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Abstrakt 
 
Jde o komplex dvou bytových terasových domů se zrcadlovou dispozicí v Uherském Brodě. Celý 
objekt je samostatně stojící a je zasazen do svahu. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží 
a je zastřešen pultovou střechou. Do každého bytového domu vedou dva vstupy. První je ve druhém 
nadzemním patře a druhý vstup je ve třetím patře. Přístup k objektu je ze severovýchodní strany, 
z ulice Babí louka. Objekt má zděný svislý konstrukční systém, stropy a vnitřní schodiště jsou ze 
železobetonu. Obvodové zdivo je zatepleno minerální izolací. 

  
Klíčová slova  
  
Novostavba bytových domů 

Svislý zděný konstrukční systém 

Železobetonové stropy a vnitřní schodiště 

Pultová střecha 

Tři nadzemní a jedno podzemní podlaží 

  
Abstract  
 
This is a complex of two apartment terraced buildings with the mirror disposition in Uherský Brod. 
Whole object is detached and it is set into the hillside. The object has three floors and one 
underground floor and it is covered with a shed roof. Two entrances lead into the each apartment 
building. The first entrance is in the second floor and the second entrance is in the third floor. The 
entry to the object is from the northeastern side, from the street named Babí louka. The object has a 
vertical brick construction system and it has concrete floors and interior stairs. The outer walls are 
insulated with a mineral insulation. 

  
Keywords  
 

a new construction of two residential buildings 

a vertical brick construction system 

concrete floors and interior stairs 

a pent roof 

three floors and one underground floor 
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ÚVOD: 

 V mé diplomové práci zpracovávám objekt dvou bytových dvojdomů, samostatně stojících, 
nacházejících se v Uherském Brodě, v nově vznikající čtvrti pro bytové domy – Babí louka. Objekt je 
terasového typu a je zasazen na celou výšku suterénního podlaží do okolního svažitého terénu. 
Bytový dvojdům má tři nadzemní podlaží a jedno obytné podzemní podlaží. Celkem je v každém 
bytovém domě 8 bytů 2+KK pro cca čtyři osoby. 

Přístup k objektu je z přiléhající komunikace – ulice Babí louka. 

Objekt má obdélníkový půdorys se zrcadlovou dispozicí a je zastřešen pultovou střechou se sklonem 
7°. 

Součástí mé diplomové práce jsou i dvě specializace, a to z betonových konstrukcí a geotechniky. 
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F 1.1.1 Technická zpráva  
1.   Identifika ční údaje 
STAVBA   : Rodinný dvojdům  
MÍSTO STAVBY  : Uherský Brod, 688 01, parcely č. 1746/55, 1746/56, 1746/15 
INVESTOR   : HOKR UB s.r.o, Uherský Brod 415, 688 01 
PROJEKTANT               : Bc Lenka Kozůbková, Vlčnov 437, 687 61 
DRUH STAVBY  : Novostavba 
STUPEŇ PD     : Prováděcí dokumentace 
ZÁKÁZKOVÉ Č.  : 01/2012 
ARCHIVNÍ Č.   : 01-1000/1 

 

2.   Seznam p říloh 
 

A.         Průvodní zpráva   7A4 
B.         Souhrnná technická zpráva   5A4 
C.         Situace stavby   / 

  1       Technická situace 
M 
1:250 A0 

  2       Situace širších vztahů 
M 
1:500 A1 

D.         Textová část    / 
  1       Zadání diplomové práce   1A4 
  2       Úvod   1A4 
  3       Metadata   4A4 
  4       Bibliografická citace    1A4 
  5       Prohlášení autora o původnosti práce   1A4 
  6       Prohlášení o shodné formě VŠKP   1A4 
  7       abstrakt, klíčová slova   1A4 
  8       Seznam použitých podkladů   2A4 
  9       Poděkování    1A4 
  10       Závěr   1A4 

E.         Zásady organizace výstavby   / 
F.         Dokumentace stavby   / 
  1       Pozemní stavby   / 

    1.1.     
Architektonické a stavebn ě 
technické řešení   / 

      1.1.1.   Průvodní, souhrnná technická zpráva   9A4 
      1.1.2.   Architektonická studie   / 
        1.1.2.1. Situace 1:1000 A3 

        1.1.2.2. Půdorys 1PP 
M 
1:100 A3 

        1.1.2.3. Půdorys 1NP 
M 
1:100 A3 

        1.1.2.4. Půdorys 2NP 
M 
1:100 A3 

        1.1.2.5. Půdorys 3NP 
M 
1:100 A3 

        1.1.2.6. Řez A-A 
M 
1:100 A3 

        1.1.2.7. Řez B-B 
M 
1:100 A3 

        1.1.2.8. Pohledy 
M 
1:200 A3 
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        1.1.2.9. Fotodokumentace   7A4 
    1.2.     Stavebn ě konstruk ční část   / 
      1.2.1.   Technická zpráva   15A4 
      1.2.2.   Výkresová část   / 
        1.2.2.1. Výkopy M 1:50 A0 
        1.2.2.2. Základy M 1:50 A0 
        1.2.2.3. Půdorys 1 PP M 1:50 A0 
        1.2.2.4. Půdorys 1 NP M 1:50 A0 
        1.2.2.5. Půdorys 2 NP M 1:50 A0 
        1.2.2.6. Půdorys 3 NP M 1:50 A0 
        1.2.2.7. Řez A-A M 1:50 A1 
        1.2.2.8. Řez B-B M 1:50 A1 
        1.2.2.9. Výkres tvaru stropní kce nad 1 PP M 1:50 A1 
        1.2.2.10. Výkres tvaru stropní kce nad 1 NP M 1:50 A1 
        1.2.2.11. Výkres tvaru stropní kce nad 2 NP M 1:50 A1 
        1.2.2.12. Půdorys střechy M 1:50 A0 

