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Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 
podsklepené, částečně podsklepené nebo nepodsklepené budovy bytového domu. Cíle: 
VyTe¥ení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 
na základě zvolených materiálj a konstrukčních prvkj, včetně vyTe¥ení osazení objektu 

do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhlá¥kou 
č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále 
bude obsahovat studie obsahující pTedběyné návrhy budovy a jeho dispozičního Te¥ení 
a pTílohovou část obsahující pTedběyné návrhy základj a rozměrj nosných prvkj Te¥ené 
budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situací, 
základj, pjdorysj zadaných podlayí, konstrukce zastTe¥ení, svislých Tezj, technických 
pohledj, min. 5 detailj, výkres(y) sestavy dílcj, popT. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. 
Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální 
posouzení objektu a vybraných detailj, popT. dal¥í specializované části, budou-li zadány 
vedoucím práce. Výstupy: V[KP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 

a jejím dodatkem a pTílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloyeny do sloyek 
s klopami formátu A4 opatTených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitTní straně 
kaydé sloyky. V¥echny části dokumentace budou zpracovány s vyuyitím PC v textovém 
a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatTeny popisovým polem. Textová část bude 
obsahovat i poloyky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímy obsahem budou prjvodní 
a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlá¥ky 
č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlá¥ky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

V[KP vypracujte a rozčleCte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část V[KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveTejCování a uchovávání vysoko¥kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveTejCování a uchovávání vysoko¥kolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (povinná součást V[KP).  
2. PTílohy textové části V[KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveTejCování a uchovávání vysoko¥kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveTejCování a uchovávání vysoko¥kolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (nepovinná součást V[KP v pTípadě, ye pTílohy nejsou součástí textové části 
V[KP, ale textovou část doplCují).  

 ろng. Roman BrzoC, Ph.D. 
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 TÉMA BAKALÁSSKÉ PRÁCE JE NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V 
PROSTĚJOVĚ.  
OBJEKT JE URČEN PRO BYDLENわ A JE SろTUOVÁN NA ROVNÉ PARCELE. STAVBA MÁ 
TSろ NADZEMNわ PODLAxわ A JE PODSKLEPENÁ. BUDOVA JE NAVRxENA ZE SYSTÉMU 
POROTHERM. STROPNわ KONSTRUKCE JE PROVEDENA ZE xELEZOBETONU. 

PiDORYS TVOSわ OBDÉLNわK. KONSTRUKCE STSECH JE SE[ENA JAKO PLOCHÁ 
JEDNOPLÁ[_OVÁ.

 THE BACHELOR THESIS IS A PROJECT OF A NEW APARTMENT BUILDING IN 

PROSTĚJOV. THE BUろLDING IS DETERMINED FOR HOUSING AND IT IS SET IN 

STRAIGHT PARCEL. IT'S DESIGN IN A THREE-STOREY WITH BASEMENT. THE 

BUILDING IS DESIGNED FROM THE SYSTEM POROTHERM. THE CEILING STRUCTURE 

IS MADE OF REINFORCED CONCRETE CEILING. FLOOR PLAN IS RECTANGULAR. 

ROOF STRUCTURE IS DESIGNED AS A WARM FLAT ROOF.

BAKALÁSSKÁ PRÁCE, BYTOVÝ DiM, TSわPODLAxNわ, PODSKLEPENÝ, SYSTÉM 
POROTHERM, xELEZOBETONOVÝ STROP, PLOCHÁ JEDNOPLÁ[_OVÁ STSECHA, 

BALKÓN.

 BACHELOR THESIS, APARTMENT BUILDING, THREE-STOREY, BASEMENT, 

POROTHERM SYSTEM, REINFORCED CONCRETE CEILIN, WARM FLAT ROOF, 

BALCONY.
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Téma bakaláTské práce je novostavba bytového domu v Prostějově.  

Objekt je určen pro bydlení a je situován na rovné parcele. Stavba má tTi 

nadzemní podlayí a je podsklepená. Budova je navryena ze systému Porotherm. 

Stropní konstrukce je provedena ze yelezobetonu. Pjdorys tvoTí obdélník. 

Konstrukce stTech je Te¥ena jako plochá jednoplá¥`ová. 

Cílem práce bylo vyTe¥it dispozice pro daný účel budovy, návrh vhodné 

konstrukční soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace 

včetně textové části a pTíloh podle pokynj vedoucího práce. 

 

BakaláTská práce je členěna na jednotlivé části, z nichy jako první tvoTí 

Hlavní textová část bakaláTské práce. Dále je práce rozdělena na jednotlivé pTílohy 

ve sloykách. Ve sloyce č. 1 je umístěna PTípravná a studijní práce, sloyka č. 2 

obsahuje C Situační výkresy. Ve sloyce č. 3 se jedná o pTílohu D.1.1 Architektonicko-

stavební Te¥ení. PTíloha D.1.3 Poyárně bezpečnostní Te¥ení je umístěna ve sloyce č. 

