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ABSTRAKT  

Tématem této bakalářské práce je návrh bytového domu v Otrokovicích. Jedná se o samostatně stojící, 

nepodsklepený, objekt s plochou střechou na téměř rovném terénu. Bytový dům je pětipodlažní, 

přičemž první podlaží slouží k funkci technické a uskladňovací. Ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží 

jsou situovány bytové jednotky, vždy dvě na patro a poslední, páté nadzemní podlaží slouží ke 

zpřístupnění prostoru ploché střechy a místo pro strojovnu výtahu. Základové konstrukce jsou pásy 

z prostého betonu, svislé nosné konstrukce jsou z tvárnic typu THERM, vodorovné nosné konstrukce 

jsou železobetonové a střecha je jednoplášťová, plochá.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, podlaží, bytová jednotka, plochá střecha, strojovna výtahu, základová konstrukce, tvárnice 

THERM, železobetonová deska. 

ABSTRACT  

Topic of this bachelor's thesis is design of apartment house, located in town of Otrokovice. It is 

detached building with partial basement, flat roof and it is situated on a slightly sloping terrain. The 

object is five-storeyed. The first floor serves for technical and storage use. Second, third and fourth 

storey contains apartment units, always two per floor. The last storey serves as an access to roof and as 

a elevator machine room. Foundations are strips from plain concrete, vertical framework is from 

THERM type of blocks, horizontal framework is from reinforced concrete and roof is flat. 

KEYWORDS  
Apartment house, storey, apartment units, flat roof, elevator machine room, Foundations, THERM 

blocks, reinforced concrete. 
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ÚVOD 
 

     Cílem této práce je důkladné zpracování projektu novostavby bytového domu. 

 

     Objekt je pětipodlažní, na mírném terénu, s plochou střechou a celkem šesti bytovými 

jednotkami,  

koncipovanými vždy dvě na patro. Tento dům je pak umístěn v Otrokovicích, na parcele číslo 

2187.              

 

     Dům je navržen podle platných norem, a umístěn dle platného územního plánu. 

 

     Při zpracování práce bylo postupováno následovně. Nejprve byl vybrán pozemek, na 

kterých se po krátkých úvahách začal vymýšlet objekt s dispozičním řešením bytů, které byly 

následně zakresleny do výkresů tzv. studií. Dále bylo třeba vymyslet, řešení materiálů a 

jakým způsobem bude nejlepší budovu vnímat z konstrukčního hlediska. Poté byla 

zpracována projektová 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, která byla zhotovena v programu AutoCAD. Textová část v textovém 

editoru Microsoft Word. V nadcházejícím kroku byl projekt podroben výpočtům a 

posouzením z hlediska požární ochrany a stavební fyziky, na jejichž základě byl drobně 

upraven tak, aby nevytvářel komplikace při užívání, schválení a aby vyhovoval platným 

normám. 

 

     Projekt byl navrhnut tak, aby byl v souladu s krajinou, ve které se nachází, aby nevytvářel 

problémy, nebezpečí, či komplikace prostředí, ve kterém se nachází a aby jeho řešení co 

nejvíce usnadnilo přirozenost života jeho obyvatel. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 
 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby  

     Bytový dům Otrokovice 

 

b) Místo stavby-adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků, označení pozemní 

komunikace, u budov adresa, čísla popisná  

Čechova 725, 76502 Otrokovice 

Katastrální území: Otrokovice [716731],  

Číslo parcely: 2187 

 

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změn nebo dočasná stavba, účel užívání 

stavby, 

Druh: bytová stavba 

Charakter: novostavba 

Účel stavby: hromadné bydlení 

Stupeň propracování: dokumentace pro provedení stavby 

 

 

A.1.2 údaje o žadateli 
 

Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

Alexandr Baroň  

Hlavní 1254 76502 Otrokovice 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Vypracoval:                     Alexandr Baroň 

                Vedoucí práce:               doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.  

 

 

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

Navrhovaný bytový dům tvoří jeden stavební objekt včetně technických a technologických 

zařízení.  

Mapové a geodetické podklady: 

                                     snímek katastrální mapy Kat. území: Otrokovice [716731] 

                                     Obec: Otrokovice  

                                     Měřítko: 1:1000  

                                     Mapový list: DKM 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=5INtMQg6wVp6_aInQcK6Dhr22GTDf98QsD8Xj8kVbx81hC9XVCPv5t-vqkSMvcb0oXfNZNrzEJMrCNABTj_yHcNdQDqhZyiY1wsGR8neRXSofiInnG3cMg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=IvQizU-k0j6GQzwggNf4dKdazvTJicHvar1CCizuB3pDCt044BphB7Z11X4TEUIRJKFiH6I4UnQvRcpGSZAdEjUb4KYlSD3QSIOHPYWP9u1SlnUKXeuF2A==
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Doklady o majetkoprávních vztazích:  

                  - snímek z katastru nemovitostí doložený v dokladové části  

                  - informace o parcelách katastru nemovitostí doloženy v dokladové části 

 

Projektové podklady:  

S.01 – Bytový dům s pěti nadzemními podlažími, plochou střechou.  

             1.NP-sklepní kóje, technická místnost s kotlem, vchod 

             2-4.NP-2 bytové jednotky 

             5.NP-strojovna výtahu, výlez na střechu 

S.01.01 - příprava území, zařízení staveniště 

S.01.02 - novostavba bytového domu 

S.01.03 - komunikace-parkoviště a úprava příjezdové cesty 

S.01.04 - sadové úpravy-vykácení 4 stromů na hranici s komunikací na ulici Čechova 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 
     K vypracování projektu bytového domu byly použity následující měření a podklady. 

Některé se vzhledem k rozsahu bakalářské práce pouze předpokládaly. Ke všem následujícím 

se při zpracování projektové dokumentace přihlíželo. 

• územní plánovací dokumentace 

• katastrální mapy 

• IGHG 

• měření radonu 

• Technické listy konkrétních výrobců 

• Osobní průzkum pozemku 

• Platné normy, předpisy a vyhlášky 

• Konkretizované zadání bakalářské práce 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

     stavební práce budou prováděny pouze na pozemku: st. p. č. 2187 v k. ú. 

Otrokovice [716731]. 

 

b) Údaje o souladu s ÚR 

     Dle platného územního plánu je pozemek st. P.č. 2187 v k.ú. Otrokovice, na 

kterém bude bytový dům stát, určen jako plocha k bydlení. Plocha k bydlení je 2215 

m2. Hlavní využití: hromadné bydlení 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

     Hlavní využití: bydlení v rodinných domech 

Podmíněně přípustné využití: jiné stavby a zařízení pouze za podmínky, že nesnižují             

kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou s bydlením slučitelné a slouží zejména 

obyvatelům dané plochy. 

