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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu. Jedná se o bytový dům s částečným podsklepením a dvěma 

nadzemními podlažími obsahující 5 bytových jednotek. V podzemním podlaží se 

nachází sklepní kóje, kotelna, sušárna a shromažďovací místnost. Přístup do domu je 

orientován na jih. Objekt má obdélníkový půdorys a je zastřešen plochou střechou. 

Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je navrženo z keramických tvárnic 

POROTHERM a v suterénu z tvárnic ztraceného bednění BEST. Stropní konstrukce 

jsou navrženy z keramických nosníků POROTHERM a stropních vložek MIAKO 

POROTHERM. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, částečné podsklepení, keramické zdivo, ztracené bednění, balkón, 

jednoplášťová plochá střecha 

ABSTRACT 
 
The aim of the Bachelor´s thesis is elaboration of design documentation for execution of 
an apartment house. It is a building with partial basement and two above-ground floors 
including five dwelling units. Storage space, boiler room, drying room and assembly 
room are placed in basement. Access to the building is oriented to the south. The 
building has rectangle floor plan and roofing is solved as flat roof. External wall is 
designed from clay masonry POROTHERM  at above ground floors and from 
permanent formwork BEST in the basement. Floor structure is designed from clay 
girders POROTHERM and ceiling parts MIAKO POROTHERM. 
 
 
KEYWORDS 
 
Apartment house, partial basement, clay masonry, permanent formwork, balcony, warm 
flat roof 
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ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu. Jedná se o bytový dům s částečným podsklepením a dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt slouží pro bydlení rodin v 5-ti samostatných bytových 

jednotkách. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, kotelna, sušárna a 

shromažďovací místnost., sušárna a shromažďovací místnost. Objekt bude umístěn na 

parcele 2178/7 spadající do katastrálního území Příbor (okres Nový Jičín). V okolí 

stavby se nachází stávající souvislá výstavba. Pozemek je nepravidelného půdorysu, 

svažitý k západu. Práce obsahuje řešení přístupu bezbariérovým chodníkem a 

předloženým schodištěm do domu. Součástí práce je také vypracování studií s řešením 

dispozic jednotlivých podlaží, konstrukčního systému, osazením do terénu a s ohledem 

na orientaci ke světovým stranám. Dále zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 499/2006 Sb., č. 

398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a platných norem ČSN a EN.. V následující 

části bylo nutné vyřešení požární ochrany a stanovení energetické náročnosti budovy. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Novostavba bytového domu v Příboře 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků)  

Příbor, ulice Myslbekova 

k.ú. Příbor (okres Nový Jičín), 735329 

Parcelní čísla pozemků: 2178/7 

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 

stavby, trvalá nebo dočasná stavba, užívání stavby. Zpracování projektové 

dokumentace pro výstavbu novostavby bytového domu v obci Příbor. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Alžběta Šimíčková, Trnávka 174, 742 61 Trnávka 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

Alžběta Šimíčková 

Trnávka 174,742 61 Trnávka 

b) jméno, příjmení hlavního projektanta 

Alžběta Šimíčková 

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

Stavba je tvořená samostatných dvoupodlažním objektem, který slouží jako 

bytový dům. Objekt je částečně podsklepený a jeho zastavěná plocha je 392,98 

m2. Celkové vnější rozměry jsou 24,35 m x 16,00 m + 0,90 m x 3,285mm, 

objekt má výšku 7,68 m nad upraveným terénem. 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. 

Jejich výsledky byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci. 

- Polohopisné a výškové zaměření 

- Katastrální mapa 

- Územní plán města Příbor 

- Informace správců inženýrských sítí 

- Fotodokumentace a osobní průzkum 

- Požadavky investora 

- Platné normy, vyhlášky a předpisy 

- Katalogy stavebních materiálů 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Řešené území je na západní straně vymezeno stávajícím areálem základní 

školy, na jižní straně novou výstavbou v sousedství letního koupaliště, na 

východní a severní straně stávající souvislou výstavbou ul. Myslbekovy. 

Stavba bude přístupná novými vjezdy z ulic Myslbekova a Vrchlického. 

Pozemek je nepravidelného půdorysu, svažitý k západu, k základní škole. 

