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Abstrakt 



 

 

Diplomová práce řeší návrh bytového domu ve Vsetíně. Jedná se o čtyřpodlažní 

nepodsklepený objekt. Má tvar obdélníku s celkovými rozměry 30,72 x 17,42 m. 

Bytový dům je navržen z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU SYM, založen je na 

základových pasech a je zastřešen šikmou sedlovou střechou se sklonem 20°. V objektu 

je navrženo 18 bytových jednotek. 

 
Klíčová slova 
Vsetín, bytový dům, byt, čtyřpodlažní, sedlová střecha, dřevěný vazník, terasa, zděný 

systém 

 
 
Abstract 
Diploma thesis solve design of the Apartment house in city Vsetín. It is a four-storey 

detached building without basement. The shape of house is rectangle with maximum 

dimensions 30,72 x 17,42 m. The apartment house is designed of clay block Porotherm 

30 AKU SYM, is founded on the foundation strips and the roof is saddleback with a 

slope 20°. There is designed a 18 flats. 

 

Keywords 
Vsetín, apartment house, apartment, four-storey, gabled roof, timber truss, teracce, 

masonry system 
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ÚVOD 
 Zadáním mé diplomové práce bylo zpracování prováděcí projektové 

dokumentace stavby bytového domu ve Vsetíně. Hlavními cíli byl návrh dispozičního 

řešení objektu, vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a v neposlední řadě 

vypracování výkresové dokumentace včetně textové části.  

K diplomové práci jsou dále zpracovány dvě specializace. První je zaměřená na 

dřevěný příhradový vazník, na jeho návrh, výpočet a posouzení. Druhá je z oblasti TZB 

a zaměřuje se na studii rozvodů kanalizace. 

Bytový dům je řešen jako samostatně stojící nepodsklepená čtyřpodlažní 

budova. Obsahuje 18 bytových jednotek typu 1+KK, 2+KK, 3+KK a 4+KK. Bytové 

jednotky v 1NP jsou rozšířeny o předzahrádky a ve 4NP jsou rozšířeny o terasy vzniklé 

ustupujícím podlažím ve tvaru kříže. Objekt má tvar obdélníku s rozměry 30,72 x 17,42 

m, je zastřešen šikmou sedlovou střechou se sklonem 20°s výškou hřebene 14,35 m. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 

Bytový dům, Vsetín 

 

b) místo stavby  
  Adresa: Rokytnice, 755 01 Vsetín 

  Čísla popisná: - 

  Katastrální území: Rokytnice u Vsetína 

  Parcelní číslo: 848/27 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
  Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
  Bc. Eliška Chroustová, Ohrada 1855, 755 01 Vsetín 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
• požadavky investora 

• architektonická studie 

• vizuální průzkum pozemku 
 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, 
  Stavební parcela 848/27 se nachází ve městě Vsetín v k. ú. Rokytnice  

u Vsetína, v zastavěném území na okraji obce. Pozemek je ve vlastnictví města Vsetín a 

nachází se již na něm 4 bytové domy s výškou do 4 podlaží. Vstup na pozemek je ze 

severní strany z přilehlé komunikace. Sousední stavby jsou bytové domy, rodinné domy 

a garáže. 

  Stavební pozemek je rovinný s trvalým travním porostem bez vzrostlé zeleně. 

Pozemek bude ozeleněn až v poslední fázi výstavby. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
  Pozemek se nenachází v žádném zvláště chráněném ani záplavovém území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech, 
  Dešťová voda ze střechy bude odvedena do retenční nádrže se vsakováním, která 

bude umístěna v jižní části pozemku. Odvodnění parkovacích ploch bude žlabem do 

odlučovače ropných látek a dále do dešťové kanalizace. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 Novostavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Vsetín. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí,  
a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací,  
 Novostavba je v souladu s územním plánem města Vsetín. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 Navrhovaný objekt dodržuje požadavky na využití území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 Navrhovaný objekt splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy  

a správců inženýrských sítí. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Neřeší se. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 Související ani podmiňující investice se u objektu nenacházejí – neřeší se. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
 
 Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

Druh pozemku Způsob využití Vlastník 

1549 
Zastavěná plocha s 
nádvořím 

  
Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

1550 
Zastavěná plocha s 
nádvořím 

  
Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

1551 
Zastavěná plocha s 
nádvořím 

  
Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

1584 
Zastavěná plocha s 
nádvořím 

  
Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

848/6 Ostatní plocha 
Ostatní 
komunikace 

Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

848/8 Ostatní plocha 
Ostatní 
komunikace 

Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 
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848/9 Ostatní plocha 
Ostatní 
komunikace 

Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

848/111 Vodní koryto 
Koryto vodního 
toku 

KOTRLA a.s., Rokytnice 
190, Rokytnice, 75501 
Vsetín 

848/114 Ostatní plocha 
Ostatní 
komunikace 

Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

848/121 
Trvalý travní 
porost 

  
Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

848/123 
Trvalý travní 
porost 

  
Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

848/124 
Trvalý travní 
porost 

  
Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

848/125 
Trvalý travní 
porost 

  
Město Vsetín, Svárov 1080, 
75501 Vsetín 

848/136 Vodní koryto 
Koryto vodního 
toku 

Matoška Petr Ing., 
Cikánská 343/8, Jehnice, 
62100 Brno Trchalíková 
Dagmar, Fr. Horečky 332, 
74401 Frenštát pod 
Radhoštěm 

848/139 
Trvalý travní 
porost 

  
ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního bytového domu. 