Nepřípustné využití: rodinná rekreace 

                                   všechny ostatní činnosti, zařízení, stavby a opatření, které 

nejsou 

                                   určeny jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné 

využití 

 

d) Geologická, geografická a hydrogeologická charakteristika 

     Stavba se nachází na štěrkopískovém podloží, hladina podzemní vody je 2,3 

m.p.t. a nachází se v záplavovém území, které od roku 2002 prošlo výstavbou 

systému protipovodňových stěn a bran.  

 

e) Výčet a závěr provedených průzkumů 

     Provedl se standartní stavebně technický průzkum a prohlídka pozemku. 

Další průzkumy 

• Hydrogeologický 

• Inženýrskogeologický 

               Dle mapy radonového indexu stavba spadá do nízkého radonového rizika. Ochrana               

               proti radonu je řešena jako hydroizolační vrstva v základových konstrukcích. 

 

HpV: 2,3 m.p.t.  

Radonové riziko: 50 Bq/m3  

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

     V době zpracování dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku podle 

jiných 

Právních předpisů. Stavba se nenachází v žádných ochranných pásmech, kromě 

těch, které ke své výstavbě vyžaduje. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=5INtMQg6wVp6_aInQcK6Dhr22GTDf98QsD8Xj8kVbx81hC9XVCPv5t-vqkSMvcb0oXfNZNrzEJMrCNABTj_yHcNdQDqhZyiY1wsGR8neRXSofiInnG3cMg==
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území atd. 

     Stavby se nachází v záplavovém území na kterém se roku 2002 vybudoval 

systém protipovodňových zdí a bran. Ohrožení z tohoto hlediska nehrozí. Dle 

průzkumu se stavba nenachází na poddolovaném území 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

     Stavba nebude mít negativní dopad na  své okolní stavby ani pozemky.  Vliv na 

odtokové poměry bude mít zanedbatelný. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení křovin 

     Pouze kácení křovin na hranici parcely 217 s veřejnou komunikací na ulici 

Čechova. Jiné sanace stavba nevyžaduje 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

     Stavba nevyžaduje požadavek na vytvoření dočasné a trvalé zábory 

zemědělského půdního fondu. To platí i pro její výstavbový proces. 

 

k) Územně technické podmínky 

     Stavba bude napojena na již zbudovanou komunikaci na ulici Čechova. Bude 

nutno vystavit pouze parkoviště. Technická infrastruktura je již zbudována pro celou 

lokalitu, stavba na ni bude napojena nedojde k výstavbě infrastruktury nové. 

 

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

     Stavba může být realizována ihned, bez nutnosti zřízení zázemí v podobě 

technické, nebo dopravní infrastruktury 

 

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

     Stavby se provede na pozemku s parcelním číslem 2187 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo                

     bezpečnostní pásmo 

Pro stavbu není nutné zřizovat ochranná pásma mimo parcelu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba  

b) Stavba určena pro bydlení 

c) Trvalá stavba 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) Urbanistické 

     Navržené řešení vychází z umístění současných staveb na pozemku, stávajících 

urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. Příjezd k 

řešenému objektu, je umožněn stávajícím sjezdem z ulice Čechova. Objekt je situován 

na pozemku v souladu s platným územním plánem města Otrokovice. 
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b) Architektonické 

     Z hlediska architektury je stavba jednoduchá, obdélníkového půdorysu. Střecha je 

plochá, jednoplášťová, s krycí vrstvou z asfaltových pásu a oplechovanou atikou. 

Fasáda je světlé barvy, rozčleněná okny, balkony a vstupními dveřmi. Stavbu lemuje 

z jižní strany zahrada navržená zahradním architektem za účelem zpříjemnění pohledu 

na objekt a optickým zmenšením objektu za účelem zapadnutí do okolního poměru. 

Na výstavbu svislých konstrukcí budou použity tradiční materiály cihelné, typu 

THERM. Pro vodorovné nosné konstrukce bude použito železobetonu pro jeho 

tvarovou variabilitu, příčnou tuhost a možnost snadného napojení balkonových desek. 

Balkony objektu jsou poměrně velké, orientované na jih do veřejností nerušené části 

pozemku se zahradou. To by mělo mít za následek propojení jinak chladného 

vnitřního prostoru s přírodními prvky. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
     Provozně je objekt možno horizontálně rozdělit na dvě části. První část se skládá z 

technických místností, sklepních kójí a vchodu do budovy, to vše v přízemním 

podlaží. V nadzemních podlažích už nacházíme pouze jednotlivé byty a v posledním 

podlaží výstup na střechu a strojovnu výtahu. Každý byt je 3+KK se vstupní halou a 

s vlastní šatnou. 

     Půdorysné rozdělení odděluje patro na bytovou jednotku na východní straně, 

bytovou jednotku na západní straně a schodišťový prostor s výtahem místo zrcadla, 

který se nachází uprostřed. Technická místnost v prvním patře je v půdoryse situována 

na sever, za účelem kratších připojení k technické infrastruktuře. V prvním patře je 

také místnost s výlevkou k snadnému úklidu technické místnost a sklepních kójí. 

Místnost pro popelnice byla zabudována vedle vchodu na straně bližší k místní 

komunikaci. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
        Projekt byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických      

   požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

           

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
     Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní 

předpisy. 

Požadavky pro úpravy povrchů: 

• ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností 

povrchů podlah (06/2007) 

• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry (11/2003) 

• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví (05/2016) 

• ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení (06/2012) 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) Stavební řešení 

     Objekt je zděný z tvárnic typu THERM, stropy jsou železobetonové. Střecha je 

jednoplášťová, plochá, s nosnou konstrukcí také z železobetonu. Krycí vrstva střechy 

bude z asfaltových pásů, natavených na podklad. Deska balkonu bude uložena na 

prvku Schöck Isokorb®, z důvodů přerušení tepelného mostu.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

     Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové pasy z prostého betonu, 

na kterých budou tvárnice pro dosažení požadované nezámrzné hloubky. Všechny 

svislé konstrukce jsou zděné, z tvárnic typu THERM, mimo železobetonové výtahové 

šachty. Obvodové stěny jsou tloušťky 300 mm a vnitřní nosné a mezibytové řady 

AKU Z tloušťky 300 mm, pro dosažení požadovaných hodnot přenosu hluku do 

chráněného prostoru. Vnitřní nenosné stěny jsou tloušťky 140 mm. Vodorovné 

konstrukce jsou navrženy jako železobetonová deska a napojení balkonu bude přes 

izolační prvek od firmy Schöck. Věnec bude železobetonový, v úrovni stropní desky a 

s tou bude také monoliticky spojený. Výkresy stropních konstrukcí,  základů a 

půdorysů jsou v samostatných složkách projektové dokumentace. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

     Konstrukční řešení stavby je navrhnuto tak, aby bezproblémově plnilo svou funkci 

během celé životnosti stavby. Pro podrobný popis mechanické odolnosti stavby se 

nevypracovalo samostatné posouzení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických objektů 
a) Technické objekty 

     Objekt bude napojen přípojkami na rozvody NN a vody. Vytápění stavby bude 

zajištěno elektrickými přímotopy. Odkanalizování bude do vybírací jímky. Odvětrání 

WC bude zajištěno odtahovým potrubí. Dešťové vody budou zasakovány na travnatém 

pozemku investora. 

