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ABSTRAKT  

Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace 

pro provedení stavby bytového domu. Jedná se o bytový dům umístěný 

ve Zlíně, v jeho místní části Prštné. Objekt má tři nadzemní podlaží a částečně 

podsklepený suterén. Nosný systém je stěnový příčný. Založení stavby 

je provedeno na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy 

ve zděné technologii z keramických broušených cihel. Vodorovné nosné 

konstrukce budou provedeny železobetonové monolitické s vetknutím 
do příčných nosných stěn. Střecha je plochá se zatěžovací vrstvou z praného 

říčního kameniva. Podlahové konstrukce jsou navrženy těžké, plovoucí. 

Zateplení fasády je navrženo grafitovým expandovaným polystyrenem 

v certifikovaném systému ETICS.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
bytový dům, nízkoenergetický dům, příčný stěnový konstrukční 

systém, plošné základy, základové pasy, částečné podsklepení, monolitický 

železobetonový strop, keramické broušené cihly, plochá střecha, ETICS 

ABSTRACT  

The aim of this bachelor thesis is processing of the design 

documentation for the construction of an apartment building. This 

apartment building is located in Zlín in the local part Prštné. In the building 

there are three above-ground floor with a partial basement. Structural 

system is transversal wall. The foundation construction is designed on the 

foundation strips. The vertical load-bearing structures are designed cast-in-

place reinforced concrete with fix into the loadbearing transversal walls. The 

roof is flat with washed river aggregates loading layer. The floor constructions 

are designed heavy, floating. The thermal insulation of the facade is designed 

of graphite expanded polystyrene in an ETICS certified system.  

KEYWORDS  

apartment house, low energy house, transversal wall structural 
system, shallow foundations, foundation strips, with partial basement, cast-

in-place reinforced concrete floor, clay cut brick, flat roof, ETICS 
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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby bytového domu. Jedná se o bytový dům umístěný 
ve Zlíně, v jeho místní části Prštné. Vzhledem k trendu a požadavkům na 
snižování energetické náročnosti budov, bylo záměrem navrhnout 

nízkoenergetický bytový dům s vyšším standardem bydlení. Během návrhu 
byla zohledněna možnost využití fotovoltaické energie a zajištění zdravého 
vnitřního prostředí pomocí nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.  

  Nosný systém je stěnový příčný. Založení stavby je provedeno 

na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ve zděné 
technologii z keramických broušených cihel. Vodorovné nosné konstrukce 

budou provedeny železobetonové monolitické. Střecha je plochá 
se zatěžovací vrstvou. Podlahové konstrukce budou konstrukčně provedeny 

těžké, plovoucí. Zateplení fasády je navrženo v certifikovaném systému ETICS. 

Projektová dokumentace této bakalářské práce je zpracována a 

členěna dle  přílohy č. 13 ve vyhlášce č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 

Bytový dům ve Zlíně 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 

Číslo 
parcely: 

Katastrální území: Výměra 
[m2]: 

Druh 
pozemku: 

Vlastník: 

550/147 Prštné [636142] 144 orná půda Petr Čajánek 

550/148 Prštné [636142] 168 orná půda Petr Čajánek 

550/149 Prštné [636142] 190 orná půda Petr Čajánek 

550/129 Prštné [636142] 215 orná půda Petr Čajánek 

550/130 Prštné [636142] 205 orná půda Petr Čajánek 

550/131 Prštné [636142] 218 orná půda Petr Čajánek 

550/111 Prštné [636142] 106 orná půda Petr Čajánek 

550/112 Prštné [636142] 100 orná půda Petr Čajánek 

550/113 Prštné [636142] 111 orná půda Petr Čajánek 

 

c) Předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 
stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu bytové domu. Stavba je určena k bydlení a bude 

vystavěna jako trvalá stavba. 

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

Není obsazeno.  

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její 
podnikatelskou činností) 

Není obsazeno. 
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c) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 

Zlínský kraj    Jedná v zastoupení osoby: 

třída Tomáše Bati 21,  Michal Knotek 

760 01 Zlín    Podlesí II 4936 

IČO: 70891320   76001 Zlín 

DIČ: CZ70891320 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

Jméno a příjmení: Michal Knotek 

Místo podnikání: Podlesí II 4936,  

760 01 Zlín 

IČO:   02877236 

DIČ:   CZ9511284486 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných a techniků činných ve výstavně, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Není řešeno v bakalářské práci. 

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsání v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Není řešeno v bakalářské práci. 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavba je členěna na stavební objekty. Členění na 
technická  a technologická zařízení nebylo stanoveno. 

Stavební objekty: 

SO01 – Bytový dům 

SO02 – Přípojka nízkotlakého plynu 

SO03 – Přípojka veřejného vodovodu 

SO04 – Přípojka nízkého elektrického napětí 

SO05 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO06 – Dešťová kanalizace 

SO07 – Zpevněné plochy - chodníky 

SO08 – Zpevněné plochy – parkoviště 

SO09 – Opěrná zeď 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
- Předběžný stavebně-technický průzkum. 
- Zajištění geodetických podkladů – polohopis, výškopis, výskyt 

inženýrských sítí.  
- Katastrální mapa. 
- Územní studie. 
- Mapové podklady z Jednotné digitální technické mapy Zlínského 

kraje. 

- Geologický a hydrogeologický průzkum. 
- Předběžný souhlas správců sítí. 
- Výsledky měření radonu. 
- Územní plán Zlínského kraje. 
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B. 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 

Území určené ke stavbě se nachází ve Statutárním městě Zlín, 
v městské části Prštné. Stavba bude provedena na pozemcích 550/147, 
550/148, 550/149, 550/129, 550/130, 550/131, 550/111, 550/112, 550/113 

v katastrálním území „Prštné“ [636142]. Parcely jsou ze severo-západní strany 
vymezeny ulicí „V Polích“ a z jiho-západní strany ulicí „Za Úvozem“. 
Dosavadním účelem oblasti byla zemědělská činnost. Nyní je širší území 
určeno k zástavbě. Pozemek je mírně svažitý, povrch tvoří především orná 
půda a náletová zeleň. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Stavba je umístěna na pozemek na základě územního rozhodnutí. 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím a splňuje všechny jeho 
podmínky. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dle aktuálního územního plánu z června 2018 po vydání změn č. 3A a 
3C se stavba nachází v území vedeném jako „plochy pro bydlení“. Stavba je 
navrhována jako budova pro bydlení. Stavba je tedy v souladu s územně 
plánovací dokumentací.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nebyly podány žádosti o povolení výjimek z obecných požadavků na 
využívání území. Stavba nevyžaduje vydání výjimek. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dotčené orgány souhlasily se stavbou a jejich podmínky byly 
zapracovány do projektové dokumentace.  
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum a měření radonu. 

V oblasti kvartéru se nachází spraš a sprašová hlína s místy klastickou 
příměsí. Jedná se o soudržnou zeminu pro zakládání na plošných 
základech vhodnou. Třída zeminy 3 – kopné horniny, rozpojitelné 
krumpáčem, rýpadlem. Závěrem radonového průzkumu je nízký 
radonový index. Protiradonové opatření lze vyřešit v rámci hydroizolace. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Území není nijak zvláštně chráněno. 

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

Stavba se nenachází v záplavovém území, území není poddolováno ani 
se v okolí nenachází důlní díla. Pozemek je mírně svažitý a nachází se 
v oblastí svahové nestability s potenciální sesuvnou aktivitou směrem na 
jiho-západ bez nutnosti sanace. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. 
Během realizace i používání nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. 
Odtokové poměry nebudou výrazně ovlivněny, protože veškeré 
odvodňované plochy budou svedeny do vsakovací nádrže a vsakovány na 
pozemku stavebníka.  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na uvažovaném pozemku se nenacházejí stavební objekty, které by 
bylo nutné asanovat nebo demolovat. Žádné dřeviny zde nerostou. Náletová 
zeleň bude posekána. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky, na kterých bude probíhat výstavba, nejsou zahrnuty 
v zemědělském půdním fondu. Stavební pozemky budou vyjmuty ze ZPF. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

V ulici „V Polích“ probíhá veřejný vodovodní řad PE DN 80, nízkotlaký 
plynovod DN 200, splašková kanalizace PVC DN 250, dešťová kanalizace PVC 
DN 200 a podzemní vedení nízkého napětí. 