4., sloyka č. 5 obsahuje pTílohu s názvem Stavební fyzika a v poslední sloyce č. 6 

jsou uvedeny katalogové listy výrobcj. 

 





A. 

 
 

a) 

Novostavba bytového domu v Prostějově. 

b) 

Adresa: Prostějov 

Katastrální území: Krasice (733695) 

Parcelní číslo pozemku: 233/2 

c) 

Druh stavby: bytový djm 

Charakter stavby: stavba pro bydlení 
Účel stavby: výstavba novostavby bytového domu 

StupeC: dokumentace pro stavební povolení stavby 

 

Jméno a pTíjmení: ろng. Jaromír 
Jágr Milevská 

1097/20 

140 00 Praha 4 - Krč 

email: jarda.je.bjhšseznam.cz 

 

 
Zodpovědný projektant: JiTí  Drtil 

Rynk 125 

Ř9ř 41 Kostelec na Hané 

email: prda9@seznam.cz 
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SO-01: BYTOVÝ DiM 

SO-02: DĚTSKÉ HSろ[TĚ 

SO-03: OPLOCENわ POZEMKU, DRÁTĚNÝ PLOT 

SO-04: CHODNわKY NA POZEMKU BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAxBA 

SO-05: PSわPOJKA PLYNOVODU 

SO-06: KANALろZAČNわ PSわPOJKA 

SO-0Ř: PSわPOJKA SDĚLOVACわHO VEDENわ SPOJOVÉHO 

SO-0ř: PSわPOJKA NわZKÉHO NAPĚTわ 
SO-09: VODOVODNわ PSわPOJKA  

 
 

 
K vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu byly pouyity 

následující dokumenty, které byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci: 

 Katastrální mapa 

 Poyadavky investora 

 Platné normy, vyhlá¥ky a pTedpisy 
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Staveni¥tě je na rovinném terénu, bez stávajících staveb, stromj, keTj. 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města. 

Není. 

Nejsou. 

Byl zde proveden hydrogeologický prjzkum, pTi kterém bylo zji¥těno, ye hladina 

podzemní vody nemá yádný vliv na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii, kdy 

lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloyí Rdt= 0,2 MPa 

Na pozemku bylo provedeno radonové měTení s výsledkem zatTídění do nízkého 

radonového rizika. Není nutno navrhnout protiradonové opatTení. 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě mjye dojít 
ke zvý¥ení hlučnosti a pra¥nosti. Během výstavby bude tTeba čistit kola dopravních 

prostTedkj tak, aby nedocházelo ke zneči¥`ování komunikací. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území. 

 Staveni¥tě je téměT rovinné, bez stávajících staveb. PTed zahájením vlastní stavby 

budou odstraněny keTe, které se nacházejí na staveni¥ti, a bude sejmuta ornice, která bude 

uskladněna na vhodném místě. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice pouyita 

na terénní úpravy. 

Nejsou. 

K pozemku těsně pTiléhá pTíjezdová komunikace. Staveni¥tě je pro stavbu bytového 
domu vhodné, dostupnost dobrá. ろnyenýrské sítě vedou ve zmíněné komunikaci. Zde bude 

provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační Tad a plynovod. Moynost 
bezbariérového pTístupu ke stavbě.

Nejsou.
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Jedná se o novostavbu.

Jedná se bytový djm. určený pro bydlení. PTepokládaný počet obyvatel je 2ř ve 12 bytových 
jednotkách.

 Jedná se o trvalou stavbu.

Dokumentace splCuje poyadavky stanovené zákonem číslo 405/2017Sb., o územním 
plánování a stavebním Tádu (stavební zákon), včetně jeho změn a novel. Dokumentace je 
zpracována dle vyhlá¥ky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhlá¥ka č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Objekt bytového domu splCuje vyhlá¥ku o obecných technických 
poyadavcích na stavb. Stavba bytového domu je částečně určena také k uyívání osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace a je navryena jako bezbariérová. 

V¥echny poyadavky dotčených orgánj a poyadavky vyplívající z právních pTedpisj 
jsou splněny.

 Stavba není chráněna podle jiných právních pTedpisj ‒ není kulturní památkou ani 
apod. 
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  Uyitná plocha:    768,60 m2 

Zastavěná plocha:  266,41 m2 

  Obestavěný prostor:    3225,42 m3 

Počet obytných místností:                  36 

Počet ostatních místností:   70 

PTedpokládaný počet obyvatel:   28 

Sklon stTechy:  2% 

Vý¥ka atiky nad úrovní 0,000:   9,650 m 

Bytový djm bude napojen na spla¥kovou kanalizaci, vodovodní Tád, zemní plyn a 
elektrickou energii. PTípojky budou Te¥eny v rámci osazení bytového domu na pozemek. 
De¥`ová voda bude svedena do de¥`ové kanalizace.

