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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu. Jedná se o samostatně stojící podsklepenou budovu, která je 

umístěna na obdélníkovém pozemku s rovinným terénem. Objekt je navržen se čtyřmi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Novostavba je vybavena 

přepravním výtahem pro 8 osob. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí 

objektu a skladovací sklepní kóje pro jednotlivé byty. V nadzemních podlažích je 

navrženo celkem 12 bytů s odlišností dispozic a velikostí podlahových ploch. Nosný 

konstrukční systém je stěnový příčný. Spodní stavba je navržena z vodonepropustného 

betonu tzv. „bílé vany“ tvoří ji železobetonová základová deska a železobetonové 

suterénní stěny. Horní stavba je vystavěna ze systému Porotherm, který je zateplen 

fasádním kontaktním systémem ETICS s izolačními deskami z čedičové vlny. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky, schodiště je 

železobetonové monolitické tříramenné.  Fasáda je tvarově členitá v závislosti na 

navržených částečně otevřených lodžiích. Poslední podlaží ustupuje od líce budovy 

a vytváří prostorné terasy. Otvory jsou vyplněny dřevěnými okny. Zastřešení bytového 

domu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev 

a hydroizolačním souvrstvím ze dvou asfaltových pásů. 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, novostavba, vodonepropustný beton, bílá vana, podzemní voda, zděný 

příčný systém, otevřené lodžie, plochá střecha. 
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ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis is the elaboration of project documentation for the 

construction of an apartment building. It is a detached basement building, which is located 

on a rectangular plot with flat terrain. The building is designed with four floors and one 

underground floor. This new building is equipped with a lift for 8 people. In the 

underground floor there is a technical background of the building and a storage cellars 

for individual apartments. There are 12 flats with different disposition and size of floor 

areas. The load-bearing structural system is diagonal. The lower structure is made of a 

waterproof concrete, the so-called "white tub" which consists of a reinforced concrete 

foundation slab and reinforced concrete basement walls. The upper structure is built of 

Porotherm system, which is insulated with ETICS facade contact system with basalt wool 

insulation boards. Ceiling structures are designed as monolithic reinforced concrete slabs 

and the staircase is built as a reinforced concrete monolithic three-armed. The façade is 

shaped according to the partially opened loggias. The last floor recedes from the face of 

the building and creates spacious terraces. Holes are filled with wooden windows. The 

roofing of the apartment building is solved by a single-layer flat roof with a classical layer 

arrangement and a hydro isolation layer made of asphalt strips. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS  

Residential building, new building, waterproof concrete, white bathtub, ground water, 

brick cross system, open loggia, flat roof. 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu. Novostavba je umístěna na obdélníkovém převážně rovinatém 

terénu v malé vesnici Čeladná v Moravskoslezských Beskydech, v katastrálním území 

Čeladná na parcele s číslem 37/1. Dům je navržen se čtyřmi nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Celkově bytový dům disponuje 12 byty, s různým dispozičním 

řešením. Před objektem se nachází prostorné parkoviště s parkovacím stáním pro 

19 osobních vozidel. V zadní části pozemku je navrženo dětské hřiště s lavičkami.  

Tato práce obsahuje jednotlivé části – hlavní textová část, přípravné a studijní práce, 

situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně 

bezpečnostní řešení a stavební fyzika. 
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2 Vlastní text práce  

2.1 Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby  

Bytový dům  

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

pozemků)  

Čeladná, k. ú. Čeladná [619116], parc. č. 37/1  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  

Jan Novotný 

Čeladná 15, 739 12 Čeladná 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou 

činností) nebo  

Neobsazeno 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická 
osoba)  

Neobsazeno 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), identifikační číslo osob, adresa sídla,  

Jiří Pavlíček 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,  

Jiří Pavlíček  

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni 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.  