 

b) Výčet technických a technologických objektů 

     Objekt bude vytápěn a temperován pomocí el. přímotopů. Větrání sociálního 

zařízení bude zajištěno ventilátory. Stavba bude vybavena běžnými zařizovacími 

předměty (umyvadla keramika, výlevka, WC závěsné), ohřev TUV bude zajištěn 

lokálně elektrickými průtokovými ohřívači vody o objemu 5 l. a příkonem 2 kW 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
     Požární bezpečnost je samostatně řešena v samostatné části projektové 

dokumentace, ve složce D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení  
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

     Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 

tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 

Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. Dokumentace 

je dále zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových 

konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený 

součinitel prostupu tepla. 

 
 

b) Energetická náročnost stavby 

     Veškeré nové konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny a překročeny doporučené 

součinitele prostupu tepla. Objekt splňuje požadavek na nízkou energetickou náročnost. 

Průkaz energetické náročnosti budovy – B 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

     V základním provedení stavby se s využitím alternativních zdrojů energie nepočítá. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, na pracovní a komunální prostředí 
     Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi. Odtah par v 

kuchyni bude zajištěn digestoří s axiálním ventilátorem. Denní osvětlení a proslunění je 

zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno 

jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný 

podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. 

Výtah se schodištěm je od zbytku stavby izolován vložkou Schöck Tronsole®, viz Projektová 

dokumentace. 

 

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

     Na staveništi bylo provedeno radonové měření, při kterém se zjistilo radonové 

riziko: 50 Bq/m3 . Ochrana proti radonovému působení bude izolací proti zemní 

vlhkosti, která bude sloužit zároveň jako protiradonová (2x SBS modifikovaný 

asfaltový pás, který odpovídá požadavkům ČSN 73 06019 b). 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

     Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o 

běžnou stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se 

nepředpokládá. 

 

c) Ochrana před technikou seizmicitou 

     Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, 

konkrétní ochrana není řešena. 
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d) Ochrana před hlukem 

     Vzhledem k umístění stavby v zóně pro bydlení není potřeba řešit zvláštní ochranu 

budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum 

užitých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a 

hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření 

     Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření 

 

f) Ostatní účinky 

     Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 

hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými 

obvodovými konstrukcemi a střechou. 

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

     Přístup a příjezd k objektu je po ulici Čechova. Bude provedeno nové napojení 

stavby na veřejnou komunikaci. Objekt bude připojen na inženýrské sítě pod stávající 

komunikací novými přípojkami pitné vody, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace 

a elektrického vedení nízkého napětí. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojka: Kanalizace DN250, 3l/s 

Přípojka: Plynovod – potrubí do 0,4 MPa  

Přípojka: Elektro 0,1 kV, 5m 

Přípojka: Vodovod DN 63, 6 l/s 

B.4 Dopravní řešení  
a) Popis dopravního řešení 

     Přístup a příjezd k objektu bude zabezpečen nově vybudovanou přístupovou 

komunikací z ulice Čechova (viz situační výkresy). 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

     Napojení na stávající přilehlou veřejnou komunikaci bude provedeno v severní 

části areálu. Vstup/vjezd do areálu bude nebude volný, bude s  bránou a oplocením ze 

strany veřejné komunikace 

 

g) Doprava v klidu 

     Na pozemku je umožněno stání osobních automobilů pro obyvatele bytů. 

 

h) Pěší a cyklistické stezky 

     Komunikace v blízkosti objektu na ulici Čechova, je limitována rychlostí 30. 

  



19 

 

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

     Navrhovaná stavba z části respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen 

nezbytné vyrovnávací terénní úpravy. Jediné místo větší terénních úprav bude 

v napojení místní komunikace. 

 

b) Použité vegetační prvky 

     Budou vysazeny tři nové stromy, třešně, na jižní straně pozemku. Stromy podél 

komunikace na ulici Čechova se vykácí po délce zasahující do parcely 2187. Stavbou 

poškozený travní porost se po ukončení stavebních prací bude revitalizovat. 

 

c) Biotechnická opatření 

     Bez požadavků. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí 

     Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. 

Venkovní parkoviště u bytového domu bude odvodněno do vsakovací jímky, před 

kterou bude umístěn odlučovač ropných látek. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu  

     Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Stromy na pozemku budou 

během stavby ochráněny ploty do výšky minimálně 2 m v takové vzdálenosti, aby 

nenarušovali půdorysný prostor jejich koruny. Stromy, které jsou na hranici mezi 

parcelou 2187 a místní komunikací na ulici Čechova, budou vykáceny.  

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

     V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 

2000. 

 

d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany          

     podle jiných právních předpisů 

Na pozemku je nutné vytvořit ochrané pásma okolo technické infrastruktury a to: 

Vodovod – do průměru 500 mm včetně, 35 m 

Plynovod – potrubí do 0,4 MPa rovna 35 m 

Elektro – do 110kW, 35m 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
     Dle zákona č. 239/2000 Sb. stavba nespadá do kategorie staveb pro civilní obranu. 

Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Napojení na sítě technické infrastruktury 

     Přívod elektrické energie a vody pro realizaci stavby bude zajištěn z elektrické 

přípojky a poté ze stávajících společných prostor domu. Napojení na jiné sítě 

technické infrastruktury je třeba pro realizaci stavby zajišťovat a to připojení na 

elektrické sítě z přípojkové skříně a na rozvod pitné vody. 
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b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

     Přístup bude zajištěn z komunikace na ulici Čechova, po celou dobu výstavby 

 

c) Ochrana okolí staveniště 

     V bezprostředním okolí staveniště se nenachází objekty, které by vyžadovaly 

zvláštní ochranu. Dřeviny, které by bylo nutno ochránit, se ochrání plachtou. 

 

d) Maximální dočasné nebo trvalé zábory 

      Pro stavbu není požadavek na zábory mimo území staveniště v majetku 

stavebníka. 

 

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

     Stavba je bezbariérově přístupná. WC jsou řešeny v souladu s ustanovením 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

f) Bilance zemních prací 

     Bilance zemních prací bude s přebytkem, který bude představovat zemina vytěžená 

pro provedení základových pásů a patek resp. skrývky ornice pod plochou malého 

zařízení. Zemina bude dočasně deponována v rámci hranice staveniště, po úpravách 

terénu bude zbytek zeminy odvezen mimo stavební pozemek na určenou skládku. 