Jedná se o stavbu men¥ího rozsahu, která bude prováděna svépomocí a není tTeba ji 
členit na etapy. PTedpokládané zahájení stavby je v roce 201ř, dokončení v roce 2019.

Orientační náklady stavby nebyly stanoveny.

Pjdorysný tvar objektu je obdélníkový, stTecha plochá. Djm svým  tvarem  navazuje 

na okolní zástavbu rodinných domj. 

Bytový djm je Te¥en jako samostatně stojící objekt s tTemi nadzemními podlayími a 

jedním podzemním. Objekt bude samostatně stojící. Objekt splCuje nároky na barevné i 
architektonické zasazení do terénu, který je tvoTen samostatně stojícími bytovými domy. 

Hlavní vstupem vstoupíme do zádveTí, dále do chodby a na schodi¥tě ze kterého je 
pTístup do samostatných bytových jednotek a také do podzemního podlayí. 
Hlavní část domu je tvoTena chodbou, která je uvayována jako hlavní komunikační 
prostor na v¥echna podlayí.  
V nadzemních podlayích se pTi vstupu do kaydé bytové jednotky nachází zádveTí se vstupem 
do obývacího pokoje s kuchyní a také do koupelny s WC. PTes obývací pokoj se posléze dá jít 
do loynice, dětského pokoje nebo pracovny. 
 Hlavním vstupem vstoupíme v 1S vstoupíme do chodby odkud je pTístup do 
samostatných kójí a technické místnosti, prádelny, su¥árny a kočárkárny. 
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Objekt splCuje poyadavky vyhlá¥ky 369/2001 Sb. O obecných technických 

poyadavcích zabezpečujících uyívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

 Stavba je navryena tak, aby byla pTi uyívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 

schodi¥ti a na lodyii musí mít vý¥ku madla minimálně 1 m a musí být dále provedena v 

souladu s ČSN Ř43305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou ¥ir¥í ney 120 mm, 
vodorovné mezery maximálně 1ř0 mm. Mezera mezi vodorovnou pochjznou plochou a 

zábradelní výplní u zábradlí bez dráyky nebude ¥ir¥í ney 120 mm. Pjdorysný prjmět 
mezery mezi pTedsazeným zábradlím a okrajem porjzné plochy nebude ¥ir¥í ney 50 mm. 
Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN Ř43305. 

 Objekt je navryen jako klasický zděný z keramických tvárnic, zaloyen na 

základových pasech. Stropní konstrukce yelezobetonová deska. Podlahy jsou plovoucí. 
StTecha je plochá. Výplně otvorj v obvodových stěnách jsou z plastových profilj. Navryený 
komín je vícevrství v uceleném systému. 

Viz část D. Technická zpráva 

Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navryena v uceleném stavebním 

systému firmy Porotherm, tj. zděné keramické konstrukce s keramickými pTeklady. V 

suterénu ztracené bednění. U stropj se musí dodryovat konstrukční zásady a statické 
tabulky pouyitých systémj. 
 Na plochou stTechu nebyl proveden statický výpočet, ale budou dodryeny zásadní 
konstrukční zásady pro provádění. 

 Zaloyení objektu bude provedeno na základových desce z yelezobetonu o tlu¥`ce 
400mm.  Jako hydroizolace jsou navryeny modifkované asfaltové pásy . Zdivo je navryeno ze 
systému Porotherm, v suterénu ztracené bednění. Na obvodové zdivo jsou 

pouyity bloky 30 P+D, na vnitTní nosné AKU 30, 17,5 P+D a pTíčky z pTíčkovek 11,5 P+D. 

Obvodové zdivo je zatepleno tepelnou izolací z minerálních fasádních desek, v suterénu 
polystyrenem EPS. Omítka je strukturovaná ¥krábaná. Stropní konstrukce bude provedena 

yelezobetonovou deskou. 
Celková tlou¥`ka stropní kce. je 250mm. PTeklady v obvodové 

stěně a vnitTních nosných zdech budou pouyity pTeklady Porotherm Ř a v pTíčkách 

Porotherm 14,5. K pTekonání vý¥kových úrovní jednotlivých podlayí je navryeno yel.bet. 
dvouramenné pTímé schodi¥tě obloyené keramickou dlaybou. ZastTe¥ení objektu je zvoleno 

pomocí ploché stTechy.  
  Jako ná¥lapná vrstva podlah jsou navryeny keramické dlayby, laminátové podlahy a 

koberce. Výplně otvorj v obvodové stěně jsou navyeny pomocí ¥estikomorových plastových 
profilj od firmy Vekra. VnitTní omítky budou sádrové Weber. V mokrých místnostech 

bude proveden obklad dle projektové dokumentace. Zpevněné plochy kolem objektj jsou 
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ze zámkové dlayby tl. 60mm a okapový chodníček je z betonové dlayby tl. 60mm. 