 

b) účel užívání stavby, 
 Jedná se o stavbu pro bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.), 
 Nejedná se o kulturní památku. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 Návrh řešení splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavba je řešena 
v souladu s platnou vyhláškou 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. 
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 Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky 389 / 2009 Sb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.), 
 Zastavěná plocha: 534,18 m2 

 Obestavěný prostor: 6677,25 m3 

 Užitná plocha: 2021,41 m2  

 

Funkční jednotky   
�ázev Plocha (m2) Počet uživatel 
Byt č. 1 81,46 3 
Byt č. 2 81,46 3 
Byt č. 3 74,16 2 
Byt č. 4 58,90 2 
Byt č. 5 45,52 1 
Byt č. 6 86,92 3 
Byt č. 7 86,92 3 
Byt č. 8 79,32 3 
Byt č. 9 58,90 2 
Byt č. 10 58,90 2 
Byt č. 11 45,52 1 
Byt č. 12 86,92 3 
Byt č. 13 86,92 3 
Byt č. 14 79,32 3 
Byt č. 15 58,90 2 
Byt č. 16 97,50 4 
Byt č. 17 81,17 3 
Byt č. 18 95,99 4 

 
i) 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.), 
 Celková denní potřeba vody: 50 l / osoba / den => 47 osob – 2350 l /den. 

Dešťová voda ze střechy se bude odvádět do retenční nádrže se vsakováním na 

pozemku. Objekt vykazuje průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  



15 

 

Uem = 0,29 W / m2K. Dle klasifikačních tříd byl objekt zařazen do kategorie C – 

vyhovující.  

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 

Zahájení výstavby:  4/2015 

Ukončení stavby:     10/2016 

Na jaře 2015 se budou provádět zemní práce a základy pro bytový dům. V létě 

téhož roku na to naváže zdění, stropní konstrukce, schodiště,  

a zastřešení stavby, celá hrubá stavba bude dokončena na podzim 2015. Dokončovací 

práce budou zahájeny na jaře roku 2016 konečné terénní úpravy v létě téhož roku. 

 

k) orientační náklady stavby, 
 Obestavěný prostor: 6677,25 m3 

Přibližná cena budovy: 6677,25 m3 x 5000 Kč/m3 = 33 386 250 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 

SO.01 – Bytový dům 

SO.02 – Zpevněné plochy 

SO.03 – Oplocení předzahrádek 

SO.04 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO.05 – Přípojka dešťové kanalizace, včetně vsakovacích zařízení 

SO.06 – Přípojka vodovodu 

SO.07 – Přípojka plynovodu 

SO.08 – Přípojka nízkého napětí 

SO.09 – Přípojka sdělovacího kabelu 

SO.10 – Terénní úpravy 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
  Stavební parcela č. 848/27 se nachází ve městě Vsetín v k. ú. Rokytnice  

u Vsetína, v zastavěném území na okraji obce. Pozemek je ve vlastnictví města Vsetín a 

nachází se již na něm 4 bytové domy s výškou do 4 podlaží. Vstup na pozemek je ze 

severní strany z přilehlé komunikace. Sousední stavby jsou bytové domy, rodinné domy 

a garáže. 

  Stavební pozemek je rovinný s trvalým travním porostem bez vzrostlé zeleně. 

Pozemek bude ozeleněn až v poslední fázi výstavby. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

V roce 2013 byl proveden hydrogeologický průzkum. Průzkum byl proveden 3 

sondami do hloubky 5m. Při posouzení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly 

negativní dopad na plánovanou výstavbu. HPV je více jak 6m pod úrovní terénu, 

zatřídění zeminy vzhledem k zrnitosti a poměru jednotlivých složek je hlína písčitá 

s únosností Rtd 0,3MPa. Pozemek se nenachází v chráněném území ani jim neprochází 

žádné ochranné pásmo, nachází se v nízké kategorii radonového rizika. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 Musí být dodržena ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí dotčených 

orgánů. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora a přilehlá 

komunikace. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních 

pozemků a případné negativní vlivy při provádění, jako je hlučnost a prašnost, byly co 

nejvíce eliminovány. 

 Požárně nebezpečný prostor objektu nezasahuje na sousední pozemky. 

 Dešťová voda ze střech bude odvedena do retenční nádrže se vsakováním na 

pozemku majitele. Odvodnění parkovacích ploch bude přes odlučovač ropných látek do 

dešťové kanalizace. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Na pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty potřebné demolice nebo 

asanace. Nenacházejí se zde žádné dřeviny ani vzrostlé stromy. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 Pozemek nenáleží do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených 

k plnění funkce lesa, tudíž nedojde k záboru těchto pozemků. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Dopravní infrastruktura:  

Vjezd na pozemek je ze severní komunikace. Na pozemku bude vytvořena mezi 

komunikací a objektem příjezdová komunikace šířky 6 m s 24 podélnými parkovacími 

místy z toho 1 místo je vyhrazeno pro osobu těžce pohyblivě omezenou. Podél 

komunikace bude zbudován chodník. 

 

Technická infrastruktura: 

 Objekt bude napojen na stávající veřejnou technickou infrastrukturu. Pro bytový 

dům budou zbudovány nové přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, 

plynovodu, vodovodu, nízkého napětí a sdělovacího kabelu. Dešťová voda ze střech 

bude odvedena do retenční nádrže se vsakováním na pozemku. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Věcně ani časově navržená stavby nesouvisí s jinými stavbami nebo realizacemi 

v okolí. S navrženou stavbou nesouvisí žádné jiné investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Bytový dům obsahuje 18 bytových jednotek typu 1+KK, 2+KK, 3+KK a 4+KK 

pro 47 osob. Bytovým jednotkám v 1NP přísluší předzahrádky a ve 4NP terasy. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Stavební pozemek je územním plánem charakterizován jako zastavitelné území 

pro hromadné bydlení. Na parcele bude objekt umístěn tak, aby byly dodrženy odstupy 

od hranic pozemků a sousedních objektů. Stavba svým řešením respektuje polohu a 

charakter ostatních bytových domů a vzhledem nebude narušovat ráz krajiny. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
 Bytový dům je řešen jako nepodsklepená čtyřpodlažní budova. Má tvar 

obdélníku s rozměry 30,72 x 17,42 m. Bytové jednotky v 1NP jsou rozšířeny o 

předzahrádky a ve 4NP jsou rozšířeny o terasy vzniklé ustupujícím podlažím ve tvaru 
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kříže. Objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou se sklonem 20°s výškou hřebene 

14,35 m. 