        1.2.2.13. Pohledy 
M 
1:100 A1 

      1.2.3.   Statické posouzení   / 
        1.2.3.1. Výpočet Zatížení na jednotlivé kce   7A4 
        1.2.3.2. Výpočet základů   12A4 
      1.2.4.   výpis skladeb   5A4 
      1.2.5.   výpisy výrobk ů   / 
        1.2.5.1. Plastových   5A4 
        1.2.5.2. Truhlářských   2A4 
        1.2.5.3. Klempířských   9A4 
        1.2.5.4. Zámečnických   6A4 
      1.2.6.   návrh schodišt ě   1A4 
      1.2.7.   Detaily   / 
        1.2.7.1. detail č.1 M 1:5 A3 
        1.2.7.2. detail č.2 M 1:5 A2 
        1.2.7.3. detail č.3 M 1:5 A2 
        1.2.7.4. detail č.4 M 1:5 A2 
        1.2.7.5. detail č.5 M 1:5 A3 
        1.2.7.6. detail č.6 M 1:5 A3 
        1.2.7.7. detail č.7 M 1:5 A3 
        1.2.7.8. detail č.8 M 1:5 A3 
        1.2.7.9. detail č.9 M 1:5 A2 
        1.2.7.10. detail č.10 M 1:5 A2 
        1.2.7.11. detail č.11 M 1:5 A3 
        1.2.7.12. detail č.12 M 1:5 A3 
        1.2.7.13. detail č.13 M 1:5 A2 
      1.2.8.   Schémata   / 
        1.2.8.1. schéma č.1 M 1:10 A3 
        1.2.8.2. schéma č.2 M 1:10 A3 
        1.2.8.3. schéma č.3 M 1:10 A3 
        1.2.8.4. schéma č.4 M 1:10 A3 
        1.2.8.5. schéma č.5 M 1:10 6A4 
    1.3.     Požárn ě bezpečnostní řešení   / 
        1.3.1. Požární zpráva   9A4 
        1.3.2. Situace stavby 1:1000 2A4 

        1.3.3. Půdorys 1PP 
M 
1:100 2A4 



 4

        1.3.4. Půdorys 1NP 
M 
1:100 2A4 

        1.3.5. Půdorys 2NP 
M 
1:100 2A4 

        1.3.6. Půdorys 3NP 
M 
1:100 2A4 

    1.4.     Technika prost ředí   / 
        1.4.1. Posudek Teplo 2011   27A4 
        1.4.2. Posudek Energie 2011   7A4 
        1.4.3. Energetický štítek obálky budovy   4A4 

        1.4.4. 
Průkaz energetické náročnosti 
budovy   11A4 

        1.4.5. Akustika   7A4 
        1.4.6. Výpočet denního osvětlení   6A4 
    1.5.     Specializace z beton. Konstrukcí   / 
        1.5.1. statický posudek-spojitý průklad   8A4 
        1.5.2. výkres výztuže průvlaku 1:30 A3 
        1.5.3. statický posudek-balkonová konzola   3A4 
        1.5.4. výkres výztuže konzoly 1:25 A3 
        1.5.5. statický posudek-suterénní zdi   4A4 
        1.5.6. výkres výztuže suterénní zdi 1:25 A3 
    1.6.     Specializace z geotechniky   / 
        1.6.1. Výpočet zemních tlaků   4A4 
        1.6.2. Výpočet stability svahu-stav 1   12A4 
        1.6.3. Výpočet stability svahu-stav 2   8A4 
        1.6.4. Výpočet úhlové zdi   8A4 
    1.7.     projektové podklady   / 
        1.7.1. Radon v podloží   9A4 
        1.7.2. Drenážní systém Delta   8A4 
        1.7.3. Schluter Troba line-drenážní žlab   4A4 
        1.7.4. Schluter Barin-odvodnění teras   6A4 
        1.7.5. Bentomat   1A4 
        1.7.6. HI stěrka Soudal   1A4 
        1.7.7. Trapézový plech-Trapex   2A4 
        1.7.8. válcované ocel. Profily-Ferona   3A4 
        1.7.9. isonosníky Isokorb   4A4 
        1.7.10. Akustická dilatace schodiště-Schock   25A4 

 
3.   Architektonicko-dispozi ční řešení 
3.1.   Podklady pro projekt 

 
• Ověření situace na místě určení 

• Fotodokumentace okolí 

• Katastrální mapa města Uherský Brod 

• GIS Zlínského kraje 

• Požadavky investora 

 

3.2.   Členění stavebních objekt ů 
 
SO 01    
SO02    

SO03 
SO04  
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SO05    
SO06 
SO07 
SO08    
Bytový dům, č.p. 2502 
Bytový dům, č.p. 2501 

Terénní schodiště – přístup do 1PP a 1NP 
Terénní schodiště – přístup do 1PP a 1NP 
Ocelobeton. kce přemostění vstupu 
Ocelobeton. kce přemostění vstupu 
Betonová zídka tl. 150 mm 
Zpevněné plochy kolem oblektu  

 

3.3.   Funk ční a dispozi ční řešení 

 
Investor Hokr UB s.r.o. je i vlastníkem pozemku parcel č. 1746/55, 1746/56, 1746/15 v Uherském 
Brodě. Jedná se o pozemek svažitý, nezastavěný. Na sousedních pozemcích s parcelními čísly 5329, 
5381 a 5409 se již nachází nově vybudované bytové domy. 
Pozemek bude napojen na inženýrské sítě z prostoru stávající příjezdové komunikace  – ulice Baví 
louka. (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrika).  

