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ABSTRACT  
The subject of the bachelor thesis is to develop project documention for object at 
the realization of building faze. The solve object is a detached apartment building 
with 3 above ground floors and 1 underground floor. The building is designed at flat 
terrain in marginal, growing part of town Frýdek-Místek. In the new builing is draft 
altogether 5 housing units with diferent size and disposition with total capacity 
12 individuals. The foundation structure is chosen in the form of foundation strips. 
The walls are masonery-like made from ceramic blocks. Ceilling constractions are 
projected as cast-in-place reinforced concrete ceiling. The objekt is covered by 
single-skin flat roof. In the first and second floor is over the hole east, south and west 
part balcony. In the ground floor is in the same position terasse. Insulation of the 
building is thought as contact system ETICS. 

KEYWORDS 
Apartment building, Masonry Structures, Flat Roof, Foundation Strips, Reinforced 
concrete ceiling, Balcony, Terrace 

 

ABSTRAKT 
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace objektu 
ve fázi pro provedení stavby. Řešeným objektem je samostatně stojící bytový dům o 
3 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Budova je navrhována na rovinatém pozemku 
v okrajové, rozvíjející se části města Frýdek-Místek. V novostavbě je koncipováno 
dohromady 5 bytových jednotek o různých velikostech a dispozicích s celkovou 
kapacitou 12 osob. Základová konstrukce je volena ve formě základových pasů. Stěny 
jsou zděné z keramických bloků. Stropní konstrukce jsou projektovány jako 
monolitické železobetonové desky. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 
střechou. V druhém a třetím podlaží se podél celé východní, jižní a západní strany ční 
balkón. V prvním podlaží je ve stejné pozici terasa. Zateplení budovy se uvažuje 
kontaktním systémem ETICS. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Bytový dům, zděné konstrukce, plochá střecha, základové pasy, železobetonové 
stropní desky, balkóny, terasa 
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1. ÚVOD 
 

2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
 

A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby    
 

SO 01 BYTOVÝ DŮM 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 
 Frýdek-Místek, ul. Nové Dvory-Podhůří, 73801 

k. ú. Frýdek 
parcela č. 6684/4, 6684/5, 6684/12 

 
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 
 
 Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby pro výstavbu 
bytového domu. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
 

Adam Dvořák 
Čeladná 13 
73912 Čeladná 

 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
 

- 
 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
 
 - 
 
 
 



 

11 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba) 
 

Magdalena Strnadlová 
Autorizovaný projektant, ČKA 01 123 
IČO: 1234567 
Kunčice p. O. 91 
73913 Kunčice p. O. 

 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 
 

Magdalena Strnadlová 
Autorizovaný projektant, ČKA 01 123 
IČO: 1234567 
Kunčice p. O. 91 
73913 Kunčice p. O. 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
 

Magdalena Strnadlová 
Autorizovaný projektant, ČKA 01 123 
IČO: 1234567 
Kunčice p. O. 91 
73913 Kunčice p. O. 

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

SO 01 Bytový dům 
SO 02 Plochy pro parkování 
SO 03 Zpevněné plochy 
SO 04 Plochy pro ukládání odpadu 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
 Územní plán obce 
 Katastrální mapa pozemku a blízkého okolí 
 Geologický průzkum 
 Radonový průzkum 
 Posouzení z hlediska osvětlení a oslunění 
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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 budoucího objektu se nachází v jižní okrajové části města 
Frýdek-Místek. Na severu a východě se nalézají převážně rodinné domy, na západě nová 
zástavba řadových a bytových domů a na jižní straně je lesní porost s nedalekou řekou 
Morávkou. Pozemek je z velké části obdélníkového tvaru, rovinatý, svou kratší stranou 
umístěn k nové zástavbě řadových domů.  Na pozemku nejsou žádné stavby nebo 
stromové porosty, je osázen trvalým travním porostem. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, 28. října 117, 702 18, vydal územní rozhodnutí: Územní rozhodnutí ze dne 
21. 2. 2021; 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dle současného schváleného územního plánu města Frýdek-Místek, ze dne 
5. 3. 2020 se jedná o plochu označenou jako „Zastavitelná plocha“ určená pro bydlení. 
Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem města Frýdek-Místek. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nebyly vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 

 

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

 V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 Nadmořská výška: 305 m n.m. 

 Hloubka vrtu: 3,8 m 

 Kvartér: 3,8 (první hornina pod kvartérem – jílovec) 

 Hladina podzemní vody: 8 m 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 

Pozemek nepatří dle územního plánu obce do žádného ochranného pásma. 

 

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

 Objekt 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 nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové 
poměry v území. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Není potřeba pozemek nijak asanovat, nenachází se zde žádné stávající objekty 
ani dřeviny. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Koeficient zastavění pozemku 0,50. Výměra pozemku 3,66 ha. 

 

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

 Napojení stavebního pozemku na dopravní infrastrukturu je řešeno v západní části 
pozemku, kde se na jeho hranici nachází komunikace o šířce 7,5 m. Bude zde vytvořeno 
napojení o šířce 6 m pro vozidla a v horní části napojení o šířce 2 m pro pěší. Parkování 
bude zajištěno na pozemku s 8 parkovacími nekrytými místy na zpevněné ploše z toho 
jedno místo bude vymezeno pro bezbariérové užití. Přípojky na jednotnou kanalizaci, 
vodovod, plynovod, elektrickou energii a sdělovací vedení budou vybudovány na jižní 
straně pozemku z ulice Nové Dvory-Podhůří.  
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba nebude mít žádné věcné a časové vazby ani žádné podmiňující, vyvolané 
nebo související investice. 