Na tyto inženýrské sítě budou provedeny nové přípojky. Vodovodní řad 
bude napojen na potrubí PE DN 80 SDR 11, nízkotlaký plynovod na potrubí 
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PE DN 100 SDR 11 – 32×3, splašková kanalizace bude napojena na potrubí 
PVC KG DN 150, dešťová kanalizace bude napojena na potrubí PVC KG DN 
110, elektrické vedení bude napojeno na kabel CYKY-J 4B×10, který bude 
umístěn v chráničce. 

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

Vzhledem k charakteru stavby nevznikají věcné ani časové vazby na 
okolí. Nevznikají žádné investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam pozemků podle aktuálního katastru nemovitostí: 

Číslo 
parcely: 

Katastrální území: Výměra 
[m2]: 

Druh 
pozemku: 

Vlastník: 

550/147 Prštné [636142] 144 orná půda Petr Čajánek 

550/148 Prštné [636142] 168 orná půda Petr Čajánek 

550/149 Prštné [636142] 190 orná půda Petr Čajánek 

550/129 Prštné [636142] 215 orná půda Petr Čajánek 

550/130 Prštné [636142] 205 orná půda Petr Čajánek 

550/131 Prštné [636142] 218 orná půda Petr Čajánek 

550/111 Prštné [636142] 106 orná půda Petr Čajánek 

550/112 Prštné [636142] 100 orná půda Petr Čajánek 

550/113 Prštné [636142] 111 orná půda Petr Čajánek 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat ochranná nebo 
bezpečnostní pásma. Minimální vzdálenosti inženýrských sítí budou 
provedeny dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Stavbou je bytový dům. Jedná se o stavbu pro trvalé bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a nevyžaduje výjimky z technických požadavků na 
stavby. Dále je stavba v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby a 
nevyžaduje výjimky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněn 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dotčené orgány souhlasily se stavbou bez doplňujících podmínek.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není nijak zvláštně chráněna. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavený prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Zastavěná plocha:  290,64 m2 

Obestavěný prostor:  3720,96 m3 

Užitná plocha:   885,30 m2 

Obytná plocha:   593,78 m2 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet parkovacích míst: 14 venkovních stání 
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Počet funkčních jednotek: 8 bytů 

Velikost funkčních jednotek: 

OZNAČENÍ TYP VELIKOST 

[m2] 

POČET 
OBYVATEL 

POČET 
JEDNOTEK 

PODLAŽÍ 

Byt č. 1, 3, 6 4+1 123,88 3 až 4 3 1NP, 2NP, 

3NP 

Byt č. 2, 4, 7 2+1 84,37 2 2 1NP, 2NP, 

3NP 

Byt č. 5, 8 1+KK 26,70 1 2 2NP, 3NP 

 
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 budovy apod. 

Základní bilance médií a hmot budou řešeny v samostatné příloze, 
která není součástí této bakalářské práce. Dešťová voda svedena do 
vsakovacích nádrží a vsakována na pozemku stavby. Objekt zapadá do třídy 
energetické náročnosti budovy B – úsporná (viz příloha č. 6 této bakalářské 
práce)  

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

Po vydání stavebního povolení budou zahájeny práce k přípravě 
staveniště a předání zhotoviteli stavby. Stavba není členěna na etapy. 
Termíny budou zvoleny na základě klimatických a povětrnostních podmínek. 
Předpokládané termíny: 

Zahájení stavby: květen 2020 

Ukončení stavby: prosinec 2021 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou určeny dle jednotné klasifikace 
stavebních objektů pro rok 2018. Hodnoty mají pouze informativní charakter. 

SO01 – Bytový dům 

Obestavěný prostor: 3720,96 m3 

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 4930 Kč 

Celkem cena: 18 344 332,8 Kč 
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SO02 – Přípojka nízkotlakého plynu 

Délka: 8,4 m 

Cena za 1 m délky: 2 500 Kč 

Celkem cena: 21 000 Kč 

SO03 – Přípojka vodovodu 

Délka: 8,7 m 

Cena za 1 m délky: 2 000 Kč 

Celkem cena: 17 400 Kč 

SO04 – Přípojka nízkého napětí 

Délka: 19,1 m 

Cena za 1 m délky: 3 000 Kč 

Celkem cena: 57 300 Kč 

SO05 – Přípojka splaškové kanalizace 

Délka: 5,7 m 

Cena za 1 m délky: 1 800 Kč 

Celkem cena: 10 260 Kč 

SO06 – Dešťová kanalizace 

Délka: 23,1 m 

Cena za 1 m délky: 1 700 Kč 

Celkem cena: 39 270 Kč 

SO07 – Zpevněné plochy - chodníky 

Plocha: 32,8 m2 

Cena za 1 m2 plochy: 1 200 Kč 

Celkem cena: 39 360 Kč 

SO08 – Zpevněné plochy - parkoviště 

Plocha: 339,6 m2 

Cena za 1 m2 plochy: 1 300 Kč 

Celkem cena: 441 400 Kč 
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SO09 – Opěrná zeď 

Plocha: 22,6 m2 

Cena 1 m2 plochy: 2 900 Kč 

Cena celkem: 65 540 Kč 

Celkové orientační náklady na stavbu cca: 19 035 862,80 Kč bez DPH 

Uvažuje se snížená sazba DPH ve výši 15%. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle aktuálního územního plánu z června 2018 po vydání změn č. 3A a 
3C se stavba nachází v území vedeném jako „plochy pro bydlení“. 

Výšková regulace zástavby je v územní studii omezena na maximálně 
3 nadzemní podlaží, bez podkroví. Stavba je navržena v souladu s územní 
studií. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Objekt bytového domu je navržen jako třípodlažní s částečným 
podsklepením, které je přístupné z přilehlé veřejné komunikace. Objemově 
se jedná o stavbu vycházející z několika spojených kvádrů. Svým vzhledem je 
stavba v souladu s okolní zástavbou. Objekt je navrhován jako bytový dům ve 
vyšším standartu. Největší půdorysné rozměry jsou 23,65×13,70 m, výška 
atiky je 10,343 m 

Fasádu objektu tvoří silikátová tenkovrstvá omítka ve třech různých 
odstínech. Soklová část je navržena v tmavě šedém odstínu (RAL 7022), dále 
pak oblast prvního a druhého nadzemního podlaží je navrženo v šedém 
odstínu (RAL 7045) a oblast třetího nadzemního podlaží je navrženo v bílém 
odstínu (RAL 9016). Okna a venkovní dveře jsou navržena v tmavě šedém 
odstínu (RAL 7022). 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Navržená stavba není provozního charakteru 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. Zásady řešení přístupnosti a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením 

Stavba je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Vstup do objektu 

je řešen jako bezbariérový. V objektu se nenachází schodiště, proto je dle 
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. navrženo schodiště se sklonem menším 
než 28° (skutečnost 27,30°) a výška schodišťového stupně není větší 160 mm 
(skutečnost 160 mm). 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. – vyhláška o 

technických požadavcích na stavby. Uživatelé objektu si budou počínat tak, 
aby svým jednáním neohrozili zdraví své a ostatních. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 

Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 
Jedná se o stavbu navrženou v příčném stěnovém systému. Obvodové zdivo 
je navrženo z keramických broušených cihel se zateplením grafitovým 

pěnovým polystyrenem v certifikovaném systému ETICS. Podzemní část 
obvodových stěn je navržena z betonových tvarovek ztraceného bednění 
vyplněnými betonem. Vnitřní stěny jsou navrženy z keramických broušených 
cihel. Stropy jsou uvažovány jako železobetonové monolitické desky pnuté 
v jednom směru a vetknuté do nosných zdí. Schodiště je navrženo jako 1× 

zalomená železobetonová deska s podestovým nosníkem. Střecha je 
jednoplášťová se zátěžovou vrstvou z praného říčního kameniva. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

· Zemní práce 

Na staveništi bude odstraněna ornice tl. 200 mm, která bude 
uskladněna na zvláštní deponii a následně bude tato odstraněná zemina 
použita k finálním terénním úpravám. Po odstranění ornice bude proveden 
výkop hlavní stavební jáma, včetně svahování a následně budou provedeny 
výkopy rýh pro základové pasy. Svahování bude provedeno v poměru 1:0,75. 

Zemina v místě výkopů je převážně písčitá hlína třídy těžitelnosti F3 s pevnou 

konzistencí. 