Druh pozemku: orná půda 
Plocha pozemku 2507 m2 
Šířka pozemku cca 64,4m 

Celý bytový komplex je samostatně stojící, s půdorysem obdélníkového tvaru o rozměrech 
13,67x37,67 m.  
Jedná se o třípodlažní bytový terasový dvojdům ve svahu s obytným suterénem. Objekt je řešen jako 
komplex dvou bytových domů. Každý BD má na patře dvě bytové jednotky, vždy 2 + KK pro  osoby. 
Každá bytová jednotka je vybavena dvěma obytnými pokoji, z čehož jeden je opatřen kuchyňským 
koutem. Také sociálním zázemím – koupelna, Wc a prádelnou se sušárnou včetně šatny. V prvním a 
posledním patře objektu se nachází společné skladovací prostory pro celý dům. 
Obytné prostory jsou orientovány v celém objektu na jihovýchod a jsou v každém podlaží doplněny 
terasami, lodžiemi či balkóny. V 1. NP jsou byty doplněny o terasy, v 2. NP pak o terasy s lodžiemi, ve 
3. NP o kombinaci balkonů a lodžií a ve 3. NP znovu o terasy. 
Do objektu lze vstoupit pomocí dvou vstupů z úrovně podlahy 1. NP a 2. NP. Do ostatních pater je 
přístup skrze vnitřního schodiště. 

 

3.4.   Architektonické a výtvarné řešení 
 
Objekt je navržen jako bytový komplex dvou bytových domů, třípodlažní, s obytným suterénem. Celý 
bytový komplex je samostatně stojící, s půdorysem obdélníkového tvaru. Jednotlivá podlaží jsou od 
sebe odsazena, čímž objekt nabývá terasového dojmu. Dům využívá svahového terénu, do kterého se 
zařezává ze tří stran na celou výšku suterénního podlaží.  
BD je zastřešen pultovou střechou.  Jako krytiny bude použito plechové krytiny. 
Do objektu lze vstoupit pomocí dvou vstupů z úrovně podlahy 1. NP a 2. NP. Do ostatních pater je 
přístup skrze vnitřní schodiště. 
Přístup k objektu bude umožněn ze severozápadní strany od místní komunikace Babí louka. 
Fasáda domu je v jihovýchodní části členěna uskakováním jednotlivých podlaží a kombinací balkónů, 
teras a fasád. V severozápadní části je budova zpestřena konstrukcí nadstřešení a zavětrování vstupů 
tvořených ŽB konstrukcí. 
 

3.5. Technické řešení 
 
Dům je navržen jako bytový komplex dvou bytových domů, třípodlažní, s obytným suterénem.  
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Objekt bude založený na základových pasech z betonu C16/20. Základy jsou založeny do úrovně 
nezámrzné hloubky. Podkladní ŽB deska je tl. 300 mm. Je z betonu tř. 25/30 a je vyztužena kari sítěmi 
150/150/5 mm 
Veškeré svislé konstrukce budou provedeny ze systému Porotherm v nadzemní části a systému 
betonových tvárnic ztraceného bednění v suterénu. Obvodové zdivo bude zateplené. V suterénu 
pomocí XPS tl. 140 mm, v nadzemní pak minerální izolací tl. 160 mm. 
Zastřešení objektu je provedeno střechou pultového tvaru se sklonem 7°. Krytina je plechová. 
Nosná konstrukce je tvořena Příhradovými vazníky typu gang-nail.  
Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB monolitickými spojitými deskami tl. 200 a 160 mm. 
Schodiště tvoří zalomená ŽB monolitická deska tl. 130 mm s nadbetonovanými stupni. Šířka ramene 
1,4 m, zrcadla 0,2 m. 
 

4.   Stavebn ě konstruk ční řešení 
4.1.   Zemní práce 
 
Nejprve bude nutno vykácet pár mladých stromků  a keřů nacházejících se na stavebním pozemku. 
Poté bude sejmuta ornice do hloubky 300 mm pod úroveň terénu.  
Upravený terén pod celým objektem bude srovnán do jedné roviny do hloubky 300 mm od projektové 
0,000, která je v objektu definována jako 0,000=219,225m n. m. Bpv.  
Výkop 1. až 8. hlavní figury a zbylých figur 1-32 bude proveden standartním způsobem dle projektové 
dokumentace. Veškerá vytěžená zemina bude opět použita do násypů a obsypů a pro úpravu 
okolního terénu. Hlavní figury 9 – 16 budou provedeny na násypu za pomoci bednění, až po 
dokončení výstavby suterénního podlaží a po vytvoření násypu kolem suterénní zdi do výšky paty 
figur. Zeminu násypu bude potřeba důkladně zhutnit v celé ploše, a to po vrstvách na parametry zemin 
Id = 0,8-0,85 a Edef,2 = cca 80 MPa. 
 
Kubatura vytěžené zeminy: 2701 m3 
 
Zemina písčitá hlína I - F3 MS1 má složení: 
   pískovec, jílovec - 33% 
   navážka, halda, výsypka, odval - 25% 
   hlína, štěrk - 37% 
   štěrk, hlína - 6% 
Rdt zeminy = 275 MPa 
 

4.2. Zakládání 
 
Objekt bude založený na základových pasech z betonu C16/20. Rozměry viz projektová dokumentace 
stavby. Veškeré základy jsou založeny do úrovně nezamrzne hloubky. Podkladní ŽB deska je tl. 300 
mm. Je z betonu tř. 25/30 a je vyztužena kari sítěmi 150/150/5 mm 
 

4.3. Svislé nosné konstrukce 
 

• Obvodové zdivo 1PP v kontaktu se zeminou – tvárnice ztraceného bednění - ZB 30, 
495x300x240 mm, betonová směs SYSTEMCRETE WS C20/25. 

