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Abstrakt 
 
Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu. 
Dům je situován do města Hustopeče na ulici Generála Peřiny. Dům má 3 nadzemní a 
jedno podzemní podlaží. Nadzemní podlaží slouží k bydlení obyvatel, v podzemním se 
nacházejí sklepní boxy a garáže. Dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
  

Klíčová slova 
 
bytový dům, projektová dokumentace, čtyři podlaží, jednoplášťová plochá střecha  
  
  
  

Abstract 
 
The aim of the diploma thesis is to elaborate the design documentation of an apartment 
building.The building is situated in the town of Hustopeče, on the Generála Peřiny street. 
There are three floors and one underground floor in the house. The upper floors serve as 
residental units and the underground floor accommodates cellars and garages. The 
building is roofed by a warm flat roof.  
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apartment building, design documentation, four floors, warm flat roof  
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Úvod 
 Diplomová práce se zabývá vypracováním studie a projektové dokumentace 
bytového domu. Objekt se nachází ve městě Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna. Dům má 
tři nadzemní podlaží určené pro bydlení obyvatel a jedno podzemní podlaží, ve kterém se 
nachází sklepní boxy a garáže. Dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
 Cílem práce bylo vytvořit projekt bytového domu, který by svým obyvatelům sloužil 
jako kvalitní místo k bydlení i vkusně zapadal do okolní zástavby. 
 Práce je členěna do několika částí, do svázané hlavní textové části, přípravných 
studií pro vypracování projektové dokumentace, projektové dokumentace a ostatních 
výpočtů a posouzení. 
 
 

A. Průvodní zpráva 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby. 

Bytový dům 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

Hustopeče 
k.ú.: Hustopeče u Brna 
parcela číslo 4542/246 

c) předmět dokumentace. 
Dokumentace pro stavební povolení 
 

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

Stavebník: Petra Panáková, Komenského 1566, 696 03 Dubňany 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IĆ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba). 

Projektant: Tomáš Studený, Merhautova 104, 613 00 Brno 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

� zadání vedoucím diplomové práce v letním semestru roku 2014. 
� studie bytového domu zpracované v letním semestru. 
� katastrální mapa. 
� příslušná část územního plánu. 



� podklady z geologického a hydrogeologického průzkumu. 
� zadávací podmínky investora. 

 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území. 

Celková plocha parcely činí 1945 m2, z toho zastavěnost parcely činí 274 m2. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území. 

Objekt se nachází v sousedství parcel 4542/364, 4542/2 a 4542/333, které jsou ve 
vlastnictví města a jsou rovněž zastavěny, první dvě bytovou výstavbou, poslední zmíněná 
je městský chodník. Poslední sousední parcela je v majetku soukromé osoby. Parcela 
4542/246 je ve vlastnictví stavebníka. Zastavěnost parcely činí 274 m2, tj. 14%. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 

Objekt se nenachází v chráněném území. 
d) údaje o odtokových poměrech. 

Objekt se nachází na pozemku s propustnou zeminou. Odtok dešťových vod je do 
jednotné kanalizace. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 

Stavba splňuje všechny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí podle § 
104 odst. 1 stavebního zákona. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním 
zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.268/2009. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po 
jejich projednání. 
h) seznam výjimek a úlevových území. 

Nejsou uvažovány. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

Nebylo uvažováno. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 

Známí účastníci výstavby (jméno, adresa, parcela): 
� Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, p.č.: 4542/364, 

4542/2, 4542/333 
� Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125a, Přízřenice, 619 00 Brno,  

p.č.: 4542/318 
 

A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby. 

Nová stavba. 
  



b) účel užívání stavby. 
Účelem objektu je bytový dům. 

c) trvalá nebo dočasná stavba. 
Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních přepisů (kulturní památka apod.). 
Objekt se nenachází v chráněném území. 

e) údaj o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Nebylo řešeno. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů. 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po 
jejich projednání. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení. 

Nejsou uvažovány. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.). 

� zastavěná plocha: 274 m2 
� obestavěný prostor: 2942 m3 

Funk ční jednotka M 2 Počet Obsazenost jednotky Obsazenost celkem 
Byt 1+kk 52,0 3 1 osoba 3 osoby 
Byt 2+kk 84,0 6 2 osoby 12 osob 
Dvojgaráž 40,2 2 2 stání 4 stání 
 
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.). 

