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okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném 

znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude 
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Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby bytového domu. Bytový dům se nachází ve Valašském Meziříčí. 

Budova má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. V podzemním podlaží se 

nachází technická místnost, sklad pro údržbu domu a sklepní kóje pro jednotlivé 

byty. V prvním nadzemním podlaží se nachází kočárkárna s kolárnou, úklidová 

místnost a 3 bytové jednotky. Druhé a třetí podlaží je tvořeno pouze byty. Celkem se 

v bytovém domě nachází 9 bytových jednotek.  

Konstrukční systém budovy je navržen jako zděný z cihelných tvárnic Porotherm. 

Nosné obvodové suterénní zdivo je z betonových tvárnic ztraceného bednění. 

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický strop. Zastřešení 

objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou z hydroizolační střešní fólie 

PVC-P. Objekt je opatřen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Bytový dům, bakalářská práce, projektová dokumentace, plochá střecha, částečné 

podsklepení 

The aim of this bachelor thesis is a preparation of the project documentation 

providing information for the construction of apartment building. The apartment 

building is located in Valašské Meziříčí. The building has three above-ground floors 

and it is partially basement. An utility room, a storage room and the cellar rooms for 

the individual apartments are situated in the basement floor. A room for strollers 

and bicycles is placed on the firts ground-floor as well as a cleaning room and the 

three dwelling units. The second floor and the third floor consist only of the 

apartments. In the apartment building there are 9 dwelling units. 

The construction system of the building is designed as a brick house, made 

concretely of Porotherm brick blocks. Load-bearing peripheral basement masonry 

is made of concrete blocks of permanent formwork. Horizontal load-bearing 

structure consists of reinforced concrete monolithic ceiling. The roofing of the 

building is solved by a warm flat roof made of PVC-P waterproofing roofing foil. The 

building is equipped wih a certified contact thermal insulation system named ETICS. 

Apartment house, bachelor thesis, project documentation, flat roof, partial 

basement 
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Úvod  

Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu. 

Práce se zabývá vhodným dispozičním, konstrukčním a materiálovým návrhem 

budovy. Zároveň řeší vhodné umístění bytového domu do terénu s přihlédnutím 

k okolní zástavbě. Dbá na splnění požadavků z hlediska tepelné techniky, denního 

osvětlení, akustiky a požární bezpečnosti staveb. 

Bakalářská práce je rozčleněna na hlavní textovou část a přílohy textové části.  

Hlavní textová část obsahuje nezbytné informace týkající se projektové 

dokumentace pro provádění stavby. Přílohová část obsahuje šest složek, v kterých 

jsou řešeny jednotlivé části projektové dokumentace. 

 

 



11 

 

 



12 

 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby    

Bytový dům 

b) místo stavby     

Adresa:   ulice Kálalova, 757 01 Valašské Meziříčí 

Katastrální území:  Valašské Meziříčí-město (okres Vsetín), 776360 

Parcelní číslo:   1093 

c) předmět projektové dokumentace 

Druh stavby:   nová stavba, trvalá stavba 

Účel stavby:   bydlení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno stavebníka:  Město Valašské Meziříčí 

Adresa:   Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČO:    00304387 

Telefon / mobilní telefon: +420 571 674 111 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení:  Tomáš Nebáznivý 

Místo podnikání:  Chrastěšovská 1003, 763 12 Vizovice  

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavba je rozčleněna na 12 objektů:  

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Plánovaná výstavba druhého bytového domu 

SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace 

SO 04 – Plocha pro parkování 

SO 05 – Přípojka splaškových odpadních vod 

SO 06 – Nová dešťová kanalizace 

SO 07 – Plynovodní přípojka NTL 

SO 08 – Vodovodní přípojka 
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SO 09 – Přípojka elektrické energie (NN) 

SO 10 – Přípojka slaboproudu 

SO 11 – Zpevněná plocha pro uložení komunálního odpadu 

SO 12 – Dětské hřiště 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Územní plán města Valašské Meziříčí 

- Katastrální mapy města Valašské Meziříčí 

- Podklad o existenci inženýrských sítí 

- Prohlídka lokality 

- Normy ČSN, zákony a vyhlášky 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Stavební pozemek pro výstavbu bytového domu se nachází v k.ú. Valašské 

Meziříčí-město (776360), na parcele č. 1093 v zastavěném území města. Pozemek je 

mírně svažitý se spádem k severozápadu. Jedná se o rohový pozemek, který lemuje 

ze západní strany ulice Vsetínská a ze severní strany ulice Kálalova. Ulice Kálalova 

je navržena jako příjezdová k pozemku. Dle platného územního plánu je pozemek 

veden jako zastavitelná plocha pro hromadné bydlení. Pozemek je dle katastru 

nemovitostí veden jako plocha ostatní s výměrou 4619 m2 a je ve vlastnictví města 

Valašské Meziříčí. Okolní pozemky jsou zastavěny převážně rodinnými a bytovými 

domy. Na sousedním pozemku se nachází jednopodlažní objekt s funkcí obchodu a 

restaurace. 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Nevyskytují se. 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Pozemek je dle územního plánu Valašského Meziříčí po změně č. 2 z října 2018 

veden jako zastavitelná plocha pro bydlení hromadné (značeno BH). Stavba svým 

účelem tedy odpovídá funkčnímu využití území a je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Nebyly vydané žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Nebyly provedeny žádné průzkumy a rozbory. Podkladem pro určení únosnosti 

zeminy a zjištění radonového rizika byly použity geologické a radonové mapy.  

V zájmovém území se uvažuje s třídou zeminy F3 – hlína písčitá pevné 

konzistence s výpočtovou únosností Rdt = 275 kPa s dostatečnou propustností. Je 

uvažováno s hladinou podzemní vody pod úrovní základové spáry. Radonový index 

pozemku je dle radonových map nízký.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 

záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

apod. 