V rámci zemních prací budou provedeny výkopy rýh pro inženýrské 
sítě. 
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· Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy 
C20/25. Betonáž základových pasů bude probíhat přímo do výkopu. Před 
zahájením betonáže základových pasů bude do místa výkopu vložen zemnící 
pásek FeZn. V určených místech bude provedeno vytvoření „krčků“ 
z betonových tvarovek ztraceného bednění, které budou vyplněny betonem 
C20/25 a proarmovány svislou i vodorovnou betonářskou výztuží. Na 
provedené základy bude provedena podkladní betonová deska tl. 150 mm 
z betonu C20/25 a vyztužena KARI sítí 150×150×8 mm. 

· Hydroizolace spodní stavby 

Na podkladním betonu bude provedena po celé ploše penetrační 
vrstva z asfaltové emulze. Dále bude bodově nataven SBS modifikovaný 
asfaltový pás tl. 4 mm vyztužený skelnou tkaninou. Asfaltové pásy bude 
provedeny s přesahem přes podkladní beton minimálně o 300 mm, aby bylo 
možné provést napojení na svislou hydroizolační vrstvu tzv. zpětným spojem. 
Svislá hydroizolace bude provedena do výšky minimálně 300 mm na úroveň 
upraveného terénu. 

· Svislé konstrukce 

Suterénní nosné zdivo bude provedeno z betonového ztraceného 
bednění tl. 250 mm. Ztracené bednění bude proarmováno vodorovnou i 
svislou betonářskou výztuží. Ztracené bednění bude vyplněno betonem třídy 
C20/25.  

Obvodové a střední nosné zdivo je navrženo z keramických 
broušených cihel tl. 240 mm (Porotherm 24 Profi), , !D = 0,28 W/m·K. Zdivo 

v 1NP nad nepodsklepenou částí objektu je založeno na pěnoskle. 

Akustické mezibytové stěny jsou navrženy z keramických broušených 
cihel tl. 250 mm (Porotherm 25 AKU SYM), Rw = 57 dB. 

Akustické bytové stěny jsou navrženy z keramických broušených cihel 
tl. 115 mm (Porotherm 11,5 AKU Profi), , Rw = 46 dB.  

Nenosné příčkové stěny jsou navrženy z keramických broušených cihel 
tl. 115 mm (Porotherm 11,5 Profi). 

· Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové, 
působící v jednom směru s vetknutím na dvou protilehlých stěnách, tl. 200 
mm. Balkony jsou navrženy jako konzolově vyložené desky tl. 200 mm. 
Stropní konstrukce budou provedeny z betonu C20/25 a betonářské oceli 

B500B. 
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· Překlady 

Překlady v suterénní stěně ze ztraceného bednění jsou navrženy 

prefabrikované železobetonové (RZP).  

Překlady tvořené v rámci monolitické stropní konstrukce budou 
bedněny systémovým bedněním a vyztuženy. Monolitické překlady 
s navrženou stínící žaluzií budou doplněny o tepelně-izolační díl (Porotherm 
KP Vario). 

Překlady v obvodové stěně se stínící žaluzií jsou navrženy jako sestava 
keramických překladů spřažovací výztuží (Porotherm KP 7) a tepelně-

izolačního dílu (Porotherm KP Vario). 

Překlady nad střední stěnou jsou navrženy jako sestava keramických 
překladů (Porotherm KP 7). 

Překlady v obvodové stěně v místě bez vetknutí stropní desky a bez 
navržených stínících žaluzií jsou navrženy jako sestava dvou keramických 
překladů (Porotherm KP 7) a EPS tl. 100 mm. 

Překlady v příčkách jsou navrženy z keramických překladů (Porotherm 
KP 11,5). 

· Schodiště 

Schodiště je navrženo dvouramenné, monolitické ze železobetonu. 
Statickým schématem je jedenkrát zalomená deska s jedním podestovým 
nosníkem. Mezi schodišťové rameno a přilehlou stěnu bude vložena 
akusticky oddělující deska (Schöck Tronsole). Do spáry mezi stěnu a 
podestový nosník bude uložen akusticky oddělující blok. 

· Komín 

V objektu je navržen dvouvrstvý komínový systém (Schiedel Absolut) 
s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici o rozměrech 360×360 

mm.  

· Střecha 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová, přitížená říčním 
kamenivem. Střecha není pochozí. Sklon spádových rovin je 3%. Sklon atiky 
směrem dovnitř střechy je 5%. Nosnou konstrukcí tvoří železobetonový 
monolitický strop tl. 200 mm. Střecha je odvodněna střešními vpustěmi 
DN100 s integrovanou PVC manžetou a samoregulačním vyhříváním. Nad 
vpustěmi bude umístěn ochranný perforovaný koš. Odvodnění je doplněno 
dvěma pojistnými přepady s integrovanou PVC manžetou, rozměr 150×150 

mm. Součástí střechy je také nerezový kotvící systém pro ochranu před 
pádem. 



25 

 

· Podlahy 

Podlaha v suterénu není zateplena, je tvořena pouze ochrannou 
vrstvou hydroizolace a nášlapnou vrstvou. Tloušťka skladby podlahy je 
70 mm. 

Podlahy v nadzemních podlaží jsou navrženy jako těžké, plovoucí. 
Podlahy nad nevytápěným suterénem jsou opatřeny tepelnou izolace z desek 

EPS 100 (ISOVER EPS GREY 100) tl. 100 mm, resp. 40 mm v kombinaci se 

systémovou deskou pro podlahové vytápění. Tloušťka skladby podlahy je 150 
mm. Podlaha na terénu v 1NP je opatřena tepelnou izolací (ISOVER EPS GREY 
100) ve dvou vrstvách z desek EPS 100 tl. 80 + 60 mm. Tloušťka skladeb je 200 
mm. Podlahy v 2NP a 3NP jsou tl. 150 mm s navrženou kročejovou izolací 
z čedičových desek (ISOVER N) tl. 40 mm. 

U podlah s podlahovým vytápěním je navržena systémová deska z EPS. 

Finální nášlapná úprava se liší dle účelu a druhu místnosti. V místnostech 
s předpokladem výskytu vody bude provedena hydroizolační stěrka pod 
finální povrchovou úpravu. 

· Výplně otvorů 

Okna a balkonové dveře jsou navrženy plastové, zasklené izolačním 
trojsklem s teplým distančním rámečkem ψg = 0,04 [W/m·K]. 

Vstupní dveře do objektu jsou plastová s plnou výplní v tmavě šedém 
odstínu (RAL 7022) a nadsvětlíkem. Vnitřní bytové dveře jsou navrženy 
obložkové s požární odolností min. EW30 DP3. Vnitřní bytové dveře jsou 
navrženy obložkové dle specifikace investora. V některých místností jsou 
navrženy dveře posuvné do stavebního pouzdra nebo výsuvné před stěnu. 
Do technických místností a sklepních kójí jsou navrženy ocelové zárubně 

· Tepelné izolace 

Obvodové zdivo bude zatepleno certifikovaným zateplovacím 
systémem ETICS. Tepelným izolantem bude fasádní EPS (ISOVER EPS 
GREYWALL) tl. 200 mm, !D = 0,033 W/m·K. Suterénní zdivo bude zatepleno 
certifikovaným zateplovacím systémem ETICS. Tepelným izolantem bude 
soklový XPS (ISOVER STYRODUR 3000) tl. 160 mm, !D = 0,033 W/m·K. 

Z technologických důvodů bude provedeno zatažení tepelné izolace až 
k základům. Strop nad suterénem je zateplen pórobetonovou tepelně-

izolační deskou (Ytong Multipor), tl. 50 mm,  !D = 0,044 W/m·K. V 1NP nad 

nepodsklepenou částí bude pod nosnými stěnami položeno pěnosklo 
tl. 50 mm. 
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· Akustické izolace 

Podlahy mezi byty v 2NP a 3NP mají navrženou kročejovou izolaci 
z čedičových desek (ISOVER N) tl. 40 mm. Od svislých konstrukcí budou 
veškeré podlahy oddilatovány minerální izolací tl. 10 mm. Mezi schodišťové 
rameno a přilehlou stěnu bude vložena akusticky oddělující deska (Schöck 

Tronsole). Do spáry mezi stěnu a podestový nosník bude uložen akusticky 
oddělující blok. Mezibytové akustické stěny a bytové akustické stěny vyhovují 
normovým požadavkům. 

· Povrchové úpravy 

Venkovní strana fasády je opatřena tenkovrstvou silikátovou omítkou 
a natřena barevným nátěrem. Soklová část je opatřena dekorativní 
jemnozrnnou omítkou. 