Dle energetického štítku obálky budovy budovu klasifikujeme jako budovu kategorie 
B – úsporná. 

Hospodaření s dešťovou vodou: dešťová voda ze střechy a přilehlých ploch je 
svedena do jednotné kanalizace. 
j) základní předpoklady výstavby časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy). 

Časové údaje o realizaci stavby: časové harmonogramy nejsou součástí zadání 
diplomové práce, tudíž lhůta výstavby není známa. 
Členění na etapy: 

� vytýčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
� sejmutí ornice a terénní úpravy 
� položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
� provedení základových konstrukcí 
� provedení hrubé stavby 
� provedení střechy 
� provedení instalací 
� montáž oken a dveří 
� montáž elektroinstalace 



� dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
� kolaudace stavby 

k) orientační náklady stavby. 
Obestavěný prostor: 2942 m3 

Účelové měrné jednotky: 801.1 Budovy občanské výstavby, svislá nosná 
konstrukce z cihel, tvárnic nebo bloků 5 946 Kč/m3 

Orientační náklad stavby: 5946 * 2942 = 17 493 132 = 17,5 mil. Kč 
 

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

� Novostavba bytového domu se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím 
� Přípojka vody 
� Přípojky elektřiny 
� Přípojka plynu 
� Přípojka kanalizace 
� Zpevněné plochy 
� Terénní úpravy 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku. 
 Stavební pozemek je mírně svažitý směrem na jihozápad, na pozemku se 
nenacházejí žádné stavby. Pozemek je v okolí další bytové výstavby na západním okraji 
Hustopeč.   
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.). 

Geologický průzkum: na pozemku se nachází hlína štěrkovitá tuhé konzistence F1, 
tabulková únosnost zeminy Rdt = 200 kPa = 0,2 MPa, sklon svahování h:b = 1:0,5 

Hydrogeologický průzkum: hladina podzemní vody se nachází v hloubce, která 
bezprostředně neohrožuje objekt 

Stavebně historický průzkum: Při stavebně historickém průzkumu bylo nalezeno 
zlaté vejce dynastie Ming, nález byl předán příslušným institucím. 

Radonový průzkum: Dům stojí na místě s nízkým radonovým rizikem, není třeba 
tedy zvláštních opatření, postačí kvalitní provedení hydroizolace spodní stavby. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Ochranná ani bezpečnostní pásma se v okolí pozemku nenacházejí. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území. 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život uživatelů okolních staveb a aby 
neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. Stavba nebude mít vliv na 
odtokové poměry v území. 
f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin. 

Náletové dřeviny budou vykáceny a po dokončení stavby nahrazeny novými. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 

Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k 
plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu). 

Objekt je napojen na přilehající asfaltovou silnice na ulici Generála Peřiny. Dále je 
objekt připojen pomocí přípojek na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn, elektřina). 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Věcné ani časové vazby stavby nejsou známy. 
 
  



B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

� Účel objektu: Bytový dům 
� Zastavěná plocha: 274,44 m2 
� Obestavěný prostor: 2942,00 m2 

Funk ční jednotka M 2 Počet Obsazenost jednotky Obsazenost celkem 
Byt 1+kk 52,0 3 1 osoba 3 osoby 
Byt 2+kk 84,0 6 2 osoby 12 osob 
Dvojgaráž 40,2 2 2 stání 4 stání 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení. 
 Dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, svým vzhledem zapadá do okolní 
zástavby. Vstup do domu je umístěn z ulice na severozápadní straně. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 Půdorys domu je obdélníkový, na balkonové straně mírně předstoupený, absolutní 
rozměry jsou 19,15 x 15,20 m. Výška atiky je +10,650. 
 Obvodové zdivo z keramických tvárnic plněných minerální vatou je omítnuto a 
natřeno barvou bílou. Okenní a dveřní výplně jsou v barvě černé, stejně jako balkonová 
zábradlí. Klempířské prvky střechy a podokenní parapety jsou ponechány bez nátěru, 
prvky střechy jsou z pozinkovaného plechu, parapety z plechu titanzinkového. 
 Pažící stěny u garáže jsou z betonových štípaných tvárnic, šedé. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výrob 
 Všechny nadzemní podlaží obsahují tři bytové jednotky, každá bytová jednotka je 
přístupná ze společné schodišťové chodby spojující všechna podlaží. 
 V podzemním podlaží se nachází sklepní box pro každý byt, kotelna a dvě 
dvojgaráže. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Není řešeno. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem elektrickým 
proudem. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení. 