 

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

 Parcela číslo 6684/4, k. ú. Frýdek. Majitelem je Josef Kocich, Nové Dvory-
Podhůří 2780, Frýdek-Místek 73801. 

Parcela číslo 6684/5, k. ú. Frýdek. Majitelem je Josef Kocich, Nové Dvory-
Podhůří 2780, Frýdek-Místek 73801. 

Parcela číslo 6684/12, k. ú. Frýdek. Majitelem je Josef Kocich, Nové Dvory-
Podhůří 2780, Frýdek-Místek 73801. 

 

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

 Na žádných pozemcích nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

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. 

 

b) účel užívání stavby 

 Jedná se o bytový dům s 5 byty, o 3 nadzemních podlažích a jednom podzemním 
podlaží. Objekt je určen k trvalému bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba má charakter trvalého objektu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Objekt je navržen v souladu s platnými normami a vyhláškami o obecných 
požadavcích na výstavbu a obecně technických požadavcích na stavby. 

 

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

 V projektové dokumentaci jsou splněny závazné stanoviska dotčených orgánů. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 

 Stavba není nijak chráněná podle jiných právních předpisů. 

 

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

 Zastavěná plocha: 276,23 m2 

 Obestavěný prostor: 1568,5 m3 

 Užitná plocha: 375,23 m2 

 Počet funkčních jednotek: 5 

 Počet podlaží: 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží 

 Užitná plocha jednotlivých bytů: 

  BYT 1: 51,78 m2 

BYT 2: 59,03 m2 

BYT 3: 57,54 m2 

BYT 4: 71,50 m2 

BYT 5: 135,38 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. 

 Výpočet potřeby vody:      

 Bytové jednotky:    35m3/rok/os.den tj. 100l/os.den 

 Počet obyvatel v domě:    12 osob 

 Průměrná denní potřeba vody:   1200 l/den 
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 Max. denní potřeba vody (koef. d=1,35):  1620 l/den = 0,016 l/s 

 Max. hodinová potřeba vody (koef. h=2,0):  0,036 l/s 

 

 Celková roční potřeba vody:   573,8 m3/rok  

 

 Předpokládané připojené spotřebiče: 

 Pračka:   2,2 kW x 5 ks        11 kW 

Osvětlení:   0,034 kW x cca 120 ks   4,08 kW 

Kuchyňské spotřebiče:       20,0 kW 

Ventilátory:           0,2 kW 

Ostatní spotřebiče:          5,0 kW 

Celkem:                   40,28kW 

 

Výpočet hlavního jističe před elektroměrem: 

I = P/U 

I = 56800/230 

I = 250 A 

 

 Výpočet produkce splašků: 

 Výtokové armatury  počet n  výpoč. odtoky [l/s]  ΣDU 

 

 Umyvadlo        6   0,5   3,0 

 Umývátko        2   0,3   0,6 

 WC         6   2,0             12,0 

 Dřez         5   0,8   4,0 

 Sprcha         5   0,6   3,0 

 Vana         1   0,8   0,8 

 Pračka         5   0,8   4,0 

 Celkem:         27,4 

 QTOT = K x √ΣDU = 0,5 x √27,4 = 2,62 l/s 
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 Produkce odpadů: 

  Stavba bude svým provozem produkovat pouze běžný komunální odpad. 
Na pozemku v horní severní části budou umístěny uzavíratelné kontejnery. Tento odpad 
bude odvážen v pravidelném intervalu specializovanou firmou zajišťující požadovaný 
svoz v okolí pozemku. 

 

 Energetická náročnost budov: 

  Navrhovaná novostavba je dle energetického štítku obálky budovy řazena 
do kategorie B – úsporná budova. 

  

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

 Předpokládaná doba výstavby objektu je 2 roky od vydání stavebního povolení. 
Předpokládaný začátek výstavby je v 2. polovině roku 2021. Přesné data určí dodavatel 
stavby dle časového harmonogramu. 

 

 Hlavní etapy stavby: 

  - vytýčení stavby a zemní práce 

  - základové konstrukce 

  - provádění hydroizolací 

  - výstavba suterénu 

  - výstavba 1.NP 

- výstavba 2.NP 

- výstavba 3.NP 

  - střešní konstrukce 

  - výplně otvorů, provedení instalací 

  - povrchové úpravy stěn (exteriér, interiér) 

  - provedení podlah 

  - dokončovací práce 
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j) orientační náklady stavby. 

Obestavěný prostor: 1568,5 m3 

 Orientační cena stavby je 13 532 832 Kč s DPH. 

 

Zemní práce (4%): 371 456 Kč 

Základy (12.5%): 1 298 300 Kč 

Hrubá stavba (konstrukce) (21.5%): 2 289 076 Kč 

Topení, voda a kanalizace (11.5%): 1 010 436 Kč 

Střecha (krov a krytina) (3%): 363 592 Kč 

Výplně otvorů (1%): 187 864 Kč 

Úpravy povrchů a podlahy (14.5%): 1 274 028 Kč 

Izolace tepelné a ostatní (4%): 351 456 Kč 

Instalace elektro a ostatní (10.5%): 922 572 Kč 

Dokončovací a ostatní práce (17.5%): 1 737 620 Kč 

Mezisoučet (stavební objekty celkem):  9 806 400 Kč 

 
Další náklady spojené s výstavbou: 

 
 

Průzkum a projektové práce (5% navíc): 490 320 Kč 

Náklady na umístění stavby a ostatní náklady (5% navíc): 490 320 Kč 

Rezerva (5% navíc): 490 320 Kč 

Celková cena bez DPH: 11 277 360 Kč 

DPH (20%): 2 255 472 Kč 

Celková cena s DPH: 13 532 832 Kč 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Navrhovaný objekt se nachází ve východní okrajové části města Frýdek-Místek. 
Stávající zástavba v okolí sestává ze starších rodinných domů a nových samostatně 
stojících domů a řadových domů. Byly zde nově přivedeny veškeré sítě a původní 
pozemky rozděleny na menší části.  

