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ABSTRAKT 

     Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu s téměř nulovou 

spotřebou energie a vypracování dokumentace pro provedení stavby. Bytový dům 

je umístěn v klidné lokalitě obce Lužice nedaleko města Hodonín. Navržený objekt 

je řešený jako samostatně stojící, částečně podsklepený, se třemi nadzemními 

podlažími, usazen do mírně svažitého terénu.  

     V suterénu se nachází technické zázemí bytového domu spolu se sklepními 

kójemi pro jednotlivé byty. V prvním nadzemním podlaží se nachází tři byty 

s vlastními předzahrádkami, dále pak společné prostory kolárny, sušárny a fitness 

místnosti. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází čtyři byty s vlastními 

terasami. Ve třetím nadzemním podlažím se nachází dva velmi prostorné byty 

s velkými terasami. Před budovou se nachází velké parkoviště, bytový dům je řešen 

bezbariérově díky vnitřnímu výtahu.  

     Konstrukční systém objektu je stěnový, obousměrný, nadzemní podlaží jsou 

zděné z keramických tvárnic. Obvodové zdivo suterénu je vyzděno ze ztraceného 

bednění. Vodorovné nosné konstrukce jsou prefamonolitické, složeny z nosníků 

POT a keramických vložek Miako. Objekt je založen na základových pasech  

a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, částečně podsklepený, bytové jednotky, plochá jednoplášťová 

střecha, bezbariérový přístup, základové pasy, výtah, tvárnice Porotherm, strop 

Porotherm, svažitý terén, projektová dokumentace, bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ABSTRACT  

     The subject of the bachelor thesis is a new apartment building with nearly zero 

energy consumption and the processing of the design documentation for this 

building construction.  The building is located in a quiet area of the village of Lužice 

near the town Hodonín. It is designed as a detached structure, with a partial 

basement and three floors, located on a slightly sloping terrain.  

     In the basement you can find the maintenance room of the building, and the 

cellar cubicles for the individual apartments. On the first floor there are three 

apartments with their own front gardens, as well as the common areas of the bike 

shed, the drying room and also the fitness room. On the second floor there are four 

apartments with their own terraces. Now, on the third floor there are two very 

spacious apartments with large terraces. In front of the building there is a large 

parking lot, the apartment building is barrier-free by to the internal elevator.  

     The construction system of the building is a two-way wall system. The above-

ground floors are built with ceramic blocks. The perimeter masonry of the basement 

is consist of blocks of permanent formwork. The horizontal structures are 

prefamonolithic, composed of POT beams and Miako ceramic inserts. The building 

is based on concrete foundation strips and covered with a single-layer flat roof.  

 

 

KEYWORDS: 

Apartment building, partial basement, apartments, flat single-layer roof, barrier-

free access, foundation strips, lift, Porotherm blocks, Porotherm ceiling, sloping 

terrain, project documentation, bachelor's thesis 
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ÚVOD 

     Cílem mé bakalářské práce je projekt novostavby bytového domu s téměř 

nulovou spotřebou energie pro bydlení a vypracování dokumentace pro provedení 

stavby.   

     Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený bytový dům se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. V nadzemních podlaží se nachází 9 

prostorných bytových jednotek, v suterénu technické zázemí bytového domu spolu 

se sklepními kójemi příslušných bytových jednotek. Objekt je osazen do mírně 

svažitého terénu. Novostavba je situována na nezastavěné parcele č. 1380 

v katastrálním území Lužice u Hodonína.  

     Konstrukční systém objektu je stěnový, obousměrný, nadzemní podlaží jsou 

zděné z keramických tvárnic. Obvodové zdivo suterénu je vyzděno ze ztraceného 

bednění. Vodorovné nosné konstrukce jsou prefamonolitické, složeny z nosníků 

POT a keramických vložek Miako. Schodiště je monolitické trojramenné. Fasáda 

je zvolena kontaktním systémem ETICS s tepelnou izolací z EPS. Objekt je založen 

na základových pasech a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 

     Bakalářská práce je zpracována jako projektová dokumentace stavební části pro 

provedení stavby. Projekt byl vyhotoven v souladu s platnými vyhláškami, zákony, 

technickými normami a platným územním plánem.  

     Bakalářská práce je rozdělena na jednotlivé části – hlavní textová část, přípravné 

a studijní práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně 

konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyzika.  

     Výkresová část dokumentace byla zpracována v grafickém programu ArchiCad, 

AutoCad, tepelná technika v programu TEPLO 2017 a textové části pomocí Word 

a Excel editor.
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A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1.   Identifikační údaje  
 

A.1.1   Údaje o stavbě 
 

a) název stavby:  

BYTOVÝ DŮM V LUŽÍCÍCH 

 

b) místo stavby: 

 Lužice u Hodonína, k.ú. Lužice u Hodonína, č.p. 1380 

 

c) předmět projektové dokumentace:  

Novostavba bytového domu 

 

A.1.2   Informace o stavebníkovi 
 

Firma Lamacký s.r.o, IČO: 08360677  

Kasárenská 4 

Hodonín, 695 01 

 

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

• Přípravné a studijní práce: 

            Bc. Roman Jelínek, Měšťanská 14, Hodonín 695 01 

• Architektonicko-stavební řešení: 

Bc. Roman Jelínek, Měšťanská 14, Hodonín 695 01 

• Stavebně-konstrukční řešení: 

Bc. Roman Jelínek, Měšťanská 14, Hodonín 695 01 

• Požárně bezpečnostní řešení: 

Bc. Roman Jelínek, Měšťanská 14, Hodonín 695 01 

• Stavební fyzika:  

Bc. Roman Jelínek, Měšťanská 14, Hodonín 695 01 
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A.2.   Členění stavby na objekty a technická a  

technologická zařízení 
 

• SO 01 – BYTOVÝ DŮM 

• SO 02 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ 

• SO 03 – PLOCHA PRO SKLADOVÁNÍ ODPADU 

• SO 04 – HORKOVODNÍ POTRUBÍ 

• SO 05 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

• SO 06 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

• SO 07 – PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA  

• SO 08 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

• SO 09 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

• SO 10 – SDĚLOVACÍ KABELY 

• SO 11 – OPLOCENÍ 

 

 

A.3.   Seznam vstupních podkladů 
 

• požadavky a záměry stavebníka 

• katastrální mapa obce Lužice u Hodonína 

• územní plán obce Lužice u Hodonína  

• mapa stávající inženýrských sítí  

• platné ČSN, EN, zákony a vyhlášky České republiky 

• architektonická studie 

• prohlídka místa stavby 

• výškopisné a polohopisné zaměření 

• inženýrskogeologický a radonový průzkum 
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B.   SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1   Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 

a zastavěnost území 

Řešený objekt se nachází na parcele č.p. 1380 v katastrálním územní Lužice  

u Hodonína, o celkové výměře 6 594 m2, která je určena pro výstavbu 

rodinných nebo bytových domů. Pozemek se nachází u ulice Česká v mírně 

svažitém terénu. Pozemek je považován za stavební parcelu bez žádných 

stromů a porostů, na pozemku se nenachází žádné stavební objekty. Rozsah je 

dán velikostí pozemku, na kterém stavba stojí a co nejmenšími zásahy, které 

vyžaduje napojení na technickou infrastrukturu – viz. koordinační situační 

výkres. Zastavěnost okolního území obce je tvořena především rodinnými  

a bytovými domy.   