Bytový dům s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, budova je zděná, 
střecha plochá jednoplášťová. 
b) konstrukční a materiálové řešení. 
 Konstrukční systém obousměrný. Svislé nosné konstrukce jsou systémové 
Porotherm. Obvodové zdivo je z tvárnic plněných minerální vlnou Porotherm 44T Profi, 
Vnitřní nosné zdivo v podzemním podlaží je z tvarovek Porotherm 30 P+D, vnitřní nosné 
v nadzemních podlažích z akusticky izolačních tvárnic Porotherm 30 AKU Z. Příčky jsou 
vyzděny z tvarovek Porotherm 14,5 P+D. 



 Stropy jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky obousměrně 
vyztužené, celková tloušťka 250 mm.  

Budova je založena na základových pasech z prostého betonu C20/25, pro něž 
budou vykopány potřebné rýhy. Základová deska tl.150mm je vyztužená KARI sítí. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

Statické výpočty nejsou součástí zadání diplomové práce, tudíž nejsou řešeny. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Návrh technického zařízení budovy není součástí zadání diplomové práce. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v technické zprávě požární ochrany 
včetně výkresů. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Tepelně technické a energetické posouzení je řešeno v samostatné příloze 
diplomové práce. 
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 je přirozené. 
Vytápění je řešeno plynovým kotlem v kotelně v podzemním podlaží.  
Je zajištěno denní osvětlení obytných místností a místnosti vyhovují na činitel denní 

osvětlenosti. Umělé osvětlení je zajištěno úsporným LED osvětlením. 
Ohřev TUV v každé bytové jednotce bude zajištěn elektrickým kotlem. 
Odvoz komunálního odpadu je řešen místní firmou zajišťující svoz a likvidaci 

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

Objekt je na pozemku s nízkým radonovým rizikem, není tedy nutné nějakých 
speciálních opatření. Stačí dbát na kvalitní napojení asfaltových pásů spodní stavby. 
b) ochrana před bludnými proudy. 

Nepředpokládá se působení bludných proudů na stavbu, tudíž nejsou provedena 
opatření. 
c) ochrana před technickou seizmicitou. 

Objekt se nachází v klidné obytné části, kde se nepředpokládá zvýšená technická 
seizmicita. 
d) ochrana před hlukem. 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. 
Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, 
jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro obytné 
prostředí. 
e) protipovodňová opatření. 

Objekt se nachází mimo záplavové území, tudíž nejsou potřeba protipovodňová 
opatření. 
  



B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Všechna odpadní potrubí, tj. připojovací potrubí, odpadní, větrací a svodné potrubí 
jsou z PVC. Jako revizní šachta slouží prefabrikovaná železobetonová skruž o průměru 
1000 mm, tloušťka stěny 100 mm. Hlavní svod je napojen pomocí kanalizační vložky s 
úhlem 60° do obecního kanalizačního systému Hlavní svod je ve spádu 2%. 
 Objekt je zásoben obecním vodovodem. Vodoměrná sestava s vodoměrem je 
umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. Ohřev vody je zajištěn plynovým kotlem. 
Rozvod teplé vody po objektu je zajištěn plastovými trubkami, které jsou vedeny 
v instalačních šachtách. 
 Elektroinstalace bude přes elektroměrnou skříň na hranici pozemku napojena na 
silové vedení nízkého napětí. 
 Objekt je napojen na veřejné potrubí nízkotlaké. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení. 

Před objektem vede veřejná komunikace na ulici Generála Peřiny. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
 Objekt je napojen na výše zmiňovanou komunikaci zámkovou dlažbou. 
c) doprava v klidu. 

V podzemním podlaží jsou navržena čtyři parkovací stání, dalších pět bude 
vyhrazeno v parkovací zóně na komunikaci před objektem. 
d) pěší a cyklistické stezky. 

V okolí objektu se nachází pouze chodník vedoucí k objektu, ale nevedou sem 
žádné pěší ani cyklistické stezky. 
 

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

Terénní úpravy budou malého rozsahu, objemy výkopů a násypů jsou si téměř 
rovny, nebude tedy třeba zeminu dovážet ani odvážet. 
b) použité vegetační prvky. 