 Fasáda je tvořena omítkou bílé barvy a barevně členěna pásy omítky šedé barvy 

(viz Pohledy). Barevnost objektu dodávají výplně zábradlí světle zelené barvy 

z děrovaného plechu.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vchod do objektu je z východní strany. V 1NP jsou umístěny společné prostory 
domovního vybavení jako je sušárna, kolárna a kočárkárna, dále jsou zde sklepní kóje a 
technická místnost. Mimo to se zde nacházejí i 3 bytové jednotky typu 2+KK a 3+KK 
s předzahrádkami. 
 Propojení jednotlivých podlaží je pomocí dvouramenného schodiště s výtahem. 
 Ve 2NP a 3NP jsou pouze bytové jednotky, v každém patře je 6 bytů s balkony 
typu 1+KK, 2+KK a 3+KK. 
 V posledním, 4NP, se nacházejí 3 bytové jednotky se střešními terasami typu 
3+KK a 4+KK. Dále je zde ve schodišťovém prostoru prostup ve stropě, kterým je 
možné se dostat do mezistřešního prostoru a dále na střechu. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Bezbariérové užívání objektu nejsou předmětem tohoto projektu, nejsou 
požadavkem investora. 
 Bezbariérově jsou řešeny pouze vnější komunikace a vstup do objektu dle 
vyhlášky 398 / 2009 Sb. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena dle platných norem a bezpečnostních předpisů tak, aby byla 
bezpečná při užívání stavby.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 

 Bytový dům je řešen jako nepodsklepená čtyřpodlažní budova. Má tvar 

obdélníku s rozměry 30,72 m x 17,42 m. Konstrukční systém je zděný s kontaktním 

zateplením. Střecha je sedlová tvořená příhradovými vazníky se sklonem 20°. V objektu 

vznikne 18 bytových jednotek, v 1NP s předzahrádkami, v 4NP s terasami.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice pod objektem 

do hloubky 150 mm. Ornice bude uskladněna na pozemku a po dokončení stavby 

využita pro vegetační úpravy. Po vytyčení stavby se provedou výkopy podle výkresu 

Základů. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Část výkopku bude 

uskladněno na pozemku a použito pro násypy, zbytek bude odvezen. 
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Základy 

Základové konstrukce obvodových a nosných svislých stěn jsou tvořeny 
základovými pasy šířky 600 mm z prostého betonu C16/20. Pasy budou nadbetonovány 
betonovými tvarovkami ztraceného bednění tl. 300 mm a vyplněny betonem C16/20 
(viz výkres Základů). Podkladní beton bude tl.  
150 mm z prostého betonu C16/20 vyztužena kari sítí Ø6mm s oky 150x150 mm, pod 
schodištěm a příčkami bude vyztužen přidanou kari sítí Ø6mm s oky 150x150 mm 
v šířce 1 m. Do základové spáry bude po obvodě objektu vložena zemnící páska FeZn 
30 / 4 vyvedena v rozích budovy pro hromosvody. 
 
Svislé nosné konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 AKU SYM 
na tepelně izolační maltu Porotherm TM. 
 
Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je provedena jako železobetonová spojitá deska tloušťky 160 
mm. Železobetonové věnce jsou navrženy v úrovni stropní konstrukce po celém obvodu 
stavby.  
 Nad otvory v nosných stěnách jsou použity překlady Porotherm 7 a v příčkách 
jsou použity překlady Porotherm 11,5. 
 

Schodiště 

 Schodiště je řešeno jako zalomená železobetonová monolitická deska 

s dodatečně nadbetonovanými stupni z prostého betonu. Povrchová úprava schodiště je 

z keramické dlažby. Schodiště je dvouramenné s mezipodestou a šířkou schodišťového 

ramene 1100 mm. Šířka schodišťového stupně je 310 mm a výška z 1NP do 2NP je 

159,44 mm, u ostatních podlaží je výška 161,67 mm.  

 V prostoru zrcadla schodiště je umístěna železobetonová výtahová šachta 

tloušťky 190 mm a v ní je hydraulický výtah. 

 Schodišťové ramena a mezipodesta jsou pružně oddilatovány od výtahové 

šachty a přilehlých stěn. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky jsou z keramických tvárnic Porotherm 11,5 P + D na tepelně izolační 

maltu Porotherm TM. 

 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je tříplášťová větraná sedlová střecha se sklonem 20°. Nosná 

konstrukce střechy je z dřevěných příhradových vazníků. Spodní plášť je tvořen 

železobetonovou stropní deskou, parozábranou z oxidovaného asfaltového pásu 

s hliníkovou vložkou Dekbit Al S40 a tepelné izolace Isover EPS 150S tloušťky 260 

mm. Horní plášť je tvořen záklopem z OSB desek tl. 25 mm, latěmi a kontralatěmi, 

zastřešení je keramickou střešní taškou Bramac Rubín 13. 
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 Nad 3NP v místě terasy je zastřešení jednoplášťovou plochou pochozí střechou 

ve sklonu 2%. Plášť je tvořen železobetonovou stropní deskou, parozábranou 

z oxidovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou Dekbit Al S40, tepelnou izolací 

Isover EPS 200S tloušťky 240 - 370 mm a hydroizolací z dvou modifikovaných 

asfaltových pásů Glastek 30 Sticker Plus a Rooftek 40 Special Dekor. Jako nášlapná 

vrstva jsou použity dřevoplastové prkna na rektifikačních podložkách vyrovnané do 

roviny. Detailní skladby vrstev a tloušťky jsou uvedeny ve výpisu skladeb a v detailech. 

  

Komín 

 Je navržen vícevrstvý komínový systém Schiedel Kerastar. Jedná se o lehký 

nerezový komín na fasádě s keramickou vložkou a tepelnou izolací, vnitřní průměr je 

200 mm a vnější průměr je 342 mm. Komín je kotvený do obvodové nosné stěny, bez 

základu. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržen jeden SBS modifikovaný asfaltový 

pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Glastek 40 Special Mineral, je plošně nataven 

s přesahy min. 100 mm. Skladba a popis vrstev viz výpis skladeb a detaily. 