Pozemek je ve vlastnictví investora, města Příbor. Povrch terénu tvoří 

převážně zemědělská půda (ornice), doplněna lokálně o travnatý porost 

s ojedinělým výskytem náletových dřevin. Vedle pozemku vedou stávající 

inženýrské sítě: dešťová a splašková kanalizace, středotlaký plynovod, 

vodovod, trasy nízkého napětí a veřejné osvětlení. Řešená stavba bude 

napojena na stávající trasy těchto médií. Komunikace bude napojena na 

stávající místní komunikace novou křižovatkou z ul. Myslbekovou a 

protažením z ul. Vrchlického. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci,  

 

Navržená stavba je v souladu územním plánem města Příbora. Jedná se o 

plochu smíšenou obytnou, v níž lze realizovat tento typ staveb. Dopravní 

napojení respektuje navrhované řešení ÚP, a je v souladu se studií dopravní 

obslužnosti východní části města Příbor, která je nedílnou součástí územního 

plánu. 
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c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

 

Neřeší se. Nebyla vydána žádná rozhodnutí omezující výstavbu, ani nebyly 

stanoveny výjimky z obecných požadavků na využívání území.  

Navrhované řešení splňuje veškeré obecné požadavky na výstavbu, s 

ohledem na účel příslušného stavebního objektu, které jsou obsažené v 

těchto zákonných normách: 

 zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 

platném znění 

 vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. 

 vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

 vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění 

pozdějších předpisů 

 vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu, v platném znění 

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

vyhlášky 

č. 20/2012 Sb. 

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů statní správy a samosprávy byly zapracovány 

do projektové dokumentace. 
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e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

Geologický a hydrogeologický průzkum byl proveden externí 

specializovanou firmou. Stavebně historický průzkum nebyl proveden, 

neboť se jedná o novostavbu mimo památkově chráněné území. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není třeba řešit ochranu území podle jiných právních předpisů. Území se 

nenachází v žádném chráněném území ani památkové rezervaci. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod., 

Území stavby se nenachází v záplavové oblasti ani na poddolovaném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové 

poměry nebudou narušeny. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek není zastavěn, ani zatížen žádnými zátěžemi z hlediska životního 

prostředí. Stavba tedy nevyžaduje žádné asanační ani demoliční práce. 

Dřeviny na pozemku nerostou. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba vyžaduje zábor pozemků zemědělského půdního fondu, který je 

řešen souhlasem k záboru příslušným správním orgánem ochrany ZPF. Na 

základě zaměření budoucích zpevněných ploch budou stanoveny odvody za 

zábor ZPF. Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa stavba 

nevyžaduje. 
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k) Územně technické podmínky – zejména možnost na napojení stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístup 

k navrhované stavbě 

Obslužná komunikace včetně souvisejících parkovacích ploch bude napojena 

na stávající místní komunikaci novou křižovatkou z ul. Myslbekovy. 

V budoucnu v případě realizace dalších bytových domů je plánováno 

propojení s ulicí Vrchlického. Součástí projektové dokumentace je také 

řešení bezbariérového přístupu k budově z přilehlých komunikačních ploch. 

Vedle pozemku vedou stávající inženýrské sítě: dešťová a splašková 

kanalizace, středotlaký plynovod, vodovod, trasy nízkého napětí a veřejné 

osvětlení. Řešená stavba bude po dohodě s jednotlivými správci těchto 

inženýrských sítí napojena na stávající trasy všech těchto médií. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Jelikož se stavba nachází v již zastavěné oblasti, není nutno budovat 

infrastrukturu.  

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umisťuje 

Parcelní číslo 2178/7 v k. ú. Příbor. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

 Na žádném pozemku nevnikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využití 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je poskytnutí bydlení v bytových jednotkách. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu  

- s vydanými správními rozhodnutími 

- s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- nejsou zde uplatněny žádné výjimky 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších k tomu 

oprávněných institucí, které se k projektové dokumentaci vyjádřily 

v průběhu územního a stavebního řízení byly zapracovány do této 

projektové dokumentace. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není třeba řešit ochranu stavby podle jiných právních předpisů. 
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g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

Zastavěná plocha: 392,89 m2 

Užitná plocha: 760,80 m2 

Obestavěný prostor: 3045,12 m3 

Počet bytů: 5 

Skladba bytů v 1.NP: 2x 2+kk, 1x 3+kk 

Skladba bytů v 2.NP: 2x 3+kk 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 

emisí, třída energetické náročnosti. 