Jiří Pavlíček   

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

SO 01 Bytový dům  

SO 02 Zpevněné plochy  

SO 03 Skladovací boxy komunálního odpadu 

SO 04 kanalizace Odvodnění parkoviště 

SO 05 Přípojka jednotné splaškové 

SO 06 Přípojka plynovodu 

SO 07 Přípojka vodovodu 

SO 08 Přípojka sdělovacího vedení 

SO 09 Přípojka podzemního NN 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Obecní úřad, stavební úřad Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná, Odbor výstavby 

a územního plánování, vydal stavební povolení:  

Stavební povolení ze dne 15. 4. 2019  

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,  

- prohlídka dané lokality 

- územní plán obce Čeladná 

- předchozí stupeň dokumentace ve stupni DSP,  

- snímek katastrální mapy,  

- posouzení z hlediska osvětlení a oslunění  

c) další podklady  
Neobsazeno  

2.2 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,  

Pozemek č.37/1 se nachází v dobře a rychle se rozvíjejícím zastavěném území. 

Pozemek je situován u hlavní pozemní komunikace vedoucí z obce, asi 500 m 

severně od náměstí.  Má tvar obdélníku, který má otevřený charakter, ačkoliv 

z východní strany je ovlivněn přiléhajícím lesem a malým vodním tokem. Ze 

severní a jižní strany se nachází rodinné domy. Majitelé sousedních parcel jsou, 
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p.č. 37/2 SJM Mališ David a Mališ Bílková Romana Ing. arch., p.č. 37/3 a 36/4 

Mohyla Jan. Na pozemku se nenachází žádné stavby, pouze zeleň.   

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

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního 

řádu, 28. října 117, 702 18, vydal územní rozhodnutí: Územní rozhodnutí ze dne 

22. 4. 2019;  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,  

Dle současného schváleného územního plánu obce Čeladná, ze dne 16.10.2018 

se jedná o plochu označenou jako „Zastavitelná plocha“.   

Je určeno pro:  - bydlení 

   - možná zastavěnost pozemku 19% 

Navrhovaný bytový dům je v souladu s územně plánovací dokumentací obce 

Čeladná.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území,  

Nebyly vydaná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území.   

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů.  

f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Hydrogeologický vrt  

Souřadnice: x: 1133486 y: 469255  

Nadmořská výška: 419 m, hloubka vrtu: 6,7 m (2008)  
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Kvartér: 

 0,0 – 0,2  hlína humózní, drobivá, tuhá, tmavě hnědá  

 0,2 – 0,7 štěrk hlinitý, průměrná velikost částic 2 cm, ojediněle, max. 

velikost částic 8 cm, vlhký, rezavohnědý, geneze fluviální 

 0,7 – 2,8  štěrk balvanitý, průměrná velikost částic 2 dm, vlhký, 

šedohnědý, geneze fluviální, přítomnost: hlína písčitá    

 2,8 – 2,9  jíl tuhý, velmi plastický, šedohnědý, geneze fluviální  

2,9 – 6,7 štěrk hrubozrnný, max. velikost částic 5 cm, ojediněle balvanitý, 

vlhký až zvodnělý, hnědý, geneze fluviální, přítomnost: hlína 

písčitá 

 Hladina podzemní vody:  - hloubka 2,85 [m]    

   - druh hladiny: ustálená  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 1)  

Pozemek, na kterém je novostavba plánována nepatří dle územního plánu obce 

Čeladná do žádného ochranného pásma ani zájmového území. 

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

Řešená novostavba se nenachází v poddolovaném území ani není dle 

povodňového plánu situována v ploše přímo nebo nepřímo ohrožené záplavami.   

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území,  

Novostavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani odtokové poměry 

v území.   

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Neobsahuje žádné požadavky na asanace, demolice a kácení náletových dřevin.    

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Maximální odnětí zemědělské půdy na ploše označené č. 22 dle územní plánu 

obce Čeladná činí 0,91 ha, jedná se o plochu B – pro bydlení, třída ochrany III.  
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě,  

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je řešeno příjezdovou 

cestou napojenou na silnici II/483 ze západní strany pozemku, příjezdová cesta 

vede na navržené parkoviště situováno na severní straně pozemku. Možnost 

bezbariérového k objektu přístupu je zajištěna pomocí jednoho vyhrazeného 

parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, to je 

propojeno se vstupem do objektu po zpevněné ploše. Bytový dům disponuje 

přepravním výtahem, avšak dům není řešen jako bezbariérový. Napojení na 

technickou infrastrukturu bude zajištěno ze stávající technické infrastruktury. 