 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Uvažovaný pozemek je brán jako stavební parcela. Projektová dokumentace je 

zpracována v souladu s regulačním plánem. 

 

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

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s územně plánovací 

dokumentací. Parcela leží v celé své ploše v obytné zóně. Dle územně 

plánovací dokumentace se konkrétně jedná o plochu vymezenou pro 

hromadnou bytovou výstavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných 

požadavků na užívání území 

O výjimky z obecných požadavků nebylo žádáno.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky všech dotčených orgánů. 

 

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

hydrogeologický 

Na pozemku byla provedena prohlídka místa stavby, byl proveden 

inženýrskogeologický a radonový průzkum, ze kterého můžeme označit 

základové podmínky za přijatelné. Dále bylo výškopisné a polohopisné 

zaměření.  

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pozemek není omezen ochrannými ani bezpečnostními pásmy. Ochranná 

pásma technické infrastruktury nebudou stavebním objektem plánované 

výstavby dotčena. Před započetím stavebních prací bude provedeno vytýčení 

stávajících inženýrských sítí.  

 

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

   Pozemek není umístěn v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území  

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, splňuje požadavky na 

vzájemné odstupy staveb a je v souladu s okolními objekty. Stavbou nebudou 

narušeny odtokové poměry v území. Dešťové svody budou ze střechy 

bytového domu svedeny do plastových retenčních nádrží a pojistný přepad 

z nádrže bude sveden do vsakovací nádrže. Voda z retenční nádrže bude 

používána jako zálivka předzahrádek a okolí bytového domu. Splaškové vody 

budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace.  
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Vody z parkoviště budou gravitačně svedeny do čističky ropných látek a poté 

svedeny do kanalizace.  

 

j) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

Na řešeném objektu se nenachází žádné stavební objekty ani stromy, pozemek 

je pouze zatravněn.  

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek je klasifikován jako stavební parcela a nebude nutné vyjmutí ze   

zemědělského půdního fondu. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě  

Stavební objekt bude napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.    

Na pozemku bude vybudována příjezdová cesta, která bude napojena  

a existující komunikaci. Inženýrské sítě budou vybudované přípojky, které 

budou napojeny na existující veřejné rozvody vedoucí pod komunikací  

a travnatým pásem. 

 

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

V době zpracování projektové dokumentace neexistují žádné vazby stavby, 

podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

 

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

Pozemek č.p. 1380 k.ú. Lužice u Hodonína 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Na pozemku č.p. 1380 k.ú. Lužice u Hodonína vzniknou ochranná pásma 

přípojek inženýrských 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, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu záměry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Jedná se novostavbu čtyřpodlažního bytového domu. Tři podlaží jsou 

nadzemní a jedno podlaží je podzemní.   

 

b) účel užívaní stavby 

Stavba bude užívána k trvalému bydlení osob. Nachází se zde 9 bytových   

jednotek. 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technicích požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby, dle vyhlášky  

č. 268/2009 Sb. A požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Kladná stanoviska nejsou součástí projektové dokumentace, stanoviska jsou 

bez připomínek k navrhovanému stavu. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Ochranná pásma technické 

infrastruktury nebudou stavebním objektem plánované výstavby dotčena. Před 

započetím výstavby budou vytýčeny stávající inženýrské sítě.  

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

- zastavěná plocha tvoří 538,97 m2 

       - obestavěný prostor 5784,7 m3 

- V 1. PP se nachází sklepní kóje, server, úklidová místnost a tech. místnost.  

- V 1. NP se nachází tři bytové jednotky (2x 115,23 m2 a 95,30 m2) 

- V 2. NP se nachází čtyři bytové jednotky (2x 95,03 m2 a 2x 114,99 m2) 

- V 3. NP se nachází dvě bytové jednotky (2x 185,33 m2) 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů  

a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Potřeby a spotřeby medií a hmot řeší samostatná část projektové 

dokumentace. Dešťové vody ze střechy bytového domu budou svedeny do 

plastové retenční nádrže a pojistný přepad bude z této nádrže sveden do 

vsakovací nádrže. Voda z retenční nádrže bude použita jako zálivka 

předzahrádek a okolí bytového domu. Třída energetické náročnosti budovy 

viz. příloha D.1.4 

 

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

na etapy 

- výstavba nebude členěna na etapy  

- předpokládaný termín zahájení stavby 08/2021 

- předpokládaný termín ukončení stavby 11/2022 
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j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu jsou při průměrné ceně 6 500 Kč/m3 bez DPH 

37 600 680 Kč. 

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je navržen v souladu s územním plánem obce. Jedná se o pozemek, 

který je vymezen pro rozvoj hromadného bydlení a objekt svým charakterem 

zapadne do okolní zástavby. Jedná se o částečně podsklepený objekt se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. Střecha je jednoplášťová plochá 

s atikami. Půdorysný tvar ve tvaru obdélníku s odskočenými částmi fasády. 

Fasády jsou členěny terasami. Vstup do bytového domu je situován na 

severozápadní straně.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Půdorys objektu je tvaru obdélníku s ustoupeným zádveřím. Na 1. NP se 

nachází prostorné předzahrádky ke všem bytům.  Bytové jednotky ve 2.NP a 

3.NP mají pro každý byt terasu. Na fasádě se bude nacházet kontaktní 

zateplení z EPS s finální silikonovou omítkou zrnitostí 2,0 mm. Výplně 

otvorů jsou řešeny jako dřevo-hliníkové, šedé barvy. Fasáda objektu, členěná 

terasami, bude odstínu bílé barvy s prvky šedé barvy. 

 

 

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o novostavbu bytového domu určené pro trvalé bydlení. Vstup do 

bytového domu je situován na severozápadní straně. Vstupní prostory tvoří 

zádveří, chodba, schodiště a výtah. Výtah je trakční bez strojovny. Do bytů 

se vstupuje z centrální chodby. Spotřeba tepla, vody a elektřiny bude měřena 

pro každý byt samostatně. Provoz objektu bude spravován družstvem 

vlastníků. Nenacházejí se zde žádné speciální technologie výroby. 
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B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

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

zdravotním postižením: 

Objekt je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a je 

navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přistup do objektu 

je řešen nájezdovou rampou, v objektu je vnitřní výtah.  