 

Tepelná izolace 

 Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

z tepelné izolace Isover EPS 70F tl. 160 mm. Stěny v kontaktu se zeminou jsou 

zatepleny tepelnou izolací Styrodur 3035 CS tl. 120 mm. Skladba a popis vrstev viz 

výpis skladeb a detaily. 

 

Akustická izolace 

 Zvuková izolace podlah je navržena z minerální izolace ze skelných vláken 

Isover TDPT. Skladba a tloušťky viz výpis skladeb a detaily. 

 

Podlahy 

Tloušťky a skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb. 
 
Truhlářské výrobky 

Uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 
 
Plastové výrobky 

 Uvedeny ve výpisu plastových výrobků. 
 
Klempířské výrobky 

Uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. 
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Zámečnické výrobky 

Uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků. 
 
Vnější povrchy 

 Na tepelnou izolaci kontaktního zateplovacího systému ETICS bude provedena 

stěrka se zatlačenou sklotextilní síťovinou. Finální vrstva je tenkovrstvá probarvená 

omítka Baumit Nanoportor. Skladba a popis jednotlivých vrstev viz výpis skladeb a 

detaily. 

 

Vnitřní povrchy 

 Vnitřní omítka je tvořena jednovrstvou vápenocementovou omítkou Baumit MPI 

25L. Keramické obklady v koupelnách a WC jsou provedeny až do stropu. 

  

c) mechanická odolnost a stabilita. 
 Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny  v souladu 

s příslušnými normami ČSN, s technickými podklady a technologickými postupy 

výrobců tak, aby zatížení v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek poškození 

stavby, její části, technického vybavení nebo okolní zástavby. 

 

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

Vytápění objektu je zajištěno plynovými kondenzačními kotli  2 x Therm 45 

KD.A. Byty a jednotlivé místnosti jsou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním 

s otopnými tělesy. Kotel bude kombinovaný pro ohřev TUV. 

 

Plynovod 

 Objekt je vytápěn plynovými kondenzačními kotli. K objektu je přivedena nově 

zbudovaná přípojka plynu, ukončena hlavním uzávěrem plynu v nice na fasádě domu. 
 

Vodovod 

 K objektu je přivedena nově zbudovaná vodovodní přípojka, bude ukončena 

vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě před objektem. 

 

Kanalizace 

 Splaškové vody jsou odvedeny pomocí nově zbudované splaškové kanalizační 

přípojky na hlavní veřejnou kanalizaci. Přípojka je ukončena v revizní šachtě před 

objektem. 

  Dešťová voda ze střechy bude odvedena do retenční nádrže se vsakováním, která 

bude umístěna v jižní části pozemku. Odvodnění parkovacích ploch bude žlabem do 

odlučovače ropných látek a dále do dešťové kanalizace. 
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Elektrická energie 

 Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově zbudovanou 

přípojkou NN na stávající veřejné vedení NN. Na hranici pozemku bude umístěn ve 

zděném sloupku, ve skříni, hlavní elektrický rozvaděč. 

 

Bleskosvod 

 Celý objekt bude chráněn před bleskem hromosvody navržené dle ČSN EN 

62305 a uzemněny v základové spáře zemnícími pásky FeZn. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
 Viz B.2.7 a) 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Požární řešení objektu je řešeno v samostatné příloze Složka č. 5 - D.1.3. 

Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
 Řešeno v samostatné příloze Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 

b) energetická náročnost stavby, 
 Řešeno v samostatné příloze Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 Na objektu není použit žádný alternativní zdroj energie. 

 

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 

 Větrání místností v objektu je přirozené pomocí okenních otvorů ve všech 

obytných místnostech. Samostatná sociální zařízení v jednotlivých bytových jednotkách 

budou odsávána ventilátorem nad střechu. 

 

Vytápění 

Vytápění objektu je zajištěno plynovými kondenzačními kotli  2 x Therm 45 

KD.A. Byty a jednotlivé místnosti jsou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním 

s otopnými tělesy. Kotel bude kombinovaný pro ohřev TUV. 
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Osvětlení 

 Všechny pobytové místnosti jsou dostatečně osvětleny a prosluněny okenními 

otvory. Místnosti budou vybaveny i umělým osvětlením dle typu prostoru a výběru 

investora. 

 

Zásobování vodou 

 Objekt bude zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu v dostatečném 

množství pro pokrytí potřeb uživatelů objektu. 

 

Odpady 

 Splaškové vody budou odvedeny do nově vybudované splaškové přípojky a dále 

do veřejné splaškové kanalizace. Dešťová voda ze střechy bude odvedena do retenční 

nádrže se vsakováním, která bude umístěna v jižní části pozemku. Odvodnění 

parkovacích ploch bude žlabem do odlučovače ropných látek a dále do veřejné dešťové 

kanalizace. 

 Komunální odpad bude sbírán do kontejnerů umístěných v prostoru pro ukládání 

komunálního odpadu. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Stavební pozemek se nachází v nízké kategorii radonového rizika, nejsou 

potřebná žádná zvláštní opatření. Jako izolace proti zemní vlhkosti a zároveň proti 

radonu slouží modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený na základový beton. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 
 Průzkum nebyl proveden. Nepředpokládá se výskyt bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 Stavba se nenachází v oblasti se seizmickými účinky. 
 

d) ochrana před hlukem, 
 Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN  

73 0532. 

 

e) protipovodňová opatření. 
 Stavba se nenachází v povodňové oblasti. Nejsou řešena žádná opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Objekt bude napojen na stávající veřejnou technickou infrastrukturu. Pro bytový 

dům budou zbudovány nové přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, 



25 

 

plynovodu, vodovodu, nízkého napětí a sdělovacího kabelu. Dešťová voda ze střech 

bude odvedena do retenční nádrže se vsakováním na pozemku. Viz výkres Situace. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 Viz výkres Situace. 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
 Pozemek je dobře přístupný pro chodce i dopravní prostředky z přilehlé 

komunikace. Stavba bude dopravně napojena na místní komunikaci v severní části 

pozemku nově vybudovaným sjezdem s parkovacími stáními a podél komunikace bude 

zbudován chodník na hranici pozemku. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Stavba bude dopravně napojena na místní komunikaci v severní části pozemku 

nově vybudovaným sjezdem s parkovacími stáními a podél komunikace bude zbudován 

chodník na hranici pozemku. 