 Územní regulace a kompozice prostorového řešení jsou zahrnuty v platném 
územním plánu z roku 2020, která zahrnuje výkres základního členění, hlavní výkres, 
výkres technické a dopravní infrastruktury, výkres veřejně prospěšných staveb opatření a 
asanací.  

 Podmínky vyplývající z územního plánu jsou, že architektonické a hmotové řešení 
nesmí narušit charakter města. Koeficient zastavění pozemku bude max. 0,5. Tyto 
podmínky byly v návrhu splněny. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 Novostavba je řešena jako samostatně stojící bytový dům s třemi nadzemními a 
jedním podzemním podlažím. Půdorys je tvaru obdélníku. Hmotové řešení je tvaru 
kvádru. Ze tří stran objektu (východní, západní a jižní) jsou navrženy balkóny v 2. a 3. 
nadzemním podlaží a terasa v 1. nadzemním podlaží. Hlavní vstup je situován ze severní 
strany pozemku. Příjezdová a přístupová komunikace pro vozidla a pěší je situována 
v západní části pozemku. Materiály a jednotlivé prvky jsou voleny v jednoduchém a 
jednotném stylu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 V bytovém domě je 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. Suterén je zcela vyhrazen 
pro technické vybavení a potřeby vlastníků objektu. Nachází se zde technická místnost, 
skladovací kóje, hobby místnost a místnost pro setkávání vlastníků. Ve všech dalších 
podlažích se nalézají jednotlivé byty, s výjimkou přízemí, kde je kromě vstupních prostor 
také kočárkárna. Horizontální pohyb v objektu je zajištěn společnými chodbami a 
vertikální pohyb je zajištěn schodištěm a výtahem. 

 Hlavní vstup do domu je situován ze severní strany. Parkování a příjezd na 
pozemek je ze západní strany. 

 

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. 

 Novostavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstup bude proveden 
v bezbariérovém řešení, společné chodby disponují dostatečným manipulačním 
prostorem pro plné otočení vozíku o 360°. 
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Veškeré dveře, u kterých je to vyžadováno, budou o min. průchozí šířce 900 m. 
Výškové rozdíly nášlapných vrstev podlah budou max. 20 mm a povrch těchto 
nášlapných vrstev bude pevný, rovný a opatřen protiskluzovou úpravou (součinitel 
smykového tření min. 0,5; úhel kluzu min 10°). Na parkovací ploše bude vyhrazeno jedno 
bezbariérové parkovací místo o šířce 3500 mm a bude řádně označeno dopravní značkou 
a vodorovným značením. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

 Novostavba splňuje požadavky vyhlášky č. 322/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
Objekt je navržen a bude dbáno na provedení tak, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození (pádem, uklouznutím, nárazem 
atd.). Ochranné zábradlí výšky dle normových požadavků, bude zhotoveno všude tam, 
kde je nebezpečí pádu. 

Nášlapné vrstvy podlah budou provedeny z patřičných materiálů s protiskluzovou 
úpravou. Veškeré instalace a další zařízení, u kterých je to vyžadováno, budou 
podrbována pravidelné kontrole s vystavenými revizními zprávami a protokoly. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

 Novostavba je řešena jako samostatně stojící bytový dům s třemi nadzemními a 
jedním podzemním podlažím. Konstrukční systém je příčný a podélný zděný 
z keramických bloků o tl. obvodových nosných stěn 300 mm a tl. vnitřních nosných stěn 
250 mm s výjimkou suterénu, kde jsou obvodové stěny vyzděny z betonových bloků tzv. 
ztraceného bednění o tl. 300 mm. Tepelná izolace obvodových stěn bude zajištěna 
deskami z expandovaného polystyrenu v kontaktním zateplovacím systému. Tepelná 
izolace spodní stavby bude zajištěna deskami z extrudovaného polystyrenu. 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu a 
základovou podkladní deskou taktéž z prostého betonu. Hydroizolace a protiradonová 
izolace spodní stavby bude zajištěna pomocí hydroizolačních SBS modifikovaných 
asfaltových pásů. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami o 
tl. 250 mm. 

Střešní konstrukce je řešena jako plochá střecha jednoplášťová s klasickým 
pořadím vrstev. Hydroizolační souvrství je navrženo z SBS modifikovaných asfaltových 
pásů. Odvodnění střechy je tvořeno vpustí umístěnou uvnitř objektu procházející 
společnými prostorami. 

Okolo objektu je navržen okapový chodník šířky 500 mm z betonových dlaždic. 
Zpevněné plochy budou vybudovány také z betonových dlaždic. 
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Půdorysné řešení objektu je tvaru obdélníku o rozměrech 12,2 x 21,75 m. 
Konstrukční výšky všech pater vyjma suterénu je 3250 mm. Konstrukční výška suterénu 
je 3000 mm. Světlé výšky v obytných patrech jsou 2600 mm, v suterénu 2500 mm. 
Jsou dodrženy veškeré požadavky na min. světlé výšky místností, plochy a rozměry. 
Konstrukční řešení splňuje normové požadavky na tepelnou techniku, oslunění, 
proslunění a vzduchovou neprůzvučnost. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Při provádění zemních prací bude sejmuta ornice o tl. 250 mm a uskladněna na 
řešeném pozemku, kdy po dokončení výstavby bude použita ke konečným terénním 
úpravám. Výkopy budou řešeny pomocí svahování. Bude zhotovena jáma, výkop a rýhy 
pro provedení monolitických základových pasů a podkladních desek z prostého betonu 
C 20/25 pod veškerými obvodovými, vnitřními nosnými stěnami a pod prvními dvěma 
schodišťovými stupni a výtahovou šachtou. Bude provedena drenáž spodní stavby 
z důvodu proměnlivého geologického podloží. Dále bude provedena hydroizolace a 
protiradonová izolace spodní stavby z SBS modifikovaných asfaltových pásu GLASTEK 
AL 40 MINERAL a ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL. Hydroizolace bude vytažena 
min. 300 mm nad terén. 