 

 Zdravotechnika – vodovod 
 
Město Příbor je zásobováno vodou z veřejného vodovou (správce SmVaK 
Nový Jičín). Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod napájený 
z přehrady Šance u Ostravice. Tlakové poměry jsou vyhovující, vytváří se 
zde dostatečná vodní rezerva. 
Zásobování vodou bude probíhat pomocí nově navrženého vodovodu DN 
100 s napojením na stávající vodovodní řád DN 100 na ulici Myslbekova. 
 
Jmenovitá spotřeba pitné vody: 
q=108 l/den 
 
Předpokládaný počet obyvatel: 13 
 

           Průměrná denní potřeba vody: 
           Qp = ∑ n x q = 13 x 108 = 1404 l/den 
            
           Roční potřeba vody: 
           Qr = 1404 x 365 = 512 460 l/rok 
            
           Maximální denní potřeba vody: 
           Qd,max = 1404 x 1,35 = 1895 l/den 
            
           Maximální hodinová potřeba vody: 
           Koeficient denní nerovnoměrnosti kd=1,35 
           Qh,max = Qp x kd/24= 1404 x 1,35/24= 78 l/hod 
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           Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení 
vodovodní   

           přípojky min. 0,25 MPa. U hydrantu pro odběr požární vody musí být dle 
ČSN 73   

           0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,20 MPa. 
 

 Zdravotechnika – kanalizace dešťová 
- Voda z bytového domu bude svedena do dešťové kanalizace přes 

retenční nádrž 
- Voda z příjezdové komunikace a parkoviště bude zaústěna do vsakovací 

jímky 
- Voda z chodníku bude sváděna do rostlého terénu 
 
Plocha střechy: 392,06 m2 

           Množství dešťových vod dle ČSN 12056 
           QD = ∑ (i. A. C) 
           QD = 0,03 x 392,06 x 1,0 = 11,76 l/s 

 
 Zdravotechnika – kanalizace splašková  

Odpadní voda bude svedena do kanalizace. 
 

            Množství splaškových vod= množství vody= 512 460 l/rok 
 

NÁZEV MNOŽSTVÍ 
CELKEM (ks) 

SPOTŘEBA (l/s) SPOTŘEBA 
CELKEM (l/s) 

Dřez 5 0,8 4,0 
Umyvadlo 5 0,5 2,5 
Vana 5 0,3 1,5 
Myčka 5 0,8 4,0 
Pračka 5 0,8 4,0 
WC 5 2,0 10 
Umývátko 1 0,3 0,3 
Výlevka 1 0,8 0,8 

                                                                                                ∑  27,1 l/s          
            Výpočtový průtok splaškových vod: 
            Qs = K x √ ∑DU = 0,5 x √ 27,1= 2,6 l/s 

 
 Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude vedena z rozvaděče umístěného na fasádě. Dále pak 
bude vedena drážkami ve zdivu. 
 

 Odpady 
Komunální odpad vznikající na pozemku bude likvidován spolu s ostatním 
komunálním odpadem - vyvážen oprávněnou firmou. Na pozemku jsou 
provedeny zpevněné plochy pro kontejnery tříděného odpadu. 
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KATALOGOVÉ ČÍSLO 

 
NÁZEV ODPADU 
 

 
KATEGORIE 
ODPADU 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 03 Tašky a cihelné výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 05 Ocel O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

materiály 
O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 

 Vytápění 
Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním pomocí plynového kotle                    
umístěného v technické místnosti v 1.PP.  
 

 Plyn 
Město Příbor je zásobováno zemním plynem ze středotlakého plynovodu DN 
500 přes systém regulačních stanic. 
Řešený bytový dům bude zásobován pomocí rozvodu STL DN 100 
plynovodu s napojením na řád DN 300, který je v ulici Myslbekova. 
Plynu bude využíváno pro vaření, vytápění a ohřev TUV. 
Přípojka bude ukončena na fasádě objektu, kde bude umístěn HUP a měření 
plynu. 

             
 Vzduchotechnika 

Větrání objektu je přímé, zajištěno otevíratelnými okny. Není zde použita 
VZT ani klimatizační jednotky. 
Potrubí pro odvětrání kanalizace je vedeno v šachtě a odvětráno nad 
střechou. Odvětrání kuchyně je pomocí digestoře svedené do šachty. 
 