• Zbylé obvodové zdivo 1PP - POROTHERM 30 P + D, 247/300/238, na vápenocementovou 
maltu. 

• Obvodové zdivo nadzemních podlaží a vnitřní nosné stěny v prostorách téhož bytu - 
POROTHERM 30 P + D, 247/300/238, na vápenocementovou maltu. 

• Schodišťové nosné stěny a vnitřní stěny oddělující dva byty či schodišťový prostor - 
POROTHERM 30 AKU P + D, 247/300/238, na vápenocementovou maltu. 

• Nosné stěny nadstřešení vstupu do objektu - zdivo YTONG P4-500, 200/249/599 mm, 
tenkovrstvá malta YTONG 
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Veškeré obvodové suterénní zdivo v kontaktu se zeminou bude zatepleno pomocí XPS tl. 140 mm a 
to lepidlem Denbit Styro LT tl. 5 mm. 
Obvodové zdivo nadzemní části objektu bude zatepleno minerální izolací Rockwool Fasrock L tl 160 
mm, která bude lepena lepidlem Cemix 135 tl. 5 mm a kotvena Talířovými hmoždinkami s plastovým 
trnem Koelner KI 8/160 – 12 ks/m2. 
Dvojitá stěna mezi bytovými domy bude vyplněna polystyrenem EPS tl. 100 mm. 
 

4.4. Schodišt ě 
 
tvoří zalomená ŽB monolitická deska tl. 130 mm s nadbetonovanými stupni. Schodiště mezi 1PP a 
1NP je navrženo na konstrukční výšku 3,14 . Má 18 stupňů + jalový stupeň. Rozměry stupňů jsou 
174,4x290 mm. Schodiště mezi 2NP a 3NP je navrženo na konstrukční výšku 3,2 . Má 18 stupňů + 
jalový stupeň. Rozměry stupňů jsou 177,8x290 mm. Schodišťové rameno je šířka 1,4 m, zrcadlo pak 
0,2 m. Zábradlí schodiště – nerezové, výšky 1m, bočně kotvené. 
Schodiště jsou akusticky oddilatována od okolních konstrukcí: 
Od stěn: Schock spárová deska PL tl. 30 mm . 
Od stropních konstrukcí: Schock konsole typ T+ozubená úprava stropní konstrukce. 
Od podkladní desky při kotvení schodiště: akustická obkladová deska ILLS0NIC typu Sylomer. 
Kotvení schodiště – v horní a spodní části ke stropní či podlahové konstrukci+ke stěnám pomocí 
Schock konsole typ QW. 
 

4.5.  Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce nad 1 PP a 1 NP a 2 NP  
tvoří ŽB monolitické spojité desky vyztužené KARI sítí 5/150/150 mm tl. 200 mm. Beton C30/37, ocel 
B500B. Stropní kce jsou zúženy v oblasti balkonů, lodžií a teras na 160 mm a tepelné mosty jsou 
přerušeny použitím ISO nosníků ISOKORB K50-HV40-CV35-H160-R120 a ISOKORB V6/4-CV35-
H160-R120. Okrajové části stropních kcí jsou doplněny o heraklitové desky tl. 30 mm. 
 

4.6.      Konstukce st řechy 
4.6.1.   Šikmá st řecha nad objektem 
 
je pultového tvaru se sklonem 7°. Krytina z plechová – plechy Prelaq tl. 0,7 mm. 
Nosná konstrukce je tvořena Příhradovými vazníky typu gang-nail, délky 12,6 m s přesahem 1,165 m 
kotvenými do ŽB věnců pomocí zabudovaných ploten ve věnci přes dřevěné roznášecí podložky a to 
plotnami tvaru L – P4 190x115 mm, vždy z jedné strany vazníku, kotvení šrouby – 2xM12-80 
s maticemi. Materiál vazníků – hraněné jehličnaté řezivo jakosti SI s obsahem vody max. 
22%+impregnace Bochemit.  
 

4.6.2.   Plochá st řecha nad vstupem 
je plochá se sklonem 2%. Krytinou jsou 2 asfaltové pásy typu S modifikované, tl. 4 mm. Nosnou 
konstrukci tvoří ŽB stropní konstrukce nad 2NP. Střecha je zateplená – desky EPS 40 mm+spádové 
klíny-sklon 2% v skladbě střechy a k tomu je zateplena i nosná ŽB konstrukce, a to minerální izolací 
Fasrock L tl. 100 mm. Roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanica tl. 50 mm – beton C16/20. 
 
4.7.   Obvodový pláš ť 
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Obvodový plášť je tvořen kontaktním vnějším zateplovacím systémem. V suterénu bude použito 
tepelné izolace XPS tl. 140 mm a to u všech stěn v kontaktu se zeminou. V ostatním případě bude 
zdivo zatepleno minerální izolací Fasrock L tl. 160 mm. 
Kotvení izolace ke stěně je řešeno lepením a talířovými hmoždinkami s plastovým trnem Koelner KI 
8/160. 