V objektu se nenachází technologická zaTízení. 

Je Te¥ena samostatným projektem. Viz část D.1.3.01 - TECHNろCKÁ ZPRÁVA POxÁRNわ 
OCHRANY 

Je Te¥ena samostatným projektem. Viz TEPELNĚ TECHNろCKÁ POSOUZENわ - PROGRAM 

TEPLO . 

Viz PROTOKOL K ENERGETろCKÉMU [TわTKU OBÁLKY BUDOVY.  

 Neposuzuje se. 

 V bytovém domě jsou navryeny záchodové mísy v kaydé bytové jednotce. 
Likvidace odpadních vod spla¥kových bude provedena odvodem do kanalizace. De¥`ové 
vody budou svedeny do podzemní nádrye na de¥`ovou vodu s pTepadem a vsakováním. 
Stavba má hydroizolaci navryenou tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroyeno výskytem 
vlhkosti ve stavebních konstrukcích.  
 Jako ochrana proti radonu je navryena protiradonová izolace plnící současně funkci 
hydroizolace. 

Obytné místnosti mají zaji¥těno dostatečné denní osvětlení, pTímé větrání a vytápění s 

regulací tepla pomocí termostatických hlavic. 

Jako ochrana proti radonu je navryena protiradonová izolace plnící současně funkci 
hydroizolace. 

Není. 

Není. 

Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splCovaly poyadavky ČSN Ř30532 

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobkj. Ve¥keré instalace budou Tádně izolovány. Viz POSOUZENわ Z HLEDろSKA AKUSTろKY A 
VろBRACわ. 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

Není. 
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Na hranici pozemku bude osazena pTípojková skTíC s elektroměrovým rozvaděčem 

pro budoucí objekt. Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem napájen vnitTní rozvaděč 

domu. Kabel bude uloyen v zemi ve výkopu v pískovém loyi a bude uloyen v chráničce. 
PTípojky vodovodu a kanalizace budou pTivedeny na stavební pozemek, na němy budou 

provedeny na hranici pozemku revizní ¥achty jak pro oddílnou kanalizaci, do které budou 

svedeny spla¥kové odpadní vody, tak i pro vodovod. 

Rozměry ¥achet, včetně materiálového Te¥ení ¥achty a pTípojek bude provedeno dle 

projektové dokumentace TZB. STL plynová pTípojka LPE 32 bude zakončena ve sloupku 

na hranici pozemku v HUP s uzávěrem KKろ. PTípojka plynovodu bude provedena dle 

projektové dokumentace pTíslu¥ného TZB. 

 VeTejná komunikace má ¥íTku 8m a je asfaltová. PTíjezdová cesta vedoucí k objektu 

je navryena v ¥íTce 3m a je provedena ze zámkové dlayby. 

 Napojení na veTejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 

obrubníku kladeného do betonového loye. 

 Ke kaydé bytové jednotce pTipadá 1 parkovací stáni, které se nachází u pTíjezdové 
cesty pozemku. Viz situace. 

 V okolí se nachází mnoho pě¥ích a cyklistických stezek. 

 PTed zahájením vlastní stavby budou odstraněny keTe, které se nacházejí na 

staveni¥ti, a bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na vhodném místě. Po dokončení 
stavebních prací bude sejmutá ornice pouyita na terénní úpravy. Na pozemku se vysázejí 
okrasné jabloně. Biotechnická opatTení nejsou. 

 Navryená stavba nebude mít pTi svém provozu nepTíznivý vliv na yivotní prostTedí. 
PTi realizaci stavby musí být dodryeny ve¥keré právní normativy z oblasti ochrany 

yivotního prostTedí. O odpadech a zákon č. ř6/2002 Sb. O ovzdu¥í. 

Nemá vliv. 

Nemá vliv. 

Nemá vliv. 
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Nejsou. 

Stavba bytového domu splCuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splCuje 

základní poyadavky na situování a stavební Te¥ení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

podle vyhl. č. 3ř0/2006 Sb.

 

 Staveni¥tní pTípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné ¥achtě za 

vodoměrem. Staveni¥tní pTípojka NN bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na 

hranici pozemku. Staveni¥tní pTípojka na kanalizaci bude napojena na revizní ¥achtu v 

blízkosti hranice pozemku. 
Vjezd na staveni¥tě bude ze silnice, z východní části parcely. 

 Na staveni¥ti se nevyskytují stávající stavby, keTe ani stromy. Dosavadním vyuyitím 

pozemku byla orná pjda. V současnosti není pozemek oplocen. 