Jedná se cca o 150 m3. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
     Vsakovací poměry se nemění. Provozem objektu vznikají splaškové vody, které budou 

odvedeny do městské kanalizace. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do stávající dešťové 

kanalizace, v rámci záměru nedochází k jejich nárůstu. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Účel stavby 
     Výstavba bytového domu o celkovém počtu 6 bytových jednotek na parcele číslo        

2187 v katastrálním území  Otrokovice [716731], v souladu s platným územním plánem.      

Cílem stavby je využití prostoru, zvýšení atraktivity prostředí dobře situovaným objektem a 

přispění ke zvýšení kvality bydlení ve městě Otrokovice. 

 

2. Zásady architektonického a provozního řešení 
2.1 Architektonické a výtvarné řešení 

     Objekt je nepodsklepený, pětipodlažní s plochou střechou, zakončenou oplechovanou 

atikou. Půdorysný tvar domu je obdélník. Fasáda bude členěna okny, balkonovými dveřmi a 

balkony s odvodem vody z římsy přes plastový řetěz. Okna budou plastová, s rámem imitující 

vzhled dřevěných oken, stejně jako dveře v prvním patře.  

      Na jižní straně pozemku bude výsadba stromů, konkrétně třešní a malých okrasných 

prvků, navrhnutých zahradním architektem. 

 

2.2 Dispoziční řešení 
      Do objektu bude vést pouze jeden vchod a to z ulice Čechova na severní straně pozemku. 

Přístup k bytům bude centrálně přes schodišťový prostor s výtahem. V prvním patře bude 

kromě vstupu do objektu technická místnost s kotlem, místnost s výlevkou, místnost pro 

uložení odpadu a v neposlední řadě šest sklepních kójí pro šest bytových jednotek. Ve 

druhém, třetím a čtvrtém patře budou bytové jednotky, vždy dvě na patro. V posledním patře 

bude opět technické zázemí a to konkrétně pro strojovnu výtahu a výlez na střechu. 

 

1NP – vstup, místnost pro výlevku, technická místnost s kotlem, místnost pro 

popelnice/odpad,             

           6x sklepní kóje 

2NP – bytová jednotka 2A, bytová jednotka 2B 

3NP – bytová jednotka 3A, bytová jednotka 3B 

4NP – bytová jednotka 4A, bytová jednotka 4B 

5NP – strojovna výtahu, východ na střechu 

 

3. Bezbariérové užívání stavby 
     Podkladem pro bezbariérové řešení stavby byla vyhláška 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

     Na všech vyznačených parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní 

motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené nejméně 5% stání vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací 

plochy.  

     Hlavní vstup do objektu je bezbariérový, řešený dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

      Plochy určené pro komunikaci jsou také řešené podle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Všechny prvky instalované k užívání imobilními lidmi budou označeny mezinárodním 

symbolem. 

             Podmínky pro komunikace 

• Maximální sklon venkovního chodníku je 1:12 

• Parkovací místo pro invalidi je široké 3,5 m  

• Počet parkovacích míst pro imobilní osoby je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  

•  Šířka vstupu do objektu je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=5INtMQg6wVp6_aInQcK6Dhr22GTDf98QsD8Xj8kVbx81hC9XVCPv5t-vqkSMvcb0oXfNZNrzEJMrCNABTj_yHcNdQDqhZyiY1wsGR8neRXSofiInnG3cMg==
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• Výška zámku hlavních dveří je nejméně 1000 mm  

• Schránky jsou umístěny ve výšce dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

• Přístupová cesta z veřejného chodníku má maximální výšku stupně 20 mm, spád 8,33 

% pro chodník a 6,25 pro rampu 

• Čistící zóny jsou zapuštěné 

• První a poslední schod (v jednom rameni) bude výrazně barevně rozlišen 

• Zábradlí ve schodišťovém prostoru má minimálně 900 mm a přesahuje u prvního a 

posledního schodu 150 mm. 

• Madlo je odsazeno od konstrukce v níž je zabudováno o 60 mm 

 

4 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
4.1 Příprava území 

     Před zahájením samotného procesu výstavby je nutné z pozemku odebrat nepořádek a 

drobné křoviny, zřídka se vyskytující u západního kraje pozemku. Dále je nutno vykácení 

několika stromů, konkrétně všech, které jsou na hranici pozemku a ulici Čechova, 

k usnadnění přístupu na staveniště. 

 

4.2 Zemní práce a založení objektu 
     Objekt je nepodsklepený a leží na téměř rovném terénu. Hrubé terénní úpravy a výkopové 

práce budou tedy středního rozsahu. Zemní práce budou rozděleny na výkopy pro základy, 

inženýrské sítě a zpevněné plochy. 

     Způsob založení a podrobný výkres základových konstrukcí je v samostatné složce 

projektové dokumentace a vychází z posudku, založeném na geodetickém a geologickém 

měření, provedeném v dostatečném předstihu. 

     Podloží je dostatečně únosné, stejnorodé a stavba nebude podléhat zvýšenému výskytu 

podzemní vody. Proto není nutné navrhovat základovou desku. Svislé nosné prvky jsou stěny, 

byly tedy pro založení navrhnuty základové pasy. 

 

     Je důležité dbát na kontrolu rovinnosti a únosnosti základové spáry a dle ČSN 731001 toto 

ověřit. Výsledek bude při předání výkopových prací, zaznamenán do stavebního deníku a 

tento zápis bude potvrzen podpisem. Základová spára musí být rovinná, neporušená, 

provedena dle projektové dokumentace, odvodněna, nesmí být znehodnocena mechanickým 

poškozením klimatickými vlivy. Její stav zkontroluje a zhodnotí geolog.  

Spáru je nutno chránit po celou dobu jejího výkopu po provedení základových konstrukcí. 

Těsně před samotnou prací na základech se odkope posledních 100 mm zeminy, to zaručuje 

její kvalitu a připravenost. 

     Šířka výkopové rýhy pro vstup pracovníků pro ruční výkop musí být min. šíře 0,8 m 

nestanovují-li zvláštní předpisy jinak. (např. ČSN ČSN 736133 a ČSN EN 1610). 

     Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 736133 a ČSN EN 1610 a platnými 

bezpečnostními předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi (zejména 

nařízení vlády č.591/2006 Sb). 

     Do základů bude vložen zemnící pásek z pozinkované oceli FeZn 30/4, který je nutno 

vyvýšit nad základovou spáru podpěrami. Přesahy při napojování pásoviny by měly být min. 