 Obvodové zdivo suterénu bude vyzděno z bloků z vibrolisovaného betonu BEST 
o rozměrech 500x300x250 mm. Zdivo bude opatřeno tepelným izolantem 
z extrudovaného polystyrenu SYNTHOS XPS PRIME S 30 o rozměrech 1250x600x150 
mm. Vnitřní zdivo suterénu bude vyzděno z keramických bloků 
POROTHERM 25 PROFI o rozměrech 372x250x238 a POROTHERM 11,5 PROFI o 
rozměrech 497x115x249 mm na tenkovrstvou zdící maltu. 

 Obvodové zdivo v nadzemních patrech bude vyzděno z keramických bloků 
POROTHERM 30 PROFI o rozměrech 247x300x249 mm. Vnitřní zdivo bude vyzděno 
z keramických bloků POROTHERM 25 AKU SYM o rozměrech 372x250x238 a 
POROTHERM 11,5 AKU o rozměrech 497x115x249 mm na tenkovrstvou zdící maltu. 

 Stropní konstrukce budou provedeny o tl. 250 mm monoliticky za použití betonu 
C 25/30 a betonářské výztuže B500B s použitím systémového bednění. Veškeré návrhy 
a posouzení dle statika. 

 Veškeré překlady z keramických prvků POROTHERM K7 a 11,5. 

 Na střešní konstrukcí bude provedena tepelná izolace z grafitových desek 
z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS GREY 100 o rozměrech 2500x500x100 mm 
ve dvou vrstvách. Hydroizolační souvrství bude provedeno z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR A GLASTEK 30 STICKER PLUS. 

 Schodiště je navrženo jako dvouramenné pravotočivé, točící se kolem výtahové 
šachty. Bude provedeno monoliticky spolu se stropními deskami z betonu C 25/30 a 
opatřeno systémem SCHÖCK pro zlepšení akustických vlastností. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 Veškeré posouzení ze statického hlediska vyhovuje – dle návrhu statika. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

 Napojení na stávající sítě vedoucí v přilehlé komunikaci u řešeného pozemku, 
bude provedeno pomocí přípojek. Od připojovacích bodů budou provedeny rozvody sítí 
technické infrastruktury do bytového domu. 

 Odvod odpadních vod od jednotlivých zařizovacích předmětů je řešeno vnitřní 
splaškovou kanalizací. Odvod dešťových vod je řešen vnitřní dešťovou kanalizací. 
Odpadní vody splaškové kanalizace budou přivedeny do jednotné kanalizace. Odpadní 
vody dešťové kanalizace budou přivedeny do retenční nádrže, která bude umístěna na 
řešeném pozemku v jeho jihozápadní části. Drenážní systém bude proveden okolo celé 
budovy a bude přiveden do retenční nádrže a přiveden do jednotné kanalizace.  

 Budou provedeny rozvody pitné vody, zemního plynu, elektrické energie a 
sdělovacích sítí. Hromosvod bude osazen na ploché střeše a řádně uzemněn. 

 Vytápění v objektu je řešeno pomocí plynového kotle. Jednotlivé rozvody vedeny 
v instalačních šachtách. Veškeré rozvody vytápění vedeny v podlaze a nebo pod stropem 
suterénu. Vzduchotechnické rozvody vedeny v podhledech jednotlivých pater. Plynové 
rozvody vedeny v drážce ve zdivu. Kanalizační rozvody vedeny v instalačních 
předstěnách. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 Plynový kotel litinový Viadrus U22 

 Zásobníky teplé užitkové vody Dražice 

 Odvětrávání hygienických zařízení a digestoří 

 Autonomní detekce a signalizace kouře 

 Výtah LIFTCOMPONENTS MAXI  

  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
 Stavba je navržena v souladu s veškerými požárně bezpečnostními opatřeními viz 
příslušná část dokumentace ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
 Viz příslušná část dokumentace ve složce č. 6 Stavební fyzika.  
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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 objektu bude zajištěno přirozeným větráním okny. Větrání 
v hygienických prostorách bude zajištěno nuceně příslušnými zařízeními. Dveřní křídla 
v suterénu budou opatřena větracími mřížkami. Obytné místnosti vyhovují na přirozené 
osvětlení okny. Vytápěné prostory budou mít možnost regulace. Na pozemku je zajištěna 
vodovodní a plynová přípojka. Dále připojení na NN, sdělovací kabel a jednotnou 
kanalizaci. Odpady skladovány a odváženy z určeného místa na pozemku. 

Stavba nebude nijak zásadně negativně ovlivňovat okolní zástavbu z hlediska 
vibrací, hluku nebo prašnosti. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Základová část stavby opatřena protiradonovou izolací. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Projekt neřeší. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Projekt neřeší. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Pozemek je v dostatečné vzdálenosti od zásadních komunikací a objektů, které by 
negativně ovlivňovaly užívání stavby viz příslušná část dokumentace ve složce 
č. 6 Stavební fyzika. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Projekt neřeší. 
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Projekt neřeší. 