Novostavba bude napojena na stávající veřejný vodovod, plynovod, elektřinu, 

splaškovou kanalizaci a veřejnou komunikační síť.   

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Novostavba nemá žádné věcné a časové vazby ani žádné podmiňující, vyvolané 

a související investice.   

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

Novostavba se provádí na pozemku p. č. 37/1 patřícího do k. ú. Čeladná [619116]. 

Pozemek dle nového územního plánu obce Čeladná z roku 2018 patří do plochy 

pro bydlení značených B. Vlastníkem pozemku je paní Myslikovjanová Dagmar.  

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo  

Při realizaci stavby nebudou vznikat ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

B.2 Celkový popis  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  

Projekt řeší novostavbu bytového domu.   

b) účel užívání stavby,  

Stavba je určena k trvalému bydlení.   
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c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Stavba má trvalý charakter.   

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby,  

Objekt je navržen v souladu s platnými normami a vyhláškami o obecných 

požadavcích na výstavbu. Obecně technické podmínky na výstavbu dle vyhlášky 

č. 323/2017 Sb. O technických požadavcích na stavby, v aktuálním znění, jsou 

v tomto projektu dodrženy. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky na podmínky dotčených 

orgánů.   

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,  

Novostavba bytového domu nebude zasahovat do ochranných pásem a hranic 

chráněných území. Stavby kulturních památek nebo stavby, které nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách nebudou novostavbou nijak ovlivněny.  

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  
 

Zastavěná plocha: 1042,92 m2 

Obestavěný prostor: 420,35 m3 

Užitná plocha: 1953,5 m2 

Počet nadzemních podlaží: 4 

Počet podzemních podlaží: 1 

Funkční jednotky: 12 
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Podlaží  Označení bytu (byt č.)  Plocha bytu [m2]  
Ubytovací 
kapacita  

1.NP  

A 2+kk  64,58  2  

B  2+kk  79,08  2  

C  2+kk  77,95  2  

D  2+kk  64,97  2  

2.NP  

A 2+kk  63,51  2 

 C 3+1  108,50  3  

B 3+kk  117,63 2  

3.NP  

A 2+kk  67,67 2  

B 4+kk  147,53 4  

C 2+1 114,13  3  

4.NP  

A 3+kk  169,69 4  

B  4+kk  165,93 3  

   

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 budov apod., Bilance spotřeba vody:  

Počet bytových jednotek      12 

Celkový počet uživatelů     n 33 

Základní spotřeba vody qn 150 l/den 

Průměrná denní spotřeba vody Qp = qn x n 4950 l/den 

Průměrná roční spotřeba vody    Qr = Qp x 365 1806,75 m3/rok 

Součinitel denní nerovnoměrnosti  kd 1,5 

Maximální denní spotřeba vody   Qm = Qp x kd 7425 l/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh 1,8 

Doba čerpání vody      z 24 h 

Maximální hodinová spotřeba vody   Q = (Qm*kh)/z 556,88 l/h 
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Vodovodní přípojka: PE DN 50  

Délka přípojky: 30,8 m   

Bilance množství splaškových vod:  

Název zařízení  Množství  
[ks]  

Spotřeba  
[l/s]  

Celková spotřeba [l/s]  

Umývadlo  13 0,5  6,5  

Umývátko  3  0,3  0,9  

Dřez  12  0,8  9,6  

Myčka  12  0,8  9,6  

Pračka  12  0,8  9,6 

Sprchový kout 12 0,8  9,6  

Záchod  13  2,0  26  

Výlevka  1  0,8  0,8  

Celková spotřeba všech zařízení:  72,6 l/s  

 