Výpis skladeb 

OZN. Název 
Výpis jednotlivých 

vrstev 

Rozměry 

( mm ) 

S1 

obvodová 
zeď  

zateplení 
minerální 

izolací 

Omítka Porotherm 
Universal 15 

Porotherm 30 P+Dna MVC 
maltu 300 

Lepidlo Cemix 135 4 

Rockwool fasrock L 160 

Armovací vrstva Cemix 135 5 

Penetrace Cemix ASN 0,5 

Tenkovrstvá silikonová 
omítka Cemix 5 

OZN. Název 
Výpis jednotlivých 

vrstev 

Rozměry 

( mm ) 

S2 

obvodová 
zeď 1 PP 
zateplení  

izolací 
XPS 

Omítka Porotherm 
Universal 15 

ŽB nosná monolitická 
stěna, C 25/30 300 

Asfaltový pás BITUMAX 
G200 S40 4 

DenBit STYRO LT - lepidlo 
na polystyren a  
asfaltové pásy 5 

Extrudovaný polystyren 
XPS 140 

Ochrana XPS-Technodren 
0815 Z 
výška nopku 8 mm 0,004 

geotextilie Fibertex 1,6 

OZN. Název 
Výpis jednotlivých 

vrstev 

Rozměry 

( mm ) 

S3 

Stěna 
mezi 

bytovými 
domy v 

NP 

Omítka Porotherm 
Universal 15 

Porotherm 30 P+Dna MVC 
maltu 300 

Lepidlo Cemix 135 5 

EPS 100 F 100 

Lepidlo Cemix 135 5 

Porotherm 30 P+Dna MVC 
maltu 300 

Omítka Porotherm 
Universal 15 

OZN. Název 
Výpis jednotlivých 

vrstev 

Rozměry 

( mm ) 

S4 
Stěna 
mezi 

bytovými 

Omítka Porotherm 
Universal 15 

ŽB nosná monolitická 300 
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domy v 
PP 

stěna, C 25/30 

Lepidlo Cemix 135 5 

EPS 100 F 100 

Lepidlo Cemix 135 5 

ŽB nosná monolitická 
stěna, C 25/30 300 

Omítka Porotherm 
Universal 15 

 

4.8. Příčky a dělící konstrukce 
 

Veškeré nenosné zdivo v objektu bude vytvořeno ze systému Porotherm a to: 
Porotherm 11,5 P+D, 497/115/238 na vápenocementovou maltu v bytech a Porotherm 8 P+D 
497/80/238 na vápenocementovou maltu v prostoru zádveří BD. 
 

4.9.   Překlady 
 
Veškeré překlady v nosných zdech budou vytvořeny z překladů Porotherm PTH 7a to ze 3 kusů, mezi 
kterými bude 90 mm EPS. 
Překlady v příčkách budou ploché PTH 11,5 a PTH 8. Uložení překladů min 125 mm, dále viz 
projektová dokumentace. 
 

4.10.   Izolace 
4.10.1. Izolace proti zemní vlhkosti a vod ě 
 
Jako vodorovná hydroizolace spodní stavby bude použito dvou asfaltových pásů Bitumax G200 S40 tl. 
4 mm doplněných o nátěr horkým asfaltem. Pro svislou izolaci suterénních zdí pak bude použito dvou 
asfaltových pásů typu S Bitu-Flex GG tl. 4 mm. 
Do šikmé střechy objektu pak přijde Strukturní dělící folie Delta Trela výšky 8 mm. 
Plochá střecha nad vstupem bude ukončena hydroizolačním souvrstvím ze dvou asfaltovým 
modifikovaných pásů typu S tl. 4 mm. 
Ve skladbách teras s dlažbou na podložkách bude použita folie Dekplan z PVC tl. 1,5 mm. 
Ve skladbách S12 a S13 lodžie a balkonu 2NP bude použita PE pás s nakašírovanou tkaninou – 
Schluter Ditra tl 3 mm. 
 

4.10.2. Tepelné izolace 
 
Podlaha na suterénu – 2x minerální izolace Steprock ND tl. 60 mm 
Vnitřní podlaha – 1x minerální izolace Steprock ND tl. 60 mm 
Strop nad 3NP – minerální izolace Rockwool Airrock ND 60+140+100 mm 
Terasy 1NP, 3NP – desky PUR tl. 140 mm+spádové klíny, spád 1,66% 
Lodžie 2NP – desky EPS tl. 60 mm+spádové klíny, spád 2% 
Nadstřešení vstupu – desky EPS tl. 40 mm+spádové klíny, spád 2% ve střešní skladbě 
Zateplení konstrukce vstupu – minerální izolace Fasrock L tl. 40, 60 nebo 100 mm 
Obvodové zdivo v nadzemní části – Fasrock L tl. 160 mm 
Obvodové zdivo v podzemní části – XPS tl. 140 mm 
 

4.10.3.   Tepelně technické požadavky 
 



 10 

Použité materiály pro stavební konstrukce stěn a střechy jsou navržené v souladu s normou ČSN 73 
0540-2 Změna Z1. 