 

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

Novostavbu bude na stávající technickou infrastrukturu, které je vedena v přilehlé 
komunikaci v jižní části pozemku napojena pomocí přípojek. Na přípojku kanalizace 
bude osazena revizní šachta s čistící tvarovkou. Na vodovodní přípojku bude osazena 
vodoměrná šachta s vodoměrem. Přípojka plynu bude napojena přes skříň s hlavním 
uzávěrem plynu a plynoměrem. Přípojka elektrické energie bude zakončena skříní 
s pojistkami a elektroměrem. Přípojka sdělovacího vedení bude zakončena skříní 
s patřičnými zařízeními. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 Kanalizace: PVC KG DN 200 mm. 

 Vodovod: PE100 HDPE 50x4,6 mm. 

 Plynovod: NTL PE90. Bude instalován a plynoměr. 

 El. Energie: z přípojkové skříně bude napojen elektroměrový rozvaděč 
s elektroměrem a hlavním jističem v 1.NP a zde budou napojeny jednotlivé dílčí bytové 
elektroměry. 

 Sdělovací vedení: ve skříni v 1.NP budou napojena potřebná zařízení a dále budou 
odtud napojeny jednotlivé dílčí bytové zařízení. 

 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 Pozemek je v blízkosti komunikace III. třídy, která se napojuje na komunikaci 
II. Třídy a je dobře dostupný. Osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace budou 
mít k tomuto pozemku plný přístup. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nově navržená stavba se bude napojovat na stávající komunikaci přiléhající 
k západní straně pozemku pomocí nájezdu se zpevněných ploch o šířce 6 m a chodníku 
pro pěší ze zpevněných ploch o šířce 2 m. 
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c) doprava v klidu 

 Na pozemku je navrženo 7 parkovacích míst a jedno parkovací místo pro osoby 
se sníženou mobilitou. Tyto parkovací místa navazují na příjezdovou komunikaci viz 
výše. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Projekt neřeší. 

 

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

 Po dokončení výstavby bude sejmutá ornice (20 cm) vrácena zpět na pozemek 
v požadovaném terénním řešení dle výkresu osazení do terénu. Jiné rozsáhlé terénní 
úpravy se nebudou provádět. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Na pozemku se nenachází žádné stromové nebo keřové porosty. Stávající zeleň 
bude sejmuta spolu s ornicí. Po vrácení ornice na pozemek bude zasazen nový travní 
porost, drobné keře a stromy. Keře budou sázeny do jamek o hloubce cca 50 cm. Stromy 
o velikosti kmene 15 cm a výšce cca 150 cm budou sázeny do jamek o hloubce 70 až 
80 cm a ukotveny kůly. 

 

c) biotechnická opatření 

Projekt neřeší. 

 

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

 Navrhovaná stavba nebude nijak negativně ovlivňovat ovzduší, znečišťovat vodní 
hospodářství ani půdní zdroje. Provozem stavby nedojde k žádné hlukové zátěži okolí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Žádné dřeviny, památné stromy, rostliny nebo živočichové podléhající ochraně, 
se na řešeném pozemku nenacházejí. Výstavbou nevznikne přerušení ekologických vazeb 
v krajině. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Projekt neřeší. 

 

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

 Projekt neřeší. 

 

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 

 Projekt neřeší. 

 

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

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 Projekt neřeší. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Součástí navrhovaného objektu nejsou žádné stavby nebo zařízení k civilní obraně 
obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Přípojky pro staveniště budou provedeny (elektrická energie, vodovodní přípojka 
a přípojka na kanalizaci) dočasně na jižní straně pozemku. Sítě budou patřičně označeny. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Staveniště bude dočasně odvodněno drenážním systémem. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude dočasně napojeno na pozemek z jižní strany v blízkosti připojení 
na inženýrské sítě. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Veškeré zařízení a dočasné stavby sloužící pro výstavbu objektu budou umístěny 
přímo na řešeném pozemku. Nákladní automobily a ostatní technika bude vjíždět na 
pozemek z přiléhající komunikace a může dojít k částečnému omezení provozu. Vliv na 
okolní stavby a pozemky bude minimální. 

 

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

 Staveniště bude zajištěno patřičným oplocením o min. výšce 1,8 m 
s uzamykatelným systémem. Žádné asanace, demolice nebo kácení dřevin nebude na 
pozemku prováděno. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Dočasné zábory pro výstavbu na staveništi budou ve velmi malém rozsahu. Žádné 
trvalé zábory nebudou v okolí pozemku řešeny. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Žádné bezbariérové obchozí trasy nebudou vyžadovány. 

 

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

 Veškeré vyprodukované odpady budou ze staveniště odváženy na skládku nebo 
do třídíren odpadu. Kontejnerová hygienická zařízení budou napojena na jednotnou 
kanalizaci. 

 

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

 Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro provedení základové 
konstrukce, drenážního systému a vyrovnání terénu. Vykopaná zemina bude po dobu 
výstavby skladována na řešeném pozemku.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při výstavbě budou dodržovány veškeré pracovní postupy. Materiály nebo 
zařízení, která by mohla negativně ovlivňovat životní prostředí budou skladovány a bude 
s nimi nakládáno v souladu specifikace výrobce. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Při práci na staveništi bude dbáno na dodržování všech opatření. Za bezpečnost 
bude odpovídat příslušný hlavní zhotovitel stavby. 

  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nevznikají žádné potřebné úpravy pro bezbariérové užívání. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Projekt neřeší. 