 Energetická náročnost budovy 
Řešeno v samostatné příloze- viz stavební fyzika. 
Bilance celkové energetické náročnosti budovy byla orientačně vypočtena na 
základě průměrného součinitele tepla jednotlivých konstrukcí tvořící obálku 
navrhované stavby. Energetická třída objektu odpovídá požadavkům na 
hospodárné využití energií. 
 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 

Stavba bude zahájena v červnu 2018 zemními pracemi.  Stavební práce 

budou plynule navazovat dle harmonogramu stavby. Předpokládané 

dokončení je 11/2019. Stavba nebude členěna na etapy. 
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j) Orientační náklady stavby:  

Orientační výpočet nákladů: 3045,12 m3 x 4405,-Kč/ m3=13 413 754,- Kč. 
Cena za 1m3 byla stanovena dle URS 2017 – JKSO 803.5 – Bytové domy 

netypové 
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D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
Jedná se o bytový dům s částečným podsklepením a dvěma nadzemními podlažími 
obsahující 5 bytových jednotek. Objekt je částečně podsklepený a jeho zastavěná plocha 
je 392,98 m2, užitné ploše 760,80 m2 a obestavěném prostoru 3045,12 m3. Celkové 
vnější rozměry jsou 24,35 m x 16,00 m + 0,90 m x 3,285mm, objekt má jedno 
podzemní a dvě nadzemní podlaží a výšku 7,68 m nad upraveným terénem. V 
podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, kotelna, sušárna a shromažďovací místnost. 
První nadzemní podlaží je přístupné bezbariérovým chodníkem a předloženým 
schodištěm přes zádveří do hlavní vstupní chodby. Za zádveřím je hlavní chodba, z níž 
je přístup k domovnímu schodišti propojujícímu 1. PP s 2. NP. Před bytovým domem je 
parkoviště pro 9 parkovacích míst. V 1. NP se nachází 3 bytové jednotky, z toho 2x 
2+kk, 1x 3+kk. Ve 2. NP se nachází dvě bytové jednotky 3+kk. Přístup do domu je 
řešen souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V souladu s 
touto vyhláškou je zajištěn bezbariérový vstup do budovy z východní strany objektu a 
na přilehlém parkovišti je vyhrazeno jedno parkovací stání pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 

Výkopové práce a příprava staveniště. 

Po oplocení staveniště a instalaci zařízení staveniště dojde k vytýčení plochy, ze které 
bude odstraněna ornice a tato deponována v jihozápadní části pozemku pro pozdější 
terénní modelace. Následně se provede hloubení jam a jednotlivých rýh dle projektové 
dokumentace výkopů. Předpokládá se odebrání cca 500 m3 zeminy. Svahování výkopů 
bude s ohledem na hodnoty zemin provedeno v poměru 1:0,5. Ve stavbou dotčených 
hloubkách nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Ta se dle geologického průzkumu 
nachází 2,0 m pod základovou spárou. 

Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25. Šířka a výška 
základů byla zjištěna předběžným výpočtem, který je doložen v samostatné příloze. 
Hloubka základů je níže než zámrzná hloubka. Rozměry jsou patrné z projektové 
dokumentace. Na dně základových rýh před betonáží bude uložen zemnící pásek FeZn 
30x4. Podkladní beton tl.150 mm bude vyztužen KARI sítí, rozměr 150 x 150 x 8 mm. 
Základy předsazeného schodiště jsou odstupňovány a oddilatovány od hlavní budovy, 
protože předsazené schodiště není s budovou propojeno. 
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Izolace proti vlhkosti 

Izolace proti spodní vodě je zabezpečena prostřednictvím dvou na sebe natavených 
modifikovaných asfaltových pásů s nosnými vložkami, které jsou vytaženy min. 15 cm 
nad terén a zajištěny ukončující plechovou lištou. Při přechodu vodorovné izolace na 
izolaci svislou jsou pásy spojeny pomocí zpětného spoje.  
 