 

c) doprava v klidu, 
 Součástí bytového domu jsou i parkovací stání před objektem. K dispozici je 24 

parkovacích míst z toho jedno místo je vyhrazené pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. 

d) pěší a cyklistické stezky. 
 Není předmětem projektu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
 Po dokončení výstavby dojde k úpravám terénu, buď uvedením do původního 
stavu, nebo jinak upravených. Kolem objektu bude vybudován okapový chodníček, dále 

dojde k úpravě terénu na předzahrádkách, budou zbudovány pochozí a pojízdné 

zpevněné plochy. V poslední řadě dojde k zatravnění ploch a osazení zeleně. Viz výkres 

Situace. 

 

b) použité vegetační prvky, 
  Bude použito standardních travních směsí, keřů a ostatní zeleně určených pro 

dané klimatické podnebí. 

 

c) biotechnická opatření. 
 Nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během stavby dojde ke zvýšení hluku a prašnosti, je nutné provést opatření 

k jejich snížení a dodržovat povolené normy. Na stavbě musí být kontejnery, které 

budou sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány v nedalekých firmách, 

které mají oprávnění na nakládání s odpady. Způsob nakládání s odpady se řídí 

zákonem č. 185/2001 Sb. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných 

předpisů. 

Po dokončení výstavby nedojde ke zvýšení zatížení životního prostředí. 

Splašková kanalizace je zaústěna do obecní kanalizace. Dešťová voda bude vsakována 

na pozemku. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, 
 Stavba nemá vliv na přírodu, krajinu. Dopad stavby na životní prostředí je 

minimální. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území �atura 2000, 
 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Na stavbu nebyl kladen požadavek na zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma vztahující se 

k životnímu prostředí. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Stavba splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

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

Voda pro potřebu stavby bude odebírána z přípojky pomocí staveništního 

vodovodu se samostatným vodoměrem. Elektrická energie 220/380V je odebírána 

z nově vybudované přípojky staveništním rozvaděčem se samostatným elektroměrem. 

Inženýrské sítě vedeny pod vnitrostaveništní komunikací budou vedeny v chráničce. 
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b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště bude svedeno do místní veřejné kanalizace, toto 

odvodnění bude opatřeno stavebními úpravami zamezující stékaní hrubých nečistot ze 

stavby do městské kanalizace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Příjezd na staveniště bude v místě nového sjezdu. Šířka brány bude 

přizpůsobena šířce vozidel vjíždějící na staveniště. Bude využito nově zbudovaných 

přípojek. Inženýrské sítě vedeny pod vnitrostaveništní komunikací budou vedeny 

v chráničce. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Během stavby dojde ke zvýšení hluku a prašnosti, je nutné provést opatření 

k jejich snížení a dodržovat povolené normy. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
 Na pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty potřebné demolice nebo 

asanace. Nenacházejí se zde žádné dřeviny ani vzrostlé stromy. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 Zábory staveniště budou pouze na pozemku investora. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Na stavbě musí být kontejnery, které budou sloužit ke skladování odpadů, které 

budou likvidovány v nedalekých firmách, které mají oprávnění na nakládání s odpady. 

Způsob nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. Nebezpečné látky a odpady 

musí být likvidovány dle platných předpisů. 

 
Katalog odpadů: 

Číslo odpadů �ázev odpadů Likvidace 
17 01 01 Beton Skládka tuhých odpadů 
17 01 02 Tvárnice Skládka tuhých odpadů 
17 02 01 Dřevo Skládka tuhých odpadů 
17 02 02 Sklo Sběrné suroviny 
17 02 03 Plast Skládka tuhých odpadů 
17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu Skládka tuhých odpadů 
17 04 07 Směs kovů Sběrné suroviny 
17 06 04 Izolační materiály Skládka tuhých odpadů 

17 07 01 Směsný stavební a 
demoliční materiál 

Skládka tuhých odpadů 

15 01 01 
Papírový a lepenkový 
odpad 

Sběrné suroviny 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice v tl 150 mm, ornice bude 

deponována na stavebním pozemku a použita při terénních úpravách. Část vytěžené 

zeminy bude deponováno na stavebním pozemku a použito na zásypy a obsyp objektu, 

zbytek bude odvezen na skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Na stavbě budou kontejnery, které budou sloužit ke skladování odpadů, které 

budou likvidovány v nedalekých firmách, které mají oprávnění na nakládání s odpady. 

Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 

pak likvidace s odpady vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. Během provádění 

stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č.244/1992 Sb. Dále je nutné 

provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření ke 

snížení prašnosti a zamezit znečištění vodního toku a komunikace. Nebezpečné látky a 

odpady budou likvidovány dle platných předpisů.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů, 

Při provádění všech stavebních prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb. 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. (bezpečnost při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zaměstnanci pohybující se v 

prostorách staveniště budou dodržovat podmínky BOZP. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Stavbou leží na soukromém pozemku, tudíž nemá žádný vliv na okolní pozemky 

z hlediska bezbariérového užívání. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
 Zařízení staveniště nebude vyžadovat žádné zvláštní dopravně inženýrské 

opatření. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 Zařízení staveniště bude v rámci objektu kolem samotné stavby oploceno 

dočasným plotem výšky 1,8 m. Oplocení slouží zároveň k zamezení přístupu 

nepovolaných osob. U vstupu na staveniště musí být umístěny informační a výstražné 

tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob, a vjezdu cizích vozidel. 

 Stavební práce nebudou probíhat v době nočního klidu. Za nepříznivých 

klimatických podmínek bude stavba přerušena. 
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n) postup výstavby, rozhodující termíny. 
Zahájení výstavby:  4/2015 

Ukončení stavby:     10/2016 

Na jaře 2015 se budou provádět zemní práce a základy pro bytový dům. V létě 

téhož roku na to naváže zdění, stropní konstrukce, schodiště,  

a zastřešení stavby, celá hrubá stavba bude dokončena na podzim 2015. Dokončovací 

práce budou zahájeny na jaře roku 2016 konečné terénní úpravy v létě téhož roku. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
 
a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje, 

Bytový dům obsahuje 18 bytových jednotek typu 1+KK, 2+KK, 3+KK a 4+KK 

pro 47 osob. Bytovým jednotkám v 1NP přísluší předzahrádky a ve 4NP terasy. 