Území není památkovou rezervací, památkovou zónou, zvláště chráněným 

územím, záplavovým ani poddolovaným územím. Zároveň se stavba nenachází ani 

v ochranném a bezpečnostním pásmu. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

poměry v území 

Stavba negativně neovlivní okolní pozemky ani stavby. Stavbou nebudou 

narušeny stávající odtokové poměry daného území. Srážkové vody budou ze 

zpevněných ploch odváděny a vsakovány za pomoci vsakovacích zařízení 

(vsakovacích bloků).  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nachází zpevněná plocha sloužící jako parkoviště. Tato plocha 

je určena k demolici. Demolice není součástí této práce. 

Na jižní straně pozemku se vyskytují smíšené stromy a keře, které budou 

odstraněny před započetím výstavby jen v nezbytně požadované míře. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba tyto zábory nevyžaduje.  
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě  

Pozemek bude ze severní strany napojen na přilehlou stávající komunikaci ulice 

Kálalova.  

Bytový dům bude napojen novými přípojkami na stávající technickou 

infrastrukturu. Konkrétně splaškové vody budou napojeny do obecního řádu 

jednotné kanalizace, dešťová voda z ploché střechy a z přilehlé zpevněné plochy 

parkoviště bude vsakována vsakovacími bloky, elektrická energie NN bude napojena 

pomocí zemního kabelu stejně jako sdělovací vedení. Zásobování plynem bude 

řešeno napojením na stávající veřejný plynovodní řád stejně jako pitná voda, která 

se získá napojením na stávající vodovodní řád. 

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

Výstavba bytového domu bude probíhat v jedné etapě. Stavba nemá žádné 

vazby na související investice. 

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

Parcelní číslo:   1093 

Obec:    Valašské Meziříčí 

Katastrální území:   Valašské Meziříčí-město [776360] 

Číslo LV:    10001 

Výměra [m2]:   4619 m2 

Druh pozemku:   Ostatní plocha 

Vlastnické právo:    Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5,  

75701 Valašské Meziříčí 

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

bezpečnostní pásmo 

V blízkosti pozemku nevznikají ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu bytového domu. 
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b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků na stavby ani 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Zastavěná plocha:   329,53 m2 

Obestavěný prostor:  3687,34 m3 

Celková užitná plocha:  983,74 m2 

Počet funkčních jednotek:  9 jednotek 

Projektovaný počet osob:  25 osob 

Složení bytů:      

1NP:    Byt č. 1 – 3+kk     

Byt č. 2 – 1+kk 

Byt č. 3 – 2+kk  

2NP:    Byt č. 4 – 3+kk 

     Byt č. 5 – 1+kk 

     Byt č. 6 – 3+kk 

3NP:    Byt č. 7 – 3+kk 

Byt č. 8 – 1+kk 

     Byt č. 9 – 3+kk 
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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. 

Spotřeba vody: 

Směrná čísla roční spotřeby:  osoba 35 m3/h 

Jmenovitá spotřeba vody:  q = 35/365= 0,096 m3/os. den → 96 l/os. den  

Projektovaný počet osob:   n = 25 

Průměrná denní potřeba vody: 

 Qp = ∑(n . q) = 25 . 0,096 = 2,4 m3/den →  2400 l/den  

Maximální denní potřeba vody: 

 Qm = Qp . kd = 2400 × 1,5 = 3600 l/den 

 (kd – koeficient denní nerovnoměrnosti) 

Maximální hodinová potřeba vody: 

 Qh = 1/24 × Qp × kd × kh = 1/24 × 2400 × 1,5 × 1,8 = 270 l/hod 

 (kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti) 

Roční potřeba vody: 

 Qr = Qp × 365 = 2,4 × 365 = 876 m3/rok 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťová voda z ploché střechy bude vsakována pomocí galerie vsakovacích 

bloků do přilehlé zeminy za projektovaným bytovým domem. Voda z prostoru 

parkoviště bude svedena pod toto parkoviště a vsakována taktéž pomocí galerie 

vsakovacích bloků.  

Nakládání s odpady, produkované odpady 

Při vlastní realizaci objektu i následného provozu objektu dojde ke vzniku 

odpadů. Na pozemku jsou navrženy zpevněné plochy určené pro kontejnery na 

komunální odpad. 

Nakládání s odpady bude probíhat dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění.  

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

etapy 

Předpokládané zahájení stavby:  7/2021 

Předpokládané dokončení stavby:  5/2023 

Členění na etapy: 

- Vytyčení stavby, zemní práce 

- Základové konstrukce 

- Hrubá stavba 
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- Střešní plášť 

- Osazení výplní otvorů 

- Vnitřní omítky + kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 

- Realizace podlah 

- Malby a dokončovací práce 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu dle obestavěného prostoru jsou stanoveny na 

23 750 000,- Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projektovaná novostavba bytového domu se nachází v zastavěném území města 

Valašské Meziříčí. Stavba je v souladu s platným územním plánem města Valašské 

Meziříčí. V sousedství projektované stavby se nachází převážně bytové a rodinné 

domy. Konkrétně na jižní straně to jsou třípodlažní bytové domy, na západní a 

severní straně domy rodinné, které se nacházejí za přilehlou komunikací Vsetínská 

a Kálalova. Na východní straně je situován jednopodlažní objekt s funkcí restaurace 

a obchodu.  