Svislé konstrukce 
 
Obvodové i vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic tl. 300 mm 
POROTHERM 30 – broušená, vyzděných na celoplošně nanášenou tenkovrstvou zdící 
maltu. V suterénu je navřeno obvodové nosné zdivo z tvárnic ztraceného bednění BEST 
tl.300 mm vyzděných na klasickou maltu.  
Příčky jsou navrženy z nenosných keramických tvárnic tl. 115 mm POROTHERM 11,5 
vyzděných na celoplošně nanášenou klasickou zdící maltu. 
Instalační šachty pro vedení instalací jsou navrženy z nenosných keramických tvárnic tl. 
80 mm POROTHERM 8 vyzděných na celoplošně nanášenou klasickou zdící maltu. 
Instalační předstěny v koupelnách, popř. WC jsou opláštěny ze sádrokartonových 
impregnovaných desek RBI tl. 12,5 mm (např. RIGIPS), jsou připevněny na nosné 
konstrukci z R–CW a R–UW profilů a vyplněny minerální izolací. 
Šachta pro dešťové svody je opláštěna dvojitě ze SDK protipožárních desek RBI tl. 12,5 
mm (např. RIGIPS RFI), jsou připevněny na nosné konstrukci z R–CW a R–UW profilů 
a vyplněny minerální izolací. 
Komín typový - jednoprůduchový Schiedel absolut. Vnější rozměr 360 x 360 mm. 
Vnitřní tenkostěnná keramická vložka, průměr 200 mm. V úrovni stropní konstrukce 
dilatace pomoci minerální izolace, tl. dilatace je 30 mm. 
 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce jsou navrženy z keramických nosníků POROTHERM a stropních 
vložek MIAKO POROTHERM. Výška nosné konstrukce včetně plošné dobetonávky 
betonem C 20/25 a roznášecí KARI výztuže s oky 100/100/8 mm je 250 mm. Délka 
panelů je dle příslušného rozpětí, šířky panelů jsou 500 a 625 mm. Z důvodu větší 
únosnosti jsou pod příčkami navrženy zdvojené nebo ztrojené stropní nosníky. V 
místech prostupů jsou navrženy dobetonávky betonem C 20/25. Ztužující věnce budou 
monolitické železobetonové a budou provedeny z betonu třídy C20/25 a oceli B500B.  
Překlady jsou navrženy z keramických nosných překladů POROTHERM PHT 7, PHT 
KP 11,5, U překladů na obvodových zdech včetně tepelné izolace XPS. Délka překladů 
se pohybuje od 1250 do 22ř0 mm.  
 
Schodiště 
 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné se zrcadlem. Schodiště je železobetonové 
včetně mezipodest uložených na obvodovém věnci a podestovém nosníku. Hlavní 
podesta je podepřena ŽB nosníkem, do kterého je z druhé strany osazeno schodišťové 
rameno.  Beton třídy C20/25 a ocel třídy B500B. Schodiště je opatřeno zábradlím 
(výška 1000 mm) z kulatých hliníkových profilů a dřevěným madlem.  
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Střešní konstrukce 
 
Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová nepochozí. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří keramické nosníky POROTHERM a stropní vložky MIAKO POROTHERM 
včetně plošné dobetonávky betonem C 20/25 a roznášecí KARI výztuží. Na stropní 
konstrukci je natavena parozábrana ze SBS modifikovaného asfaltového pásu s 
hliníkovou vložkou. Dále spádová vrstva ze spádových klínů EPS 100 S, které zároveň 
slouží jako tepelná izolace. Nad nimi je provedena tepelná izolace z EPS 100 S tl. 100 
mm ve dvou vrstvách. Pod konečnou vrstvou hydroizolace je separační polyethylenová 
fólie. Hydroizolace je provedena z fólie z měkčeného PVC-P tl. 1,5 mm s výztužnou 
vložkou. 
Odvodnění střešní konstrukce je zajištěno dvěma střešními vtoky TOPWET DN 100 
s integrovanou bitumenovou manžetou, která je mechanicky kotvena a natavena.  
Dva pojistné přepady v atice střechy pro odvod množství vody 6,3 l/s jsou TOPWET 
DN 100 s integrovanou bitumenovou manžetou, která je mechanicky kotvena a 
natavena. Střechou prochází i odvětrání kanalizačního potrubí DN 100. Izolace a 
přikotvení obdobné střešním svodům. 
Na ploše střechy je rozmístěno 14 kotvících bodů záchytného systému připevněných 
přitavením vyztuženou povlakovou hydroizolací. Kotvící body jsou propojeny 
nerezovým lanem, profil 6 mm. Výstup na střechu je zabezpečen venkovním žebříkem 
s ochranným košem situovaným na východní obvodové zdi. 
Vstupní prostor je chráněn proti dešti závěsnou skleněnou stříškou se třemi 
nastavitelnými nerez táhly. Sklo bezpečnostní tvrzené, čiré, tl. 10 mm. Kotvící konzoly 
do zateplení.  