500mm tak, aby spojovací svorky (SR 02) byly od sebe vzdáleny minimálně 400mm. Jeho 

vývody budou v místně technické místnosti a v místě rozvaděčů. 
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4.3 Svislé nosné konstrukce 

     Svislé nosné konstrukce jsou řešeny jako zděné, kromě výtahové šachty, která je navržena 

ze železobetonu. Proces zděný bude v souladu s ČSN a v doporučených zásadách daných 

výrobcem. Veškeré zdění, zásady kotvení a dilatování bude provedeno dle podmínek 

v platných normách a dle ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí a ČSN 732310 

Provádění zděných konstrukcí. 

 

4.3.1 Obvodové svislé konstrukce 
     Obvodové svislé konstrukce jsou zděné, z tvarovek typu THERM, řady 30 Profi. Tento 

zdící prvek je broušený, jeho tloušťka je 300 mm, pevnost v tlaku P15. 

 

4.3.2 Vnitřní nosné svislé konstrukce 
     Tyto konstrukce jsou zděné, z trávnic typu THERM, řady 30 AKU Z Profi. Tyto cihly jsou 

nosné, výrazně lepší v tlumení hluku.  Tento zdící prvek je broušený, jeho tloušťka je 300 

mm, pevnost v tlaku P15. 

 

4.3.3 Vnitřní nenosné svislé konstrukce 
     Jsou zděné, z tvarovek typu THERM, řady 14 Profi Dryfix. K jejich vyzdění je užita pěna 

pro zdění, která se nanáší v jednom pruhu na střed ložné plochy cihly. 

 

4.3.4 Mezibytové svislé konstrukce  
     Meibytové svislé konstrukce jsou ze stejného materiálu jako Vnitřní nosné svislé 

konstrukce. 

4.3.5 Výtahová šachta  

     Svislá konstrukce výtahové šachty je navržená jako železobetonová, monolitická, 

s monolitickým překladem. Její výpočet nebyl v rámci bakalářské práce proveden. 

 

4.4 Vodorovné konstrukce 

4.4.1 Stropní konstrukce 
      Všechny nosné stropní konstrukce objektu jsou navrženy jako monolitická železobetonová 

deska, vyztužená betonářskou výztuží. Výkresy stropních konstrukcí bylo řešeno ve 

výkresové dokumentaci, ve složce D.1.2. Stavebně technické řešení. 

 

4.4.2 Překlady 
     Všechny překlady v objektu jsou cihelné od výrobce Porotherm, typ KP 7. Různé délky 

překladu byly použity pro rozdílné světlé šířky otvorů. Jejich výkaz je podrobně vypracovaný 

ve složce D.1.1. Architektonicko – stavební řešení. V projektu je uvažován monolitický 

překlad pouze nad otvorem dveří výtahu v železobetonové výtahové šachtě a jeho statický 

výpočet nebyl v rámci bakalářské práce proveden. 

 

4.4.3 Schodiště 
     Schodiště je navrženo jako monolitické, železobetonové, kde schodišťové rameno je 

vyneseno nosníkem a podestami. Podesty a nosník jsou do okolních konstrukcí uloženy 

kapsovým prvkem Schöck Tronsole®, který je vyvinut k zabránění přenosu kročejového 

hluku do chráněného prostoru. Kolem schodiště a podest je také izolační prvek od stejného 

výrobce. Jde o speciální vložku v plné délce a šířce dilatovaného prvku, instalovanou za 

stejným účelem eliminace kročejového hluku. Podrobný výkres schodiště je v samostatné 

složce projektu D.1.2. Stavebně technické řešení. 
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4.4.4 Věnec 
     Věnec je v úrovní stropní železobetonové desky, je železobetonový a s deskou monoliticky 

spojený. Je osazen na každé obvodové stěně a vnitřní nosné stěně za účelem snížení 

deformací od příčného zatížení a možností nerovnoměrného sedání budovy. Jeho výpočet 

nebyl v rámci bakalářské práce proveden. 

 

4.5 Výtahy 
     Do objektu bude instalován výtah KONE ECOSPACETM , navržený pro nízké obytné 

budovy. Maximální pojezd výtahu je 35 m, což bohatě stačí a má maximální nosnost 1000 kg. 

 

4.6 Střešní plášť 
     Střecha je jednoplášťová, plochá, se sklonem 5,34 %. Její skladba, způsob kotvení 

jednotlivých vrstev a detaily prostupů jsou řešeny ve výkresové dokumentace ve složce D.1.1. 

Architektonicko – stavební řešení. Její plášť byl navrhnut tak, aby vyhovoval na tepelné 

požadavky ČSN. Její posouzení z tepelně technické stránky je vypracováno ve složce č.6.  

Její spádová vrstva je navrhnuta z porimentu (lehčeného betonu) a tepelná izolace tedy 

nemusí být z předem kosených prvků nebo na stavbě upravovaných prvků. Toto zjednodušuje 

práci s tepelnou izolací střechy. 

Do celkových zdrojů pro výrobu střešního pláště je důležité zařadit i prvky, materiál a 

postupy při zacházení s materiálem (převoz, ochrana před vnějšími vlivy, skladování, 

provizorní kotvení …) 

 

4.7 Úpravy povrchů vnějších 

4.7.1 Kontaktní zateplovací systém 
     Tento systém se vyznačuje připevnění izolační vrstvy k nosnému materiálu bez vzduchové 

mezery mezi nimi lepidle. Výztužnou vrstvou ze sklotextilie, vynášející vnější omítku. 

Omítka se aplikuje na izolační vrstvu. 

Systém ETICS musí splňovat následující požadavky: 

 

• Bezpečnost při užívání  

Mezi bezpečnostní prvky ETICS patří: 

přídržnost lepicí hmoty k tepelně izolačnímu materiálu, pevnostní charakteristiky 

tepelně izolačního materiálu, odolnost hmoždinky pro ti vytržení a spolehlivost 

montáže hmoždinky. 

 

 

• Přídržnost lepící hmoty k tepelně izolačnímu materiálu 

Výrobce musí při stanovení minimální lepené plochy vycházet z minimální hodnoty 

napětí dané předpisy. Obecně platí, že lepená plocha musí být vždy větší než 20 % 

plochy lepeného materiálu. 

 

• Pevnostní charakteristiky tepelně izolačního materiálu 

Důležitá je pevnost kolmo k rovině desky tepelně izolačního materiálu (deklarovaná 

úroveň podle ČSN EN 13162 a 13163 je označována symbolem TR). To ovlivňuje 

hodnoty odolnosti na hmoždinku. 
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• Odolnost hmoždinky proti vytržení 

Tím se myslí odolnost osazené hmoždinky v materiálu stavební konstrukce proti 

působení tahové síly. 

 

• Spolehlivost montáže hmoždinky  

Udává, že se montáží hmoždinky nezmění podmínky a charakteristiky pro její 

správnou funkci 

Toto se provádí zkouškou. 