Na jižní části pozemku je plánován stejný bytový dům jako je objekt SO 01 – 

Bytový dům. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Tvar budovy je obdélníkového půdorysu s uskočenou střední částí hmoty 

budovy. Rozměry činí 26,10 m x 13,75 m. Výška atiky se nachází 9,53 m od 0,000 

(úroveň čisté podlahy). Líc bytového domu se nachází ve vzdálenosti 8 m od severní 

hranice pozemku. Objekt má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Střecha 

je řešena jako jednoplášťová plochá.  

Barevně je budova koncipována do dvou barev – šedé a bílé. Navržen je šedý 

odstín soklu z marmolitu a šedé rámy oken a vstupních dveří. Velká část fasády je 

tvořena bílou barvou, přičemž střední hmota budovy a předsazené konstrukce 

balkonů jsou navrženy jako šedé. Na bílých plochách fasády se navíc nachází svislé 

a vodorovné šedé pruhy, které dotváří architektonický výraz budovy. Balkonová 

zábradlí jsou z nerezové konstrukce, vyplněné čirým bezpečnostním sklem. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Příjezd k objektu je navržen ze severní strany z přilehlé ulice Kálalova. 

Parkovací stání jsou umístěna na západ od řešeného objektu. 
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Bytový dům má tři nadzemní podlaží a je částečné podsklepen. V domě se 

nachází celkem 9 bytových jednotek. 

Vstup do objektu je situován ze severní strany přímo do prvního nadzemního 

podlaží. První nadzemní podlaží je tvořeno 3 byty (1+kk, 2+kk, 3+kk), úklidovou 

místností a kočárkárnou spojenou s kolárnou. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 

totožné, přičemž v každém z nich jsou situovány 3 bytové jednotky (1+kk, 2x 3+kk) 

s balkóny. Suterén domu je tvořen technickou místností, sušárnou, skladem pro 

údržbu domu a devíti kójemi. Přístup do bytů je ze společné chodby, která navazuje 

na dvouramenné schodiště, spojující jednotlivá podlaží.  

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. 

Na navržených parkovacích plochách jsou vyhrazena 2 stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Zpevněné komunikace pro pěší a parkoviště budou 

řešeny jako bezbariérové.  

Vchod do budovy, společné prostory a domovní vybavení (kočárkárna, kolárna) 

v prvním patře jsou řešeny bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bytové 

jednotky bezbariérově řešeny nejsou, jelikož nebyly investorem požadovány. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami, 

zvláště pak s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve 

znění pozdějších předpisů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Svislé konstrukce jsou 

převážně ze systému Porotherm, až na obvodové nosné suterénní zdivo, které je 

z betonových tvárnic ztraceného bednění. Stropní konstrukce je monolitická 

železobetonová tl. 200 mm. Konstrukční výška podlaží je 2,95 m. Schodiště je 

dvouramenné z monolitického železobetonu. Střecha je navržena jako jednoplášťová 

plochá s hydroizolační vrstvou z PVC-P fólie. Navrženo je zateplení obvodového 

pláště kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z EPS tl. 200 mm. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové pasy pod objektem jsou z prostého betonu třídy C20/25. Izolace 

spodní stavby je provedena dvěma hydroizolačními SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy natavenými na podklad. Svislé obvodové nosné konstrukce 

v podzemním podlaží jsou tvořeny betonovými tvárnicemi ztraceného bednění 

rozměru 500x300x250 mm (BEST 30), vyplněnými betonem C20/25. Obvodové 

nosné zdivo v nadzemních podlažích je z cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi o 

rozměru 247x300x249 mm. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných tvárnic Porotherm 30 

AKU SYM o rozměru 247x300x249 mm. Nenosné příčkové zdivo je z cihelných 

tvárnic Porotherm 11,5 AKU a 11,5 Profi o rozměru 497x115x238 mm. Zdění je 

prováděno na univerzální maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Obvodové nosné 

zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění je v podzemním podlaží opatřeno 

izolantem z XPS tl. 140 mm. Obvodové nosné zdivo v nadzemních podlažích je 

opatřeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s použitím EPS tl. 200 mm.  

Stropní konstrukce je řešena jako monolitická vetknutá železobetonová deska tl. 200 

mm z betonu třídy C25/30 a oceli B500B. Překlady v obvodových stěnách jsou 

z velké části tvořeny železobetonovým věncem, který je součástí stropní monolitické 

vetknuté desky. Ostatní překlady jsou z nosných překladů Porotherm řady KP. 

Schodiště v objektu je dvouramenné monolitické z betonu třídy C25/30 a oceli 

B500B. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá se sklonem jednotlivých 

střešních rovin 3 % a s hydroizolační vrstvou z PVC-P fólie. Tepelná izolace na 

střeše je řešena tepelněizolačními deskami z EPS stejně jako spádová vrstva. 

Podlahy jsou řešeny jako plovoucí, viz příloha D.1.1.17 – Výpis skladeb konstrukcí. 

Výplně okenních otvorů jsou řešeny plastovými okny s izolačním trojsklem, a jako 

výplň dveřního vstupního otvoru jsou navrženy hliníkové vchodové dveře 

s izolačním trojsklem, viz příloha D.1.1.18 – Výpis výplní otvorů. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce byly navrženy tak, aby nedošlo v průběhu výstavby a 

následného užívání ke ztrátě stability, nepřípustnému přetvoření, kmitání konstrukce 

či jinému destruktivnímu poškození, které by mohlo vyvolat v krajním případě 

zřícení stavby. Stavební konstrukce byly navrženy v souladu s technickými listy 

výrobců jednotlivých materiálů.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení 

Navrženy jsou přípojky inženýrských sítí pro vodu, NN, plyn, sdělovací kabely 

a kanalizaci splaškovou. Vytápění objektu je řešeno ústředním systémem vytápění, 

za pomoci dvou plynových kondenzačních kotlů, které se nacházejí v technické 
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místnosti v suterénu domu a jsou zaústěny do systémového komínového tělesa.  Ke 

kotlům bude připojen externí zásobník teplé vody. Vytápění bude zajištěno 

deskovými otopnými tělesy v jednotlivých místnostech.  