 
Skladba Popis kce U W/m2*K Upož W/m2*K 
S1 Obvod. stěna NP 0,226 0,3 
S2 Obvod. stěna PP 0,214 0,45 
S3 Stěna mezi domy  0,263 1,05 
S4 Stěna mezi domy 0,341 1,05 
S5 Podl. na terénu 0,284 0,45 
S10 Terasa 0,166 0,24 
S14 Podhled 3NP 0,15 0,3 
 

4.11.   Podlahy 
 

Veškeré nášlapné vrstvy podlah musí mít koeficient smykového tření n ≥ 0,6.  
Společné prostory a schodiště: keramická dlažba 30/30+schodovky. 
Byty: kuchyně, koupelny, prádelny: keramická dlažba do 300 Kč/m2 
Byty: pokoje, šatny, předsíně: laminátová plovoucí podlaha do 500 Kč/m2 
Balkony: Mrazuvzdorná keramická dlažba 
Terasy: Mrazuvzdorná betonová dlažba na podložkách 
 
Výškové úrovně jednotlivých typů podlah budou shodné. Rozhraní jednotlivých typů nášlapných vrstev 
jsou překryty přechodovou lištou nebo prahy. Jednotlivé druhy podlah jsou uvedeny v legendách 
na jednotlivých výkresech a ve výpisu skladeb. Výšky podlah na zemině jsou 0,2m a podlah mezi 
patry 0,14 m. 
 

4.12.   Truhlá řské výrobky 
 
Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 
 

4.13.     Zámečnické výrobky 
 
Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků. 
 

4.13. Klempí řské výrobky 
 
Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. 
 

4.15.   Plastové výrobky 
 
Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu plastových výrobků. 
 

4.16. Obklady 
 
V koupelnách bude proveden keramický obklad do 350 Kč/m2 do výšky 2 m. V prádelnách, sušárnách 
a WC bude proveden obklad do výšky 1,5 m. V kuchyních bude proveden obklad kolem kuchyňských 
linek v šířce 0,5 m a to 1,1 m nad podlahou. 
Dodavatel provede ve všech prostorách stavby práce, které se týkají malování stěn a stropů, 
natěračských a lakýrnických prací. Pro všechny uvedené práce v tomto oddíle předloží dodavatel 
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zadavateli a projektantovi vzorky keramických obkladů, dlažeb, maleb a nátěrů. Práce mohou být 
provedeny až po odsouhlasení vzorků. 
Obklady stěn a dlažba budou provedeny na základě výběru investora. Pro lepení obkladů a dlažeb  
doporučujeme použít tmel a spárovací hmotu od renomovaných výrobců (např. MAPEI, PCI, 
Schömburg, Sika …). Ukončení obkladů a rohů bude provedeno plastovými lištami v barvě obkladu. 
Úpravy povrchů – podlahy, stropy, stěny budou odpovídat příslušným normám a budou prováděny 

podle platných technologických pravidel výrobců jednotlivých materiálů. 
 

4.17. Podhledy 
 
Stropní konstrukce nad 3NP  
je tvořena zatepleným zavěšeným protipožárním podhledem. Zateplení minerální izolací, a to nad 
dolními pásy střešních vazníků – Rockwool Airrock ND tl. 100 mm, mezi vazníky - Rockwool Airrock 
ND tl. 140 mm a pod vazníky - Rockwool Airrock ND tl. 60 mm. Skladba je doplněna o desky OSB tl. 
20 mm přibíjené k dolním pásům vazníků, parozábranu, nosný rošt z dřevěvých profilů 40/60 mm 
nesoucí spodní vrstvu TI a protipožární desky Knauf Fireboard tl. 25 mm. Mezi Tepelnou izolací a 
deskami Knauf je vzduchová nevětraná mezera tl. 160 mm 
 

4.18.   Omítky 
 
Omítky vnitřní stěn i stropů jsou jednovrstvé Porotherm Universal. U stěn pak tl. 15 mm a u stropů 20 
mm. 
 

4.19.   Malby a nát ěry 
 
2x nátěry barvou Ekolak Natural (bílá). 
Dodavatel provede ve všech prostorách stavby práce, které se týkají malování stěn a stropů, 
natěračských a lakýrnických prací. Pro všechny uvedené práce v tomto oddíle předloží dodavatel 
zadavateli a projektantovi vzorky keramických obkladů, dlažeb, maleb a nátěrů. Práce mohou být 
provedeny až po odsouhlasení vzorků. 
 

4.20.   Konstrukce nadst řešení vstupu 
Nosná konstrukce je skeletová, tvořena  ŽB sloupy a průvlaky. Výplňové zdivo – tvárnice ytong P4-
500, 200/249/599 mm, tenkovrstvá malta YTONG. Nosná stropní konstrukce je tvořena ŽB deskou tl. 
200 mm – beton C30/37, ocel B500B. Celá konstrukce nadstřešení vstupu bude zabalena do tepelné 
izolace. Nosné stěny+sloupy+stropy – minerální izolace tl. 100, 60 nebo 40 mm viz projektová 
dokumentace. Střecha – EPS viz bod výše. 
 

4.20.   Ocelobetonová konstrukce p řemost ění vstupu do 1NP  
 
Nosnou konstrukci přemostění tvoří betonová deska tl. 140 mm, vytvořená formou ztraceného 
bednění z trapézových plechů Trapex, tl. 1,5 mm a výšky 80 mm. Deska je uložená ze 4 stran po 
obvodě na ocelové válcované profily L, či U. Nosnou kontrukci přemostění tvoří 4 ocelové sloupy HEB 
200, kotvené pomocí plotny P30-300x400 mm a 4xM20-šroub 10.9 k základovému pasu. Konstrukce 
přemostění se skládá Ze dvou bezbariérových ramp délky 3 a 2,2 m a sklonu 1:8, mezi které je 
vložena rovná plocha o délce 3 m. Šířka ramp je 3m. Nášlapnou vrstvu přemostění tvoří keramická 
mrazuvzdorná dlažba s protiskluzovou úpravou. Napojení konstrukce ke stěně je provedeno kloubově, 
pomocí zabudované plotny v betonové stropní konstrukci-plotna P12-150x150 mm a ocelové plotny 
navařené k nosným U-profilům kce. Plotna P12-290x150 mm a 4x M16-šroub 10.9. 
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4.21.  Komíny 
 

Každému bytovému domu náleží dva komíny ze systémů Schiedel, a to Schiedel Multi. Komínový 
systém MULTI je speciální komínový systém, určený pro odvod spalin od více uzavřených 
plynových spotřebičů. 