 

• Zajištění uvažované tepelné ochrany 

Toto je prvořadá funkce systému ETICS. Při jeho sestavení a deklaraci tepelně 

izolačních vlastností je potřebné zohlednit i vliv hmoždinek s kovovým trnem.  

 

Platí vztah: Us = Us,0 + ΔU [W/K]  

Us je součinitel prostupu tepla zateplené stěny 

Us,0 je součintel zateplené stěny bez vlivu hmoždinek 

ΔU je n. χp 

χp je činitel prostupu tepla pro hmoždinku [W/K] 

 

4.7.1.1 Podklad 

     Musí být dostatečně rovinný a zbavený veškerých nečistot a prachových částic. To se 

zajistí mechanickým, nebo vodním čištěním. Podklad je nutno penetrovat způsobem, 

odpovídajícím materiálu. 

     Podklad je nutno penetrovat za účelem snížení jeho nasákavosti a tím zvýšené přilnavosti 

dalších vrstev.  

     Limitní hodnoty rovinatosti podkladu pro další práce vycházejí z podmínek souvisejících 

s ČSN a ETICS. 

     Soudržnost podkladu a tedy i jeho spolehlivost bude doložena ze zkoušky vypracovaným 

protokolem. 

 

4.7.1.2 Vrstva tepelné izolace 
     Tepelná izolace začíná na základových konstrukcích a bude provedena až po atiku. 

Tepelně izolační vrstva bude provedena z minerální vaty, lepené a kotvené hmoždinkami do 

předem nachystaného podkladu. Délka hmoždinek se bude volit dle tloušťky tepelné izolace. 

Vliv těchto hmoždinek je dobré při výpočtu tepelných ztrát uvažovat.  

     Její tloušťka bude 100 mm od základových konstrukcí k soklu a 150 mm od soklu po 

atiku. Na střešní konstrukci se pude klást na spádovou vrstvu z lehčeného betonu a na ni bude 

aplikován modifikovaný asfaltový pás zajišťující krycí vrstvu ploché stechy 

     Podrobné informace jsou v ve výkresech detailů, v projektové dokumentaci 

 

4.7.1.3 Výztužná vrstva 
     Výztužná vrstva je důležitá pro charakteristickou bezpečnost systému ETICS a pro 

rovinnost následující vrstvy. 

     Rohy a ostatní hrany je nutno opatřit profilem, který je odolný vůči mechanickému 

poškození a dodává hranám přesnější rovný tvar. 

     Samotná výztužná vrstva je typicky síťovina ze sklotextilie, uložená do omítky a upevněna 

další dílčí vrstvou. Síťovina se nesmí dotýkat vrstvy tepelné izolace a nesmí být po dokončení 
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omítek vidět. U kritických ploch, více namáhaných se užívá zvýšené vyztužení. U okenních a 

dveřních otvorů je nutno aplikovat výztužné profily, určené výrobcem okenního, nebo 

dveřního prvku, nebo využít obecné profily, k takovým účelům vyvinutých.  Přesah vrstev 

síťovin je nejméně 100 mm. 

 

4.7.1.4 Omítka 
     Provádění vnějších omítek závisí i na vnějších faktorech a je nutno na ně brát ohled. 

Podmínky pro provádění vnějších omítek 

 

• Klimatické podmínky 

Omítání bude prováděno za příznivých klimatických podmínek – teplota vzduchu 

nesmí poklesnout pod 5°C. Při nižší teplotě musí být práce přerušeny. Maximální 

teplota, při které je možné práce realizovat je 30°C. Pří vyšších teplotách dochází 

k rychlému vysušování omítky, proto je nutné práce pozastavit. Práce mohou probíhat 

i v případě deště, větru anebo vyšších teplot, protože práce probíhají v uzavřeném 

prostoru. Je ale potřebné dbát na ochranu omítkových směsí proti vlhkosti.   

 

 

 

• Instruktáž pracovníků 

Při omítání je nutno dodržet příslušných technologických předpisů výrobce. Nedílnou 

součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o 

ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 

BOZP. Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 

vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v 

plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně 

seznámit.   

     Omítky je nutno při výrobním procesu kontrolovat, abychom dosáhly co nejvyšší možné 

kvality a prodloužili životnost stavby a uspokojili uživatelské potřeby. 

     Před zahájením samotných prací proběhne kontrola připravenosti pracoviště a  

výsledky kontroly se zaznamenají do stavebního deníku. Kontroluje se zejména:  

• Kvalita povrchu podkladu (prašnost, výstupky, homogennost, rovinnost 5   

            mm/ 2 m, vlhkost)  

• Tloušťka a zaplnění spár  

• Materiál (množství, kvalita, poruchy, doprava, skladování)  

• Připravenost pracoviště (dodávka el. energie, ochranné pomůcky,   

            zabezpečení první pomoci)  

     V Průběhu prací bude kontrolováno dodržování technologického postupu a BOZP, osazení 

rohových a okenních profilů, provedení jádrové omítky, štuku a podobně.  

     Za přítomnosti stavebního dozoru investora, stavbyvedoucího, zhotovitele a  

stavebního mistra budou po skončení prací zkontrolované:  

• Vzhled omítek  

• Rovinnost 2 mm/ 2 m  

• Očištění výplní otvorů  

• Vizuální kontrola.  

O výsledcích všech kontrol bude zápis ve stavebním deníku.  
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4.8 Úpravy povrchů vnitřních 

4.8.1 Omítky 
Omítky vnitřní budou provedeny jako dvouvrstvé, v provedení: 

• Vnitřní štuková omítka jemná CEMIX 033 j, v tloušťce 2,5 mm 

• Jádrová omítka strojní CEMIX 012, v tloušťce 15 mm 

• Penetrační cementový postřik CEMIX 052, v tloušťce 4 mm 

 

Podmínky pro práci s omítkami 

• Teplota, při které je možné realizovat práce je od 5°C do 30°C  

• Podklad musí být suchý. Jeho vlhkost musí být v rozmezí maximálně 6 % v létě a do 4 

% v zimním období 

• Povrch podkladu musí být prachových částic a uvolněných částí zdiva a očištěný od 

případných výkvětů. Nesmí být zamrzlý, nebo odpuzovat vodu. Musí být rovinný, 

v případě zdiva se zcela vyplněnými spárami až do líce zdiva. Přes rozhraní materiálů 

je nutno opatřit výztužnou tkaninou sklotextilní, nebo drátěnou. 

     Kvalita provedení podkladu má zásadní vliv na estetické a funkční vlastnosti následně 

nanesených omítkových vrstev. Některé nedostatky a chyby podkladu není možné opravit 

jenom omítkou. Před zahájením omítání musí zhotovitel ověřit vhodnost podkladu pro dané 

materiály a daný způsob zpracování. Elektrické a instalační drážky se vyplní vápeno-

cementovou maltou Baumit. Rohy stěn se opatří kovovými rohovými profily. Omítky je nutno 

aplikovat vcelé výšce stěny, ještě před provením podlah. 