Pozemek bude po dokončení výstavby zatravněn. 
c) biotechnické opatření. 

Pozemek je svažitý, zvláštní biotechnické opatření nebudou provedena. 
 

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

V průběhu výstavby nebude docházet ke zvýšenému obtěžování prachem a 
hlukem, dále k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 



pozemkům. V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s 
odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je proveden 
pomocí plastových sběrných nádob umístěných u chodníku, které jsou následně sváženy 
místním provozovatelem do k tomu určených lokalit. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem 
č.381/2001 Sb., a novelou 148/2006 Sb. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

Stavby se nenachází na chráněném území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

Nebyl proveden návrh zohlednění podmínek. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhovány ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba je situována na pozemku určeném ke stavbě obytných budov. Nejsou nutná 
opatření k ochraně obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Projekt organizace výstavby není součástí diplomové práce, tudíž nejsou známy 
podrobnější informace o staveništi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 15.1.2015  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. Tomáš Studený 



Technická zpráva stavební části 
 
1. Základní údaje 

1.1 Název a místo stavby 

Název stavby: Bytový dům 
Místo stavby: Hustopeče, 693 01, parcela č. 4542/246 
 
1.2 Účel stavby 

Novostavba bytového domu pro bydlení. 
 
1.3 Investor 

Petra Panáková, Komenského 1566, 696 03, Dubňany 
 
1.4 Dodavatel 

H-SYSTÉM a.s., Ostrovského 253, 150 00, Praha 5 
 
1.5 Projektant 

Tomáš Studený, Merhautova 104, 613 00, Brno 
 
1.6 Místo a datum vypracování technické zprávy 

V Brně dne 12.12. 2014 
 
 

2. Seznam příloh 
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Příloha č.18 - Detail 1 - ukončení ploché střechy u okapu 
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3. Architektonicko dispoziční řešení 

3.1 Podklady pro projekt 

� zadání vedoucím diplomové práce v letním semestru roku 2014 
� studie bytového domu zpracované v letním semestru roku 2014 v předmětu CH09 - 

diplomový seminář 
� katastrální mapa 

 
3.2 Rozčlenění na stavební objekty 

� novostavba bytového domu, 3NP + 1PP 
� přípojka vody 
� přípojka elektřiny 
� přípojka plynu 
� přípojka jednotné kanalizace 
� zpevněné plochy 
� terénní úpravy 

 
3.3 Funkční a dispozi ční řešení 

Bytový dům je obdélníkových rozměrů s výstupkem na jihovýchodní straně, rozměry 
19,15 x 15,2 m, výška atiky ploché střechy je +10,650. Vstup do objektu je na 
severozápadní straně přes mezipodestu mezi 1PP a 1NP na výškové úrovni -1,650. 
Bytový dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
 Do chodby 1. nadzemního podlaží se dostaneme po vzestupném ramenu schodiště 
přímo ze vstupu do objektu, z této chodby je vstup do všech bytových buněk tohoto 
podlaží, tj. do dvou bytů 2+kk a jednoho bytu 1+kk. 
 Do 2. a 3. nadzemního podlaží se rovněž dostaneme po schodišti, dispozičně jsou 
shodná s 1. nadzemním podlažím. 
 Do hlavní chodby 1. podzemního podlaží se dostaneme sestupným schodišťovým 
ramenem po vstupu do objektu. Z této chodby je přístup do tří dílčích chodeb. Z první se 
lze dostat do kotelny, sklepního boxu a dvojgaráže. Z druhé do čtyř sklepních boxů, z třetí 
do čtyř sklepních boxů a druhé dvojgaráže. Do objektu se lze dostat také přes každý ze 4 
vjezdů do dvou dvojgaráží. 
 
3.4 Architektonické a výtvarné řešení 

 Fasáda objektu je natřena bílou fasádní barvou, okna i dveře jsou plastová v barvě 
černé, rovněž balkonová zábradlí jsou v barvě černé. Okenní parapety z TiZn jsou rovněž 
opatřeny černým nátěrem. Oplechování střechy je z pozinkovaného plechu bez barevné 
úpravy, stejně tak i prvky pro odvod vody ze střechy. 