V případě nesplnění požadavků pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

by se vytápění řešilo za pomoci tepelného čerpadla, opatřeného zásobníkem pro 

teplou vodu a případným dohřevem za pomoci elektrokotle. Posouzení vhodného 

řešení až na základě vyhodnocení PENB. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V objektu se nachází tyto technická a technologická zařízení: plynový kotel, 

(tepelné čerpadlo), akumulační nádrž, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, 

plynovod, vodovod, vytápění, větrání, elektroinstalace. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné příloze, viz příloha 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavební konstrukce v objektu splňují požadavky z hlediska tepelné ochrany 

budov dle ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: 

Požadavky.  

Objekt splňuje podmínky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

z hlediska obálky budovy.  

Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – úsporná. 

Podrobně viz příloha č. 6 – Stavební fyzika. 

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

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.)  

Větrání:  

Obytné místnosti jsou větrány přirozeně. Místnosti s WC jsou odvětrány nuceně 

za pomoci radiálních ventilátorů vedoucích do stoupacího sběrného potrubí 

vyústěného nad střechu budovy. Větrání koupelny a odvod znehodnoceného 

vzduchu od digestoře je řešeno centrálním větracím systémem. Na konci stoupacího 

sběrného potrubí na střeše je umístěn centrální ventilátor, který bude podle 

požadavků ovládán hygrostaty, termostaty, čidly CO2, a případně bude doplněn o 

doběhové spínače a spínače trvalého snížení větrání.  
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Vytápění:  

O vytápění se starají dva plynové kondenzační kotle umístěné v technické 

místnosti v suterénu budovy. Vytápění je řešeno ústředním systémem vytápění.  

Navržena jsou desková otopná tělesa.  

Osvětlení:  

Místnosti jsou osvětleny především přirozeně okny. Umělé osvětlení bude 

zajištěno svítidly. 

Zásobování vodou:  

Je realizováno za pomoci nové přípojky napojené na veřejný vodovod. 

Odpady:  

Navržena je zpevněná plocha, na které se budou nacházet nádoby na komunální 

odpad. Tyto odpady budou likvidovány za pomoci správců komunálních odpadů. 

Vibrace, hluk, prašnost:  

Objekt nebude zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle zjištěných radonových map spadá území do kategorie s nízkým radonovým 

indexem. Objekt bude chráněn dvěma hydroizolačními asfaltovými pásy, které plní 

zároveň funkci hydroizolace spodní stavby.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Nebyl zjištěn žádný zdroj bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Dle ČSN EN 1998-1 se zájmové území nachází v oblasti s nízkou seizmicitou. 

Seizmická oblast je 0,05.g a referenční špičkové zrychlení podloží agR = 0,49 m/s2.  

Z tohoto důvodu se nenavrhují žádná opatření. 

d) ochrana před hlukem 

Ohranou před hlukem z vnějšího prostředí zajišťují stavební konstrukce 

z materiálů, splňující požadovaná kritéria na neprůzvučnost. Objekt nevyžaduje 

žádná speciální opatření proti hluku, z důvodu nevyskytujícího se zdroje hluku, který 
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by přesahoval hygienické limity. Orientačně byla vypočítána ekvivalentní hladina 

akustického tlaku zvuku v chráněném venkovním prostoru druhého navrženého 

bytového domu, kde však hygienické limity splněny nejsou. Z tohoto důvodu byla 

navržena protihluková stěna, viz složka č. 6 – Stavební fyzika, příloha č. 6 – 

Akustika. 

e) protipovodňová opatření 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

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

V daném území se nevyskytují. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno na severní straně 

pozemku. Na již existující technickou infrastrukturu nacházející se na ulici Kálalova 

budou zhotoveny přípojky splaškové kanalizace, vody, plynu, NN a sdělovacích 

vedení, viz výkres C.2 - Koordinační situační výkres. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem bakalářské práce. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Pozemek je ze západní strany lemován silnicí I. třídy (ulice Vsetínská), na 

kterou je napojena vedlejší komunikace (ulice Kálalova), lemující severní stranu 

pozemku. Na tuto komunikaci bude napojeno parkoviště pro řešený bytový dům. 

Parkoviště má navrženo celkově 24 parkovacích míst, z toho 2 místa pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace (počet parkovacích míst je navržen pro 

dva bytové domy).  K těmto vyhrazeným stáním je navržen bezbariérový přístup 

z komunikace pro pěší. Šířka navržené komunikace pro pěší je široká 1,5 m čímž je 

zajištěno bezbariérové užívání komunikace vozíčkáři. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení projektovaného parkoviště bude na stávající ulici Kálalova, která se 

nachází severně od řešeného pozemku. Rozhledové trojúhelníky viz výkres C.2 – 

Koordinační situační výkres. 

c) doprava v klidu 

Na pozemku je navrženo parkoviště o celkovém počtu 24 parkovacích stání, 

z toho 2 místa jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

(počet míst je navržen pro dva bytové domy).  

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší ani cyklistické stezky se v blízkém okolí nevyskytují. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Po provedení všech stavebních prací se terén v okolí objektu vyrovná. Na tyto 

úpravy bude použita zemina vytěžená z výkopu. Nepředpokládá se s většími 

terénními úpravami.  

b) použité vegetační prvky 

Po provedení terénních úprav dojde ke zpětnému vysetí travního semene a je 

plánováno vysázení nových stromů v oblasti dětského hřiště. Vysazení proběhne 

mimo ochranná pásma inženýrských sítí.  

c) biotechnická opatření 

Nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 

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

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

Provozem objektu nebude negativně ovlivňováno životní prostředí v blízkém 

okolí.  