 V prjběhu provádění stavby nebude proveden yádný zábor pro staveni¥tě. Pro 

skladování materiálu, zaTízení staveni¥tě apod., bude maximálně vyuyíván pozemek 

staveni¥tě. 

 Pozemek je rovinný, tudíy je pTístup bezbariérový takTka v¥ude.

 Zemina z výkopu rýh pro základové pasy bude ponechána na deponii v blízkosti 
stavby a po provedení základj kompletně vyuyita pro hrubé úpravy okolí stavby. 

Odvodnění bude zaji¥těno pTíčným a podélným sklonem do nově navrhovaných nebo 
stávajících uličních vpustí. PTípadně bude voda z povrchu chodníkj volně svedena do nově 
upravovaného pásu zeleně a zde bude volně zasakovat. Nové uliční vpusti budou s 
poplastovanou ocelovou mTíyí 500/500. Uliční vpust bude DN 400 s kalovým dnem a ko¥em s 
pTípojkami SNř DN 200 v rozsahu dle situace stavby. Odtokové poměry komunikace 
nebudou stavbou dotčeny. 





 Bytový djm je určen k trvalému bydlení.  
Jedná se o výstavbu podsklepeného bytového domu o tTech nadzemích podlayích. Bude 
zde 12 bytových jednotek. PTepokládaný počet osob 2ř. 

 Bytový djm je určen k trvalému bydlení.  

 Djm je určen k trvalému bydlení 2ř osob ve 12 bytových jednotkách  

Uyitná plocha:    768,60m2 

Zastavěná plocha:                          266,41m2  

Obestavěný prostor:     3225,42m3 

Počet obytných místností:                     36 

Počet ostatních místností:    70 

PTedpokládaný počet obyvatel:       28 

PTedpokládaný bytových jednotek         12 

 Bytový djm je navryen s ohledem na okolní výstavbu a danou lokalitu. Djm bude 
mít tTi nadzemní podlayí a bude podsklepen, dispoziční členění bytového domu vychází z 
poyadavkj stavebníka. Djm bude mít obdélníkový pjdorys maximálního rozměru 
19,2Ř0 x 13,9Ř0 m. Sklon ploché stTechy bude 2%. Vý¥ka hTebene je cca 9,650m od 
úrovně podlahy v pTízemí. Světlá vý¥ka místností je 2,650 m. Upravený terén bude -0,150 

m. 

 Vstup do objektu je z východní části, kde se vstoupí do zádveTí, odkud jsou dveTe 
na chodbu, z chodby vedou dveTe na schodi¥tě a v vtupjm do kaydé bytové jednotky - v 

kaydé podlayí se nachází 4 byty, které obsahují - zádveTí, WC+koupelnu, kuchyC 
spojenou s obývacím pokojem, na obývací pokoj navazuje loynice a dětské pokej. V 1.NP 
se nachází jeden byt Te¥ený jako bezbariérový. Západní byty mají balkony zpTístupněné z 
obývacího pokoje.  

 Plochá stTecha ke tvoTena z modifikovaných asfaltových pásj. Venkovní fasádu 
tvoTí silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s fasádním nátěrem Weber - barva ylutá - 
odstín 0022 a barva oranyová 00Ř1. Okna a venkovní dveTe plastová Vekra komfort EVO 
v barvě hnědé (světlá ‒ odstín teak), klempíTské prvky (ylaby, svody a parapety) 
provedeny na míru z měděných plechj. Obklad komínu je tvoTen lícovými cihlami s 
pohledovou ruční texturou Patina Borke Besandet. 

 Pro daný objekt není Te¥eno.  



 Bezbariérové uyívání bude Te¥eno pouze u vstupu do budovy a v jednom bytu v 
1.NP. Na parkovacích a odstavných plochách  osobní motorová vozidla pTed objektem 
budou 2 parkovací stání vyhrazená pro vozidla pTepravující osobu těyce pohybově 
postiyenou. Parkovací stání pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace 
pTímo navazuje na rampu vedoucí do objektu a splCuje poyadované rozměry dle normy 
ČSN Ř3 6056. Vstupní dveTe budou splCovat podmínky pro bezbariérové uyívání. Světlá 
¥íTka otvoru vstupních dveTí bude 1250 mm, prjchozí rozměr dveTí bude 900 mm.Zámek 
dveTí bude umístěn ve vý¥ce 1000 mm nad podlahou a klika dveTí 1100 mm nad 
podlahou. Vstup bude snadno rozpoznatelný vjči okolí. Vizuální nápisy pro orientaci 
veTejnosti budou splCovat poyadavky na kontrast a osvětlení tak, aby byly dobTe 
viditelné. 

  

 PTi výstavbě budou dodryeny v¥echny technologické postupy.  