Vnitřní povrchy stěn jsou navrženy s povrchovou úpravou štukovou 
omítkou a barevným nátěrem. V místech s použitím sádrokartonových stěn 
nebo podhledů bude použita tenkovrstvá sádrová omítka. V místnostech 
určených projektovou dokumentací je proveden keramický obklad do výšky 
dle účelu a využití místnosti. 

· Podhledy 

V projektovou dokumentací určených místnostech bude proveden 

zavěšený sádrokartonový podhled (KNAUF D112.cz) na ocelových nosných 
profilech CD/CD. Podhledy slouží pro zakrytí technologií vzduchotechniky.  

· Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy pro pěší se nacházejí u vstupů do objektu. Plocha je 
navržena ze zámkové betonové dlažby (Presbeton H-Profil), tl. 60 mm. 

Parkoviště je navrženo ze zámkové betonové dlažby (Presbeton H-Profil), tl. 

80 mm. 

· Větrání 

Byty jsou nuceně větrány větracími jednotkami se zpětným získáváním 
tepla (rekuperací). V každém bytě je v podhledu umístěna vzduchotechnická 
jednotka, kterou si mohou uživatelé bytu individuálně nastavovat. Rozvody 
v rámci bytu jsou navrženy z ohebných větracích trubek s hladkým vnitřním 
povrchem proti usazování nečistot. Znečištěný vzduch je odváděn instalační 
šachtou do venkovního prostoru. Digestoře jsou odvětrávány samostatným 
potrubím napojeným na instalační šachtu. 

· Truhlářské výrobky 

Podrobná specifikace truhlářských výrobků viz D.1.1 – C3 
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· Klempířské výrobky 

Podrobná specifikace klempířských výrobků viz D.1.1 – C4 

· Zámečnické výrobky 

Podrobná specifikace zámečnických výrobků viz D.1.1 – C5 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba a její konstrukční části jsou v souladu s platnými normami a 
vyhláškami a jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich spolehlivost a 
použitelnost během celé doby užívání stavby. Objekt je navržen tak, aby byla 
zajištěna spolehlivost z pohledu mechanické odolnosti a stability. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 

Vytápění budovy 

Vytápění je zajištěno dvěma kondenzačními plynovými kotli, které je 
umístěny v technické místnosti v 1NP. Obytné a společné místnosti budou 
vytápěny podokenními konvektory, koupelny budou vytápěny podlahovým 
topením. Rozvody otopné vody vedou vždy do rozdělovače společného pro 
každé patro, kde každý byt má své měřidlo. 

Vzduchotechnika 

Rozvody vzduchotechniky jsou vedeny v podhledu každého bytu. 
Jednotlivé byty jsou vybaveny vlastní větrací jednotkou s rekuperací tepla. 

Přívod čerstvého vzduchu a odvod je řešen rozvody vedoucími v instalačních 
šachtách. 

Fotovoltaické zařízení 

Fotovoltaické panely umístěné na střeše objektu akumulují získanou 
sluneční energii do ohřívače teplé vody a následně do baterií. Energie z baterií 
je možné využít při výpadku dodávky elektrické energie. 

Domovní kanalizace 

Odpadní vody jsou svedeny přímo do kanalizace pomocí kanalizačních 
trub a tvarovek standartního provedení. 

Domovní vodovod 

Rozvody pitné vody jsou řešeny plastovými PPR trubkami a tvarovkami 

určenými pro vnitřní rozvody. 
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Domovní plynovod 

Objekt je napojen na veřejný plynovod. Plyn je využíván k vytápění 
objektu. S vedením plynu do bytů se neuvažuje. 

Elektroinstalace 

V objektu budou provedeny rozvody elektrické energie dle platných 
norem a vyhlášek a to odbornou firmou. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Vytápění budovy 

Vzduchotechnika 

Fotovoltaické zařízení 

Domovní kanalizace 

Domovní vodovod 

Domovní plynovod 

Elektroinstalace 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Zásady požárně bezpečnostního řešení jsou uvedeny v samostatné 

příloze této projektové dokumentace, v části D.1.3 – požárně bezpečností 
řešení. 

Závěr požárně bezpečnostního řešení zní: 

Projekt řeší třípodlažní částečně podsklepenou novostavbu. Objekt je 
řešen dle ČSN 730802 v souladu s navazujícími projektovými normami, 
zejména ČSN 730835. Budova je rozdělena do 20. požárních úseků. Požární 
odolnost stavebních konstrukcí vyhoví požadavků SPB jednotlivých požárních 
úseků. Nechráněné únikové cesty jsou z vyhovujících parametrů. Odstupové 
vzdálenosti dosahují pouze na vlastní pozemek investora a na veřejné 
prostranství, stav je vyhovující. Stavební objekt vyhoví požadavkům požární 
bezpečnosti staveb při dodržení výše uvedených zásad. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dle normy 

ČSN 73 0540 v platném znění. Skladby konstrukcí vyhovují na požadavky 
prostupu tepla. Bytový dům je zařazen do energetické náročnosti 
budovy B - úsporné. Jako alternativní zdroj energie je navrženo fotovoltaické 
zařízení na střeše objektu. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. 

Objekt je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. – o 

technických požadavcích na stavby. Větrání objektu je navrženo jako nucené 
se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Digestoře budou napojeny 
odvětrávány vzduchotechnickým zařízením. Veřejně přístupné místnosti jsou 
větrány přirozeně okny.  

Obytné a společné místnosti budou vytápěny podokenními 
konvektory, koupelny budou vytápěny podlahovým topením. 

Všechny byty a obytné místnosti splňují požadavky na proslunění dle 
platných normy a budou vybaveny také umělým osvětlením. 

Zásobování objektu vodou je zajištěno z veřejného vodovodu, na který 
je objekt připojen skrze vodovodní přípojku. Dále je voda rozváděna do bytů 
pomocí domovního vodovodu. 

Odpadní vody jsou odváděny domovní kanalizací, která je následně 
napojena na splaškovou kanalizační stoku. Dešťové vody z odvodňovaných 
ploch  jsou svedeny do vsakovacích nádrží. Komunální odpad je tříděn 
v kontejnerech umístěných u objektu. Je zajištěno pravidelné vyvážení 
odpadu a jeho další zpracování 

Vzhledem k charakteru stavby nevznikají objektem vibrace, hluk, či 
prašnost. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostřední 

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 

Radonovým průzkumem bylo zjištěn nízký radonový index. Ochrana 
vůči pronikání radonu z podlaží bude řešena v rámci hydroizolace spodní 
stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Elektroinstalace je chráněna vůči náhlému přepětí. Návrh hromosvodu 

je řešen v samostatné části projektové dokumentace D.1.4 – elektroinstalace. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí objektu se nenachází seizmická oblast, proto není tato část 
v projektu řešena. 



30 

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby nebude produkován vnější hluk. 
Konstrukce a použité materiály vyhovují akustickým požadavkům dle 
platných norem. Objekt se dle hlukové mapy nenachází v oblasti, se 

zvýšeným hlukovým zatížením. Akustické posouzení viz příloha č. 6 této 
bakalářské práce. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, proto není tato část 
v projektu řešena. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Ostatní účinky, které by měly vliv na objekt, se nenacházejí. 

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

Rozvody veřejné technické infrastruktury se nachází na severní straně 
objektu v ulici „V Polích“. K těmto veřejným sítím budou nově vybudovány 
přípojky inženýrských sítí. Vzájemné křížení a souběhy přípojek budou 

provedeny dle požadavků normy ČSN 73 6005. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno v rámci bakalářské práce. 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Objekt bude napojen na místní komunikaci v ulici „V Polích“. Veřejná 
komunikace má asfaltový povrch a do budoucna se počítá s výstavbou 
chodníku po obou stranách komunikace. V současnosti je chodník jen na 
straně blíže k řešenému objektu. Silniční komunikace je široká 5 m. Napojení 
na stávající silnici bude provedeno z pojízdné betonové zámkové dlažby.  Ze 
západní strany bude objekt dostupný ze silniční komunikace ležící v ulici „Za 
Úvozem“. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Hlavní napojení na silniční komunikaci bude provedeno z ulice „V 
Polích“. Příjezdová cesta v šířce 6 m bude umožňovat vjezd na parkoviště a 
obousměrný provoz. Z ulice „Za Úvozem“ bude provedeno napojení na 
silniční komunikaci pouze z provozních důvodů pro užívání místností 
v suterénu. 
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c) Doprava v klidu 

Na parkovací ploše je navrženo 14 parkovacích stání. Příjezdová 
komunikace k parkovacím stáním je šíře 6 m a umožňuje obousměrný 
provoz. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Jižně od řešeného objektu ve vzdálenosti cca 130 m se nachází stezka 
pro chodce a cyklisty. Na severní straně objektu se nachází chodník v šíři cca 
1,5 m. Nové pěší a cyklistické stezky nejsou v projektu řešeny. 