Pro uložení komunálního odpadu jsou navrženy zpevněné plochy umístěné 

v blízkosti bytového domu. Nakládání s odpady bude probíhat dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.  
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

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

apod. 

V okolí stavby se žádná položka z výčtu nevyskytuje. Stavba nemá negativní 

vliv na ekologické funkce a krajinné vazby. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na tyto chráněná území. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Nedošlo k zohlednění podmínek závazného stanoviska. 

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Vznikají ochranná pásma od navržených přípojek technické infrastruktury, 

které musí odpovídat normovým požadavkům. Jiná ochranná či bezpečnostní pásma 

nejsou známy. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba vzhledem ke svému charakteru a účelu nebude zdrojem jakékoliv 

negativní zátěže pro okolí. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Staveniště bude mít zajištěno přívod elektrické energie a vody provizorním 

napojením na stávající instalace. Potřebné hmoty a materiály budou uloženy na 

staveništi na zpevněných skládkách dle navrženého zařízení staveniště. 
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b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda bude na staveništi přirozeně vsakována do zeminy. Při 

nedostatečném vsakování nebo při přívalových deštích bude nutné vodu odčerpávat 

mimo staveniště.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude řešen z přilehlé ulice Kálalova v místě budoucího 

vjezdu na parkoviště. Staveniště bude mít dále provedený přívod elektrické energie 

a vody provizorním napojením na stávající vedení. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu provádění stavby je předpoklad zvýšené hladiny hluku, vibrací a 

zvýšené prašnosti. Tuto skutečnost je potřeba minimalizovat. Stavební práce budou 

probíhat v denních hodinách, přičemž práce přesahující určitou hladinu hluku budou 

prováděny ve stanoveném časovém rozpětí. 

Během výstavby je také nutné předejít znečištění veřejných komunikací od 

strojů jejich pravidelným čištěním. 

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

dřevin 

Staveniště bude během výstavby dočasně oploceno plotem výšky min. 1,8 m, 

z důvodu oddělení staveniště od okolí a proti vniknutí neoprávněných osob. 

Na pozemku se nachází zpevněná plocha sloužící jako parkoviště. Tato plocha 

je určena k demolici (demolice není součástí této práce). Na jižní straně pozemku se 

vyskytují smíšené stromy a keře, které budou odstraněny jen v nezbytně požadované 

míře. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Zábory nejsou požadovány. Staveniště bude vymezeno hranicemi stavebního 

pozemku investora, na parcele č. 1093. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou třeba řešit bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výrobě, jejich 

likvidace 

Při výstavbě objektu budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno dle 

zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
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Přehled vznikajících stavebních odpadů při výstavbě: 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sk 

15 01 02 Plastové obaly  O Sk 

15 01 03 Dřevěné obaly O Sk 

17 01 01 Beton O Sk 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Sk 

17 02 01 Dřevo O R 

17 02 02 Sklo O R 

17 02 03 Plasty O R 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O R 

17 04 05 Železo a ocel O V 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Sk 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
O Sk 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
O Sk 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O R 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Sk 

Pozn: 

O… odpady bez nebezpečných vlastností 

R… určeno k recyklaci 

V… odvezeno do sběrných surovin 

Sk… odvoz na skládku 

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

S přísunem zemin se nepředpokládá. Před započetím výkopových prací 

proběhne skrývka ornice v mocnosti zhruba 200 mm, která bude uložena na 

stavebním pozemku a následně bude využita při zpětných terénních úpravách. 
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Vykopaná zemina ze stavební jámy a z jednotlivých základových rýh, která 

nebude využita, bude odvezena na skládku. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba bude zhotovitelem prováděna tak, aby nebylo narušeno životní prostředí. 

Zejména tedy dojde k regulaci hlučnosti. Toho bude dosaženo určením povolené 

pracovní doby. Dojde ke snížení prašnosti (např. kropením). Musí být zajištěno 

včasné očištění stavebních strojů, veřejných ploch či komunikací, na které stavební 

stroje vjíždějí. Vzniklé odpady ze stavby budou tříděny a ekologicky recyklovány či 

odváženy na skládku. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré stavební a montážní práce musejí být prováděny dle platných 

technických, technologických a bezpečnostních předpisů a ustanovení dle ČSN. 

Pracovníci musejí být seznámeni s předpisy BOZP a jsou povinni užívat OOPP.  

Stavební práce musejí dodržovat a respektovat zejména: 

• nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích ve znění pozdějších předpisů.  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba neovlivní bezbariérové užívání okolních staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místní komunikace bude v obou směrech opatřena dopravním značením 

„Výjezd a vjezd vozidel stavby“. Vozidla musejí být před výjezdem ze staveniště 

řádně očištěna. Zvláštní dopravně inženýrská opatření stavbou nebudou vznikat. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou vyžadovány. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby:  7/2021 

Předpokládané dokončení stavby:  5/2023 
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Postup výstavby: 

- Vytyčení stavby, zemní práce 

- Základové konstrukce 

- Hrubá stavba 

- Střešní plášť 

- Osazení výplní otvorů 

- Vnitřní omítky + kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 

- Realizace podlah 

- Malby a dokončovací práce 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťová voda z ploché střechy bude vsakována pomocí galerie vsakovacích 

bloků do přilehlé zeminy za projektovaným bytovým domem, kam budou svedeny i 

odpadní dešťová potrubí od anglických dvorků. Voda z prostoru parkoviště bude 

svedena pod toto parkoviště a vsakována taktéž pomocí galerie vsakovacích bloků. 

Dešťová voda z chodníků bude volně zasakována do zeleně.  