 SO01 - Navrhovaný objekt je tTípodlayní a podsklepený.  
Jako zastTe¥ení je Te¥ena nepochozí plochá stTecha. Spádová vrstva ploché stTechy (2%) 
je tvoTena klíny z minerální vlny v minimální tlou¥`ce 20 mm. Tato spádová vrstva je 
doplněna jednou vrstvou tepelné izolace z minerální vlny o tlou¥`ce ř0 mm.  
 Svislá obvodová konstrukce suterénu je tvoTena betonovými tvárnicemi 
ztraceného bednění tlou¥`ky 300 mm, doplněnými o tepelnou izolaci z EPS polystyrenu 
STYRODUR 2ř00 C v tlou¥`ce 160 mm. Obvodové zdivo v nadzemní části objektu je z 
keramických tvarovek Porotherm 30 Profi P10 tlou¥`ky 300 mm, které jsou zatepleny 
fasádními deskami z minerálních desek o tlou¥`ce 160 mm.  
 VnitTní nosné zdivo je navryeno z keramických tvárnic Porotherm AKU tlou¥`ky 
300 mm. 

 PTíčky jsou tvoTeny keramickými tvárnicemi Porotherm 11,5 tlou¥`ky 115mm. 
Stropní konstrukce bude yelezobetonová deska tlou¥`ky 250 mm.  
 Schodi¥tě je navryeno jako monolitické s tlou¥`kou mezipodesty 200 mm. 
Pozemek, na kterém bude navrhovaná stavba umístěna, bude napojen na místní 
komunikaci pTes chodník. Na stavebním pozemku budou zTízeny pTípojky elektrické 
energie, vodovodu, nízkotlakého plynovodu, sdělovacích kabelj a oddílné kanalizace. 
Trasy jednotlivých pTípojek budou provedeny pTímé a co nejkrat¥í. Sítě budou umístěny 
tak, aby v¥echny práce pTi zTizování, opravách, údrybách a rekonstrukcích byly snadno 
proveditelné, a zároveC, aby zásahy do prostoru komunikací byly co nejmen¥í. Sítě 
technického vybavení splCují poyadavky na nejmen¥í dovolené vodorovné vzdálenosti a 

krytí. Sítě technické infrastruktury nebudou ukládány pod stromy, nebo do jejich 
blízkosti. Hydrogeologické poměry nebudou umístěním podzemních sítí negativně-

ovlivněny.  

 Stavba bytového domu byla navryena a bude vystavěna v souladu s Obecně 
platnými poyadavky na výstavby. Obyvatelé domu budou seznámeni se zásadami 
bezpečného uyívání jednotlivých konstrukcí a pTipojených spotTebičj. Podle současných 
naTízení musí být djm opatTen detektorem kouTe pro pTípad ohně (specifikace v PBS). 
Stavebník se podílel na návrhu bezpečného provozu domu jiy od studie. Konstrukce 
zábradlí provedena v souladu s ČSN Ř43305. Vý¥ka ve¥kerého zábradlí bude min. 1,0 m.  



- tepelná technika  

Navryené konstrukce a výplně otvorj jsou vyhovující hodnotám viz Vyhlá¥ka Řř/2013 Sb. 
(PTíloha: TEPELNĚ TECHNろCKÁ POSOUZENわ - PROGRAM TEPLO) 

- osvětlení, oslunění  
Obytné místnosti jsou odvětrány a osluněny pTirozeně ‒ okny.  

(PTíloha: HODNOCENわ OBJEKTU Z HLEDろSKA OSVĚTLENわ) 
- akustika - hluk, vibrace  

Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splCovali poyadavky ČSN Ř30532 Akustika - 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobkj. 
Ve¥keré instalace budou rádně izolovány. (Podrobněji viz. pTíloha: POSOUZENわ Z 
HLEDろSKA AKUSTろKY A VろBRACわ) 

Viz samostatné pTílohy.  
 

podrobný popis navryeného nosného systému stavby s rozli¥ením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navryených materiálj  

 Pozemek je určen k výstavbě bytového domu. Na pozemku se nenachází yádné 
objekty, které by bylo nutno odstranit z djvodu zahájení výstavby bytového domu.  

 Umístění stavby je navryeno v souladu územního plánu a také regulačního plánu. 
Jsou dodryena regulativa pro danou lokalitu. Situování stavby je známé ze situačních 
výkresj, které jsou v samostatné pTíloze tohoto projektu.  