 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. tak, aby byla vhodná 

pro určené využití a aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, osob  

a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti 

hluku, úsporu energie a tepelnou ochranu.  

 

B.2.6   Základní charakteristika objektu  
 

a) stavební řešení  

Novostavba bytového domu je založena na železobetonových základových 

pasech z betonu C 20/25, XC1. Přes základové pasy bude provedena 

železobetonová základová deska tl. 150 mm s vloženou KARI sítí 100/100/8 

při horním líci a betonu C 20/25 XC1. V místech budoucích příček v 1.S 

budou vloženy do železobetonové desky KARI sítě 150/150/8 při spodním 

líci. Šíře KARI sítí bude pod příčkami 500 mm.  

Obvodové zdivo v suterénu je navrženo ze ztraceného bednění zn. BEST  

tl. 300 mm. Beton na zálivku bude použit C 20/25 a výztuž bude dle 

statického výpočtu. Nad otvory v nosných konstrukcích v suterénu jsou 

navrženy nosné keramické překlady KP 7, které mají hodnotu minimálního 

uložení 125 mm a jsou usazeny do cementové malty. Vnitřní nosné zdivo je 

vyzděno z tvárnic Porotherm 30 AKU na tenkovrstvou zdící maltu.  
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Příčky a dělící stěny jednotlivých sklepních kójí jsou vyzděny z tvárnic 

Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou zdící maltu, nad otvory použity nenosné 

překlady KP 14,5 s minimálním uložení 125 mm. Předklady uloženy na 

cementovou maltu.  

Obvodové nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou vyzděny z tvárnic 

Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou zdící maltu. Nad otvory jsou použity 

nosné keramické překlady KP 7, uložení překladů je minimálně 125 mm, 

překlady jsou ukládány do cementové malty. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno 

z tvárnic Porotherm 30 AKU na tenkovrstvou zdící maltu. Příčky 

jednotlivých bytů jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 11,5 AKU na 

tenkovrstvou zdící maltu, nad otvory jsou použity keramické nenosné 

překlady KP 11,5 s uložením minimálně 125 mm. Překlady uloženy na 

cementovou maltu. Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude provázáno dle 

technologického listu Porotherm, připojení příček k nosným konstrukcím 

bude pomocí nerezových stěnových spon. 

Stropy jsou navrženy systémové Porotherm pomocí stropních nosníků POT, 

keramických vložek Miako a KARI sítí vyztužené nadbetonávky. Tloušťka 

stropu je 290 mm. 

Vnitřní schodiště je navrženo jako trojramenné s mezipodestami, které se točí 

kolem výtahové šachty. Schodiště včetně mezipodest, podestových nosníků 

je navrženo jako monolitické s betonářskou výztuží dle statického výpočtu. 

U schodiště jsou použity prvky SHOCK TRONSOLE kvůli ochraně proti 

kročejovému zvuku. Typ T je použit k oddělené ramene schodiště od hlavní 

podesty, typ Z je použit k oddělení mezipodesty od schodišťové stěny a typ 

L je použit k oddělení ramene schodiště od schodišťové stěny. Výtahová 

šachta je vyzděna z betonových tvárnic ztraceného bednění BEST tl. 300 mm, 

zalito betonem C 20/25, výztuž dle statického výpočtu.  

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá se sklonem 3 %. Na střeše jsou 

dva střešní vtoky DN 100 a dva pojistné přepady DN 125. Skladba ploché 

střechy je uvedena mezi skladbami konstrukcí v příloze.  

Zateplení budovy je certifikovaným zateplovacím systémem ETICS s fasádní 

tepelnou izolací z EPS tl. 180 mm.  
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Pod úrovní terénu, vytaženo 300 mm nad terén, je použit XPS tl. 180 mm. 

Tepelná izolace je kotvena talířovou hmoždinkou s ocelovým trnem. 

Minimální hloubka kotvené do nosné konstrukce je 50 mm. Na talířové 

hmoždinky použity polystyrenové zátky. Povrchová úprava je navržena 

z tenkovrstvé silikonové omítky tl. 1,5 mm v odstínu bílé barvy v kombinaci 

s šedými částmi. Přesné odstíny budou vybrány investorem před realizací 

finální vrstvy.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové zdivo v suterénu je vyzděné ze ztraceného bednění BEST  

tl. 300 mm, zalito betonem C 20/25 a výztuží dle statického výpočtu. Nad 

otvory jsou keramické nosné překlady KP 7 uloženy na cementovou maltu 

s minimálním uložením 125 mm. Příčky a dělící stěny sklepních kójí jsou 

vyzděny z tvárnic Porotherm 14 na tenkovrstvou zdící maltu. Nad otvory 

použity keramické nenosné překlady KP 14,5 uloženy do cementové malty 

s minimálním uložením 125 mm. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z tvárnic 

Porotherm 30 AKU na tenkovrstvou zdící maltu.  

Obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou vyzděny z tvárnic 

Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou zdící maltu, nad otvory použity 

keramické nosné překlady KP 7 uložené na cementovou maltu s minimálním 

uložením 125 mm. Vnitřní nosné zdivo v nadzemních podlažích je vyzděno 

z tvárnic Porotherm 30 AKU na tenkovrstvou zdící maltu. Příčky 

v nadzemních podlažích jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 11,5 AKU na 

tenkovrstvou zdící maltu, nad otvory použity keramické nenosné překlady KP 

11,5 uloženy na cementovou maltu s minimálním uložením 125 mm. 

Obvodové a vnitřní nosné konstrukce budou provázány dle technického listu 

Porotherm. Příčky budou k nosným svislým konstrukcím kotveny pomocí 

nerezových spon.  

Stropy jsou navrženy systémové Porotherm tvořené keramickými nosníky 

POT, keramickými vložkami Miako a betonovou nadbetonávkou s KARI sítí. 

Strop má tloušťku 290 mm.  
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Vnitřní schodiště je navrženo jako trojramenné, které se točí kolem výtahové 

šachty. Schodiště včetně mezipodest bude betonové monolitické 

s betonářskou výztuží dle statického výpočtu. Výtahová šachta bude zděná ze 

ztraceného bednění BEST tl. 300 mm, zalito betonem C 20/25 a betonářskou 

výztuží dle statického výpočtu.  

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá se sklonem 3 %. Nosná 

konstrukce střechy je strop třetího nadzemního podlaží. Spád je tvořen 

spádovými klíny z EPS, hlavní hydroizolace střešního pláště je mPVC Folie. 