 Zastavěná plocha: 534,18 m2 

 Obestavěný prostor: 6677,25 m3 

 Užitná plocha: 2021,41 m2  

 

Funkční jednotky   
�ázev Plocha (m2) Počet uživatel 
Byt č. 1 81,46 3 
Byt č. 2 81,46 3 
Byt č. 3 74,16 2 
Byt č. 4 58,90 2 
Byt č. 5 45,52 1 
Byt č. 6 86,92 3 
Byt č. 7 86,92 3 
Byt č. 8 79,32 3 
Byt č. 9 58,90 2 
Byt č. 10 58,90 2 
Byt č. 11 45,52 1 
Byt č. 12 86,92 3 
Byt č. 13 86,92 3 
Byt č. 14 79,32 3 
Byt č. 15 58,90 2 
Byt č. 16 97,50 4 
Byt č. 17 81,17 3 
Byt č. 18 95,99 4 

 

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

Bytový dům je řešen jako nepodsklepená čtyřpodlažní budova. Má tvar 

obdélníku s rozměry 30,72 x 17,42 m. Bytové jednotky v 1NP jsou rozšířeny o 

předzahrádky a ve 4NP jsou rozšířeny o terasy vzniklé ustupujícím podlažím ve tvaru 

kříže. Objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou se sklonem 20°s výškou hřebene 

14,35 m. 

 Fasáda je tvořena omítkou bílé barvy a barevně členěna pásy omítky šedé barvy 

(viz Pohledy). Barevnost objektu dodávají výplně zábradlí světle zelené barvy 

z děrovaného plechu.  
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 Bezbariérové užívání objektu nejsou předmětem tohoto projektu, nejsou 
požadavkem investora. Bezbariérově jsou řešeny pouze vnější komunikace a vstup do 
objektu dle vyhlášky 398 / 2009 Sb. 
 
c) celkové provozní řešení, technologie výroby, 

Vchod do objektu je z východní strany. V 1NP jsou umístěny společné prostory 
domovního vybavení jako je sušárna, kolárna a kočárkárna, dále jsou zde sklepní kóje a 
technická místnost. Mimo to se zde nacházejí i 3 bytové jednotky typu 2+KK a 3+KK 
s předzahrádkami. 
 Propojení jednotlivých podlaží je pomocí dvouramenného schodiště s výtahem. 
 Ve 2NP a 3NP jsou pouze bytové jednotky, v každém patře je 6 bytů s balkony 
typu 1+KK, 2+KK a 3+KK. 
 V posledním, 4NP, se nacházejí 3 bytové jednotky se střešními terasami typu 
3+KK a 4+KK. Dále je zde ve schodišťovém prostoru prostup ve stropě, kterým je 
možné se dostat do mezistřešního prostoru a dále na střechu. 
 
d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby, 

Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice pod objektem 

do hloubky 150 mm. Ornice bude uskladněna na pozemku a po dokončení stavby 

využita pro vegetační úpravy. Po vytyčení stavby se provedou výkopy podle výkresu 

Základů. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Část výkopku bude 

uskladněno na pozemku a použito pro násypy, zbytek bude odvezen. 

 

Základy 

Základové konstrukce obvodových a nosných svislých stěn jsou tvořeny 
základovými pasy šířky 600 mm z prostého betonu C16/20. Pasy budou nadbetonovány 
betonovými tvarovkami ztraceného bednění tl. 300 mm a vyplněny betonem C16/20 
(viz výkres Základů). Podkladní beton bude tl.  
150 mm z prostého betonu C16/20 vyztužena kari sítí Ø6mm s oky 150x150 mm, pod 
schodištěm a příčkami bude vyztužen přidanou kari sítí Ø6mm s oky 150x150 mm 
v šířce 1 m. Do základové spáry bude po obvodě objektu vložena zemnící páska FeZn 
30 / 4 vyvedena v rozích budovy pro hromosvody. 
 
Svislé nosné konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 AKU SYM 
na tepelně izolační maltu Porotherm TM. 
 
Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je provedena jako železobetonová spojitá deska tloušťky 160 
mm. Železobetonové věnce jsou navrženy v úrovni stropní konstrukce po celém obvodu 
stavby.  
 Nad otvory v nosných stěnách jsou použity překlady Porotherm 7 a v příčkách 
jsou použity překlady Porotherm 11,5. 
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Schodiště 

 Schodiště je řešeno jako zalomená železobetonová monolitická deska 

s dodatečně nadbetonovanými stupni z prostého betonu. Povrchová úprava schodiště je 

z keramické dlažby. Schodiště je dvouramenné s mezipodestou a šířkou schodišťového 

ramene 1100 mm. Šířka schodišťového stupně je 310 mm a výška z 1NP do 2NP je 

159,44 mm, u ostatních podlaží je výška 161,67 mm.  

 V prostoru zrcadla schodiště je umístěna železobetonová výtahová šachta 

tloušťky 190 mm a v ní je hydraulický výtah. 

 Schodišťové ramena a mezipodesta jsou pružně oddilatovány od výtahové 

šachty a přilehlých stěn. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky jsou z keramických tvárnic Porotherm 11,5 P + D na tepelně izolační 

maltu Porotherm TM. 

 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je tříplášťová větraná sedlová střecha se sklonem 20°. Nosná 

konstrukce střechy je z dřevěných příhradových vazníků. Spodní plášť je tvořen 

železobetonovou stropní deskou, parozábranou z oxidovaného asfaltového pásu 

s hliníkovou vložkou Dekbit Al S40 a tepelné izolace Isover EPS 150S tloušťky 260 

mm. Horní plášť je tvořen záklopem z OSB desek tl. 25 mm, latěmi a kontralatěmi, 

zastřešení je keramickou střešní taškou Bramac Rubín 13. 