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

Terénní úpravy budou provedeny k dotvarování a zpětnému 
vyspravení zeminy okolo objektu. Pro terénní úpravy bude použita původní 
vytěžená zemina. 

b) Použité vegetační prvky 

Upravený terén bude zatravněn. Vzhledem k charakteru okolních 
pozemků není uvažováno s dalšími vegetačními prvky. 

c) Biotechnická opatření 

S biotechnickými opatřeními není v projektu uvažováno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostřední a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, odpady a půda 

Vzhledem k charakteru stavby nebude při jejím užívání vytvářen hluk a 
znečišťováno ovzduší. Užíváním stavby bude docházet k produkci 

komunálního odpadu. Odpad bude tříděn a ukládán do příslušných 
kontejnerů, u kterých bude zajištěn pravidelný vývoz a zpracování odpadu. 
Půda nebude užíváním stavby dotčena. 

Během výstavby může dojít k dočasnému znečištění ovzduší vlivem 
prašnosti, či pohybu těžké mechanizace. Stejně tak může dojít ke zvýšení 
hluku. S odpady bude zacházeno dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. 
Veškeré stroje a mechanizace budou v řádném technickém stavu, aby 
nedocházelo k úniku provozních kapalin a ke znečišťování půdy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkci a vazeb 
v krajině apod. 

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. V uvažované oblasti nového 
objektu se nenachází dřeviny, chráněné památné stromy, vzácní živočichové, 
či rostliny. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou narušeny. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 a nemá na 
něj vliv. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Vzhledem k charakteru stavby se nevyžaduje posouzení EIA. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavební záměr nespadá do zákona o integrované prevenci 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma, který by 
vyplývala z charakteru stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Během výstavby bude celé staveniště oploceno pevnou překážkou ve 
výšce minimálně 1,8 m, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaných osob. 
Z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nebude objekt využíván. 

B.8 Zásad organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Bude zřízena přípojka vody z veřejného vodovodu. Před odběrným 
místem vody bude umístěn vodoměr a zabezpečen před poškozením.  

Elektrická přípojka bude napojena na stávající distribuční síť nízkého 
napětí. Na staveništi bude umístěn elektrický rozvaděč.  

Stavební materiál bude na stavbu dovážen dle aktuální potřeby 
nákladními automobily.  

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodňováno gravitačně do vsakovacích jímek. 

V případě nashromáždění většího množství vody bude tato voda 
odčerpávána do dešťové kanalizace. 

 

 

 



33 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na dopravní infrastrukturu bude stavba napojena z ulice „V Polích“ a 
„Za Úvozem“. Během celého procesu výstavby bude zajištěna čistota veřejné 
silniční komunikace. Vnitrostaveništní komunikace bude zpevněna drceným 
kamenivem.  

Na technickou infrastrukturu bude stavba napojena z veřejných 
inženýrských sítí, které jsou vedeny v ulici „V Polích“. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro účely výstavby budou užívány výhradně pozemky investora. 
Během výstavby nebudou dotčena práva majitelů sousedních pozemků.  

Během výstavby může dojít ke zvýšení hluku, prašnosti a vibrací. 
Hlučné práce budou prováděny pouze v době od 8 do 17 hodin. Omezení 
prašnosti bude prováděno kropením. Nečistoty na veřejných komunikacích 
vzniklé výstavbou budou neprodleně odstraňovány. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Během výstavby bude celé staveniště oploceno pevnou překážkou ve 
výšce minimálně 1,8 m, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaných osob. 
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice, či kácení dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Před zahájením výstavby bude podána žádost o dočasný zábor části 
slepé ulice „Za Úvozem“. Tento dočasný zábor nemá vliv na stávající dopravní 
situaci. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Výstavbou nejsou dotčeny bezbariérové trasy a z toho důvodu nejsou 

požadavky na obchozí trasy. 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

OZNAČENÍ NÁZEV RECYKLACE 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 

15 01 02 Plastové obaly recyklace 

15 01 06 Směsné obaly skládka 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 02 04 Sklo, plasty, dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
znečištěné 

Skládka 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Skládka 

17 04 01 Měď Recyklace 

17 04 02 Hliník Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 04 10 Kabely Skládka 

17 05 04 Zemina a kamenivo Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 09 04 Směsné stavební odpady Skládka 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

Před zahájením prací bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ornice 
bude odvezena a dočasně uskladněna na deponii mimo staveniště. 
K provedení finálních terénních úprav bude zemina navezena zpět 
v požadovaném množství.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby bude dbáno na to, aby nedocházelo ke zbytečnému 
znečišťování a poškozování životního prostředí. 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během výstavby budou dodržovány veškeré zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Jedná se zejména o nařízení vlády 591/2006 Sb. – nařízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Všichni pracovníci budou před nástupem na staveniště 
řádně proškoleni a vybaveni pracovně ochrannými pomůckami. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny stavby, které by následně vyžadovaly 
bezbariérové úpravy. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Napojení staveniště bude provedeno z ulice „V Polích“. Dočasná 
vnitrostaveništní komunikace bude zpevněna drceným kamenivem. Stávající 
silniční komunikace nebo provozně omezena. Vjezd a výjezd na/ze staveniště 
bude označen příslušným dopravním značením. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Předpokládaný stavební záměr nevyžaduje speciální podmínky pro 
provádění stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby: květen 2020 

Ukončení stavby: prosinec 2021 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové 

vody z odvodňovaných ploch jsou svedeny do vsakovacích nádrží a budou 

vsakovány na pozemku investora. 
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D - TECHNICKÁ ZPRÁVA  

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o bytový dům, který slouží pro bydlení.  

Zastavěná plocha:  290,64 m2 

Obestavěný prostor: Nadzemní část: 3046,51 m3 

Suterén: 640,81 m3 

Spodní stavba: 33,64 m3 

   Celkem obestavěný prostor: 3720,96 m3 

Užitná plocha:  885,30 m2 

Obytná plocha:  593,78 m2 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet parkovacích míst:  14 venkovních stání 

Počet funkčních jednotek: 8 bytů 

Velikost funkčních jednotek: 

OZNAČENÍ TYP VELIKOST 

[m2] 

POČET 
OBYVATEL 

POČET 
JEDNOTEK 

PODLAŽÍ 

Byt č. 1, 3, 6 4+1 123,88 3 až 4 3 1NP, 2NP, 

3NP 

Byt č. 2, 4, 7 2+1 84,37 2 2 1NP, 2NP, 

3NP 

Byt č. 5, 8 1+KK 26,70 1 2 2NP, 3NP 
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b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 
řešení, bezbariérové užívání stavby 
Objekt bytového domu je navržen jako třípodlažní s částečným 

podsklepením, které je přístupné z přilehlé veřejné komunikace. Objemově 
se jedná o stavbu vycházející z několika spojených kvádrů. Svým vzhledem je 

stavba v souladu s okolní zástavbou. Objekt je navrhován jako bytový dům ve 
vyšším standartu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup do objektu, 
technické zázemí a dva byty, z nichž jeden byt má venkovní terasu na úrovni 
terénu. Suterén je navržen především pro úložné prostory obyvatelů domu. 
Nachází se zde také technické zázemí a technologické rozvody. Druhé a třetí 
nadzemní podlaží je tvořeno byty.  

Fasádu objektu tvoří silikátová tenkovrstvá omítka ve třech různých 
odstínech. Soklová část je navržena v tmavě šedém odstínu (RAL 7022), dále 
pak oblast prvního a druhého nadzemního podlaží je navrženo v šedém 
odstínu (RAL 7045) a oblast třetího nadzemního podlaží je navrženo v bílém 
odstínu (RAL 9016). Okna a venkovní dveře jsou navržena v tmavě šedém 
odstínu (RAL 7022). 

Stavba je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Vstup do objektu 

je řešen jako bezbariérový. V objektu se nenachází schodiště, proto je dle 

přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. navrženo schodiště se sklonem menším 
než 28° (skutečnost 27,30°) a výška schodišťového stupně není větší 160 mm 
(skutečnost 160 mm). 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vstup do objektu se nachází v 1.NP a druhý doplňkový v 1.S. 

Vstup do suterénu slouží výhradně pro servisní a skladovací účely. 