Byl proveden orientační návrh vsakovacích zařízení, na základě předpokládané 

propustnosti podloží. Před realizací je nutné provést geologický průzkum a ověřit 

propustnost zeminy vsakovací zkouškou.  
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D Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Bytový dům je určen pro trvalé bydlení. Je navržen jako samostatně stojící budova 

trvalého charakteru s částečným podsklepením, třemi nadzemními podlažími a plochou 

střechou. V podzemním podlaží se nachází domovní vybavení, jako sklepní kóje pro byty, 

technická místnost a sušárna. V prvním nadzemním podlaží je situována kočárkárna 

s kolárnou, úklidová místnost a 3 bytové jednotky. Ve druhém a třetím patře je shodně po 

třech bytových jednotkách. Celkem se v budově nachází 9 bytových jednotek. 

 

Výměra pozemku:   4619 m2 

Zastavěná plocha:   329,53 m2 

Obestavěný prostor:   3687,34 m3 

Celková užitná plocha:   983,74 m2 

Počet funkčních jednotek:  9 jednotek 

Projektovaný počet osob:  25 osob 

Výška atiky:    9,53 m (od projektované 0,000) 

Počet parkovacích stání:   24 

 

Složení bytů:      

1NP:     Byt č. 1 – 3+kk     

Byt č. 2 – 1+kk 

Byt č. 3 – 2+kk  

2NP:     Byt č. 4 – 3+kk 

      Byt č. 5 – 1+kk 

      Byt č. 6 – 3+kk 

3NP:     Byt č. 7 – 3+kk 

Byt č. 8 – 1+kk 

      Byt č. 9 – 3+kk 
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Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

Budova je obdélníkového půdorysu s uskočenou střední částí hmoty budovy. 

Rozměry činí 26,10 m x 13,75 m. Výška atiky se nachází 9,53 m od 0,000 (úroveň čisté 

podlahy). Líc bytového domu se nachází ve vzdálenosti 8 m od severní hranice pozemku. 

Objekt má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Střecha je řešena jako 

jednoplášťová plochá.  

Barevně je budova koncipována do dvou barev – šedé a bílé. Navržen je šedý odstín 

soklu z marmolitu a šedé rámy oken a vstupních dveří. Velká část fasády je tvořena bílou 

barvou, přičemž střední hmota budovy a předsazené konstrukce balkonů jsou navrženy 

jako šedé. Na bílých plochách fasády se navíc nachází svislé a vodorovné šedé pruhy, 

které dotváří architektonický výraz budovy. Okenní otvory jsou vyplněny plastovými 

okny v barvě antracitové šedi. Vchodové dveře jsou hliníkové taktéž v této barvě. 

Balkonová zábradlí jsou z nerezové konstrukce, vyplněné čirým bezpečnostním sklem. 

Bezbariérově je řešen vchod do budovy, společné prostory a domovní vybavení 

(kočárkárna, kolárna) v prvním patře dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bytové jednotky 

bezbariérově řešeny nejsou, jelikož nebyly investorem požadovány.  

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Příjezd k objektu je navržen ze severní strany z přilehlé ulice Kálalova. Parkovací 

stání jsou umístěna na západ od řešeného objektu. 

Bytový dům má tři nadzemní podlaží a je částečné podsklepen. V domě se nachází 

celkem 9 bytových jednotek. 

Vstup do objektu je situován ze severní strany přímo do prvního nadzemního 

podlaží. První nadzemní podlaží je tvořeno 3 byty (1+kk, 2+kk, 3+kk), úklidovou 

místností a kočárkárnou spojenou s kolárnou. Druhé a třetí nadzemní podlaží je totožné, 

přičemž v každém z nich jsou situovány 3 bytové jednotky (1+kk, 2x 3+kk) s balkóny. 

Suterén domu je tvořen technickou místností, sušárnou, skladem pro údržbu domu a devíti 

kójemi. Přístup do bytů je ze společné chodby, která navazuje na dvouramenné schodiště, 

spojující jednotlivá podlaží.  

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

• Zemní práce 

Na pozemku je uvažováno se zeminou pevné konzistence – hlínou písčitou. Stavební 

práce započnou odstraněním ornice tloušťky zhruba 200 mm, která bude uložena na 

stavebním pozemku a následně bude využita při zpětných terénních úpravách. Poté bude 

proveden výkop stavební jámy a následně jednotlivých rýh pro základové pasy. Musí být 

dodržen přípustný sklon svahu pro vyskytující se zeminu. Pro daný případ je to 1:1 

(poměr výšky k délce svahu). Vykopaná zemina, která nebude využita bude odvezena na 
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skládku. Základová spára musí být začištěná, suchá a musí být před betonáží převzata 

geologem a statikem.  

• Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou tvořeny základovými pasy z prostého betonu třídy 

C20/25. Předběžný návrh rozměrů pasů viz příloha S.16 Výpočet základů. Před betonáží 

se do základových spar uloží zemnící pásky z FeZn, které budou vytaženy nad úroveň 

terénu pro napojení hromosvodu (přesná specifikace dle projektu elektroinstalací – 

neřešeno).  

Podkladní betonová deska je navržena tloušťky 150 mm z betonu C20/25 vyztužena 

kari sítí ⌀6 mm s oky 150x150 mm. 

Hydroizolační vrstva spodní stavby je navržena ze dvou SBS modifikovaných 

asfaltových pásů, kde spodní pás má nosnou vložku ze skleněné tkaniny a horní pás 

z polyesterové rohože. Tyto vrstvy budou nataveny na podklad, který bude předem 

opatřený asfaltovou penetrační emulzí. 

• Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdivo v suterénu je z betonových tvárnic ztraceného bednění, 

vylitých betonem třídy C20/25 a vyztužených ocelí B500B.  