Podlahové konstrukce 

V 1. PP: Ve společných prostorech v 1. PP jsou převážně keramické dlažby se soklíkem 
v úrovni omítky. Pouze v kotelně a ve sklepních kójích je PUR nátěr. 
V 1..NP: Ve společných prostorech v 1. NP jsou převážně keramické dlažby se 
soklíkem v úrovni omítky. Pouze v kočárkárně je PUR nátěr. V bytech jsou ve WC a 
koupelně keramické dlažby. V dalších místnostech jsou podlahy laminátové. 
Ve 2.NP: Ve společných prostorech ve 2. NP jsou keramické dlažby se soklíkem 
v úrovni omítky. V bytech jsou ve WC a koupelně keramické dlažby. V dalších 
místnostech jsou podlahy laminátové. Na balkónech je keramická dlažba. 
V koupelnách, na WC a v úklidové místnosti bude pod dlažbou provedena 
hydroizolační stěrka a bude vytažena do výšky min. 150 mm nad podlahu.  

Dveře 

Dveře v suterénu jsou z dřevovláknitých desek s voštinovou výplní. Zárubně jsou 
ocelové. V kotelně a vstupu do sklepa jsou dveře ocelové s požární odolností EW 30. 
Vstupní dveře do bytů jsou laminátové s protipožární s laminátovou obložkovou 
zárubní, požární odolnost EW 15. 
Uvnitř bytů jsou navrženy obložkové laminátové zárubně i dveře. Balkonové dveře 
hliníkové s trojkomorovým systémem. 
Dveře vstupní, hliníkové prosklené s bočním proskleným světlíkem. Zárubeň hliníková. 
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Sklo průsvitné, bezpečnostní. Panikový zámek, umožňující otevření zamčených dveří 
zevnitř. Prosklený světlík je dělen na tři třetiny. V prostřední jsou umístěné telefonní 
tabla a poštovní schránky. 
 
Okna 
 
Všechna okna jsou hliníková. Celoobvodové kování, izolační průsvitné sklo. RAL 
7015. Trojkomorový systém HEROAL W 72. Způsob otevírání je uveden ve specifikaci 
výpisu prvků. 
 
Vnitřní povrchové úpravy 
 
Omítky v suterénních prostorech - jednovrstvá vápenocementová omítka vnitřní strojní, 
zrnitost 0,6 mm, tl. 15 mm. 
Omítka  na chodbách a schodišti - jednovrstvá vápenocementová omítka vnitřní strojní, 
zrnitost 0,6 mm, tl. 15 mm. 
Omítka v bytech - jemná minerální štuková omítka vápenná, zrnitost 0,3 mm, tl. 3 mm. 
V kuchyni, koupelnách a WC je proveden keramický obklad do výšky uvedené 
v projektové dokumentaci. 
 
 
Vnější povrchové úpravy 
 
Fasáda opatřena tepelně izolační omítkou s povrchovou úpravou z pastovité minerální 
tenkovrstvé omítky se škrábanou strukturou 3 mm. V soklové části 2 mm. Barva omítky 
je převážně bílá. Kontrast tvoří šedé plochy, uprostřed jižní a severní fasády v ploše 
vstupu a schodiště. Šedou barvu má i sokl. 
 
Tepelná izolace 

Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem, jehož hlavní částí je 
tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 70F,  max. deklarovaná λd =0,039 W/mK. 
Kotvená je talířovými hmoždinkami (v rozích, spárách a v ploše desky). Podkladní 
vrstvu tvoří lepící hmota na bázi cementu, třídy A s vysokou paropropustností. 
Naneseno pomocí stěrky na tepelnou izolaci (po obvodě a jako terče v podélné ose 
desky). V soklové části a mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu je 
obvodové zdivo opatřeno tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS, max. 
deklarovaná λd =0,035 W/mK. Izolace stropní konstrukce je zajištěna spádovou vrstvou 
ze spádových klínů EPS 100 S, které zároveň slouží jako tepelná izolace. Nad nimi je 
provedena tepelná izolace z EPS 100 S tl. 100 mm ve dvou vrstvách. 