V suterénu se nachází celkem 8 sklepních kójí, každá ve velikosti dle 
příslušného bytu. Dále se zde nachází kolárna, sušárna a technické místnosti 
VZT a FVE.  

V 1.NP se ve společných prostorech nachází technická místnost, 
úklidová místnost a kočárkárna. Dále se zde nachází byt č. 1 a byt č. 2. 

Ve 2.NP se nacházejí byty č. 3, 4 a 5.  

Ve 3.NP se nacházejí byty č. 6, 7 a 8. 
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d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 

· Konstrukční systém objektu 

Konstrukční systém je navržen jako stěnový s příčným nosným 
systémem. Monolitické železobetonové stropy jsou navrženy vetknuté do 
příčných stěn. V rámci vodorovných konstrukcí jsou navrženy pozední věnce 
ke ztužení objektu. Objekt je založen na základových pasech z prostého 
betonu. 

· Zemní práce 

Na staveništi bude odstraněna ornice tl. 200 mm, která bude 
uskladněna na zvláštní deponii a následně bude tato odstraněná zemina 
použita k finálním terénním úpravám. Po odstranění ornice bude proveden 
výkop hlavní stavební jáma, včetně svahování a následně budou provedeny 
výkopy rýh pro základové pasy. Svahování bude provedeno v poměru 1:1. 
Zemina v místě výkopů je převážně písčitá hlína třídy těžitelnosti F3 s pevnou 

konzistencí. V rámci zemních prací budou provedeny výkopy rýh pro 
inženýrské sítě. 

· Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy 
C20/25. Betonáž základových pasů bude probíhat přímo do výkopu. Před 
zahájením betonáže základových pasů bude do místa výkopu vložen zemnící 
pásek FeZn. Přesné umístění a napojení bude specifikováno v samostatné 
části projektové dokumentace D.1.4 – elektroinstalace (není součástí této 
bakalářské práce). V určených místech (dle výkresu D.1.1 – 01 – základy) bude 

provedeno vytvoření „krčků“ z betonových tvarovek ztraceného bednění 
(PRESBETON ZB 25-25), které budou vyplněny betonem C20/25 a 
proarmovány svislou i vodorovnou betonářskou výztuží, která bude 
provázána se základovými pasy i podkladním betonem. Na provedené 
základy bude provedena podkladní betonová deska tl. 150 mm z betonu 

C20/25 a vyztužena KARI sítí 150×150×8 mm. Nejprve bude provedena 

podkladní betonová deska pod suterénem a následně pod nepodsklepeným 
prvním nadzemní podlaží, jakmile bude dozděna opěrná stěna a bude 
dosypán a zhutněn výkop pod nepodsklepenou částí 1NP. 

Dimenzování a návrh rozměrů základů je uveden v příloze č. 1 této 
bakalářské práce. Založení objektu je provedeno do nezámrzné hloubky. 
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· Hydroizolace spodní stavby 

Na podkladním betonu bude provedena po celé ploše penetrační 
vrstva z asfaltové emulze. Dále bude bodově nataven SBS modifikovaný 
asfaltový pás tl. 4 mm vyztužený skelnou tkaninou. Asfaltové pásy bude 
provedeny s přesahem přes podkladní beton minimálně o 300 mm, aby bylo 
možné provést napojení na svislou hydroizolační vrstvu tzv. zpětným spojem. 
Svislá hydroizolace bude provedena do výšky minimálně 300 mm na úroveň 
upraveného terénu. 

· Svislé konstrukce 

Suterénní nosné zdivo bude provedeno z betonového ztraceného 
bednění tl. 250 mm. Ztracené bednění bude proarmováno vodorovnou i 
svislou betonářskou výztuží, která bude napojena na výztuž z podkladní 
betonové desky a dále bude předpřipravena pro napojení do monolitické 
stropní konstrukce. Ztracené bednění bude vyplněno betonem třídy C20/25.  

Obvodové a střední nosné zdivo je navrženo z keramických 
broušených cihel tl. 240 mm (Porotherm 24 Profi), rozměry 372×240×249 

mm, !D = 0,28 W/m·K. Ke zdění bude použita tenkovrstvá zdící malta pevnosti 
M10. První vrstva zdiva bude založena na zakládací maltu pevnosti M10. 
Nosné zdivo v 1NP nad nepodsklepenou částí bude založeno na pěnoskle 
tl. 50 mm. 

Akustické mezibytové stěny jsou navrženy z keramických broušených 
cihel tl. 250 mm (Porotherm 25 AKU SYM), rozměry 372×250×238 mm, Rw = 

57 dB. Ke zdění bude použita cementová zdící malta pevnosti M10.  

Akustické bytové stěny jsou navrženy z keramických broušených cihel 
tl. 115 mm (Porotherm 11,5 AKU Profi), rozměry 497×115×249 mm, Rw = 46 

dB. Ke zdění bude použita tenkovrstvá zdící malta pevnosti M10. První vrstva 
zdiva bude založena na zakládací maltu pevnosti M10. 

Nenosné příčkové stěny jsou navrženy z keramických broušených cihel 
tl. 115 mm (Porotherm 11,5 Profi), rozměry 497×115×249 mm. Ke zdění bude 
použita tenkovrstvá zdící malta pevnosti M10. První vrstva zdiva bude 
založena na zakládací maltu pevnosti M10. 

Opláštění dešťových svodů a vytvořené instalačních předstěn 
v koupelnách je navrženo ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, které 
budou připevněny ke konstrukci z hliníkových CW a UW profilů. 
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· Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové, 
působící v jednom směru s vetknutím na dvou protilehlých stěnách, tl. 200 

mm. Balkony jsou navrženy jako konzolově vyložené desky tl. 200 mm. 
Stropní konstrukce budou provedeny z betonu C20/25 a betonářské oceli 
B500B. Výztuž bude provedena dle statického návrhu (není součástí 
bakalářské práce). Výkresy tvaru stropu jsou součástí přílohy č. 4 – D.1.2 – 

stavebně konstrukční řešení.  

Ztužující pozední věnce budou provedeny z betonu třídy C20/25 a oceli 
B500B. Pozední věnce budou provedeny nad obvodovými a vnitřními 
nosnými stěnami. V místě vetknutí stropní desky jsou věnce součástí tohoto 
vetknutí. 

· Překlady 

Překlady v suterénní stěně ze ztraceného bednění budou použity 
prefabrikované železobetonové (RZP). Překlady budou osazeny do lože 
cementové malty s uložením min. 140 mm na každé straně. 

Překlady tvořené v rámci monolitické stropní konstrukce budou 
bedněny systémovým bedněním a armovány dle výkresů výztuže v části D.1.2 
– stavebně konstrukční řešení (výkresy výztuže nejsou součástí bakalářské 
práce). Monolitické překlady s navrženou stínící žaluzií budou doplněny o 
tepelně-izolační díl (Porotherm KP Vario). 

Překlady v obvodové stěně se stínící žaluzií jsou navrženy jako sestava 
keramických překladů spřažovací výztuží (Porotherm KP 7) a tepelně-

izolačního dílu (Porotherm KP Vario), které jsou uloženy do vrstvy cementové 
malty. 

Překlady nad střední stěnou jsou navrženy jako sestava keramických 
překladů (Porotherm KP 7), které jsou uloženy do vrstvy cementové malty. 

Překlady v obvodové stěně v místě bez vetknutí stropní desky a bez 
navržených stínících žaluzií jsou navrženy jako sestava dvou keramických 
překladů (Porotherm KP 7) a EPS tl. 100 mm. Překlady uloženy do vrstvy 
cementové malty. 

Překlady v příčkách jsou navrženy z keramických překladů (Porotherm 
KP 11,5), které jsou uloženy do vrstvy cementové malty. 

Délka uložení a přesná specifikace sestav překladů je uvedena ve 
výpise překladů u příslušných výkresů podlaží. 
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· Schodiště 

Schodiště je navrženo dvouramenné, monolitické ze železobetonu. 
Statickým schématem je jedenkrát zalomená deska s jedním podestovým 
nosníkem. Beton bude použit třídy C20/25 a betonářská ocel B500B. 
Schodiště z 1S do 1NP má rozměry 9×168,33×300 mm. Schodiště z 1NP do 

2NP, respektive do 3NP má rozměry 16×160,00×310 mm. Tloušťka 
mezipodesty je 165 mm. Tloušťka schodišťového ramene je 150 mm. Mezi 
schodišťové rameno a přilehlou stěnu bude vložena akusticky oddělující 
deska (Schöck Tronsole). Do spáry mezi stěnu a podestový nosník bude 
uložen akusticky oddělující blok. 