Nosné obvodové zdivo v nadzemních podlažích a vnitřní nosné zdivo v podzemním 

podlaží tvoří cihelné tvárnice Porotherm 30 Profi, rozměru 247x300x249 mm, pevnosti 

v tlaku P15, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi.  

Vnitřní nosné zdivo v nadzemních podlaží je z cihelných tvárnic Porotherm 30 AKU 

SYM, rozměru 247x300x249 mm, pevnosti v tlaku P15, zděných na cementovou maltu 

M10. 

• Svislé nenosné konstrukce 

Nenosné příčkové zdivo v podzemním podlaží a v prostorech domovního vybavení 

v prvním nadzemním podlaží je tvořeno z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 Profi, 

rozměru 497x115x249 mm, zděných na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. 

Nenosné příčkové zdivo v nadzemních podlažích je tvořeno z cihelných tvárnic 

Porotherm 11,5 AAKU, rozměru 497x115x238 mm, zděných na cementovou maltu M10. 

• Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovnou nosnou konstrukci jednotlivých podlaží tvoří vetknuté monolitické 

železobetonové desky o tloušťce 200 mm. Stropní konstrukce jsou z betonu třídy C25/30 

a výztuže B500B.  
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• Překlady 

V obvodových stěnách tvoří železobetonový věnec překlad nad otvory. U vnitřních 

nosných stěn jsou použity cihelné překlady Porotherm KP 7. Překlady nad příčkami jsou 

tvořeny z keramických plochých překladů Porotherm KP 11,5.  

• Schodiště 

V objektu je navrženo dvouramenné monolitické deskové schodiště ze železobetonu, 

podporované podestovými nosníky. Každé rameno je tvořeno devíti stupni, přičemž 

výška stupňů u schodiště vedoucího z podzemního podlaží do prvního nadzemního 

podlaží je jiná než u zbylých schodišťových ramen, z důvodu rozdílné konstrukční výšky. 

Šířka schodišťového ramene je 1200 mm, stejně jako šířka mezipodesty. 

• Komín 

Pro odvod spalin je navržen jednoprůduchový vícevrstvý izolovaný komín systému 

SCHIEDEL Absolut s tenkostěnnou keramickou vložkou. Vnitřní průměr vložky je 180 

mm. Vnější rozměr tvarovky je 360x360 mm. Komínové těleso bude oddilatováno od 

přilehlých konstrukcí pomocí nehořlavého materiálu tl. 30 mm (např. kamenná vlna 

ROCKWOOL). Výška komínu nad atikou je 1000 mm. Komínový plášť bude 

z vláknitého betonu rozměru 490x490 mm. 

• Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová nepochozí střecha s klasickým 

pořadím vrstev. Tepelná izolace je složena ze 3 vrstev tepelněizolačních desek 

z expandovaného polystyrenu EPS 100, které budou pokládány s vystřídáním spár. Spád 

3 % bude docílen pomocí spádových desek, které se nacházejí mezi dvěma vrstvami 

tepelné izolace. Hydroizolační vrstva je z jednovrstvé povlakové krytiny na bázi PVC-P, 

vyztužená polyesterovou mřížkou. Hydroizolační vrstva je mechanicky kotvena. 

• Podlahy 

Podlahy v bytových jednotkách jsou navrženy jako těžké „plovoucí“. Nášlapnou 

vrstvu tvoří keramická dlažba, laminátová podlaha a textilní podlahovina. Skladby podlah 

jsou navrženy tak, aby byly splněny jak tepelně technické požadavky, tak požadavky na 

zvukovou izolaci. Rozvody topení je zamýšleno vézt ve vrstvě tepelné izolace 

z expandovaného polystyrenu. Podrobně viz příloha D1.1.17 – Výpis skladeb konstrukcí. 

• Tepelné izolace  

Zateplení objektu je provedeno z certifikovaného zateplovacího systému ETICS. 

Tepelným izolantem v tomto systému je expandovaný polystyren EPS 100F tl. 200 mm. 

Suterénní zdivo a soklová část jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem Styrodur 3000 
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CS tl. 140 mm. Zateplení spodního povrchu stropní konstrukce v suterénu je z čedičové 

minerální vlny tl. 100 mm, která je přetažena o 500 mm na svislé suterénní zdivo. Tepelná 

izolace v konstrukci střechy je tvořena třemi vrstvami tepelněizolačních desek 

z expandovaného polystyrenu EPS 100. Podrobně viz příloha D.1.1.17 – Výpis skladeb 

konstrukcí. 

• Akustické izolace 

V konstrukcích podlah jsou jako akustická izolace použity zvukově izolační desky 

z expandovaného polystyrenu EPS. Podrobně viz příloha D.1.1.17 – Výpis skladeb 

konstrukcí. 

• Výplně otvorů 

Okna bytového domu jsou navržena jako plastová se zasklením izolačním trojsklem. 

Vstupní dveře do objektu jsou hliníkové dvoukřídlé v rámové zárubni, taktéž zasklené 

izolačním trojsklem. Vstup na balkóny je řešen pomocí plastových, zdvižně posuvných 

dveří s jedním posuvným křídlem, které jsou zaskleny izolačním trojsklem. Interiérové 

dveře budou z dřevotřískových desek v ocelových a obložkových zárubních. Podrobně 

viz příloha D.1.1.18 – Výpis výplní otvorů.  

• Povrchové úpravy 

Podkladem vnější fasádní omítky jsou tepelně izolační desky z expandovaného 

polystyrenu, na kterých je nanesena jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na 

bázi cementu nerezovým hladítkem. Následuje zatlačení výztužné síťoviny do stěrky a 

zatření. Poté se nanese probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze a nakonec 

probarvená pastovitá silikátová omítka. Sokl bude opatřen dekorativní omítkou 

obsahující organické pojivo. 