 

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

 Projekt neřeší. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Předpokládaná doba výstavby objektu je 2 roky od vydání stavebního povolení. 
Předpokládaný začátek výstavby je v 2. polovině roku 2021. Přesné data určí dodavatel 
stavby dle časového harmonogramu. 

 Hlavní etapy stavby: 

  - vytýčení stavby a zemní práce 

  - základové konstrukce 

  - provádění hydroizolací 

  - výstavba suterénu 

  - výstavba 1.NP 

- výstavba 2.NP 

- výstavba 3.NP 

  - střešní konstrukce 

  - výplně otvorů, provedení instalací 

  - povrchové úpravy stěn (exteriér, interiér) 

  - provedení podlah 

  - dokončovací práce 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
 Dešťová voda z ploché střechy bude svedena vnitřnímu vtoky do retenční nádrže 
na pozemku. Vyústění drenážního systému bude také svedeno do retenční nádrže. Voda 
v této nádrži může být použita obyvateli domu. Na pozemku je navržena zeleň včetně 
stromů a keřů, pro lepší zadržení vody v krajině. 

C. Situační výkresy 
 
 Situace širších vztahů a koordinační situační výkres viz složka č. 2 Situační 
výkresy. 

D. Dokumentace objektů technických a 
technologických zařízení 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a Technická zpráva 

1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu. Objekt je určen 
k trvalému bydlení. V budově je navrženo 5 bytových jednotek. V prvním a druhém 
nadzemním podlaží jsou na každém patře 2 byty a v posledním nadzemním podlaží je 
1 byt. Projektovaná kapacita osob, které budou objekt užívat je 12 osob.  

2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
 Objekt disponuje jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Tvarem 
budovy je jednoduchý obdélník jak v půdoryse, tak v náryse. Návrh respektuje 
jednoduché, čisté linie. Základními povrchovými materiály jsou dřevo, sklo, ocel a beton. 
Tyto materiály jsou voleny v přírodních neutrálních barvách a vzorech. 

 Dispoziční řešení je voleno především vzhledem ke světovým stranám. Na severu 
je situován hlavní vstup do objektu a částečně ložnice a komory jednotlivých bytů. 
Východní, jižní a západní stranu lemuje v přízemí terasa a ve vyšších patrech balkóny. 
Na tyto plochy je vždy přístup z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a také 
z jednotlivých ložnic a v nejvyšším podlaží z dětského pokoje. V návrhu bylo přihlíženo 
k území, na kterém je stavba zamýšlena. Toto území má skoro až venkovský charakter, a 
proto byl brán zřetel na stávající uspořádání přírodních ploch a koridorů, zejména v jižní 
části oblasti. 

3. Bezbariérové užívání stavby 
 Veškeré společné prostory bytového domu mají bezbariérový přístup. 
Bezbariérové řešení jednotlivých bytových jednotek není předmětem bakalářské práce. 
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4. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 V suterénu objektu jsou situovány zejména společné prostory pro veškeré 
technologie, setkávání vlastníků a hobby místnost. Dále jsou zde také umístěny sklepní 
kóje. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup do budovy a kočárkárna. 
V prvních dvou nadzemních patrech jsou na jednom patře vždy 2 samostatné byty. 
V posledním podlaží je jen jeden byt. Na každém patře je navržena společná chodba, ze 
které je přístup do jednotlivých bytů, na schodiště a do výtahu. V posledním podlaží je 
z této chodby zabezpečen přístup na střechu. 

5. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 Zemní práce 

Bude sejmuta ornice v celé ploše pozemku o tl. 250 mm, která po dokončení 
výstavby bude vrácena zpět, k terénním úpravám kolem objektu. Dále bude vytyčen 
půdorys budoucí stavby. Budou provedeny výkopy jámy a rýh v potřebném rozsahu dle 
příslušné dokumentace. Při těchto výkopech bude použito svahování s lavičkou. Dále 
budou provedeny přípojky na inženýrské sítě včetně šachet a osazení retenční nádrže a 
vlastní kanalizační rozvody objektu. 

 Základy 

 Jako základová konstrukce jsou navrženy základové pasy o průřezu 850x500 mm 
pod obvodovými stěnami a 1200x850 mm pod vnitřními nosnými stěnami z prostého 
betonu. Pod prvními dvěma stupni schodiště bude vytvořen základ o průřezu 
600x500 mm z prostého betonu. V místě výtahové šachty je navržena podkladní deska o 
tl. 100 mm z prostého betonu a podkladní deska s výztužnou kari sítí o tl. 150 mm. Svislé 
nosné konstrukce výtahové šachty pod terénem jsou monolitické železobetonové. Dále je 
navržena základová podkladní deska také z prostého betonu o tl. 150 mm. Podkladní 
deska je opatřena hydroizolací a izolací proti radonu z SBS modifikaných asfaltových 
pásů Glastek AL 40 Mineral a Elastek 50 Special Mineral. Bude použit beton třídy 
C 20/25, XC1. Kolem obvodových základových pasů je navržena drenáž z odpadního 
potrubí, uloženého do zavlhlé betonové směsi a opatřeno geotextílií. 