· Komín 

V objektu je navržen dvouvrstvý komínový systém (Schiedel Absolut) 
s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici o rozměrech 360×360 

mm. První komínová tvárnice bude založena na cementovou zakládací maltu. 
V místě průchodu stropní konstrukcí bude komín oddělen nehořlavou 
minerální izolací. Celé komínové těleso bude dodáno v jednotné sestavě, 
včetně příslušenství. 

· Střecha 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová, přitížená říčním 
kamenivem. Střecha není pochozí. Sklon spádových rovin je 3%. Sklon atiky 
směrem dovnitř střechy je 5%. Nosnou konstrukcí tvoří železobetonový 
monolitický strop tl. 200 mm, který je opatřen asfaltovou penetrací. Na stropě 
je provedena parotěsná zábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 
4 mm. Na asfaltovém pásu je provedena tepelná izolace z desek EPS 100, tl. 

100 mm a následně další tepelně-izolační vrstva ze spádových klínů EPS 100 
s minimální výškou 200 mm. Na spádové klíny bude položena separační 
netkaná textilie, která bude oddělovat EPS od PVC-P hlavní hydroizolační 
vrstvy tl. 2 mm. Hydroizolační vrstva bude z vrchního povrchu chráněna 
netkanout PP textilií. Poslední, stabilizační a ochranou vrstvu tvoří prané říční 
kamenivo frakce 13 - 32 mm s minimální výškou v nejvyšším místě střechy 50 
mm.  

 Střecha je odvodněna střešními vpustěmi DN100 s integrovanou PVC 

manžetou a samoregulačním vyhříváním. Nad vpustěmi bude umístěn 
ochranný perforovaný koš. Odvodnění je doplněno dvěma pojistnými 
přepady s integrovanou PVC manžetou, rozměr 150×150 mm. Součástí 
střechy je také nerezový kotvící systém pro ochranu před pádem. Pro servisní 
přístup na střechu slouží střešní výlez dostupný z chodby ve 3NP.  
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· Výplně otvorů 

Okna a balkonové dveře jsou navrženy plastové, zasklené izolačním 
trojsklem s teplým distančním rámečkem ("G = 0,04 W/m·K). Rámy oken a 
dveří budou v tmavě šedém odstínu (RAL 7022).  

Vstupní dveře do objektu jsou plastová s plnou výplní v tmavě šedém 
odstínu (RAL 7022). Vnitřní bytové dveře jsou navrženy obložkové s požární 
odolností min. EW30 DP3. Vnitřní bytové dveře jsou navrženy obložkové dle 
specifikací investora. V některých místností jsou navrženy dveře posuvné do 
stavebního pouzdra nebo výsuvné před stěnu. Do technických místností a 
sklepních kójí jsou navrženy ocelové zárubně. 

Specifikace oken viz výpis plastových výrobků D.1.1 – C2 a výpis dveří 
viz truhlářské výrobky D.1.1 – C3. 

· Podlahy 

Podlaha v suterénu je nezateplená, tvořena pouze ochrannou vrstvou 
hydroizolace a nášlapnou vrstvou. Tloušťka skladby podlahy je 70 mm. 

Podlahy v nadzemních podlaží jsou navrženy jako těžké, plovoucí. 
Podlahy nad nevytápěným suterénem jsou opatřeny tepelnou izolace z desek 

EPS 100 (ISOVER EPS GREY 100) tl. 100 mm, resp. 40 mm v kombinaci se 

systémovou deskou pro podlahové vytápění. Tloušťka skladby podlahy je 150 

mm. Podlaha na terénu v 1NP je opatřena tepelnou izolací (ISOVER EPS GREY 

100) ve dvou vrstvách z desek EPS 100 tl. 80 + 60 mm. Tloušťka skladeb je 200 
mm. Podlahy v 2NP a 3NP jsou tl. 150 mm s navrženou kročejovou izolací 
z čedičových desek (ISOVER N) tl. 40 mm. 

U podlah s podlahovým vytápěním je navržena systémová deska z EPS. 

Finální nášlapná úprava se liší dle účelu a druhu místnosti. V místnostech 
s předpokladem výskytu vody bude provedena hydroizolační stěrka pod 

finální povrchovou úpravu. 

· Povrchové úpravy 

Venkovní strana fasády je opatřena tenkovrstvou silikátovou omítkou 

a natřena barevným nátěrem. Fasáda je barevně členěna dle výkresu D.1.1 – 

08 – pohledy. Soklová část je opatřena dekorativní jemnozrnnou omítkou. 

Vnitřní povrchy stěn jsou navrženy s povrchovou úpravou štukovou 
omítkou a barevným nátěrem. V místech s použitím sádrokartonových stěn 
nebo podhledů bude použita tenkovrstvá sádrová omítka. V místnostech 
určených projektovou dokumentací je proveden keramický obklad do výšky 
dle účelu a využití místnosti. 
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· Tepelné izolace 

Obvodové zdivo bude zatepleno certifikovaným zateplovacím 
systémem ETICS. Tepelným izolantem bude fasádní EPS (ISOVER EPS 
GREYWALL) tl. 200 mm, !D = 0,033 W/m·K. Suterénní zdivo bude zatepleno 

certifikovaným zateplovacím systémem ETICS. Tepelným izolantem bude 
soklový XPS (ISOVER STYRODUR 3000) tl. 160 mm, !D = 0,033 W/m·K. 

Z technologických důvodů bude provedeno zatažení tepelné izolace až 
k základům. Strop nad suterénem je zateplen pórobetonovou tepelně-

izolační deskou (Ytong Multipor), tl. 50 mm,  !D = 0,044 W/m·K. V 1NP nad 

nepodsklepenou částí bude pod nosné stěny použito pěnosklo tl. 50 mm, 

!D = 0,050 W/m·K. 

· Akustické izolace 

Podlahy mezi byty v 2NP a 3NP mají navrženou kročejovou izolaci 
z čedičových desek (ISOVER N) tl. 40 mm. Od svislých konstrukcí budou 
veškeré podlahy oddilatovány minerální izolací tl. 12 mm. Mezi schodišťové 
rameno a přilehlou stěnu bude vložena akusticky oddělující deska (Schöck 

Tronsole). Do spáry mezi stěnu a podestový nosník bude uložen akusticky 
oddělující blok. Mezibytové akustické stěny a bytové akustické stěny vyhovují 
normovým požadavkům (viz posouzení v příloze č. 6 této bakalářské práce). 

· Podhledy 

V projektovou dokumentací určených místnostech bude proveden 
zavěšený sádrokartonový podhled (KNAUF D112.cz) na ocelových nosných 
profilech CD/CD. Podhledy slouží pro zakrytí technologií vzduchotechniky.  

· Truhlářské výrobky 

Podrobná specifikace truhlářských výrobků viz D.1.1 – C3 

· Klempířské výrobky 

 Podrobná specifikace klempířských výrobků viz D.1.1 – C4 

· Zámečnické výrobky 

Podrobná specifikace zámečnických výrobků viz D.1.1 – C5 

· Větrání 
Byty jsou nuceně větrány větracími jednotkami se zpětným získáváním 

tepla (rekuperací). V každém bytě je v podhledu umístěna vzduchotechnická 
jednotka, kterou si mohou uživatelé bytu individuálně nastavovat. Rozvody 
v rámci bytu jsou navrženy z ohebných větracích trubek s hladkým vnitřním 
povrchem proti usazování nečistot. Znečištěný vzduch je odváděn instalační 
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šachtou do venkovního prostoru. Digestoře jsou odvětrávány samostatným 
potrubím napojeným na instalační šachtu. 

· Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy pro pěší se nacházejí u vstupů do objektu. Plocha je 
navržena ze zámkové betonové dlažby (Presbeton H-Profil), tl. 60 mm. 

Parkoviště je navrženo ze zámkové betonové dlažby (Presbeton H-Profil), tl. 

80 mm. 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
Stavba je navržena tak, aby spolehlivě sloužila svému účelu, při kterém 

nedojde k ohrožení, či poškození zdraví. Stavba je v souladu zejména 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb. – vyhláška o technických požadavcích na stavby. 
Uživatelé objektu si budou počínat tak, aby svým jednáním neohrozili zdraví 
své a ostatních. 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady 
hospodaření s energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavební fyzika je podrobně řešena v samostatné příloze č. 6 této 

bakalářské práce. Z hlediska tepelné techniky je budova zařazena do třídy 
energetické náročnosti B – úsporná. Objekt splňuje požadavky na oslunění a 
akustiku. Stavba je provedena z certifikovaných výrobků a materiálů a je 
chráněna před běžnými negativními účinky vnějšího prostředí. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně řešeno v samostatné příloze 
č. 5 – požárně bezpečnostní řešení.  