 
3.5 Technické řešení 

 Bytový dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, stěnový systém je 
obousměrný, pole jsou čtvercová. Obvodové zdivo tl. 450 mm je provedeno z cihelných 
tvarovek plněných minerální vatou Porotherm 44 T Profi, vnitřní nosné tl. 300 mm 
v podzemním podlaží z tvarovek Porotherm 30 P+D, vnitřní nosné tl. 300 mm 
v nadzemních podlažích je provedeno z akusticky izolačních tvarovek Porotherm AKU Z. 
Dělící nenosné konstrukce tl. 150 mm jsou vyzděny z cihelných tvarovek Porotherm 14,5 
P+D. 
 Stropy jsou železobetonové z betonu C 20/25 a ocele B420B, tl. stropní konstrukce 
je 250 mm. 
 Nad objektem je plochá střecha jednoplášťová. 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25, základová 
deska o tl. 150 mm je vyztužena KARI sítí. 
 
 

4. Stavebně konstrukční řešení 

4.1 Zemní práce 

 Na pozemku je nutno odstranit náletové dřeviny, přes pozemek nevedou žádné 
inženýrské sítě komplikující zemní práce. Zemní práce sestávají z nepažených šikmých 
stěn ve sklonu 0,5:1 u podsklepené části stavby a nepažených stěn v místě základových 
pasů. Na pozemku se nachází hlína štěrkovitá F1, tuhé konzistence. Ornice bude sejmuta 
a uložena na deponii na pozemku a následně použita na drobné terénní úpravy. Zásypy a 
násypy budou hutněny po vrstvách. 
 Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že podzemní voda  nebude 
mít žádný vliv na výstavbu. 
 
4.2 Základové konstrukce 

 Založení objektu bude provedeno na základových pasech z prostého betonu třídy 
C20/25. Základová spára obvodového i vnitřního zdiva je 4,050 m pod úrovní 0,000, na 
severozápadní straně je 4,250 m pod úrovní 0,000, kvůli vjezdu do garáží a dodržení 
nezámrzné hloubky. Základová deska tloušťky 150 mm je z betonu C 20/25 a pro zvýšení 
odolnosti je vyztužena KARI sítí 100/100 Ø6 mm. KARI síť je provedena až nad základové 
pasy pro zvýšení celkové tuhosti základových konstrukcí. 
 
4.3 Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové zdivo tl. 450 mm je provedeno z cihelných tvarovek plněných minerální 
vatou Porotherm 44 T Profi na maltu Porotherm pro tenké spáry, v podzemním podlaží 
zvenku opatřeno SBS modifikovaným asfaltovým hydroizolačním pásem s vložkou ze 
skelné tkaniny, nopovou fólií a zasypáno zeminou. Vnitřní nosné tl. 300 mm v podzemním 
podlaží z tvarovek Porotherm 30 P+D na maltu cementovou M10, vnitřní nosné tl. 300 mm 
v nadzemních podlažích je provedeno z akusticky izolačních tvarovek Porotherm AKU Z 



na maltu cementovou M10. Dělící nenosné konstrukce tl. 150 mm jsou vyzděny z 
cihelných tvarovek Porotherm 14,5 P+D, taktéž na maltu cementovou M10. 
 
4.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy nad všemi podlažími jsou provedeny železobetonové monolitické tl. 250 mm 
z betonu třídy C 20/25, výztuž B420B. Bednění bude použito systémové. 

Překlady nad otvory jsou systémové keramobetonové nosníky Porotherm 7, 
v obvodovém zdivu 5x překlad + 90 mm EPS 70S, v nosném vnitřním zdivu 4x překlad, 
v příčkách 2x překlad. Nad vstupními dveřmi a nad 1. oknem na podestě je překlad tvořen 
přímo ŽB věncem. 

Věnce jsou z betonu C 20/25 vyztužené 4 pruty Ø6mm ocele B420B, zateplené 
zvenku polystyrenem EPS 70S tl. 120 mm. 

 
4.5 Konstrukce spojující r ůzné výškové úrovn ě 

 Všechna schodiště spojující jednotlivá podlaží jsou dvouramenná pravotočivá 
s výškou stupně 165 mm, šířka stupně je 300 mm, sklon ramene α = 28,8º. V jednom 
rameni je 10 stupňů a šířka ramene je 1500 mm, zrcadlo je široké 150 mm a v zrcadlovém 
prostoru je umístěno zábradlí. 
 Nosná konstrukce schodiště je železobetonová monolitická deska z betonu C20/25, 
výztuž B420B, podélně vetknutá do nosných stěn. 
 
