VÝKRES TVARU STROPU NAD 3.NP   1:50 

D.1.2.05 VÝKRES TVARU STROPU NAD 4.NP   1:50 

D.1.2.06 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY    1:50 

D.1.2.07 VÝKRES VYZNAČENÍ POČÍTANÝCH PRVKŮ 1.NP 1:100 

D.1.2.08 VÝKRES VYZNAČENÍ POČÍTANÝCH PRVKŮ 2.NP 1:100 

DET. 01 DETAIL NADPRAŽÍ      1:5 

DET. 02 DETAIL PARAPETU      1:5 

DET. 03 DETAIL SOKLU      1:5 

DET. 04 DETAIL ATIKY       1:5 

DET. 05 DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI     1:5 

                   STATICKÉ VÝPOČTY (PILÍŘE, PRŮVLAK) 

 

Složka č.5-D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

D.1.3.01 – PŮDORYS 1.NP       1:100 

D.1.3.02 – PŮDORYS 2.NP       1:100 

D.1.3.03 – PŮDORYS 3.NP       1:100 

D.1.3.04 – PŮDORYS 4.NP       1:100 

D.1.3.05 – SITUAČNÍ VÝKRES PBŘ     1:200 

 

Složka č.6- Stavební fyzika 

POSOUZENÍ Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

PŘÍLOHA P1 

 

 

 