     Postřik slouží na sjednocení, optimalizaci nasákavosti podkladu a zároveň zlepšuje 

přídržnost omítkového systému na podklad. Je určený pro použití v interiérech i exteriérech, 

zejména pod vápenno-cementovou omítku. Baumit VorSpritzer se na navlhčený podklad 

aplikuje celoplošně, strojně, omítačkou. Osadí se všechny rohové profily na ostění, nadpraží, 

a rohy místností. Profily vymezují zároveň i tloušťku omítky. Profily se na podklad osazují 

s použitím výrobků Baumit SpeedFix. Ten se na podklad nanáší bodově s použitím špachtle a 

zednické lžíce. Je nutno zabezpečit svislost a vodorovnost profilů. Po aplikaci postřiku 

následuje technologická přestávka 2 dny.  

     Na podklad odpovídající kvality se čerstvá omítková směs nanáší strojní omítačkou a 

uhladí dřevěnými latěmi mezi předem připravené omítníky. Omítníky se připraví z jádrové 

omítky nanášením svislých pásů (je nutno dbát na svislost pásů – přeměřit vodováhou a stejně 

povázkami zajištěnými na rozích stěny na předem připravené lati vyrovnané do požadované 

polohy – tloušťka omítky). Omítníky necháme minimálně 1 den vytvrdnout. Při styku 

různých materiálů se jádrová omítka vyztuží síťovinou. Nejdříve se nanese 2/3 omítky a, poté 

se do omítky vtlačí výztužní síť a následně se nanese 1/3 vrstvy. Sítě se kladou s přesahem 

100 mm. Po nanesení potřebného množství materiálu se omítka nahrubo stáhne rovnou latí. 

Na strop omítku nanášíme stejným způsobem. Před natahováním štukové vrstvy se jádro 

nechá dostatečně vytvrdnout, to znamená technologickou přestávku minimálně 10 dní.  

     Materiál se bude míchat v samospádové míchačce, resp. v nádobě na maltu elektrickým 

míchadlem s nízkými otáčkami dle technologického postupu výrobce. Před nanášením 

štukové vrstvy je nutno podklad navlhčit, ale na povrchu se nesmí vytvořit souvislý mokrý 

film. Vrstva se musí nanášet ocelovým hladítkem v tloušťce 3 mm. Po zavadnutí omítku 

jemně vyhladíme vhodným hladidlem do požadované struktury.  

     Před nanášením dalších vrstev musí být dodržena technologická přestávka min. 10 

dní. Vhodné jsou běžné dostupné interiérové nátěrové hmoty. Před nanášením nátěrů je dobré 

aplikovat vápenný pačok.  
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4.8.2 Obklady  
     Na konstrukcích, které přicházejí do styku s vodou nebo vlhkostí, se aplikuje hydroizolační 

stěrka s izolační páskou, přesahující 300 mm přes namáhanou plochu.  

     Obklady je nutno dilatovat v rozích stěn, aby nedošlo k popraskání. Toto se provede 

silikonovým tmelem 

     Hrany jsou opatřeny koutovými a rohovými lištami, připevněnými silikonovým tmelem, 

s vlastnostmi, které konkrétní provoz požaduje. 

           Podrobné detaily a vrstvy keramických obkladů jsou popsány ve výkresové 

dokumentaci. 

Obklady jsou navrhnuty a budou provedeny dle ČSN 73 3450. 

 

4.8.3 Podlahy 
     Skladby podlah jsou podrobně popsány ve složce D.1.2. Stavebně – konstrukční řešení. 

projektové dokumentace.  

Před zahájením práce musí být ukončený veškeré práce na instalacích a jejich krytech.  

     Tloušťka anhydritové vrstvy bude proveden v závislosti na konkrétní skladbě a její 

rovinatosti bude docíleno samonivelací a přebroušením.  

     Vrstvu anhydritu je nutno dilatovat od svislých konstrukcí. Dilatace se provede uložením 

pásku z polystyrenu s výškou větší, než výška anhydritové vrstvy. Po zatvrdnutí anhydritu se 

polystyren ořízne nožem vodorovně ve výšce provedeného potěru. Pokud bychom výšku 

pásku předem utavily, anhydrit by mohl přetéct ke svislé konstrukci a řešení kročejové izolace 

by nemělo význam. 

     Rovinatost podkladu pro provedení nášlapných ploch závisí na konkrétním typu podlahy. 

Obyčejně je tato hodnota 2 mm, při měření latí o délce 2 m. 

     Povrch podlah musí být pevný, protiskluzný a rovný. Součinitel tření nášlapné vrstvy 

nesmí být menší než 0,6 a v konkrétních provozech je dán normou. 

 

• Keramická podlaha 

        Tyto dlaždice budou lepeny do lepící vrstvy. Pod tmel bude nanesena 

vyrovnávací vrstva – podlahová licí stěrka. Tato vrstva se použije k vyrovnání 

nerovnosti. Směs bude míchána strojně a hotová směs bude dopravována pomocí 

čerpadla. Spotřeba licí stěrky je cca 1,6 kg/m2 na 1mm, potřeba vody je 7 l na 25 kg, 

doba zpracovatelnosti 1 hod, pochůznost za cca 3 hod.  

         V prostorách hygienických a technických bude mít podlaha protiskluznost danou 

normovými požadavky. 

         Dilatace dlažby bude provedena dle technických předpisů a na doporučení 

výrobce. V rozích se aplikují profily pro tento účel určené a osadí se pomocí 

silikonového tmelu. Mezi dlažbou a soklem se také provede spárování silikonovým 

tmelem za účelem dosažení dilatace. 

 

• Laminátová podlaha 

         Podklad pod laminátovou podlahu Fatraclick typ buk tvoří podložka laminátové 

podlahy DÖLKEN. Tento systém se skládá z izolační vrstvy- dřevovláknité desky o 

rozměrech 1220x2440 mm a dále pak z roznášecí vrstvy-dvojice cementotřískových 

desek CETRIS o rozměrech 625x1250 mm. Na tuto vrstvu se přímo klade laminátová 

podlaha, pro lepší vlastnosti se ještě přidává separační fólie. Vybraný systém patří 

mezi suché systémy podlah, což urychluje výstavbu objektu, nehledě na to, že se do 
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objektu nevnáší žádná dodatečná vlhkost. Pro vyplnění dilatační spáry je možno dodat 

dilatační pásek z minerální vlny.  

 

4.9 Výplně otvorů 
    Výplně otvorů s podrobným popisem a výkresy jsou ve složce D.1.2 projektové 

dokumentace.  