4.6 Střešní konstrukce 

 Střecha nad třetím nadzemním podlažím je plochá, jednoplášťová. Nosná 
konstrukce je stropní ŽB deska tl. 250 mm. 

Na napenetrované stropní konstrukci je bodově natavena parozábrana 
z oxidovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, tl. 4 mm, sd=1000 m. 

Tepelně izolační vrstvu tvoří dvě lepené polystyrenové desky EPS 100S tl. 120 mm, 
celkem tedy 240 mm, desky budou mít přeložené svislé spáry. 

Spádová vrstva je tvořena spádovými klíny z EPS 100S, tl. 45 - 320 mm. 
Horní hydroizolační vrstvu tvoří dva SBS modifikované asfaltové pásy, spodní je 

samolepící s vložkou ze skelné tkaniny, tl. 3 mm, sd = 87 m, horní, natavený je 
s břidličným ochranným posypem s polyesterovou rohoží, tl. 4,5 mm, sd = 90 m. 

 
4.7 Komíny 

Komín je dvousložkový z tvárnic Schiedel MULTI s tenkostěnnou keramickou 
vložkou, na který je napojen odvod plynového kotle z místnosti S.14 kotelna. Zde je také 
umístěn vybírací otvor. Rozměr tvarovek je 400 x 400 mm, spojeny na komínovou 
maltovou směs Schiedel. 

 
4.8 Obvodový pláš ť 

 Obvodový plášť je vyzděn z cihelných tvarovek plněných minerální vatou Porotherm 
44 T Profi na maltu Porotherm pro tenké spáry, v podzemním podlaží zvenku opatřen SBS 



modifikovaným asfaltovým hydroizolačním pásem s vložkou ze skelné tkaniny, nopovou 
fólií a zasypán zeminou. 
 
4.9 Příčky a dělící konstrukce 

 Příčky jsou vyzděny z cihelných tvarovek Porotherm 14,5 P+D na maltu 
cementovou M10. 
 Jednotlivé byty jsou od sebe a od chodby odděleny zdivem z akusticky izolačních 
tvarovek Porotherm AKU Z na maltu cementovou M10. 
 
4.10 Izolace 

4.10.1 Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

 Izolace spodní stavby je zajištěna SBS modifikovanými asfaltovými pásy s vložkou 
ze skelné tkaniny s minerálním ochranným jemnozrnným posypem, tl 4 mm. Pásy se 
spojují natavením na napenetrovanou základovou desku. 
 Separační vrstvy podlah jsou provedeny z polyethylenové folie a přitíženy 
následujícími konstrukcemi. 
 Hydroizolační vrstvu střešního pláště tvoří 2 SBS modifikované asfaltové pásy, 
spodní je samolepící s vložkou ze skelné tkaniny, tl. 3 mm, sd = 87 m, horní, natavený je s 
břidličným ochranným posypem s polyesterovou rohoží, tl. 4,5 mm, sd = 90 m. 
 
4.10.2 Tepelné izolace 

Vzhledem k použití tepelně izolačních tvarovek obvodového pláště není nutné 
obvodový plášť dále zateplovat. 

Podlahy na základové desce v suterénu jsou zatepleny tepelně izolačními PIR 
deskami, tl. 50 mm. 

Věnce jsou z exteriéru izolovány polystyrenem EPS 70S tl. 120 mm. 
Tepelně izolační vrstvu ploché střechy tvoří dvě lepené polystyrenové desky EPS 

100S tl. 120 mm, celkem tedy 240 mm. 
 
4.10.3 Akustické izolace 

 V podlahách v 1., 2, a 3. nadzemním podlaží jsou vloženy zvukově izolační desky 
z kamenné vlny tl. 50 mm. 
 
4.10.4 Izolace proti radonu 

 Z radonového průzkumu vyplývá, že objekt je na pozemku s nízkým radonovým 
rizikem, není tedy nutné nějakých speciálních opatření. Stačí dbát na kvalitní napojení 
asfaltových pásů spodní stavby. 
  