Součinitel odtoku K 0,5 

Výpočtové odtoky DU 72,6 l/s 

Průtok splaškových odpadních vod Qs = K x √DU 4,26 l/s 

 

 Přípojka splaškové kanalizace: DN 160 PE 

    Délka přípojky: 37,2 m  
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  Dešťové vody:  

Veškerá dešťová voda z ploché střechy a přilehlého parkoviště před domem 

budou svedeny do retenční nádrže umístěné na pozemku domu. Odtok vod 

z parkoviště bude na přívodu do retenční nádrže opatřen odlučovačem lehkých 

kapalin. Retenční nádrž bude opatřena bezpečnostním přepadem, který bude 

veden do dešťové kanalizace.   

Nakládání s odpady:  

Výpočet počtu a velikosti nádoby na komunální odpad:  

 Počet osob:      33  

 Doporučený objem:    4 l/osoba/den  

 Celkem:      33 x 4 = 132 l/den → 924 l/týden  

 Návrh:       1 x 1100 l kontejner 

Tabulka odpadů: 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu  
Označení 
pro účely 
evidence  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Znečištěné obaly N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené složky betonu O 

17 02 01  Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty  O 

17 02 04 Měď O 

17 04 05 Železo a ocel  O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod čísly 17 04 10 O 

17 06 04 Izolační materiál O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 39 Plasty  O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy,  

Průběh celé stavby je naplánován do jedné etapy 

 

Přípravné práce:   cca 0,5 měsíce 

Výkopové práce:   cca 0,5 měsíce 

Základové konstrukce:  cca 1 měsíc 

Hrubá stavba     cca 6 měsíců 

Dokončovací práce   cca 5 měsíců  
Celkem………………………………... 13 měsíců 

 

j) orientační náklady stavby.  
3 37000 Kč / m 6510 m cca 45,57 mil. Kč =  

2.3 Technická zpráva  

2.3.1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  

Jedná se o novostavbu bytového domů určenou k trvalému bydlení. Objekt je navržen 

v malé vesnici Čeladná v Moravskoslezských Beskydech. Výstavba je umístěna na 

pozemku s parc. číslem 37/1 v katastrálním území Čeladná [619116].  

Plocha pozemku: 7236,36 m2  

Zastavěná plocha:  1042,92 m2 

Počet navrhovaných osob: 32 

Počet parkovacích stání: 18+1 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Kapacity jednotlivých bytů: 

1.NP:   

Byt A – 2+kk  Podlahová plocha: 64,58 m2  

Byt B – 2+kk Podlahová plocha: 79,08 m2  

Byt C – 2+kk Podlahová plocha: 77,95 m2  

Byt D – 2+kk Podlahová plocha: 64,97 m2  

2.NP 

Byt A – 2+kk Podlahová plocha: 63,51 m2  

Byt B – 3+1 Podlahová plocha: 108,50 m2  

Byt C – 3+kk Podlahová plocha: 117,63 m2  

3.NP 

Byt A – 2+kk Podlahová plocha: 67,67 m2  

Byt B – 4+kk Podlahová plocha: 147,53 m2  

Byt C – 2+1 Podlahová plocha: 114,13 m2  
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4.NP 

Byt A – 3+kk Podlahová plocha: 169,69 m2  

Byt B – 4+kk Podlahová plocha: 165,93 m2  

2.3.2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby  

Navrhovaný objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 26,79x16,09 m, výška objektu je 

13,57 m. Objekt je umístěn na prostorné obdélníkové parcele s přilehlým lesem a silniční 

komunikací. Z této komunikace je vedena zpevněná plocha vedoucí na parkoviště, kde 

navazuje na chodník, který zajišťuje pohyb po zpevněných plochách na pozemku. Kolem 

domu je vytvořen okapový chodník z praného říčního kameniva ohraničeným betonovým 

obrubníkem. Vstup do objektu je orientován ze severozápadní strany. Vertikální 

propojení jednotlivých podlaží zajišťuje tříramenné pravotočivé schodiště a osobní výtah 

pro 8 osob. Podzemní podlaží disponuje technickým zázemím domu (technická místnost, 

místnost pro kotel, kolárna s kočárkárnou, úklidová místnost a skladovací prostory). 