  V¥ude, kde se budou pohybovat stavební stroje a kde budou skladovány a 
pTipravovány stavební hmoty, bude sejmuta ornice v tlou¥`ce 150 mm. Ornice bude 
uskladněna na pTedem určené skládce. Zemní práce u tohoto projektu zahrnují výkopy 
stavební jámy, terénní úpravy (záTezy a násypy), hutnění, výkopy pro vedení jednotlivých 
pTípojek a výkopy pro základy plotu. PTebytečný výkopek bude odváyen na pTedem 
určenou skládku. Část výkopku se ponechá uskladněná na stavebním pozemku pro 
zpětné zásypy, které se budou hutnit. Maximální tlou¥`ka jedné zhutnitelné vrstvy bude 
stanovena Proctorovou zkou¥kou zhutnitelnosti. Stavební jáma bude roz¥íTena směrem 
od budované konstrukce o 0,ř m pro snadné provádění hydroizolace a protiradonové 
izolace. Svahování stavební jámy bude provedeno ve sklonu 1:0,6, bude zde jedna 

lavička kvjli velké hloubce. Stavební jáma bude chráněna proti povrchové vodě pTíkopy 
po obvodě dna stavební jámy, které budou spádovány směrem k jímkám. V oblasti dna 
jámy bude provedena plo¥ná drenáy, která bude také napojena na tyto jímky. Z jímek 

bude voda odčerpávána mimo prostor stavební jámy. 
  

  Základové konstrukce objektu budou tvoTeny základovou deskou z yelezobetonu 
tlou¥`ky 400mm. PTed provedením základových konstrukcí budou ověTeny pTedpoklady 
o únosnosti základové pjdy. Na základovou desku bude pouyit beton C20/25 + kari sí` 



150x150mm.  

 

 Podkladní betonová deska bude provedena v tlou¥`ce ř0 mm z betonu C16/20 - 
slouyí jako podklad pro armování výztuye. Podkladem je zhutněné ¥těrkové loye tlou¥`ky 
300mm. 

  Hydroizolace a protiradonová izolace bude realizována dvěma SBS 
modifikovanými asfaltovými pásy (Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special 
Mineral). Spodní pás bude bodově natavený na podkladní desku a horní celoplo¥ně na 
spodní asfaltový pás. Podkladní deska bude pTed prováděním hydroizolace a 
protiradonové izolace opatTena nátěrem z asfaltové penetrační emulze. Oba asfaltové 
pásy mají tlou¥`ku 4 mm a jejich skladba je detailněji popsána v pTíloze ょskladby 

konstrukcíゃ. 

SO01  

 Obvodové zdivo v suterénu je navryeno z betonových tvárnic ztraceného bednění 
BETON BROx. Obvodové zdivo tlou¥`ky 300 mm bude vyplněno betonem C20/25 ‒ XC1 

(CZ) ‒ Cl 0,02 ‒ Dmax 16 mm - S2. V závislosti na posudku statika mjye být zdivo 
vyztuyeno svislými ocelovými pruty, nebo ocelovými pruty vloyenými do vodorovných 
spár. Obvodové suterénní zdivo bude zatepleno EPS polystyrenem ろsover Sytrodur 2ř00 
C tlou¥`ky 160 mm. VnitTní nosné zdivo v suterénu bude taktéy z betonových tvárnic 
ztraceného bednění tlou¥`ky 300mm BETON BROx. Nenosné pTíčky tlou¥`ky 115 mm 
budou provedeny z keramických brou¥ených tvárnic Porotherm 11,5. 
 Obvodové zdivo v nadzemních částech objektu bude z keramických brou¥ených 
tvárnic Porotherm 30. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem. Jako zateplovací materiál budou pouyity fasádní desky z minerálních 
fasádních desek ろsover TF Profi v tlou¥`ce 160 mm.  
VnitTní nosné zdivo mezi byty bude vyzděno z keramických brou¥ených tvárnic 

Porotherm AKU 30. Nosná stěna u schodi¥tě Porotherm 1Ř,5. VnitTní nenosné zdivo 
tlou¥`ky 115 mm bude provedeno z keramických pTíčkovek Porotherm 11,5.  
ろnstalační ¥achty jsou tvoTeny ze sádrokartonu KNAUF FろREBOARD tlou¥`ky 20mm. 

 Je tvoTen yelezobetonovou deskou tlou¥`ky 250mm, beton C20/25, ocel B500 B, 
tTída prostTedí XC1. 

 Na nosné zdivo ve v¥ech podlayích budou osazeny nosné spTayené keramické 
pTeklady Porotherm 23,ř. V pTíčkách nad výplněmi otvorj budou umístěné nenosné 
ploché keramické pTeklady Porotherm 11,5. 

 Kolem stropní konstrukce bude proveden spojitý yelezobetonový věnec pro 
pTenesení vodorovných sil od větru a účinkj nerovnoměrného sedání. PTi betonáyi 
věncj bude pouyito bednění. xelezobetonový věnec 300x250mm - beton C20/25, ocel B 

500 B, tTída prostTedí XC1.   



 Objekt bude zastTe¥en plochou stTechou. Kaydá vpus` bude mít prjměr DN 100 
mm. V atice u stTechy budou dva pojistné pTepady prjměru DN Ř0 mm pro pTípad 

hromadění vody na stTe¥e.  