Dále je navržena na stropní konstrukci parozábrana z asfaltového 

modifikovaného pásu. Skladba střešní konstrukce viz. příloha skladeb.  

Proti zemní vlhkosti a radonu je navržena hydroizolace Bitalbit S oxidovaný 

asfaltový pár s jemnozrnným posypem. Hydroizolace spodní stavby bude 

vytažena 300 mm nad upravený terén. Jednotlivé složení skladeb a použití 

izolací je v příloze skladeb.  

Zateplení budovy bude certifikovaným systémem ETICS s fasádní tepelnou 

izolací z EPS tl. 180 mm. Zateplení suterénních obvodových nosných 

konstrukcí bude provedeno XPS tl. 180 mm. Tepelná izolace je kotvena 

talířovou hmoždinkou s ocelovým trnem. Minimální hloubka kotvené do 

nosné konstrukce je 50 mm. Na talířové hmoždinky použity polystyrenové 

zátky. Povrchová úprava je navržena z tenkovrstvé silikonové omítky tl. 1,5 

mm v odstínu bílé barvy v kombinaci s šedými částmi. Přesné odstíny budou 

vybrány investorem před realizací finální vrstvy. Zateplení střešní konstrukce 

je tvořeno spádovými klíny z EPS příslušných tlouštěk dle výkresu a EPS tl. 

150 mm. Zateplení podlahy v suterénu je podlahovým EPS tl. 100 mm.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Základové konstrukce jsou navrženy v nezámrzných hloubkách dle 

příslušného zatížení. Nosné vodorovné prvky – stropy budou provedeny dle 

výkresu tvaru stropů a statického posouzení (není součást DPS). Systémové 

překlady nad otvory budou prefabrikované keramické nosné, nenosné. Stavba 

při správném provedení bude splňovat veškeré požadavky na mechanickou 

odolnost, stabilitu a požární bezpečnost.  
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B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

 

a) technické řešení  

V domě je navržen vnitřní trakční výtah nosnosti 630 kg s velikostí pro šachtu 

1100x1500 mm, vyhovujícím provedením i vybavením podmínkám 

Vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Stroj výtahu bude umístěn v rámci šachty. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Technická zařízení – osobní výtah s nosností 630 kg 

Technologická zařízení – přípojka NN, vodovodní a kanalizační přípojka, 

předávací stanice s tepelnými výměníky CZT 

 

 

B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz. samostatná část projektové dokumentace 

 

 

B.2.9   Úspora energie – tepelná ochrana budov 

Bytový dům je navržen tak, aby splňoval požadované hodnoty normy ČSN 

73 0540-2. Podrobně viz. samostatná část projektové dokumentace. 

 

 

 

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

komunální prostředí 

Objekt bytového domu je novostavbou a splňuje hygienické předpisy  

a předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí. Stavba nevykazuje 

negativní účinky na životní prostředí ani na zdraví osob. 
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B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku byl stanoven nízký index kategorie rizikovosti radonu. Stavba 

bude chráněna proti pronikání radonu z podloží příslušnou hydroizolací 

z asfaltových pásů. Všechny prostupy musí být vzduchotěsné. 

 

b) ochrana před bludnými proudy  

Namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

V okolí stavby se nepředpokládá se seizmickými účinky. 

 

d) ochrana před hlukem 

Dle hlukové mapy se nachází v blízkosti železniční koridor a silnice I. třídy. 

Dle hygienických limitů chráněný venkovní prostor stavby bytového domu 

vyhoví normovým požadavkům. V okolí domu se nenachází žádný stacionární 

zdroj hluku. Posudky včetně hlukových map jsou součástí složky stavební 

fyziky.  

 

e) protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou řešena, objekt se nenachází v záplavové 

oblasti.  

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování výskyt metanu apod.  

Poddolované území se v dané lokalitě nevyskytuje. 
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B.3   Připojení na technickou infrastrukturu  

 

a) připojovací místa technické infrastruktury  

Napojení bytového domu je řešeno nově budovanými přípojkami, na již 

existující – kanalizace, vodovod, nízkotlaký plynovod, elektrická síť  

a horkovod. Poloha přípojek a revizních šachet, vodoměrné šachty, HUP, 

retenční nádrže, vsaku je řešena ve výkresu situace.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Připojení přípojkové skříně a rozvaděče bude provedeno zemním kabelem  

1-AYKY 4Bx16. Vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11 DN 40x3,7 vedena 

k vodoměru. Plynovodní přípojka z PE 100 SDR 11 DN 32x3. Kanalizační 

přípojka navržena z potrubí PVC DN 125 KG. 

 

 

B.4   Dopravní řešení  

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace 

Hlavní vstup/vjezd na pozemek je z ulice Česká, zde je parkoviště pro 20 aut 

z toho 2 pro osoby ZTP. Z parkoviště je rampa pro bezbariérový vstup do 

bytového domu. Příjezdová komunikace s parkovištěm má asfaltový povrch, 

který je ve spádu 2 % od bytového domu. Velikost rozhledového trojúhelníku 

je vyhovující.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na přilehlou existující komunikaci (ulice Česká) je řešeno vlastní 

příjezdovou cestou vybudovanou na řešeném pozemku. 
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c) doprava v klidu  

Nekryté parkoviště pro nájemce a majitele bytů obsahuje 20 parkovacích míst 

z toho 2 parkovací místa pro ZTP, parkoviště je přístupné z ulice Česká.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pohyb chodců je umožněn po chodníku v okolí objektu. Tento chodník je také   

napojen na existující chodníky a cyklostezku v obci.  

 

B.5   Řešení vegetace souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 

200 mm a dále pak upraven mírný svah k přípravě budoucích základů. Dále je 

potřeba vytyčit přesnou polohu inženýrských sítí a dbát na jejich nepoškození. 

Po dokončení prací bude provedeno vyrovnání terénu dle projektu, ornice bude 

vrácena a plošně rozprostřena. Plochy budou zatravněny.  

 

b) použité vegetační prvky  

Po dokončení stavby bude okolní terén zatravněn a v částech na to určených, 

budou zasazeny okrasné dřeviny. 

 

c) biotechnická opatření  

Dešťové vody budou zachytávány do retenční nádrže na pozemku a následně 

budou využity k zálivce travního porostu a okrasných dřevin patřící 

k bytovému domu.  

 

 

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

 

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

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. 

Konstrukce a zvolené materiály zajišťují ochranu hluku dle platných předpisů. 
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Při stavební úpravě nedojde k překročení přípustných hladin hluku ve 

venkovním a vnitřním prostředí. Hygienické limity jsou stanoveny nařízením 

vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibracemi. Okolí nebude zatěžováno nadměrným hlukem z výstavby. 