Závěr požárně bezpečnostního řešení zní: 

Projekt řeší třípodlažní částečně podsklepenou novostavbu. Objekt je 
řešen dle ČSN 730802 v souladu s navazujícími projektovými normami, 
zejména ČSN 730835. Budova je rozdělena do 20. požárních úseků. Požární 
odolnost stavebních konstrukcí vyhoví požadavků SPB jednotlivých požárních 
úseků. Nechráněné únikové cesty jsou z vyhovujících parametrů. Odstupové 
vzdálenosti dosahují pouze na vlastní pozemek investora a na veřejné 
prostranství, stav je vyhovující. Stavební objekt vyhoví požadavkům požární 
bezpečnosti staveb při zásad uvedených ve zpracované části PBŘ. 
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h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení 
Veškeré stavební materiály a výrobky budou mít potřebná prohlášení 

o shodě, atesty a certifikáty. Tyto dokumenty budou předány při převzetí 
stavby. Jakost je požadována dle platných norem a vyhlášek. Kvalita 
provedení bude kontrolována průběžně během výstavby. Pracovní činnosti 
budou provádět pouze proškolení pracovníci a nebo pracovníci s příslušnou 
specializací na danou činnost. 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
V rámci projektu se nenachází žádné netradiční technologické postupy. 

Zvláštní požadavek je kladen na pečlivé provedení hydroizolací spodní stavby 
a střechy. Dále je kladen důraz na správné provedení zateplovacího systému, 
aby byly splněny požadavky na energetickou třídu objektu. 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele 
Dílenská dokumentace není obsahem projektové dokumentace dle 

vyhlášky 405/2017. Rozsah dílenské dokumentace bude stanoven na základě 
konzultace s hlavním projektantem. 

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

l) Výpis použitých norem 
Kompletní výpis norem je uveden v části „seznam použitých zdrojů“ 

této bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 

 V této bakalářské práci byla zpracována projektová dokumentace pro 

provedení stavby. Byl navržen bytový dům se třemi nadzemními podlažími a 

částečně podsklepeným suterénem. Objekt je navržen v nízkoenergetickém 

standardu a stavebně je připraven pro využití fotovoltaické energie, či pro 

rozvody nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Bytový dům byl 
navržen pro kvalitní bydlení ve zdravém prostředí a s udržitelností několika 

desítek let bez nutnosti adaptací. 

Původním záměrem bylo osazení objektu rovnoběžně s ulicí V Polích, 

což se při posuzování objektu z hlediska proslunění ukázalo jako nevhodné 

pro severo-východní bytové jednotky. Objekt tak byl, oproti původnímu 

záměru, otočen na pozemku o 5,5° ve směru hodinových ručiček. 

Během přípravných prací bylo uvažováno s centrálním řešením 

větrání pro všechny byty a byla tak navržena strojovna vzduchotechniky 

v suterénu. V pozdější fázi projekčních prací se ukázalo jako výhodnější a 
především uživatelsky komfortnější použití vzduchotechnických jednotek 

v každém bytě samostatně. Navrženou strojovnu vzduchotechniky je možné 

použít pro jiný účel. 

V této práci jsem využil znalosti získané během bakalářské studia a 

prohloubil své znalosti v oblasti navrhování budov, stavebně-konstrukčních 

řešení, stavební fyziky a požárního řešení. Práce byla zpracována převážně 

za využití programu Revit 2019. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

B.p.v. Balt po vyrovnání 
BC bakalářská 

ČSN česká technická norma 

DN dimenze 

DPS dokumentace pro provedení stavby 

EPS expandovaný polystyren 

ETICS vnější kontaktní zateplovací systém 

FVE fotovoltaika 

HDPE vysokohustotní polyethylen 

HUP hlavní uzávěr plynu 

ks kusů 

M měřítko 

m n. m. metrů nad mořem 

max. maximální 
min. minimální 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
NTL nízkotlaký 

OZN označení 
PBŘ požárně bezpečnostní řešení 
PD projektová dokumentace 

PE polyuretan 

PIR polyisokyanurát 
PVC polyvinylchlorid 

PVC-P měkčený polyvinylchlorid 

Pz. poznámka 

RAL celosvětově uznávaný vzor barev 

S suterén 

S.V. světlá výška místnosti 
SDK sádrokarton 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SO stavební objekt 
SOT sádrová omítka tenkovrstvá 

SPB stupeň požární bezpečnosti 
tl. tloušťka 

VOŠ vápenná omítka štuková 

VZT vzduchotechnika 

XPS extrudovaný polystyren 

ZPF zemědělský půdní fond 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Přípravné a studijní práce 

OZNAČENÍ NÁZEV MĚŘÍTKO 
C2 Katastrální situační výkres 1:400 

A - 101 Výškové osazení objektu na pozemek 1:200 

A - 102 Půdorys 1S 1:100 

A - 103 Půdorys 1NP 1:100 

A - 104 Půdorys 2NP 1:100 

A - 105 Půdorys 3NP 1:100 

A - 106 Řez 1 1:100 

A - 107 Střecha 1:100 

A - 108 Pohledy 1:100 

A - 109 Návrh základů - 

A - 110 Návrh železobetonových prvků - 

A - 111 Návrh schodiště - 

A - 112 Vizualizace objektu - 

A - 113 Prezentační poster - 

A - 114 Seminární práce – 3D model - 

A - 115 3D model nosného systému - 

 

Příloha č. 2 – C Situační výkresy 

OZNAČENÍ NÁZEV MĚŘÍTKO 
C.1 Situační výkres širších vztahů 1:1000 

C.2 Koordinační situace 1:250 
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Příloha č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

OZNAČENÍ NÁZEV MĚŘÍTKO 
D.1.1 - 01 Základy 1:50 

D.1.1 - 02 Půdorys 1S 1:50 

D.1.1 - 03 Půdorys 1NP 1:50 

D.1.1 - 04 Půdorys 2NP 1:50 

D.1.1 - 05 Půdorys 3NP 1:50 

D.1.1 - 06 Řez 1-1 1:50 

D.1.1 - 07 Řez 2-2 1:50 

D.1.1 - 08 Pohledy 1:100 

D.1.1 - 09 Střecha 1:50 

D.1.1 - 10 Detail č. 1 1:5 

D.1.1 - 11 Detail č. 2 1:5 

D.1.1 - 12 Detail č. 3 1:5 

D.1.1 - 13 Detail č. 4  1:5 

D.1.1 - 14 Detail č. 5 1:5 

D.1.1 - 15 Detail č. 6 1:5 

D.1.1 – C1 Výpis skladeb - 

D.1.1 – C2 Výpis plastových výrobků - 

D.1.1 – C3 Výpis truhlářských výrobků - 

D.1.1 – C4 Výpis klempířských výrobků - 

D.1.1 – C5 Výpis zámečnických výrobků - 

 

Příloha č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

OZNAČENÍ NÁZEV MĚŘÍTKO 
D.1.2 - 01 Tvar stropu nad 1S 1:50 

D.1.2 - 02 Tvar stropu nad 1NP 1:50 

D.1.2 - 03 Tvar stropu nad 2NP 1:50 

D.1.2 - 04 Tvar stropu nad 3NP 1:50 
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Příloha č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

OZNAČENÍ NÁZEV MĚŘÍTKO 
D.1.3 - 00 Technická zpráva PBS - 

Příloha č. 1 Stanovení požárního rizika požárních úseků - 

D.1.3 - 01 Situace - PBŘ 1:250 

D.1.3 - 02 Půdorys 1S - PBŘ 1:50 

D.1.3 - 03 Půdorys 1NP - PBŘ 1:50 

D.1.3 - 04 Půdorys 2NP - PBŘ 1:50 

D.1.3 - 05 Půdorys 3NP - PBŘ 1:50 

 

Příloha č. 6 – Stavební fyzika 

OZNAČENÍ NÁZEV MĚŘÍTKO 
01 Technická zpráva - 

02 Příloha A – Tepelná technika - 

03 Příloha B – Akustika - 

04 Příloha C – Oslunění a osvětlení - 

 