V nadzemních podlažích je navrženo 12 samostatných bytů. Jednotlivé byty jsou 

napojeny na schodiště schodišťovým prostorem. Kapacity jednotlivých bytů se 

s rostoucím podlažím zvětšují. Jihovýchodní strana domu je prostorově členitá a vytváří 

ojedinělý vzhled. Severozápadní fasádu tvoří balkóny ve střídavém uspořádání. 

Celá fasáda je jednotně řešena kontaktním zateplovacím systémem ETICS s finální 

úpravou z tenkovrstvé silikátové omítky s odstínem BI00 dle vzorníku výrobce. 

Výplně otvorů jsou zvoleny dřevěné v odstínu dub oliva zaskleny izolačním dvojsklem. 

Vnitřní dřevěné dveře jsou v suterénu osazeny do ocelové zárubně, v nadzemních 

podlažích jsou všude dřevěné dveře v obložkových zárubních. Jako vstupní dveře do 

jednotlivých bytů jsou použity bezpečnostní protipožární dveře. 

2.3.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Vstup do objektu je navržen jedním vchodem ze severozápadní strany pozemku. Vstup 

do objektu tvoří zádveří, které pokračuje do schodišťového prostoru. Venkovní parkovací 

stání jsou striktně projektována jen pro obyvatele domu. Na hranici parkoviště je 

umístěna elektronicky ovládaná samočinná brána s pojezdem.  
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2.3.4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

Základové konstrukce  

Z důvodu přítomnosti nízké hladiny podzemní vody a většímu zatížení bude základovou 

konstrukci tvoři železobetonová monolitická deska z vodonepropustného betonu. Díky 

celému podsklepení objektu je základová deska umístěna v jedné rovině a nezámrzné 

hloubce. Je navržen podkladní beton tloušťky 100 mm z betonu C16/20 S4, samotná 

železobetonová základová deska bude o tloušťce 450 mm bude tvořena 

vodonepropustným betonem C25/30, XF2, S4 a výztuží z oceli B500A/B500B dle 

statického výpočtu.  

Svislé konstrukce  

V podzemím podlaží jsou obvodové stěny tl.300 mm řešený také vodonepropustným 

betonem C25/30, XF2, S4 a výztuží dle stat. výpočtu s vytvořením pracovních spár 

v návaznosti na základovou desku. Vnitřní nosné stěny jsou řešeny broušenými 

keramickými tvarovkami Porotherm 30 Profi tl.300 mm. Kolem schodišťového prostoru 

jsou použity tvarovky Porotherm 30 T Profi tl.300 mm, kvůli svým tepelně izolačním 

vlastnostem a z důvodu odizolování nevytápěného suterénu od schodišťového prostoru. 

Nenosné dělící příčky jsou navrženy z tvarovek Porotherm 14 Profi tl.140 mm. 

V nadzemních podlažích tvoří obvodové nosné zdivo cihly Porotherm 30 Profi s tepelnou 

izolací z čedičových desek tl.120 mm. Na jihovýchodní straně objektu je od 2.NP použito 

výplňové zdivo z tvárnic Porotherm 17,5 Profi tl.175 mm z důvodu odlehčení 

vykonzolované části stropu nad lodžiemi. Vnitřní dělící příčky v nadzemním podlaží jsou 

řešeny jako v suterénu, a to tvárnicemi Porotherm 14 Profi tl.140 mm. Z těchto cihel jsou 

vyzděny i instalační šachty. Akustické mezibytové stěny jsou navrženy z tvárnic 

Porotherm 25 Aku SYM tl.250 mm. Celý zdící systém Porotherm je vyzděn na 

tenkovrstvou zdící maltu Porotherm Profi.  

Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické o tloušťce 200 mm dle 

předběžného návrhu. Železobeton bude tvořen betonem C25/30, XC1, S2 a ocelí 

B500A/B500B dle statického výpočtu.  
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Překlady nad otvory v nenosných stěnách jsou navrženy ze systému Porotherm a to 

z překladu Porotherm KP7 vyskládaných v sestavách dle tloušťky stěn. Nosná konstrukce 

balkónu je řešena jako konzola o tloušťce 160 mm. V místech jednotlivých předsazených 

konstrukcí jsou umístěny iso nosníky od společnosti Schöck-Wittek typ Schöck Isokorb. 

Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce je navržená jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím 

vrstev se spádem 3 %. Spádovou vrstvou jsou tepelně izolační desky z čedičové vlny 

Isover SD o tloušťce 20-245 mm. Střešní konstrukce nad výtahovou šachtou je řešena 

stejně jako nad celým objektem s absencí atiky. Podrobnější popis skladeb viz. Celkový 

výpis skladeb 

Odvod dešťové vody ze střechy bude zajištěn dvojicí střešních vtoků DN125 a dvěma 

pojistnými přepady hranatého průřezu. Vtoky budou opatřeny ochrannými koši proti 

zanesení.  

Schodiště  

Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické z betonu C25/30, XC1, S2. Pro 

odhlučnění schodiště a snížení přenosu vibrací a kročejového hluku je schodiště opatřeno 

systémovým řešením společnosti Schöck-Wittek viz. výkresy tvaru stropních konstrukcí.  

Schodiště bude pravotočivé, tříramenné osazené kolem výtahové šachty. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. Po vnitřním obvodu schodiště bude na výtahové 

šachtě osazeno nerezové zábradlí s dřevěným madlem ve výšce 1000 mm. Nášlapnou 

vrstvu schodiště bude tvořit keramická dlažba s drážkováním u hrany stupnice.  

Hydroizolace  

Hydroizolace ploché střechy je navržena z hydroizolačního souvrství dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Vrchní pás tl.4 mm má výztužnou vložku 

z polyesterové rohože a nakašírovaným břidličným posypem, spodní pás tl.3 mm má 

vložku ze skleněné tkaniny. Hydroizolace teras a lodžií je řešena PVC-P hydroizolační 

fólií o tloušťce 2 mm, která je ze spodní strany krytá netkanou geotextílií.   

Hydroizolace soklové části bude tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem 

s výztužnou vložkou z polyesterové rohože, který bude celoplošně nataven s přesahy 
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120 mm. Izolace soklové části bude vytažena 300 mm nad hranu upraveného terénu 

a bude zatažena 300 mm pod hranu upraveného terénu. Hydroizolace je v soklové části 

chráněna extrudovaným polystyrenem.  

Tepelná izolace  

Střešní konstrukce vegetační střechy i střechy nad výtahovou šachtou je zateplena 

deskami z čedičové vlny v jednotlivých vrstvách Isover R 100, Isover S120mm. Atika je 

z vnitřní strany zateplena fasádními deskami z čedičové vlny o tloušťce 100 mm.  

Obvodové nosné stěny tl.300 mm jsou v nadzemních podlažích navrženy s kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS z fasádních desek z čedičové vlny Isover TF Profi 

a tloušťce 120 mm. Výplňové stěny jsou zatepleny fasádními deskami Isover TF Profi 

o tloušťce 160 mm Suterén bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu 

o tloušťce 80 mm.  

Podlaha v suterénu bude zateplena deskami z pěnového polystyrenu Isover EPS GREY 

o celkové tloušťce 60 mm. V izolaci podlahy v 1.NP, je použito 50+30 mm izolantu 

Isover EPS GREY pro odizolování obytných místností od nevytápěného suterénu. 

Konstrukce podlahy lodžie, pod kterými nachází obytný prostor, je vyspádována 

spádovými klíny Isover SD se spádem 2 % a zateplena křemičitanovým tepelně izolačním 

vakuovaným panelem Kingspan Optim-R tl.40 mm a tepelně izolačními PIR deskami 

Kingspan Therma TR27FM. U ostatních lodžiích, pod kterými se nenachází obytný 

prostor je skladba identická pouze izolant tvoří místo křemičitanového vakuovaného 

panelu Optim-R desky z čedičové vlny Isover S tl.40 mm tato skladba je použita i na 

terasách. Detailnější popisy a schémata jednotlivých skladeb ve Výpisu skladeb. 