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

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí  

a vazeb v krajině apod.  

Objekt nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku a v jeho 

blízkosti se nenachází žádné chráněné stromy, rostliny ani živočichové, 

památky apod. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V okolí stavby se nenachází žádné lokality ani oblasti pod ochranou Natura 

2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Posouzení vlivu na životní prostředí není potřeba. 

 

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 

Tento druh povolení není požadován. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení  

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavbou nejsou dotčena stávající a nevznikají nová ochranná pásma  

a bezpečnostní pásma.  
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B.7   Ochrana obyvatelstva  
 

Objekt splňuje základné požadavky pro plnění ochrany obyvatelstva. Stavba 

vzhledem na svůj charakter nevyžaduje žádné speciální požadavky nebo 

opatření vyplývající z požadavků na ochranu obyvatelstva. 

 

 

B.8   Zásady organizace výstavby  
 

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

Při výstavbě bude potřeba zabezpečit dočasnou dodávku vody a elektrické 

energie. Přípojky budou vybudovány s předstihem. Voda bude odebírána 

z vybudovaných přípojek na staveništi. Elektrická energie bude napojena na 

staveništní rozvaděč v rozvodové skříni. Na stavbě budou suché toalety 

v podobě TOI TOI.  

 

b) odvodnění staveniště 

Po výkopových pracích základových pásů se budou ihned betonovat základové 

konstrukce. Dešťové svody budou ze střechy již při výstavbě svedeny do 

retenční nádrže. Dešťová voda bude ze staveniště odváděna gravitačně, 

vsakováním. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude probíhat po existující veřejné komunikaci, tj. ulice 

Česká. Doprava stavebních materiálů bude probíhat pomocí běžných 

nákladních automobilů jejichž celkové rozměry a hmotnost nepřekračují 

limitní hodnoty dle vyhlášky č.  341/2002 Sb. V případě znečistění veřejné 

komunikace je potřebné zajistit její vyčistění. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě budou využívány pouze pozemky ve vlastnictví stavebníka. Stavba 

musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních 

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

kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno pletivem po celém obvodu pozemku z důvodu 

ochrany pozemku vůči nepovolaným osobám. Staveniště bude označeno 

výstražnou cedulí ,, Zákaz vstupu nepovolaných osob‘‘. Staveniště je nutno 

udržovat jako bezpečné po celou dobu výstavby dle ustanovení zákona  

č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. Požadavky na asanace, kácení dřevin 

a demolice nejsou.  

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude trvale vymezeno oplocením na hranicích pozemků. Další 

dočasné zábory jiných pozemků nejsou požadovány. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Staveniště nezasahuje do jiných pozemků a stávajících tras, není vyžadována 

obchozí trasa.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2006 Sb., o odpadech  

a vyhláškou č. 93/2016 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů. Odpad bude 

tříděn přímo na staveništi a průběžně odvážen a likvidován. 

 

Název odpadu        Katalogové číslo                  způsob likvidace 

Beton                           17 01 01                                 skládka 

Cihly                            17 01 02                                 skládka 

Keramické výrobky     17 01 03                                 skládka 

Dřevo                           17 02 01                                 skládka 

Plasty                           17 02 03                                 skládka 

Železo a ocel               17 04 05                                 sběrný dvůr 
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Zemina                                17 05 04                             skládka 

Izolace                                 17 06 04                             skládka 

Směsný stavební odpad       17 09 04                             skládka 

Barvy, lepidla                      20 01 27                             skládka 

Směšný komunální odpad   20 03 01                             skládka 

 

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

Ornice bude sejmuta v mocnosti 200 mm. Uskladněná mezideponie bude na 

pozemku investora k pozdějšímu použití. Při zemních pracích bude vytěžená 

zemina využita k terénním úpravám. Zemina bude složena na jižní hranici 

pozemku. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém 

stavu, jejich hlučnost by neměla překračovat hodnoty stanovené v technickém   

osvědčení. Firmy budou v průběhu realizace stavby používat mobilní chemické   

WC. Dopravní prostředky budou při odjezdu očištěny, aby se snížila míra 

znečistění komunikací. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt, aby se   

zamezilo nadměrné prašnosti. Nebudou použity žádné toxické či škodlivé 

látky. Odpady budou třízeny na staveništi a průběžně odváženy. 

- vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 

- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na stavbě budou pracovat pouze pracovníci, kteří budou proškoleni o BOZP. 

Práce budou vykonávány v souladu s normami a vyhlášky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a jeho další změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
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- Nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízením vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

- Nařízením vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení a nářadí 

 

Všichni pracovníci budou při jednotlivých pracích proškoleni, vybaveni 

potřebnými ochrannými pomůcky a seznámeni s pravidly BOZP. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívaní. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Před vjezdem na staveniště bude umístěna svislá dopravní značka 

s upozorněním na vjezd a výjezd vozidel ze stavby. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod. 

Není požadováno. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předběžný postup prací:  

• vjezd na staveniště + vybudování přípojek 

• skrývka ornice + zemní práce 

• základy 

• hrubá stavba (svislé + vodorovné konstrukce) 

• střecha 

• výplně otvorů 

• instalace zdravotechniky, elektroinstalace 
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• vnitřní omítky 

• zateplení fasády 

• podlahové konstrukce 

• kompletační činnosti 

 

Při převzetí staveniště bude předán časový harmonogram výstavby. 

 

B.9   Vodohospodářské řešení 

 

Stávající vodovodní řád DN 150, který provozuje firma VaK Hodonín a.s., 

bude zdroje vody pro stavbu. Bytový dům bude napojen DN 80. Vznikající 

splaškové vody budou svedeny do kanalizace pomocí kanalizační přípojky  

DN 150. Dešťové vody budou ze střechy svedeny do retenční nádrže opatřené 

bezpečnostním přepadem do vsaku. Voda bude využívána k zálivce travního 

porostu a okrasných dřevin patřící k bytovému domu.  
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

D.1   Účel stavby 

Novostavba bytového domu o čtyřech nadzemních podlažích. Bytový dům je 

samostatně stojící objekt s jedním podzemním, třemi nadzemními podlažími  

a nekrytým parkováním pro obyvatele domu. Výstavba bude probíhat na 

nezastavěném pozemku v katastrálním území Lužice u Hodonína a tím  

i zhodnocení pozemku v dotčené lokalitě.  