 Nad 3NP v místě terasy je zastřešení jednoplášťovou plochou pochozí střechou 

ve sklonu 2%. Plášť je tvořen železobetonovou stropní deskou, parozábranou 

z oxidovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou Dekbit Al S40, tepelnou izolací 

Isover EPS 200S tloušťky 240 - 370 mm a hydroizolací z dvou modifikovaných 

asfaltových pásů Glastek 30 Sticker Plus a Rooftek 40 Special Dekor. Jako nášlapná 

vrstva jsou použity dřevoplastové prkna na rektifikačních podložkách vyrovnané do 

roviny. Detailní skladby vrstev a tloušťky jsou uvedeny ve výpisu skladeb a v detailech. 
  

Komín 

 Je navržen vícevrstvý komínový systém Schiedel Kerastar. Jedná se o lehký 

nerezový komín na fasádě s keramickou vložkou a tepelnou izolací, vnitřní průměr je 

200 mm a vnější průměr je 342 mm. Komín je kotvený do obvodové nosné stěny, bez 

základu. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržen jeden SBS modifikovaný asfaltový 

pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Glastek 40 Special Mineral, je plošně nataven 

s přesahy min. 100 mm. Skladba a popis vrstev viz výpis skladeb a detaily. 

 

Tepelná izolace 
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 Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

z tepelné izolace Isover EPS 70F tl. 160 mm. Stěny v kontaktu se zeminou jsou 

zatepleny tepelnou izolací Styrodur 3035 CS tl. 120 mm. Skladba a popis vrstev viz 

výpis skladeb a detaily. 

 

Akustická izolace 

 Zvuková izolace podlah je navržena z minerální izolace ze skelných vláken 

Isover TDPT. Skladba a tloušťky viz výpis skladeb a detaily. 

 

Podlahy 

Tloušťky a skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb. 
 
Truhlářské výrobky 

Uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 
 
Plastové výrobky 

 Uvedeny ve výpisu plastových výrobků. 
 
Klempířské výrobky 

Uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. 
 
Zámečnické výrobky 

Uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků. 
 
Vnější povrchy 

 Na tepelnou izolaci kontaktního zateplovacího systému ETICS bude provedena 

stěrka se zatlačenou sklotextilní síťovinou. Finální vrstva je tenkovrstvá probarvená 

omítka Baumit Nanoportor. Skladba a popis jednotlivých vrstev viz výpis skladeb a 

detaily. 

 
Vnitřní povrchy 

 Vnitřní omítka je tvořena jednovrstvou vápenocementovou omítkou Baumit MPI 

25L. Keramické obklady v koupelnách a WC jsou provedeny až do stropu. 

 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí, 
Stavba je navržena dle platných norem a bezpečnostních předpisů tak, aby byla 

bezpečná při užívání stavby. 

 

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 
popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí, 
Stavební fyzika 

Řešeno v samostatné příloze Složka č. 6 – Stavební fyzika 
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Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavební pozemek se nachází v nízké kategorii radonového rizika, nejsou 

potřebná žádná zvláštní opatření. Jako izolace proti zemní vlhkosti a zároveň proti 

radonu slouží modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený na základový beton. 

 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí, 
Požární řešení objektu je řešeno v samostatné příloze Složka č. 5 - D.1.3. 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení, 
 Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti dle projektové 

dokumentace. Musí s nimi být manipulováno v souladu s podmínkami stanovenými 

výrobcem. 

 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí, 
 Při výstavbě bude použito tradičních technologických postupů, nejsou kladeny 

zvláštní požadavky na provádění navržených konstrukcí. 

 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele, 
 Požadavky na vypracování dokumentace zjišťované zhotovitelem nebyly 

stanoveny. Projekt bytového domu je vypracován v rozsahu projektové dokumentace 

pro provedení stavby. 

 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami, 

Kontroly zakrývaných konstrukcí bude na stavbě provádět pověřený technický 

dozor investora, v časech předem domluvených se stavebníkem. Záznamy o těchto 

kontrolách a převzetí konstrukcí pro zakrytí budou vždy zaznamenány ve stavebním 

deníku 

 

l) výpisy použitých norem. 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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• Vyhláška č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb 

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

• Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
staveb 

• ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a 
ubytování 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty 

• ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky 

• ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov:Část 3: Návrhové hodnoty 
veličin 

• ČSN 73 4301 Obytné budovy 

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 
části 

• ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
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ZÁVĚR 
Výsledkem diplomové práce je kompletní výkresová dokumentace pro 

novostavbu bytového domu. Projektová dokumentace je vypracovaná dle rozsahu 

zadání. Objekt je navržen dle platných norem, vyhlášek, nařízení, zákonů a je v souladu 

s okolní zástavbou. Součástí práce je i požárně bezpečnostní řešení stavby a posouzení 

objektu z hlediska stavební fyziky. 

 Od prvotního návrhu dispozic ve formě studií se návrh dispozičně výrazně 

neměnil. Celkově bylo vytvořeno funkční řešení objektu pro bydlení a jeho návaznost 

na okolí. 
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SEZ�AM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Odborná literatura 

KLIMEŠOVÁ, J., 3auka o pozemních stavbách, modul M01, Studijní opory pro 

studijní programy s kombinovanou formou studia, Brno 2005 

RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., SEDLÁKOVÁ, M., Požární bezpečnost staveb, 

modul M01, Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Brno 

2006 

OSTRÝ, M., FIŠAROVÁ, Z., GÁBROVÁ, L., ČEKON, M., SLÁVIK, R., VLACH, F., 

Počítačová aplikace stavební fyziky, Studijní opory pro studijní programy s prezenční 

formou studia, Brno 2014 

�ormy 

ČSN 73 0802/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 730833/2010 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

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

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

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

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

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

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

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

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

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 

ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
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Zákony, vyhlášky a nařízení 

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

znění pozdějších předpisů 

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

Zákon č. 185/2006 Sb. – o odpadech 

Zákon 133/1998sb. o požární ochraně 

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

20/2012 Sb. 