• Průměr průduchu 20 cm 
• Keramický systém odolný vůči vlhkosti 
• Lze připojit až 10 spotřebičů 
• Přívod vzduchu zaintegrován v konstrukci komína 

Vzhledem k možnosti připojení spotřebičů po výšce komínu, je systém MULTI možno použít 
v bytových domech, kde každý kotel je uživatelem používán bez závislosti na ostatních. 
Vzduch pro spalování je přiváděn šachtou, tvořenou komínovou tvárnicí a šamotovou 
vložkou, kterou jsou odváděny spaliny. Komínový systém MULTI je určen pro odvod spalin 
od max. 10 kotlů (typ C 42 a C 43 - uzavřené plynové spotřebiče typ "TURBO"). 
 

5.   Technické za řízení  
 

5.1. Vytápění 
 
Každý byt má vlastní plynový kondenzační kotel s výměníkem pro ohřev TUV – kotel Panther 
Condens 12 KKO v provedení Turbo v kombinaci s externím zásobníkem vody B120 S. 
Podlahové vytápění v bytech 
Žebříkový radiátor v koupelnách v barvě bílé. 
 

5.2. Vzduchotechnika a klimatizace 
 
V koupelnách a WC ventilátory 
V kuchyních příprava pro digestoře. 
Odvod samostatným potrubím na střechu. 
 

5.3. Elektroinstalace 
 
Každý byt vybaven samostatným měřením spotřeby – viz rozvodné skříně na pavlačích. 
Podomítkové měděné vodiče v obvodech pro zásuvky, svítidla, pračku, vybavení kuchyně ( myčka, 
trouba, varná deska, mikrovlnná trouba, lednice ). 
Vypínače a zásuvky v bervě Tango. 
Stropní svítidla na chodbě a koupelně. 
Slaboproud: 
Elektrický vrátný s domácím telefonem 
Rozvody pro signál TV, telefon, internet 
 
Kanalizace, voda, elektroinstalace, topení, větrání a  rozvod plynu a jiné Jsou podrobně popsány v 
samostatných zprávách jednotlivých specialistů. 
 

6.   Zvláštní požadavky a jejich řešení 
6.1.   Požární bezpe čnost 
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POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU 
 
Objekt je hodnocen ve smyslu vyhl.23/2008 a ČSN 730802. 
Konstrukční systém:                  nehořlavý 
Požární výška objektu RD:                 h = 6,4 m    
 
ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 
 

Bytový dvojdům se posuzuje jako objekt OB2 dle ČSN 730833/2010 - odst. 3.5. 
Každá obytná buňka (každý byt) tvoří samostatný požární úsek, navíc tvoří samostatný PÚ místnosti 
skladů v 1 PP a v 3 NP, sloužící pro skladování domovního vybavení. Společné komunikační prostory 
bytového domu spolu se schodištěm tvoří také samostatný PÚ, a rovněž jde o NÚC. Vše na základě 
ČSN 730833/2010 - odst. 3.6. 
 
STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN Ě POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI 
POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 

PODLAŽÍ  PÚ 
ÚČEL  

PÚ 

PLOCHA 
PÚ  

( m2) 
Pv  

(kg/m2) SPB pn ps a b c an as n k 

1PP 

P 01.01-III BYT 94,92 45 III.   10  0,97   1         

P 01.02-III BYT 90,86 45 III.   10 
 

0,97    1         
P 01.03/N01-I NÚC 25,28 5,4 I. 5 2 0,97 0,8 1 1 0,9 0,121 0,163 
P 01.04-III SKLAD 6,49 45 III.   10 0,97    1         

1NP 
N 01.01-III BYT 86,94 45 III.   10  0,97   1         
N 01.02-III BYT 82,59 45 III.   10 0,97    1         

2NP 

N 02.01-III BYT 86,94 45 III.   10  0,97   1         

N 02.02-III BYT 82,59 45 III.   10 0,97    1         
N 02.03/N03-I NÚC 25,28 4,5 I. 5 2 0,97 0,66 1 1 0,9 0,173 0,195 

3NP 
N 03.01-III BYT 76,92 45 III.   10 0,97    1         
N 03.02-III BYT 73,44 45 III.   10 0,97    1         
N 03.03-III SKLAD 6,02 45 III.   10 0,97    1         

 
Požární odolnost stavebních   konstrukcí  
 

Konstrukce Požadavek Skutečnost 
Spln ění 
požadavku 

Obvodové zdivo+požárně 
dělící stěny PTH 30 P+D 
požárně dělící kce PP, III. SPB 

REI 60 DP1 - vnější 
REW 60 DP1 - 
vnitřní REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Obvodové zdivo+požárně 
dělící stěny ŽB monolit 300 
mm 
požárně dělící kce PP, III. SPB 

REI 60 DP1 - vnější 
REW 60 DP1 - 
vnitřní REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Obvodové zdivo+požárně 
dělící stěny PTH 30 P+D 
požárně dělící kce NP, III. 
SPB 

REI 45  - vnější 
REW 45  - vnitřní REI 180 DP1 VYHOVUJE 
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Obvodové zdivo+požárně 
dělící stěny PTH 30 P+D, 
požárně dělící kce posledního 
NP, III. SPB 