 

D.2   Zásady architektonického a provozního řešení 

 

D.2.1   Architektonické a výtvarné řešení 

Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený dům s předzahrádkami v první nadzemním 

podlaží a terasami ve druhém a třetím nadzemním podlaží. Bytový dům má 

obdélníkový půdorys s ustoupeným vstupem do budovy, rozměr budovy bez 

předzahrádek je 32,66 x 17,26 m. Horizontální členění stavby je terasami. 

Materiálově bude fasáda provedena certifikovaným zateplovacím systémem ETICS 

s finální silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm. Barvy jsou voleny v odstínu bílé a 

šedé. Okenní a dveřní výplně budou v barvě šedé – odstín antracit.  

 

D.2.1   Dispoziční řešení 
 

- zastavěná plocha tvoří 538,97 m2 

- obestavěný prostor 5784,7 m3 

- V 1. PP se nachází sklepní kóje, server, úklidová místnost a tech. místnost.  

- V 1. NP se nachází tři bytové jednotky (2x 115,23 m2 a 95,30 m2) 

- V 2. NP se nachází čtyři bytové jednotky (2x 95,03 m2 a 2x 114,99 m2) 

- V 3. NP se nachází dvě bytové jednotky (2x 185,33 m2) 

- venkovní nekryté stání 20x, z toho 2 pro ZTP 
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Bytový dům má jeden hlavní vchod se zádveřím řešený z parkoviště v ustoupené 

části budovy. V zádveří je prostor pro schránky. Vstupní chodba v prvním 

nadzemním podlaží umožňuje přístup do společných prostorů bytového domu, 

schodišťového prostoru, výtahu a tří bytů. Ve druhém nadzemním podlaží je na 

chodbě úklidová místnost a přístup do čtyř bytů. Ve třetím nadzemním podlaží se 

nachází na chodbě úklidová místnost a vstupy do dvou bytů a přístup na plochou 

střechu.  

 

D.3   Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání. 

 

D.4   Konstrukční a stavebně konstrukční řešení objektu 

 

D.4.1   Příprava území 

Po vytyčení budoucí stavby bude ve vytyčeném prostoru provedena skrývka ornice 

v mocnosti 200 mm. Skrývka bude uložena na dočasnou skládku, po dokončení 

stavby bude použita pro finální terénní úpravy.  

 

D.4.2   Založení objektu, základové informace 

Stavba bude umístěna do mírně svažitého terénu. Objekt je částečně podsklepený, 

výkopové a terénní práce budou většího rozsahu. Původní zemina bude vykopána 

na úroveň spodní hrany štěrkového lože, které bude pod základovou deskou. Dále 

budou vykopány jednotlivé rýhy pro základové pasy a jednotlivé přípojky. 

Hydrogeologický průzkum neukázal riziko vysoké spodní vody, vsakování dešťové 

vody je v tomto podloží dostačující, není třeba řešit drenáž ani odvodnění 

vykopaných rýh. Betonování začne ihned po převzetí základové spáry. Štěrkové 

lože v tl. 150 mm bude hutněno. Zásyp se bude provádět dříve odtěženou zeminou 

skladovanou na dočasné skládce, nasypaná zemina bude hutněna po vrstvách  

o mocnosti 300 mm.  
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Přebytečná zemina bude odvážena na skládku sypkých materiálů v Hodoníně (8 km 

od staveniště). Základová spára musí být při převzetí geologem a statikem čistá  

a nepoškozená vnějšími vlivy.  

Novostavba bytového domu je založena na železobetonových základových pasech 

z betonu C 20/25, XC1. Nad základovými pasy bude provedena železobetonová 

základová deska tl. 150 mm s vloženou KARI sítí 100/100/8 při horním líci 

a betonu C 20/25 XC1. V místech budoucích příček v 1.S budou vloženy do 

železobetonové desky KARI sítě 150/150/8 při spodním líci. Šíře KARI sítí bude 

pod příčkami 500 mm. Do jednotlivých základových pásů bude umístěna výztuž 

k napojení schodiště a obvodového nosného zdiva suterénu, které bude provedeno 

ze ztraceného bednění BEST tl. 300 mm. 

 

D.4.3   Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo suterénu bude vyzděno z tvárnic ztraceného bednění BEST  

tl. 300 mm, zalito betonem C 20/25, výztuž dle statického výpočtu. Obvodové zdivo 

nadzemních podlaží bude vyzděno z tvárnic Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou 

zdící maltu. Vnitřní nosné zdivo suterénu i nadzemních podlaží bude vyzděno 

z tvárnic Porotherm 30 AKU na tenkovrstvou zdící maltu. Instalační šachty budou 

vyzděny z tvárnic Porotherm 19 AKU na tenkovrstvou zdící maltu. Výtahová 

šachta bude vyzděna z betonových tvárnic ztraceného bednění BEST tl. 300 mm, 

zalito betonem C 20/25, výztuž dle statického výpočtu. 

 

D.4.3.1   Příčky a přizdívky 

Příčky a dělící stěny v suterénu budou vyzděny z tvárnic Porotherm 14 Profi na 

tenkovrstvou zdící maltu. V nadzemních podlažích budou příčky a dělící stěny 

vyzděny z tvárnic Porotherm 11,5 AKU a Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou zdící 

maltu. Instalační předstěny budou vystavěny ze sádrokartonové konstrukce. 
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D.4.4   Vodorovné konstrukce 

D.4.4.1   Stropní konstrukce  

Stropní konstrukci bude tvořit systémový strop Porotherm v tl. 290 mm. Budou 

použity nosníky POT a keramické vložky Miako. Keramický strop bude zalitý 

betonem C 25/30 s vloženou KARI sítí. 

 

D.4.4.2   Překlady 

V nosných obvodových stěnách a vnitřních nosných stěnách budou použity 

systémové překlady Porotherm KP 7, které budou uloženy na cementovou maltu 

s minimálním uložením 150 mm. V příčkách budou uloženy nenosné systémové 

překlady Porotherm KP 14,5 a Porotherm KP 11,5 na cementovou maltu 

s minimálním uložením 150 mm. Překlady budou ukládány dle technologického 

předpisu výrobce Porotherm.  

 

D.4.4.3   Schodiště 

Schodiště v objektu je navrženo jako tříramenné, monolitické, které se točí kolem 

výtahové šachty. Ramena schodiště a mezipodesty jsou železobetonové, vyztužené 

betonářskou výztuží dle statického výpočtu. Skladba schodiště je uvedena ve výpisu 

skladeb. Schodiště doplňuje hliníkové zábradlí s kulatým madlem, zábradlí je 

kotveno do schodišťových stěn. U schodiště jsou použity prvky SHOCK 

TRONSOLE kvůli ochraně proti kročejovému zvuku. Typ T je použit k oddělené 

ramene schodiště od hlavní podesty, typ Z je použit k oddělení mezipodesty od 

schodišťové stěny a typ L je použit k oddělení ramene schodiště od schodišťové 

stěny. 