Akustické  izolace 

Kročejová izolace bude limitována kamenná vlnou v konstrukcích podlah, max. 
deklarovaná λd =0,035 W/mK Všechny podlahy budou rovněž od svislých konstrukcí 
oddilatovány dilatačním páskem z minerální vlny nebo z pěnového polystyrénu tl.15 
mm. Omezování přenosu hluku bude podpořeno vložením modifikovaných asfaltových 
pásu pod příčky a nad překlady a věnce. 
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Podhledy 

Nejsou v budově řešeny 

Klempířské prvky 

Viz samostatný výpis klempířských prvků 

Truhlářské prvky 

Viz samostatný výpis truhlářských prvků 

Zámečnické prvky 

Viz samostatný výpis zámečnických prvků 

Odvětrání 

Odvětrání je navrženo u WC, kde není zajištěna přirozená výměna vzduchu okny. 
Odvětrání bude provedeno radiálními stropními ventilátory DN 100, opatřenými 
zpětnou klapkou. Potrubí je vedeno v instalační šachtě a odvětráno nad střechu. Odtahy 
z odsavačů par v kuchyních jsou svedeny flexibilním potrubím přes obvodové zdivo do 
venkovního prostoru. Otvor je opatřen krycí mřížkou.  

Zpevněné plochy 

Kolem objektu jsou situovány pochozí i pojezdové plochy zabezpečující komunikační 
napojení objektu na okolní místní komunikace. 

Pojízdné plochy jsou navrženy z dlažby PRESBETON HYDROSTAR ( 200 x 200 x 80 
mm), která umožňuje při doporučených podkladních vrstvách (viz výpis skladeb 
konstrukcí SV 16)  pojezd motorových vozidel a zároveň odvod dešťových vod vsakem 
do podloží. 

Pochozí plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby ( 200 x 100 x 60 mm), s podkladními 
vrstvami (viz výpis skladeb konstrukcí SV 15). 

Kolem objektu je okapový chodník v šíři 500 mm ohraničený betonovým obrubníkem 
ABO 500/200/50. Povrch okapového chodníku je z kačírku frakce 16/32 uložené do 
podkladních vrstev (viz výpis skladby konstrukcí SV 14).  

Stavební fyzika 

Je řešeno samostatnou přílohou. 

Požárně bezpečnostní řešení 

Je řešeno samostatnou přílohou 



29 
 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena dle aktuálně platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a pracovního prostředí tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání a 
nedošlo k poškození zdraví. 

Jakost navržených materiálů a jakost provedení stavebních prací 

Veškeré stavební materiály dodané na stavbu musí být atestované, včetně prohlášení o 
vlastnostech. Všechny konstrukce budou prováděny dle platných právních předpisů a 
dle technologických předpisů výrobců. Práce budou provádět pouze proškolení 
pracovníci nebo pracovníci s příslušnou specializací. Průběh výstavby bude pravidelně 
kontrolován na kontrolních dnech v předem stanovených termínech. 
 
Netradiční technologické postupy, zvláštní požadavky na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 

Stavba bude prováděna standardními stavebními postupy. 

Požadavky na zhotovení výrobní a dílenské dokumentace zhotovitelem 

Dílenská dokumentace bude vypracována pro upřesnění řešení některých konstrukčních 
detailů po dohodě s investorem a projektantem. 

Kontrolní zkoušky a měření nad rámec stanovený technologickými předpisy. 

Nejsou požadovány. 
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ZÁVĚR 

Předmětem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby bytového domu, včetně textové části a příloh. 
Při zpracování své bakalářské práce jsem respektovala příslušné normy, vyhlášky, 
zákony a technické listy výrobců a využila veškeré znalosti nabyté po dosavadní dobu 
studia. Součástí práce jsou také přílohy, a to požárně bezpečnostní řešení, 
posouzení z hlediska tepelné techniky, akustiky a osvětlení, výpis skladeb konstrukcí, 
výpis prvků a studie. Práce byla zpracována v grafickém programu AutoCAD a 
v textovém editoru. 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Zákony, vyhlášky nařízení: 
 
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů. 
[2] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
[3] Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
[4] Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
[5] Vyhláška č.405/2017 Sb., o dokumentaci staveb 
[6] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 
š. 20/2012 Sb. 
[7] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 
[8] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 
předpisů 
[9] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
[10] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
[11] Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 
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Normy: 
 
[12] ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy.  
[13] ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 
požadavky. [14] ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení 
obytných budov. [15] ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení 
budov – část 3: Denní osvětlení škol. 
[16] ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 4: Denní 
osvětlení průmyslových budov. 
[17] ČSN 730525 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné 
zásady. [18] ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody- Navrhování, provádění a 
připojování spotřebičů paliv, včetně změn; 
[19] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, včetně změn; 
[20] ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, včetně změn; 
[21] ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, 
včetně změn; 
[22] ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení, včetně změn; 
[23] ČSN 73 6110- Projektování místních komunikací 
[24] ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně změn; 
[25] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
 
 
Literatura: 
 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou 
formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 
 

BERKA, Josef a Dagmar MATOUŠKOVÁ. Stavitelství II. 1. vyd. Praha: SNTL, 1979. 