     Jejich posouzení z hlediska tepelné techniky je ve složce č.6. 

 

4.10 Izolace 

4.10.1 Izolace proti vodě 
     Hydroizolace střešního pláště je navržena z asfaltových pásů, kladených na tepelnou 

izolaci ve sklonu 5,34 %. Tato voda pak bude odvedena střešní vpustí. Způsob jejího kotvení 

a umístění je podrobně popsán ve výkresové části projektu. 

 

4.10.2 Izolace proti zemní vlhkosti 
     Tato izolace také slouží jako izolace proti radonu, vzhledem k lehkému radonovému 

riziku. Je navržena z modifikovaného asfaltového pásu SBS, s vložkou ze skelné rohože. 

Skladby jsou řešený ve výkresové dokumentaci. 

 

 

4.10.3 Tepelná izolace  
     K zateplení budovy byl použit kontaktní zateplovací systém, jehož vrstvy a vyhodnocení 

na tepelnou techniku bylo proveden dle ČSN. 

Tepelně izolačním prvkem je minerální vata ISOVER na fasádách, která slouží také 

k zateplení střešního pláště. 

Tyto vrstvy jsou k nosné konstrukci přilepeny a kotveny. 

     K zabránění přenosu tepla tepelným mostem u balkonu, byly využity nosné prvky Schöck 

Isokorb®, které plní jak funkci tepelně izolační, tak nosnou, pro vynesení balkonové desky 

Jejich vrstvy a detaily jsou ve složkách projektové dokumentace. 

 

4.10.4 Izolace akustické 
     Do konstrukcí podlah byl navržen polystyren RIGIFLOOR, který při výpočtu na 

kročejovou izolaci podlah bezpečně splnil normové požadavky. 

     Co se týká zvukové izolace svislých konstrukcí, nebylo užito žádných půdorysně 

rozšiřujících prvků. Vlastnost zvukového izolantu mají stěny z tvarovek Porotherm 30 AKU 

Z, které jsou v dostatečné míře přípustné, a nepředpokládá se šíření akustického hluku. Tyto 

tvarovky jsou užity jako vnitřní nosné a mezibytové. Co se týká ostatních prostor, tvarovky 

Porotherm 14 Profi Dryfix jsou dostačující. 

     K zabránění přenosu kročejového hluku ze schodišťového prostoru, jsou využity prvky 

Schöck Tronsole®, jejihž uložení je řešeno ve výkresové dokumentaci, ve složce D.1.2. 

Stavebně – konstrukční řešení. 

Posouzení na přenos hluku je podrobně řešeno v samostatné složce projektu. 
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4.10.5 Izolace protipožární 
Izolační prvek kontaktního zateplovacího systému je nehořlavý, z minerální vaty.  

     Střešní plášť nacházející se nad požárním stropem posledního nadzemního podlaží nemusí 

vykazovat požární odolnost. Střešní plášť nacházející se nad 5.NP, nad požárním stropem, se 

tedy nemusí posuzovat. Střešní plášť nacházející se nad 4.NP je nehořlavý třídy reakce na 

oheň A1 

     Součást protipožárních izolací jsou také ucpávky inženýrských rozvodů, které přecházejí 

požárními úseky. Pro jejich  navrhnutí slouží požární zpráva, která je samostatnou částí 

dokumentace. 

     Prochází-li rozvody chráněnou únikovou cestou, musí jejich situování odpovídat normě. 

Nemůžeme v CHÚC vést hořlavé materiály. 

 

4.11 Výrobky PSV 

4.11.1 Klempířské výrobky  
    Výpis prvků v příloze D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

 

4.11.1 Truhlářské výrobky  
    Výpis prvků v příloze D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

 

4.11.1 Zámečnické výrobky  
    Výpis prvků v příloze D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

 

4.11.1 Ostatní výrobky  
    Výpis prvků v příloze D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 
 

5 TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA 

5.1 Tepelná technika 
     Všechny konstrukce objektu, které mají vliv na úsporu energie, byly navrhnuty dle ČSN 

730540 a tyto požadavky splňují. O výsledcích výpočtů týkajících se tepelné techniky objektu 

se zabývá samostatná složka projektové dokumentace. 

 

5.2 Osvětlení, oslunění 
     Obytné místnosti bytových jednotek byly dispozičně orientovány převážně na jih, východ 

a západ, tak, aby se dosáhlo co největšího možného proslunění. Tyto místnosti byly dále 

podrobeny výpočtům, v programu světlo+ a výsledky těchto měření byly zpracovány 

v samostatné složce projektové dokumentace. Výsledky na osvětlení a oslunění musí 

vyhovovat požadavkům, které udává norma. 
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5.3 Akustika 
     Při návrhu konstrukčního řešení objektu se uvažovalo nad útlumem kročejového hluku ze 

schodišťového prostoru tak, že se podestové a mezipodestové desky, které jsou zmonolitněné 

se schodišťovým ramenem, uložili na nosné svislé konstrukce pomocí speciálních nosných 

vložek Schöck Tronsole®, viz projektová dokumentace. Tyto vložky mají za úkol 

absorbování vibrací ze schodišťového prostoru a přenášení tohoto hluku v zeslabené míře do 

dalších prostor stavby. Výpočty na posouzení stavby z hlediska akustiky jsou v samostatné 

složce projektové dokumentace.  
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ZÁVĚR 
 

     Cílem této práce je důkladné zpracování projektu novostavby bytového domu. 

 

     Objekt je umístěn v klidnější části města, kde se dle územního plánu uvažuje nad dalším 

rozvojem, konkrétně ploch pro bydlení. 

 

     Dům je navržen podle platných norem, a umístěn dle platného územního plánu. 

 

     Jeho Architektonické řešení je navrhnuto tak, aby zapadlo do místních poměrů. Jelikož je 

stavba o něco větší v porovnání s výstavbou ve svém okolí, byly použity nenápadné světlé 

odstíny pro fasádu a vegetace kolem ulice a hlavně zahrada na jižní části pozemku, která má 

objektu dodat přírodní nádech. 

 

         Projekt byl navrhnut v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. Byl 

navrhnut, aby zpříjemnil život ve čtvrti, ve které se nachází a aby ukázal, že i malé město jako 

je Otrokovice, může mít bydlení v obytných domech, na vysoké úrovni. 
 

Bakalářská práce svým zpracováním odpovídá zadání. 
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NN            nízké napětí 
NP            nadzemní podlaží 
p.č.            parcelní číslo 
P.T.           původní terén 
RN            retenční nádrž 
RD            rodinný dům 
SDK          sádrokarton  
Sb.            Sbírky 
TI               tepelná izolace 
TZB           technické zařízení budov 
U               součinitel prostupu tepla 
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