 Svislé konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo nad terénem bude vyzděno z keramických bloků 
Porotherm 300 Profi o tl. 300 mm. Obvodové nosné zdivo spodní stavby bude vyzděno 
z dutinových betonových bloků BEST – ztracené bednění tl. 300 mm. Veškeré vnitřní 
nosné stěny budou z keramických bloků Porotherm 250 AKU SYM nebo 
Porotherm 250 Profi o tl. 250 mm a vnitřní nenosné stěny z keramických bloků 
Porotherm 11,5 AKU nebo Porotherm 11,5 Profi o tl. 125 mm. Bude se zdít na 
tenkovrstvou maltu. Podrobné skladby viz Výpis skladeb ve složce č. 7 další posudky, 
výpočty a specifikace. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou provedeny jako monolitické železobetonové desky o 
tl. 250 mm. Vyložené balkóny budou provedeny taktéž o tl. 160 mm. Na rozhraní stropní 
desky a balkónové desky budou použit izolační prvek pro zamezení tepelných mostů 
Schöck Isokorb. Dále jsou zde navrženy také monolitické železobetonové průvlaky 
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o šířce 250 mm a výšce 250 mm. V suterénu budou překlady nad okny zajištěny také 
pomocí monolitických železobetonových překladů. Veškeré ostatní překlady nad otvory 
budou použity systémové keramické Porotherm překlad K7 a Porotherm KP 11,5 dle 
tloušťky a druhu stěn. Bude použit beton třídy C 25/30, XC1 a ocel B500B. 

Střešní konstrukce 

Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. 
Hydroizolační souvrství je voleno z SBS modifikovaných asfaltových pásů Elastek 50 
Special Dekor a Glastek 30 Sticker Plus. Jako tepelný izolant budou použity izolační 
desky z expandovaného polystyrenu Isover EPS Grey 100, které budou ukládány na 
spádové klíny Styrotrade styro EPS 100. Jako parotěsnící vrstva bude použit také SBS 
modifikovaný asfaltový pás Glastek AL 40 Mineral. Zastřešení výtahové šachty je řešeno 
obdobně vyjma vrchní hydroizolační vrstvy, kdy je zde použita falcovaná střešní krytina 
z hlubokotažené oceli Lindab Seamline Profifalc. Podrobné skladby viz Výpis skladeb ve 
složce č. 7 další posudky, výpočty a specifikace. 

Schodiště 

Schodiště bude monolitické železobetonové přímé dvouramenné. Dále zde budou 
použity prvky pro přerušené přenosu hluku konstrukcí Schöck Tronsole. Podrobné 
výpočty rozměrů schodiště viz Výpočet rozměrů schodiště ve složce č. 7 další posudky, 
výpočty a specifikace. 

Izolace 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Fasádním 
izolantem bude expandovaný polystyren Isover Greywall o tl. 150 mm. Spodní stavba 
bude zateplena tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu Synthos XPS Prime S 30 o 
tl. 150 mm v kombinaci s hydroizolačními SBS modifikovanými asfaltovými pásy 
Glastek AL 40 Mineral a Elastek 50 Special Mineral, které budou vytaženy min. 0,300 m 
nad okolní terén. Podrobné skladby viz Výpis skladeb ve složce č. 7 další posudky, 
výpočty a specifikace. 

Výplně otvorů 

Veškeré výplně okenních otvorů a vstupních dveří jsou navrženy plastové 
s šestikomorovým rámem a izolačním trojsklem Vekra Komfort Evo. Barva rámu je 
horská borovice Bergkiefer. Vnitřní dveře budou dřevěné osazeny do obložkové zárubně 
vyjma dveří v suterénu, kde budou osazeny so ocelových zárubní a osazeny větrací 
mřížkou. Barva dveří je bílá. Podrobné specifikace výrobků viz Výpis specifikací ve 
složce č. 7 další posudky, výpočty a specifikace. 

Vnitřní povrchy 

Vnitřní omítky stěn budou provedeny jako dvouvrstvé vápenocementové 
s cementovým přednáštřikem. Stropní sádrokartonové podhledy budou opatřeny 
tenkovrstvou minerální zatíranou omítkou. Veškeré povrchy budou natřeny základní 
bílou barvou. Podrobné skladby viz Výpis skladeb ve složce č. 7 další posudky, výpočty 
a specifikace. 
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Vnější povrchy 

Na celou fasádu bude nanesena tenkovrstvá silikonová omítka. Barva fasády bude 
bílá. Zábradlí teras a balkónu bude z tvrzeného čirého skla. Nášlapný povrch teras a 
balkónu bude z dřevěných prvků ošetřených speciální tepelnou úpravou v přírodní barvě. 

Podlahy 

V objektu jsou rozlišeny druhy podlah dle způsobu využití a nároků v místnosti. 
V suterénu bude ve všech místnostech aplikována jako nášlapná vrstva epoxidová stěrka. 
V dalších společných prostorách budovy bude aplikována keramická dlažba. 
V jednotlivých bytech jsou dle místností navrženy nášlapné vrstvy z keramické dlažby 
nebo laminátu. Podrobné skladby a umístění jednotlivých druhů podlah viz Výpis skladeb 
ve složce č. 7 další posudky, výpočty a specifikace. 

Klempířské výrobky 

Jedná se zejména o oplechování parapetů, atiky, střešních prvků a balkónů. Tyto 
výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu v jednotné šedé barvě. Další podrobné 
specifikace viz Výpis specifikací ve složce č. 7 další posudky, výpočty a specifikace. 

Zpevněné plochy a oplocení 

Na západní straně pozemku bude vybudováno parkoviště s kapacitou 8 
parkovacích míst včetně parkovacího místa pro osoby se sníženou schopností pohybu aj. 
K těmto parkovacím stáním bude umožněn přístup z komunikace přiléhající k této 
západní straně pozemku. Dále se zde bude v severovýchodní části nacházet přístupová 
cesta ve formě chodníku se zpevněným povrchem, který povede až k hlavnímu vstupu do 
objektu. Bude zde také vytvořeno místo pro ukládání odpadů. Kolem celého objektu bude 
vysázeno několik vzrostlých stromů, další drobná zeleň a trávník. Kolem celého 
pozemku, vyjma příjezdových a příchozích cest bude vybudováno drátěné oplocení. 