4.11 Podlahy 

(F1), tl. od nosné vrstvy 150 mm, místnosti: S02 - S17 
� dvou komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi <1 mm 
� dvou komponentní penetrační epoxidový nátěr <1 mm 
� betonová mazanina + KARI síť 96 mm 
� polyethylenová folie <1 mm 
� tepelně izolační tuhé PIR desky, λ = 0,022 Wm-1K-1 50 mm 
� SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skelné tkaniny, 

minerální jemnozrnný posyp 4 mm 
� asfaltový penetrační nátěr <1 mm 
� betonová základová deska + KARI síť 150 mm 

 
(F2), tl. od nosné vrstvy 150 mm, místnosti: 103,104,107,109,113,114,117 

� vinylová podlahová krytina 2 mm 
� disperzní lepidlo pro lepení PVC <1 mm 
� samonivelační stěrka 5 mm 
� betonová mazanina 93 mm 
� polyethylenová folie <1 mm 
� tepelně izolační tuhé PIR desky, λ = 0,022 Wm-1K-1 50 mm 
� ŽB stropní konstrukce 250 mm 

 
(F3), tl. od nosné vrstvy 150 mm, místnosti: 105,106,110,111,115,116 

� keramická dlažba 8 mm 
� lepící stěrka na bázi cementu 4 mm 
� betonová mazanina 88 mm 
� polyethylenová folie <1 mm 
� tepelně izolační tuhé PIR desky, λ = 0,022 Wm-1K-1 50 mm 
� ŽB stropní konstrukce 250 mm 

 
(F4), tl. od nosné vrstvy 150 mm, místnosti: 203,204,207,209,213,214,217, 
303,304,307,309,313,314,317 

� vinylová podlahová krytina 2 mm 
� disperzní lepidlo pro lepení PVC <1 mm 
� samonivelační stěrka 5 mm 
� betonová mazanina 93 mm 
� polyethylenová folie <1 mm 
� zvukově izolační desky z kamenné vlny, λ = 0,036 Wm-1K-1 50 mm 
� ŽB stropní konstrukce 250 mm 

  



(F5), tl. od nosné vrstvy 150 mm, místnosti: 102,202,205,206,210,211,215,216, 
302,305,306,310,311,315,316 

� keramická dlažba 8 mm 
� lepící stěrka na bázi cementu 4 mm 
� betonová mazanina 88 mm 
� polyethylenová folie <1 mm 
� zvukově izolační desky z kamenné vlny, λ = 0,036 Wm-1K-1 50 mm 
� ŽB stropní konstrukce 250 mm 

 
(F6), tl. od nosné vrstvy 15 mm, místnosti: S01,101,201(=301) 

� keramická dlažba 10 mm 
� lepící stěrka na bázi cementu 5 mm 
� ŽB schodišťová deska 135 mm 

 
(F7), tl. od nosné vrstvy 150 mm, místnosti: 108,112,118,208,212,218,308,312,318 

� keramická mrazuvzdorná dlažba 8 mm 
� lepidlo na bázi polyuretanu 5 mm 
� betonová mazanina 33 mm 
� SBS modifikovaný pás, vložka ze skelné tkaniny 4 mm 
� betonová mazanina ve spádu 20 - 50 mm 
� ŽB balkonová deska 250 mm 

 
4.12 Truhlá řské výrobky 

 Truhlářské výrobky jsou typizované. 
Vnitřní dveře budou dodány firmou Sapeli. 
Výklopná garážová vrata budou dodány firmou Hörmann. 
Okna a vnější dveře jsou plastové od firmy Okna Macek. 
Bližší specifikace ve výpisu výrobků. 

 
4.13 Zámečnické výrobky 

 Zámečnické výrobky jsou typizované, budou vyrobeny z nerezu. 
Bližší specifikace ve výpisu výrobků. 
 

4.14 Klempí řské výrobky 

Klempířské výrobky jsou typizované, budou vyrobeny z pozinkovaného plechu. 
Bližší specifikace ve výpisu výrobků. 

 
4.15 Obklady 

 Obklady jsou navrženy v místnostech s keramickou dlažbou - viz výkresová část. 
 
4.16 Omítky 

 Vnitřní omítky jsou provedeny jako jednovrstvá vápenocementová omítka 
(Porotherm universal) tl. 15mm. 



 Vnější omítky jsou ze souvrství tepelně izolační omítky (Porotherm TO) tl. 30 mm a 
jednovrstvé vápenocementové omítky (Porotherm universal) tl. 15mm. 
 
4.17 Malby a nát ěry 

 Interiéry budou vymalovány vnitřní bílou barvou, fasáda objektu rovněž bíle. 
Zábradlí na balkóně a na pažících stěnách u vchodu do domu je natřeno černě vhodnou 
exteriérovou barvou na kov. TiZn okenní parapety jsou ponechány bez nátěru. 
 