Výplně otvorů  

Okenní výplně jsou navržené jako dřevěné s izolačními dvojskly. Materiál je přírodní 

v odstínu dub oliva. Dveřní výplně vstupních dveří jsou také dřevěné ve stejném dekoru.  

Vstupní bezpečnostní dveře do jednotlivých bytů jsou jednokřídlé osazeny v rámové 

zárubni s požární odolností. Dveře mají nerezové kování pro vložkový zámek, 

patnáctibodový bezpečnostní zámek, trn proti vysazení a jsou doplněny kukátkem. Dveře 



26 

 

v bytě jsou dýhované osazeny do dřevěné obložkové zárubně. Dveře v suterénu budou 

protipožární osazeny do ocelových zárubní.  

Na lodžie a terasy jsou navrženy zdvižně posuvné dřevěné HS portály, které budou 

osazeny pomocí částečně předsazené montáže.  

Detailní popis výplní otvorů viz. Celkový výpis prvků.  

Vytápění a odvětrání  

Objekt bude vytápěn sestavou plynových kotlů. Vytápění místností bude realizováno 

pomocí otopných těles. Odvětrání objektu je zajištěno přirozenou ventilací okny. 

Odvětrání WC a koupelen bude řešeno nuceným větráním pomocí axiálních ventilátorů 

potrubím umístěným v instalačních šachtách. 

2.3.5. Kontroly  

Jednotlivé kontroly budou prováděny podle technologických předpisů pro každou dílčí 

činnost. Kontroly budou rozděleny na vstupní, mezioperační a výstupní.  

2.3.6. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky při užívání, mechanickou odolnost 

a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a životního prostředí. Veškerá místa, 

kde hrozí nebezpečí pádu osob z výšky, jsou opatřena zábradlím. Veškeré zařízení musí 

být používané a provozované dle podmínek jejich výrobců.  

2.3.7. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, 

vibrace – popis řešení  

Tepelná technika včetně osvětlení, oslunění a akustiky je zpracována v samostatné části 

viz. Složka č. 6 – Stavební fyzika.  

2.3.8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze viz. Složka č. 5 – D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení.  



27 

 

2.3.9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení  

Veškeré použité materiály musí splňovat požadavky příslušných norem a vyhlášek včetně 

požadavků na jakost.  

2.3.10. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí  

Na stavbě se nebudou vyskytovat žádné netradiční technologické postupy ani zvláštní 

provedení a jakost navržených konstrukcí. 
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3 Závěr 

Předmětem této bakalářské práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu včetně textových částí a příloh. Cílem bylo vytvořit samostatně 

fungující objekt, který je technicky i konstrukčně řešen tak, aby bylo co nejlépe využito 

daných poměrů pozemku a vytvořeno moderního bydlení, které bude svými 

hygienickými, tepelně technickými a akustickými vlastnostmi splňovat nejvyšší 

standardy pro trvalé bydlení. Práce je zpracována dle platných norem a vyhlášek. 
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k.ú.   katastrální území 

p.č.   parcelní číslo 

SO 01  stavební objekt  

ŽB  železobeton 

XPS  extrudovaný polystyrén 

EPS  expandovaný pěnová polystyrén 

HPV  hladina podzemní vody 

P.T  původní terén 

U.T  upravený terén  

K.V.  konstrukční výška 

S.V.  světlá výška 

Pozn  poznámka 

tl.  tloušťka 

K.V.SCH konstrukční výška schodiště 

DPS  dokumentace pro provádění stavby 

BpV  balt po vyrovnání 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

NTL  nízkotlaký plyn 

VŠ  vodoměrná šachta 

PÚ  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PHP  přenosný hasící přístroj 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

NP  nadzemní podlaží 

stat.  výpočet statický výpočet  
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