Djm má velmi kvalitní tepelnou izolaci obvodové zdivo v suterénu zatepleno EPS 
polystyrenem ろsover Sytrodur 2ř00 C tlou¥`ky 160 mm. V nadzemním podlayí pouyity 
fasádní desky z minerálních fasádních desek ろsover TF Profi v tlou¥`ce 160 mm. Zateplení 
suterénu pomocí fasádního polystyrenu ろsover EPS 100F tlou¥`ky 60mm. Tepelná izolace 
ploché stTechy pomocí Monrock E Rockwool tlou¥`ky ř0mm + spádová vrstva Rockfall - 
Rockwool. Posouzení viz TEPELNĚ TECHNろCKÁ POSOUZENわ - PROGRAM TEPLO. 

Plastová okna Vekra komfort EVO v barvě hnědé (světlá ‒ odstín teak) izolační trojsklo, 
Ug = 0,7 W/m2.K, Uw = 0,71 W/m2.K. Podrobněji viz. Výpis Prvkj 

  

VnitTní dveTe budou dTevěné dýhované, plné do dTevěných obloykových zárubní. 
Podrobněji viz. Výpis Prvkj 

 Ve v¥ech podlayích je tlou¥`ka skladby podlahy 100mm. Detailněji viz Skladby 
konstrukcí ve sloyce č.3.  

 ろnteriérová schodi¥tě jsou navryena jako dvouramenná s pTímými stupni. 
Schodi¥tě budou provedena jako monolitická yelezobetonová. [íTka schodi¥`ových 
ramen je 1100mm. Zábradlí ocelové - vý¥ky 1000 mm.  

 Spaliny budou odváděny nad stTechu pomocí jednoprjduchového komínového 
tělesa od firmy Schiedel - Multi. Vý¥ka komínu nad atikou bude 1000 mm. Tvárnice 
360x360mm, prjměr prjduchu ř0mm, tepelná izolace 50mm. 

 Stěny ‒ povrchová malba PRろMALEX PLUS 

 Strop ‒ PRIMALEX PLUS  

 Keramické obklady stěn v kuchyni a WC + koupelně. Vý¥ky obkladj jsou zTejmé z 
 dokumentace v pTíloze č. 3.  

 Venkovní fasádu tvoTí silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s fasádním nátěrem 
Weber - barva ylutá - odstín 0022 a barva oranyová 00Ř1. 

 Okapy, de¥`ové svody, oplechování stTechy, parapetj a vyústění nad stTechu ‒ 

měď. Specifikace viz Výpis prvkj. 

 Pro daný projekt není Te¥eno.  

 Pro vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby byly 
pouyity platné normy. Projekt byl sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního 
práva, tj. stavebního zákona a prováděcích vyhlá¥ek. Pro vypravování projektu bylo 
vyuyito výpočetní techniky, výukového software ArchiCAD 19.0 a kanceláTský software 
Office 365 od firmy Microsoft.  



 Projektová dokumentace Te¥í podrobně v¥echny detaily konstrukcí.  

 Zatíyení dle ČSN Ř3 0035 Zatíyení stavebních konstrukcí projekt neTe¥í.  

 Viz samostatná pTíloha tohoto projektu. Sloyka č.3. 

 Viz samostatná pTíloha tohoto projektu. PTíloha č. 4 

 Techniku prostTedí staveb projekt neTe¥í. 

 Projekt neTe¥í. 
 



Výsledná bakaláTská práce splCuje stanovené zadání a cíle. Postupem 

bakaláTské práce bylo vytvoTení prvotních návrhj, tedy studií tak, aby stavba 

nenaru¥ovala a zapadala tak architektonicky a urbanisticky do dané lokality.  

 Dále bylo nutné vyTe¥it dispozice objektu. Dal¥ím postupem práce bylo 

vytvoTení v¥ech náleyitostí pro projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení 

stavby. 

 Díky této práci jsem se zdokonalil v projektování, roz¥íTil jsem si obzor v 

oblasti stavebních materiálj, konstrukcí a navrhování. V prjběhu do¥lo k lehkým 

změnám oproti prvotnímu návrhu vypracování práce. 

BakaláTská práce byla zpracována ve formě projektové dokumentace ve 

stupni pro provedení stavby dle platných norem, pTedpisj a vyhlá¥ek České 

republiky. Výstupem bakaláTské práce je tedy projektová dokumentace pro stavbu 

bytového domu v Prostějově - v městské části Krasice, a to výkresová dokumentace 

včetně textových částí, výpočtj, výpisj skladeb a materiálj, tepelně technického 

posouzení, akustického posouzení a poyárně bezpečnostního Te¥ení. 

 



 

 PTi zpracování bakaláTské práce byly pouyity platné právní pTedpisy a technické 
normy ke dni zpracování. 
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