4.18 Barevné řešení 

 Fasáda objektu je natřena fasádní bílou barvou, okna i dveře jsou plastová v barvě 
černé. Oplechování střechy je ponecháno v základní barvě pozinkovaného plechu, stejně 
tak i okapy a svodné potrubí. TiZn okenní parapety jsou také ponechány bez nátěru. 
 
 

5. Technická zařízení 

5.1 Kanalizace 

 Všechna odpadní potrubí, tj. připojovací potrubí, odpadní, větrací a svodné potrubí 
jsou z PVC. Jako revizní šachta slouží prefabrikovaná železobetonová skruž o průměru 
1000 mm, tloušťka stěny 100 mm. Hlavní svod je napojen pomocí kanalizační vložky s 
úhlem 60° do obecního kanalizačního systému Hlavní svod je ve spádu 2%. 
 
5.2 Vodoinstalace 

 Objekt je zásoben obecním vodovodem. Vodoměrná sestava s vodoměrem je 
umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. Ohřev vody je zajištěn plynovým kotlem. 
Rozvod teplé vody po objektu je zajištěn plastovými trubkami, které jsou vedeny 
v instalačních šachtách. 
 
5.3 Elektroinstalace 

 Elektroinstalace bude přes elektroměrnou skříň na hranici pozemku napojena na 
silové vedení nízkého napětí. 
 
5.4 Vytápění 

 Ohřev teplé vody pro vytápění bude zajišťovat plynový kotel v suterénu a teplá voda 
bude rozvedena do objektu v plastových trubkách v instalačních šachtách. 
 
5.5 Rozvod plynu 

 Objekt je napojen na veřejné potrubí nízkotlaké. 
 



6. Zvláštní požadavky a jejich řešení 

6.1 Požární bezpe čnost 

 Viz doložena zpráva požární ochrany. 
 
6.2 Ochrana proti hluku 

 Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které 
působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a 
je vyhovující pro obytné prostředí. 
 
6.3 Hygienické požadavky 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních staveb. 

 
6.4 Ekologické požadavky 

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem 
č.381/2001 Sb., a novelou 148/2006 Sb. 
 
6.5 BOZ 

Výstavba bude splňovat požadavky v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
novelou 1591/2006 Sb. 
 
6.6 Likvidace odpad ů 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s 
odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Sběr odpadů je prováděn pomocí plastových sběrných nádob umístěných u 
chodníku, které jsou následně sváženy místním provozovatelem do k tomu určených 
lokalit. 
 
 

7. Úpravy okolí objektu 

7.1 Přístupové komunikace 

 Před vstupem do objektu vede veřejná komunikace ulice Generála Peřiny, na tuto 
komunikaci budou zámkovou dlažbou připojeny dva vjezdy do garáží. Mezi vjezdy je vstup 
do objektu, rovněž napojen zámkovou dlažbou na přilehlý chodník. 
 
7.2 Okapové chodníky 

 Okolo celého objektu, kde není zámková dlažba, bude proveden okapový chodník 
z betonových dlaždic v šířce 500 mm. 
 



7.3 Zpevněné plochy 

 Přístupový chodník do objektu i vjezdy do garáží budou provedeny ze zámkové 
dlažby, pod chodníkem bude násyp šterkodrtě frakce 0/32 tl. 350 mm, pod vjezdem do 
garáže 900 mm. Násypy budou hutněny po vrstvách. 
 
7.4 Zeleň 

 Po provedení veškerých prací bude rozmístěna sejmutá ornice umístěná na deponii 
a vysazen trávník na pozemku. 
 
7.5 Oplocení a op ěrné zdi 

 Objekt, stejně jako okolní zástavba, nebude oplocen. 
 Opěrné zdi budou provedeny z betonových štípaných tvárnic. 
 
7.6 Terénní úpravy 

 Terénní úpravy budou malého rozsahu, objemy výkopů a násypů jsou si téměř 
rovny, nebude tedy třeba zeminu dovážet ani odvážet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 15.1.2015  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. Tomáš Studený 



Závěr 
 
 Cíle diplomové práce byly naplněny dle zadání vedoucího. Předmětem bylo 
koncepční vypracování bytového domu. Práce byla vypracována dle platných právních 
předpisů a norem v České republice. 
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