Vnitřní omítky budou vápenocementové o tloušťce minimálně 10 mm s podkladní 

vrstvou tvořenou cementovým přednástřikem. Podrobně viz příloha D.1.1.17 – Výpis 

skladeb konstrukcí. 

• Klempířské výrobky 

Výpis klempířských výrobků viz příloha D.1.1.19 – Výpis klempířských výrobků. 

• Plastové výrobky 

Výpis plastových výrobků viz příloha D.1.1.20 – Výpis plastových výrobků. 

• Zámečnické výrobky 

Výpis zámečnických výrobků viz příloha D.1.1.21 – Výpis zámečnických výrobků. 
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• Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou navrženy jako pochozí a pojízdné ze zámkové betonové 

dlažby. Podrobně viz příloha D.1.1.17 – Výpis skladeb konstrukcí. 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba a všechny její konstrukční prvky jsou navrženy, a musí být prováděny 

v souladu s platnými vyhláškami a normami.  

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – 

popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí 

• Tepelná technika 

Stavební konstrukce v objektu splňují požadavky z hlediska tepelné ochrany budov 

dle ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Objekt 

splňuje podmínky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie z hlediska obálky 

budovy.  

Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – úsporná. Průměrný součinitel prostupu 

tepla Uem = 0,26 W/m2.K. 

Podrobně viz příloha č. 6 – Stavební fyzika.  

• Denní osvětlení 

Všechny posuzované místnosti vyhovují požadavků jak na minimální, tak i průměrné 

hodnoty činitele denní osvětlenosti dle ČSN 73 0580-2:2007 ve znění změny  

Z1:2019 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

Podrobně viz příloha č. 6 -Stavební fyzika. 

• Proslunění a oslunění 

Všechny obytné jednotky splňují požadavek normy, kde musí být alespoň jedna 

obytná místnost prosluněna.  

Podrobně viz příloha č. 6 -Stavební fyzika. 

• Akustika 

Normativní požadavky z akustického hlediska jsou u posuzovaných stavebních 

konstrukcí dodrženy, a vyhoví tak požadavkům ČSN 73 0532:2020 Akustika – Ochrana 

proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a 

výrobků – Požadavky.  

Splněn je také požadavek na ekvivalentní hladinu akustického tlaku zvuku 

v chráněném venkovním prostoru stavby LAeq,T dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 241/2018 Sb. 

Podrobně viz příloha č. 6 -Stavební fyzika. 
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Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Objekt je navržen dle platných norem a vyhlášek. Požárně bezpečností řešení viz 

příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Navržené materiály budou mít příslušné atesty a certifikáty. 

Stavební práce budou prováděny schválenými technologickými postupy, dle 

projektové dokumentace.   

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

Nejsou navrženy žádné netradiční technologické postupy, ani nejsou vyžadovány 

zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Není požadováno vypracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

Nepožadují se kontroly nad rámec povinných kontrol stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami. 

Výpis použitých norem 

viz Seznam použitých zdrojů. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby bytového domu. 

Prvotním krokem bylo vhodné umístění stavby na pozemku. Následovala tvorba 

dispozičního uspořádání jednotlivých podlaží s volbou konstrukčního systému. 

S přihlédnutím k velikosti pozemku byly navrženy dva bytové domy, společně 

s parkovacími místy a dětským hřištěm k užití pro obyvatele těchto domů. Po schválení 

dispozic se postupně pokračovalo na tvorbě projektové dokumentace pro provádění 

stavby. Oproti původnímu návrhu došlo ke změně velikosti oken a balkónů, z důvodu 

nedostatečného denního osvětlení. 

Při tvorbě bakalářské práce jsem vycházel z platných norem, vyhlášek a ze získaných 

poznatků za dobu studia.  
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FAST  Fakulta stavební 
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VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 

BP  bakalářská práce 

BD  bytový dům 

DSP   dokumentace stavebního povolení 

PD  projektová dokumentace 

ČSN   česká technická norma 

ÚP  územní plán 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 
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č.   číslo 

ozn.  označení 

kce  konstrukce 

pozn.   poznámka 

např.  například 

tab.   tabulka 

vyhl.  vyhláška 

Sb.  sbírka zákonů 

k.ú.  katastrální území  

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

m n.m.  metrů nad mořem 

S.R.  srovnávací rovina 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

SO  stavební objekt 

EPS  expandovaný polystyren 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton  

HI  hydroizolace 

TI  tepelná izolace 

RAL  vzorník barev, celosvětově uznaný standart 

DN  jmenovitá světlost 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

RŠ  revizní šachta 

HVŠ  hlavní vstupní šachta 

VŠ   vodoměrná šachta 

NZEB  budova s téměř nulovou spotřebou energie 

PÚ  požární úsek 

REI  požární odolnost 

pv  výpočtové požární zatížení [kg.m-2] 

PHP  přenosný hasící přístroj 

NÚC  nechráněná úniková cesta 
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tl.  tloušťka 

d  tloušťka 

h  požární výška objektu [m] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

𝛳ai  teplota vnitřního vzduchu [°C] 

𝛳si  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]  

𝛳se  vnější povrchová teplota konstrukce [°C]  

𝛳i  návrhová vnitřní teplota (v zimním období) [°C] 

𝛳e  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

R  tepelný odpor vrstvy konstrukce [m2.K/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2.K/W] 

Rse  odpor pří přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2.K/W] 

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

λ  součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 

sd  ekvivalentní difuzní tloušťka [m] 

U  součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/m2.K] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2.K] 

Uw  součinitel prostupu tepla výplní otvorů [W/m2.K] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W/m2.K] 

Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 
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