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

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

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

vibrací 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

Www stránky 

www.wienerberger.cz 

www.bramac.cz 

www.dektrade.cz 

www.isover.cz 

www.baumit.cz 

www.schiedel.cz 

www.stavona.cz 

www.schock-wittek.cz 

www.tzb-info.cz 

www.bova-nail.cz 

www.climax.cz 

www.cuzk.cz 

www.schlueter.cz 
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SEZ�AM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

° – stupeň 
apod. – a podobně 

č. - číslo 
čl. – článek 
ČSN – česká státní norma 

DPS – dokumentace provedení stavby 

EPS – expandovaný polystyren 
HI – hydroizolace 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
CHÚC – chráněná úniková cesta 
IČ – identifikační číslo 
kce – konstrukce 
m n. m. – metrů nad mořem 
min. – minimum 
např. – například 
NP – nadzemní podlaží 
Ø – průměr 
odst. – odstavec 
OSB – deska z orientovaných vláken 
PBS – požární bezpečnost staveb 

PE – polyetylén 
PES – polyester 
PHP – přenosné hasicí přístroje 
pozn. – poznámka 
PP – polypropylén 
PT – původní terén 

PUR – polyuretan 
pv – výpočtové požární zatížení 
ROZ – elektrický rozvaděč 
RŠ – revizní šachta 
RŠ – rozvinutá šířka 
S – JTSK - jednotné trigonometrické sítě katastrální 
Sb. – sbírka 

SO – stavební objekt 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

tab. – tabulka 
TI – tepelná izolace 
tl. – tloušťka 

UT – upravený terén 

XPS – extrudovaný polystyren 

ŽB – železobeton 
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SEZ�AM PŘÍLOH 

HLAV�Í TEXTOVÝ DOKUME�T 
OBSAH: 
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• ŘEZ A – A´ M 1:100 

• POHLEDY M 1:140 

• SITUACE M 1:450 

• NÁVRH SCHODIŠTĚ 
 

SLOŽKA Č. 2 – C SITUAČ�Í VÝKRESY 
OBSAH: 
• SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:1000 

• SITUACE M 1:300 
 

SLOŽKA Č. 3 – D.1.1. ARCHITEKTO�ICKO-STAVEB�Í  ŘEŠE�Í 
OBSAH: 
• PŮDORYS 1NP M 1:50 

• PŮDORYS 2NP M 1:50 

• PŮDORYS 3NP M 1:50 

• PŮDORYS 4NP M 1:50 
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• ŘEZ A – A´ M 1:50 

• ŘEZ B – B´ M 1:50 

• ŘEZ C – C´ M 1:50 

• POHLED NA STŘECHU M 1:100 

• POHLEDY M 1:100 

• VÝPIS PRVKŮ 

• VÝPIS SKLADEB 
 

SLOŽKA Č. 4 – D.1.2. STAVEB�Ě KO�STRUKČ�Í ŘEŠE�Í 
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• ZÁKLADY M 1:100 

• STROP NAD 1NP M 1:100 
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• STROP NAD 3NP M 1:100 

• STROP NAD 4NP M 1:100 

• VÝKRES KROVU M 1:50 

• DETAIL D1 – ŽLAB M 1:5 

• DETAIL D2 – HŘEBEN M 1:5 

• DETAIL D3 – UKONČENÍ TERASY M 1:5 

• DETAIL D4 – UKONČENÍ TERASY U OBVODOVÉ STĚNY M 1:5 

• DETAIL D5 – VSTUP NA TERASU M1: 5 

• DETAIL D6 – VSTUP A UKONČENÍ BALKONU M 1:5 

• DETAIL D7 – PARAPET OKNA M 1:5 

• DETAIL D8 – NADPRAŽÍ OKNA M 1:5 

• DETAIL D9 – NADPRAŽÍ OKNA SE ŽALUZIÍ M 1:5 

• DETAIL D10 – VSTUPNÍ DVEŘE M 1:5 

• DETAIL D11 – ZÁKLAD M 1:5 

• DETAIL D12 – ZALOŽENÍ SCHODIŠTĚ M 1:5 
 

SLOŽKA Č. 5 – D.1.3. POŽÁR�Ě BEZPEČ�OST�Í ŘEŠE�Í 
OBSAH: 
• TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

• POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1NP M 1:100 

• POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 2NP M 1:100 

• POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 3NP M 1:100 

• POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 4NP M 1:100 

• POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR M 1:300 
 

SLOŽKA Č. 6 – STAVEB�Í FYZIKA 
OBSAH: 
• ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

• PŘÍLOHA 1: TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
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• PŘÍLOHA 2: AREA 

• PŘÍLOHA 3: VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU + ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 

• PŘÍLOHA 4: TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 

• PŘÍLOHA 5:TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 

• PŘÍLOHA 6: NEPRŮZVUČNOST 

• PŘÍLOHA 7: VÝPOČET DENNÍHO OSVĚTLENÍ 

• PŘÍLOHA 8: PROSLUNĚNÍ 
 

SLOŽKA Č. 7 – SPECIALIZACE I – DŘEVĚ�Ý PŘÍHRADOVÝ 
VAZ�ÍK 

OBSAH: 
• TECHNICKÁ ZPRÁVA 

• NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ 

• POMOCNÉ VÝPOČTY SCIA 

• SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ VAZNÍKŮ M 1:100 
 

SLOŽKA Č. 8 – SPECIALIZACE II – TZB 
OBSAH: 
• TECHNICKÁ ZPRÁVA 

• SITUACE M 1:400 

• STUDIE – VNITŘNÍ KANALIZACE 1NP M 1:100 

• STUDIE – VNITŘNÍ KANALIZACE 2NP M 1:100 

• STUDIE – VNITŘNÍ KANALIZACE 3NP M 1:100 

• STUDIE – VNITŘNÍ KANALIZACE 4NP M 1:100 

• STUDIE – SVODNÉ POTRUBÍ V ZÁKLADECH M 1:100 

• SCHÉMA ROZVINUTÉHO ŘEZU M 1:100 

• LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
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