ISBN 413-33991. 
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www.cemix.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BD   bytový dům 

B.p.v   výškový systém Balt po vyrovnání 

EL   elektrika 

EPS   pěnový polystyren 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

IŠ   instalační šachta 

J   jih 

KS   kus 

k.ú.  katastrální území 

m.n.m.  metrů nad mořem 

NP   nadzemní podlaží 

NN   nízké napětí 

NÚC   nechráněná úniková cesta 

OZN.   označení 

Pozn.   poznámka 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

p.č.   parcelní číslo 

PD   projektová dokumentace 

PT   původní terén 

PÚ   požární úsek 

SDK   sádrokarton 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické katastrální sítě 

SO   stavební objekt 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

S   sever 

tl.   tloušťka 

UT   upravený terén 

XPS   extrudovaný polystyren 

V   východ 

Z   západ 

ŽB   železobeton 

http://www.schiedel.cz/
http://www.stavskola.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.wienerberger.cz/
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SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
 
Výkresová část: 
 

 1.01 Půdorys 1.PP       M 1:100 

 1.02 Půdorys 1.NP       M 1:100 

 1.03 Půdorys 2.NP       M 1:100 

 1.04 Pohled jižní       M 1:100 

 1.05 Pohled severní       M 1:100 

 1.06 Pohled západní       M 1:100 

 1.07 Pohled východní       M 1:100 

 1.08 Řez A-A´       M 1:100 

 1.09 Řez B-B´        M 1:100 

 1.10 Půdorys základů       M 1:100 

 1.11 Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP   M 1:100 

 1.12 Půdorys jednoplášťové ploché střechy    M 1:100 

 1.13 Osazení do terénu      M 1:500 

Textová a výpočtová část: 
 

 Výpočet schodiště 

 Výpočet základů 

 Seminární práce-schodiště 

SLOŽKA Č.2 – SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
Výkresová část: 
 

 2.01 Situační výkres širších vztahů     M 1:1000 

 2.02 Koordinační situační výkres     M 1:300 
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SLOŽKA Č.3 - D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Výkresová část: 
 

 3.01 Půdorys 1.PP       M 1:50 

 3.02 Půdorys 1.NP       M 1:50 

 3.03 Půdorys 2.NP       M 1:50 

 3.04 Pohled jižní       M 1:50 

 3.05 Pohled severní       M 1:50 

 3.06 Pohled západní       M 1:50 

 3.07 Pohled východní       M 1:50 

 3.08 Řez A-A´       M 1:50 

 3.09 Řez B-B´        M 1:50 

 3.10 Půdorys základů       M 1:50 

 3.11 Půdorys jednoplášťové ploché střechy    M 1:50 

SLOŽKA Č.4 -  D.1.2 – STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Výkresová část: 
 

 4.01 Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP   M 1:50 

 4.02 Detail A – detail věnce      M 1:5 

 4.03 Detail B – detail stropu pod příčkou    M 1:5 

 4.04 Detail C – detail atiky      M 1:5 

 4.05 Detail D – styk stropní a základové desky   M 1:5 

 4.06 Detail E – detail balkónu     M 1:5 

Textová část: 
 

 Výpis prvků 

 Výpis skladeb konstrukcí 

 
 
SLOŽKA Č.5 - D 1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Výkresová část: 
 

 5.01 Půdorys 1.PP-PBŘ      M 1:50 

 5.02 Půdorys 1.NP-PBŘ      M 1:50 

 5.03 Půdorys 2.NP-PBŘ      M 1:50 

 5.04 Situační výkres-PBŘ      M 1:50 
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Textová část: 
 

 Technická zpráva požární ochrany 

SLOŽKA Č.6 - STAVEBNÍ FYZIKA 
 
Textová část: 
 

 Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

Přílohy: 
 
Příloha A – Tepelná technika 
Příloha B – Akustika a denní osvětlení 
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