6. Stavební fyzika 
 Tepelná technika 

Navrhovaná stavba je v souladu s veškerými požadavky danými příslušnými 
normami a předpisy. Při posouzení součinitele prostupu tepla U [W/(m2.K)] veškeré 
posuzované skladby konstrukcí vyhovují daným požadavkům. Při zpracování 
energetického štítku obálky budovy, byly posuzovány hodnoty normou doporučené. 
Zatřídění objektu bylo stanoveno jako třída B – úsporná. 

 Akustika 

Navrhovaná stavba je v souladu s veškerými požadavky danými příslušnými 
normami a předpisy. Při posouzení urbanistické akustiky bylo navrhované řešení 
uspořádání na příslušném pozemku vyhodnoceno jako vyhovující. Při posouzení stavební 
akustiky byly navrhované konstrukce hodnoceny jako vyhovující. Podrobné posouzení a 
výpočty viz složka č. 6 Stavební fyzika. 
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 Osvětlení 

Navrhovaná stavba je v souladu s veškerými požadavky danými příslušnými 
normami a předpisy. Podrobné posouzení a výpočty viz složka č. 6 Stavební fyzika. 

 Oslunění 

Navrhovaná stavba je v souladu s veškerými požadavky danými příslušnými 
normami a předpisy. Podrobné posouzení a výpočty viz složka č. 6 Stavební fyzika. 

 Vibrace 

Vibrace mohou vznikat při výstavbové činnosti. Práce budou probíhat v omezené 
době viz část B. souhrnná technická zpráva. Nepředpokládá se přenos vibrací na okolní 
zástavbu.  

7. Požadavky na požární ochranu konstrukce 
 Tyto požadavky řeší příslušná část dokumentace viz složka č. 5 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
 Veškeré stavební práce výstavbového procesu budou prováděny dle platných 
norem a nařízení. Budou dodržovány technologické postupy a manipulace s materiálem 
a dalšími prvky dle specifikace výrobce. 

 Jakost materiálů bude kontrolována při přejímce. Dále budou při realizaci 
prováděny vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jednotlivých materiálů jakož i 
technologických postupů a celkové kvality provádění stavebního díla. 

9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí 
 Na stavbu nejsou žádné nároky vzhledem k netradičním technologickým 
postupům nebo zvláštním požadavkům provádění. Objekt bude proveden zavedenými 
standartními postupy. 
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3. ZÁVĚR 
 

Záměrem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby bytového domu v okrajové části města Frýdku-Místku. 

Vlastnímu návrhu objektu předcházely studijní práce, kdy jsem se zabývala 
především dispozičním a funkčním řešením stavby s návazností na okolí vybraného 
pozemku. Usilovala jsem o jednoduchost a jakousi lehkost návrhu. Po vytvoření tohoto 
konceptu, jsem dále rozpracovávala zejména konstrukční a materiálové řešení a celkový 
architektonický výraz budovy jako i požárně bezpečnostní řešení a posouzení objektu 
z hlediska stavební fyziky. Pro tvorbu této práce jsem využila obzvláště programy 
AutoCad 2021, ARCHICAD 22, Lumion 10.5.1., Word 2019, Excel 2019, 
BuildingDesign a další. Rovněž mi bylo umožněno zužitkovat již nabyté vědomosti 
z dosavadního studia a dozvědět se mnoho dalších informací z oblasti stavebnictví. 

Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky a cíle, které byly stanoveny v zadání. 

 

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
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[3] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 

pozdějších předpisů. 
[4] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
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[9] ČSN 73 0540-2, příloha Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
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[20] ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami ve znění pozdějších předpisů.  
[21] ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování ve znění pozdějších 
předpisů. 
[22] ČSN 73 0872 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
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předpisů. 
[29] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
[30] Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů. 
[31] Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOLŮ 

 

SO  stavební objekt 

ČSN  česká státní norma 

k. ú.  Katastrální úřad 

č.  číslo 

m n. m. jednotka metr nad mořem 

Sb.  sbírky 

NP  nadzemní podlaží 

min.  minimální 

max.  maximální 

KK  kuchyňský kout 

š.  šířka 

v.  výška 

d.  délka 

tl.  tloušťka 

hl.  hloubka 

S   skladba 

O  okno 

D  dveře 

P  příloha 

NN  nízké napětí 

PVC  polyvinilchlorid 

KG  kanalizační potrubí z PVC 

DN  jmenovitá světlost 

PE  polyetylen 

HDPE  vysokohustotní polyetylen 
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NTL  nizkotlaký 

El.  elektrický 

EPS  expandovaný polystyren 

SDK  sádrokarton 

P.T.  původní terén 

U.T.  upravený terén 

RŠ  revizní šachta 

VŠ  vodoměrná šachta 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

φi  relativní vlhkostí vnitřního vzduchu [%] 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

R  tepelný odpor [(m2.K)/W] 

e1  součinitel typu budovy [-] 

θim  převažující návrhová vnitřní teplota [°C] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

A  plocha [m2] 

Δθ10  pokles dotykové teploty [°C] 

Mc  zkondenzované množství páry [kg/(m2.a)] 

ρ  objemová hmotnost [kg/m3] 

φcv  relativní vlhkost vzduchu [%] 

V   objem [m3] 

R´w  vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

L´n,w  vážená stavební hladina akustického tlaku kročejového hluku [dB] 

A LAeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku [dB] 

D  činitel denní osvětlenosti [%] 
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