REI 30  - vnější 
REW 30  - vnitřní REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Stěna mezi objekty v PP 
ŽB monolit 300 mm REI 60 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Stěna mezi objekty v NP 
PTH 30 P+D REI 60 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

příčky uvnitř PÚ EI / EI 180 DP1 VYHOVUJE 

Požární strop PP 
ŽB monolit deska tl. 200 mm REI 60 DP1 REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Požární strop NP 
ŽB monolit deska tl. 200 mm REI 45  REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Požární strop poslední NP 
požární SDK zavěšený 
podhled EI 30  EI 90 DP1 VYHOVUJE 
Požární uzávěry otvorů v 
požárních  
stěnách v PP - plastové okna, 
dveře,dřevěné dveře vstupní 

EI - vnější 
EW - vnitřní 
30 DP1 dle požadavku VYHOVUJE 

Požární uzávěry otvorů v 
požárních  
stěnách v NP - plastové okna, 
dveře, dřevěné dveře vstupní 

EI - vnější 
EW - vnitřní 
30 DP3 dle požadavku VYHOVUJE 

Požární uzávěry otvorů v 
požárních  
stěnách v posledním NP - 
plastové okna, dveře, dřevěné 
dveře vstupní 

EI - vnější 
EW - vnitřní 
15 DP3 dle požadavku VYHOVUJE 

nosné kce střechy-vazníky G-
nail R30   VYHOVUJE 

schodiště-ŽB monolit deska REI 15 DP3 REI 90 DP1 VYHOVUJE 

střešní plášť - plechová krytina A1-A2, 15    VYHOVUJE 

minerální izolace+úprava Etics tř. B A1 VYHOVUJE 
Těsnění prostupů 
protipožárním tmelem 
nebo manžetou EI (t) dle požadavku VYHOVUJE 
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7.   Závěr 
 
Při výstavbě je nutné dodržovat veškeré technologické pravidla použitých výrobků a systémů a platné 
ČSN. Spáry mezi nestejnorodými materiály, u nichž by se mohli po zatvrdnutí omítky tvořit trhliny 
opatřit bandážemi, rabicovým pletivem nebo jinak zajistit. Před předáním staveniště investor zajistí 
vytýčení stávajících podzemních vedení. O tomto vytýčení, případně požadavcích na ochranu těchto 
vedení je nutno provést záznam do stavebního deníku ve smyslu ustanovení „O geodetických pracích 
ve výstavbě“. V místě křížení jednotlivých tras vedení výkop provádět ručně na vzdálenost stanovenou 
správcem vedení. Zákresy tras stávajících vedení v koordinační situaci neslouží k jejich vytyčení. 
Vytyčení je nutno objednat u správců jednotlivých sítí. Při provádění prací je nutné dodržovat zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, 01/2013 Vypracovala : Bc. Lenka Kozůbková
 



ZÁVĚR: 

Tuto práci jsem zpracovávala na základě svých vlastních úvah a znalostí s použitím veškerých 
potřebných norem a projektových podkladů jednotlivých výrobců. Všechny své postupy jsem 
svědomitě konzultovala se svými vedoucími. 

Mým záměrem bylo navrhnout esteticky pěkný bytový dům na reálné parcele a s reálnými požadavky 
investora. Za tímto účelem jsem našla Lokalitu v Uherském Brodě, kde se nově staví domy 
podobného typu. Přejala jsem tedy jejich požadavky a navrhla na to svou vlastní verzi. Využila jsem 
k tomuto účelu zcela možnosti dané parcely, a tak vznikl projekt mého terasového bytového 
dvojdomu, zasazeného do svahu. 

 



SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ: 

Specializace z betonových konstrukcí: 

ČSN EN 1990 (730002) 

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-3 (730035) 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-1 (730035) 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 
zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-4 (730035) 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 (731201) 

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 
 

Specializace z  geotechniky  
 
ČSN 73 0037 (730037) 

Zemní tlak na stavební konstrukce 
 

Normy z pozemního stavitelství pro navrhování budov : 

ČSN 73 4301 (734301) 

Obytné budovy 
Vyhláška č. 369/2001 Sb.  
O obecných technických požadavcích užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. 
O obecně technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 73 4130 (734130) 

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN P 73 0600 (730600) 

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
 

ČSN P 73 0606 (730606) 

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 

ČSN 73 6114 (736114) 

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

ČSN 73 0601 (730601) 

Ochrana staveb proti radonu z podloží 
 

Požární bezpe čnost staveb  
 
ČSN 73 0802 (730802) 

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 730833 
Budovy pro bydlení a ubytování 
Vyhláška 23/2008  
O technických podmínkách požární ochrany staveb 

 



Denní osv ětlení  
 
ČSN 73 0580-1 (730580) 

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
 

ČSN 73 0580-2 (730580) 

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
 

 

Tepelná technika  
 
ČSN 73 0540-2 (730540) 

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 (730540) 

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
 

ČSN 73 0540-4 (730540) 

Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
 
Akustika 
 
ČSN 730532 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků 
 
Opory 
 
Nauka o pozemních stavbách – modul M01, Jarmila Klimešová 
 
Internetové podklady od výrobc ů 

http://www.rockwool.cz/ 
http://www.lindabstrechy.cz 
http://www.wienerberger.cz/ 
http://www.schoeck-wittek.cz 
http://www.schlueter.cz/ 
http://www.ferona.cz/cze/index.php 
http://www.aco.cz 
http://www.puren.com 
http://www.knauf.cz/ 
http://www.inoutic.cz 
http://www.cemix.cz/ 
http://www.protherm.cz/ 
http://www.schiedel.cz/ 
… 
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