 

D.4.5   Výtahová šachta 

Výtahová šachta je vyzděna z tvárnic ztraceného bednění BEST tl. 300 mm, zalito 

betonem C20/25, vyztuženo betonářskou výztuží dle statického výpočtu. Výtah 

zajistí dodavatelská firma, součástí dodávky bude kompletní realizace včetně 

kotevních prvků, umístění stroje výtahu a projektové dokumentace. Šachta výtahu 

bude odvětrána nad střechu objektu.  
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D.4.6   Střešní plášť 

Střešní konstrukce objektu je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se 

sklonem 3 %. Skladba střešního pláště je uvedena v příloze skladeb stavebních 

konstrukcí. Jednotlivé vrstvy skladby střešního pláště jsou prováděny dle 

technologických listů výrobců materiálů. Finální vrstva ploché střechy je mPVC 

folie. Navržená střešní konstrukce splňuje požadavky na tepelně technické 

vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi.  

 

D.4.7   Úpravy povrchu vnějších 

Zateplení budovy bude certifikovaným systémem ETICS s fasádní tepelnou izolací 

z EPS 100 F tl. 180 mm. Zateplení suterénních obvodových nosných konstrukcí 

bude provedeno XPS tl. 180 mm. Tepelná izolace bude kotvena talířovou 

hmoždinkou s ocelovým trnem. Minimální hloubka kotvení do nosné konstrukce je 

55 mm. Na talířové hmoždinky použity polystyrenové zátky. Povrchová úprava je 

navržena z tenkovrstvé silikonové omítky tl. 1,5 mm v odstínu bílé barvy 

v kombinaci s šedými částmi fasády. Přesné odstíny budou vybrány investorem 

před realizací finální vrstvy. Sokl bude opatřen vodoodpudivou dekorativní 

omítkou marmolit v odstínu šedé barvy, přesný odstín bude upřesněn investorem 

před realizací. Zábradlí teras je řešeno jako hliníkové matné s mléčnými 

skleněnými tabulemi z bezpečnostního skla.   

 

D.4.8   Úpravy povrchů vnitřních 

D.4.8.1   Omítky 

Navrženy jsou vápenocementové omítky tl. 15 mm pro celý objekt. Jádrová omítka 

tl. 12 mm, štuková omítka tl. 3 mm). Omítky budou provedeny strojně, dle 

technologického listu výrobce. Rohy budou opatřeny hrubými omítkovými 

ocelovými rohovými lištami.  

 

D.4.8.2   Obklady 

Obklady v kuchyních budou ve výšce od 800 mm nad podlahou, výška obkladu 500 

mm. Bude použit keramický a hladký obklad, typ bude vybrán investorem před 

realizací. V koupelnách a WC bude obklad do výšky 1800 mm.  
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Stěny budou ošetřeny hydroizolační stěrkou, rohy a kouty budou opatřeny vloženou 

těsnící páskou. Obklad bude zaspárován voděodolnou spárovací hmotou, odstín 

bude vybrán investorem před realizací.  

 

D.4.8.3   Podlahy 

Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny v příloze skladeb konstrukcí. Podlahy byly 

navrženy dle typu místností. Roznášecí vrstva anhydritu bude přebroušena, 

v případě nutnosti k dosažení dané rovinatosti bude použito samonivelační stěrky. 

Před pokládáním nášlapných vrstev musí být daná rovinatost, povrch řádně očištěný 

a napenetrovaný. Dilatace roznášecí vrstvy je dána 10 mm od obvodových 

konstrukcí. Společné prostory budou mít dlažbu se zvýšenou protiskluzností. 

V koupelnách bude pod dlažbu aplikována hydroizolační stěrka, která bude 

napojena přes těsnící pásky na svislé konstrukce, které budou také opatřeny 

hydroizolační stěrkou pod obklad. Použita bude dlažba se zvýšenou protiskluzností. 

Pokládka laminátových podlah bude dle příslušných technologických postupů 

daných výrobců. Finální nášlapné vrstvy budou vybrány investorem před realizací.  

 

D.4.9   Výplně otvorů 

V obytných místnostech jsou navržena plastová okna a balkónové dveře Vekra 

Premium Evo. S přerušením tepelného mostu polyamidovými distančními rámečky 

(Ψ = 0,03 W/m.K) a izolačním trojsklem, Uf 0,70 W/m2K, Ug 0,60 W/m2K. 

Kotvení splňuje normu ČSN 74 6077-2014.Veškeré výplně otvorů budou tepelně 

dimenzovány minimálně na současné požadavky pro splnění tepelně – technické 

normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012). Podrobný výpis – viz Výpis prvků. 

Vstupní dveře do objektu jsou navrženy dřevo-hliníkové Vekra Alu Design 

s hliníkovým prahem a přerušením tepelného mostu a izolačním trojsklem, Uf 1,1 

W/m2K, Ug 0,70 W/m2K. 

Vnitřní dveře dělící jednotlivé požární úseky musí splňovat požadovanou požární 

odolnost a akustický útlum. Dvířka do instalačních šachet jsou protipožární. Pro 

odvětrání nechráněné únikové cesty budou použita otevíravá okna ve všech 

nadzemních podlažích schodišťového prostoru. Na střechu bude přístup výlezem 

přes světlík.  
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D.4.10   Izolace 

D.4.10.1   Izolace pro vodě a zemní vlhkosti 

Jako hydroizolace spodní stavby je navržen asfaltový oxidovaný pás BITALBIT 

S40 tl. 4 mm se skelnou výztuží a ochranou proti radonu (nízký radonový index). 

Hydroizolace spodní stavby bude vytažena 300 mm nad upravený terén. 

Jako hlavní hydroizolace jednoplášťové ploché střechy se sklonem 3 % je navržena 

mPVC folie Fatrafol 810 vyztužená PES mřížkou tl. 2 mm. Pod střechou je 

navržena parozábrana, která bude z SBS modifikovaného asfaltového pásu  

tl. 4 mm. 

 

D.4.10.2   Izolace tepelné 

Suterén – ochranná tepelná a mechanická izolace spodní stavby z XPS FIBRAN 

300kPa TL. 180 mm, 1 250 x 600 mm, ( λ = 0,034 W/mK), Tepelná izolace podlah  

v temperovaných místnostech – EPS ISOVER 150 S tl. 100 mm, 1 000 x 500mm,  

( λ = 0,032 W/mK). Objekt bytového domu je zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS tl. 180 mm ISOVER EPS 100 F, 1 000 x 600 mm, (λ = 0,037 

W/mK). Detailní skladby konstrukcí jsou uvedeny v příloze skladby konstrukcí. 

Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na současné 

požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 

2012). 

 

D.4.10.3   Izolace akustické 

V podlahách dělící bytové jednotky, včetně podlah společných prostor bude 

položena kročejová izolace – čedičová vlna Isover T-N v tl. 40 mm, tímto bude 

splněna podmínka na zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov dle 

ČSN 73 0532. 

 

D.4.10.4   Izolace protipožární 

Jednotlivé protipožární ucpávky jednotlivých prostupů pro inženýrské rozvody 

v objektu budou realizovat příslušné firmy. Prostupy mezi požárními úseky budou 

řádně utěsněny a olepeny příslušnými štítky s informací o protipožární ucpávce.  

 



   

43 

 

D.4.11   Výrobky PSV 

 

D.4.11.1   Klempířské výrobky 

Samostatně řešeno v příloze D.1.1 – ASŘ. 

 

D.4.11.2   Zámečnické výrobky 

Samostatně řešeno v příloze D.1.1 – ASŘ. 

 

D.4.11.3   Plastové výrobky 

Samostatně řešeno v příloze D.1.1 – ASŘ. 

 

 

D.5   Tepelná technika, osvětlení, oslunění 

 

D.5.1   Tepelná technika  

Konstrukce byly navrženy s ohledem na požadavky dle ČSN 730540 – Tepelná 

ochrana budov. Navržené konstrukce splňují normové požadavky, jednotlivé 

výpočty prostupu tepla konstrukcemi jsou uvedeny v příloze Stavební fyzika, 

složka č.6. 

 

D.5.2   Osvětlení, oslunění 

Dispozice bytů byla navržena tak, aby všechny obytné místnosti byly u fasády. 

Tímto bylo zajištěno jejich denní osvětlení a proslunění, viz. vyhodnocení 

kritického bytu v příloze Stavební fyzika, složka č. 6. Odstupy od okolních objektů 

jsou dostatečné z hlediska vzájemného zastínění.  

 

D.5.3   Akustika 

Ve složce Stavební fyzika, složka č. 6, je hodnocení budovy z hlediska akustiky, 

včetně hlukové studie hlukových map.  
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Závěr 

   Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 

bytového domu s devíti nadstandartními byty. Bytový dům je navržen jako podsklepený 

s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími.  

   Novostavba bytového domu je umístěna na reálném, dosud nezastaveném pozemku 

v obci Lužice u Hodonína. 

   Svým vzhledem a použitými materiály působí dům moderně. Použité materiály jsem 

volil tak, aby byl bytový dům estetický, funkční a snadno udržovatelný.  

   Projektová dokumentace spolu s přílohami je vypracována dle platných norem, 

vyhlášek a předpisů.  

   Bakalářská práce Bytový dům v Lužicích svým zpracováním odpovídá zadání. 
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Seznam použitých zdrojů 

 

Normy a právní předpisy 

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

 

ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin 

 

ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody 

 

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

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 

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 

 

ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

 

ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 

 

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 

 

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

 

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

 

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

vibrací 

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BP   bakalářská práce 

PD   projektová dokumentace 

DSP   dokumentace pro stavební povolení 

1. PP   první podzemní podlaží 

1. NP   první nadzemní podlaží 

2. NP   druhé nadzemní podlaží 

3. NP   třetí nadzemní podlaží 

PT   výška původního terénu 

UT   výška upraveného terénu 

SV   severovýchod 

SZ   severozápad 

JZ   jihozápad 

JV   jihovýchod 

SO 01   označení stavebního objektu 

IS   inženýrské sítě 

TUV   teplá užitková voda 

NN   nízké napětí 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

S   sever 

J   jih 

V   východ 

Z   západ 

ŽB   železobeton 

ČSN   česká státní norma 

ČSN EN  eurokód 

cca   přibližně 

viz   odkaz na jinou stránku, výkres 

O   označení odpadů ostatních v katalogu odpadů 

N   označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů 
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Ø    průměr 

R [m2.K.W-1]   tepelný odpor 

d [m]    tloušťka vrstvy konstrukce 

λ [W.m-1.K-1]   návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu 

λD [W.m-1.K-1]  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu 

Rsi [m
2.K.W-1]  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rse [m
2.K.W-1]  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

RT [m2.K.W-1]  odpor konstrukce při prostupu tepla 

U [W.m-2.K-1]  součinitel prostupu tepla 

UN [W.m-2.K-1]  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Uem [W.m-2.K-1]  průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N [W.m-2.K-1]  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Ag [m
2]   celková plocha zasklení 

Af [m
2]   celková plocha rámu 

Ug [W.m-2.K-1]  součinitel prostupu tepla zasklení 

Uf [W.m-2.K-1]  součinitel prostupu tepla rámu 

Ig [m]    viditelný obvod zasklení [m] 

ψg [W.m-1.K-1]  lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený 

tepelnou vazbou mezi zasklením, distančním rámečkem  

a rámem 

θai [°C]   teplota vnitřního vzduchu 

θe [°C]   teplota venkovního vzduchu 

θsi [°C]   nejnižší vnitřní povrchová teplota 

Δθi [°C]   teplotní přirážka 

φe [%]    relativní vlhkost vzduchu – exteriér 

φi [%]    relativní vlhkost vzduchu – interiér 

fRsi    teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N    požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 

Rsi,K [m2.K.W-1]  odpor při přestupu tepla v koutě 

ξRsiK    poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě 

Ai [m
2]  plocha i-té obalové konstrukce stanovené na systémové 

hranici 
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bi    teplotní redukční činitel odpovídající i-té konstrukci 

ΔUtbm [W.m-2.K-1]  činitel zahrnující průměrný vliv všech tepelných vazeb 

Ht [W.K-1]   měrná ztráta prostupem tepla 

PBS    požární bezpečnost staveb 

P.Ú.    požární úsek 

DP1    konstrukční systém 

SPB    stupně požární bezpečnosti 

OB2    obytné budovy druhé kategorie 

REI    požární odolnost konstrukce 

P1.01/N2   označení požárního úseku 

h [m]    požární výška objektu 

hs [m]    světlá výška prostoru 

ho [m]    výška otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 

pv [kg/m2]   výpočtové požární zatížení 

S [m2]    celková plocha P.Ú. 

Si [m
2]    plocha místností v požárním úseku 

So [m
2]   celková plocha otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 

Spo [m
2]   požárně otevřená plocha 

po [%]    procento požárně otevřených ploch 

d [m]    odstupová vzdálenost 

ρ [kg/m3]   měrná hmotnost 

M [kg]   hmotnost hořlavých látek 

H [MJ/kg]   výhřevnost hořlavých látek 

Q [MJ/m2]   množství uvolněného tepla 
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