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Abstrakt 

Předmětem předkládané bakalářské práce je zpracování návrhu bytového domu 

s hromadnou garáží ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným 

tématem souvisí. Objekt se bude nacházet ve městě Bystřice pod Hostýnem, bude 

částečně podsklepený s 3 nadzemními podlažími. Terén na stavební parcele rovný bez 

sklonu. Objekt bude proveden ze zděného systému POROTHERM s kontaktním 

zateplovacím systémem, bude mít vazníkovou střechu. Při návrhu byl hlavně kladen 

důraz na funkčnost, dispozici a architektonickou stránku užívání bytového domu. 

 

Klí čová slova 

Bytový dům s hromadnou garáží, projektová dokumentace, stavební parcela, zděný 

systém POROTHERM, vazníková střecha. 

  

  

Abstract 

 The aim of my bachelor thesis is a project of a new block of flats with a joint large-

scale garage. The project is created in form of project documentation including all 

problems and related issues. The building is situated in Bystřice pod Hostýnem. The 

building is partly basement with three above-ground floors and it is built from brick 

system POROTHERM with contact insulation. The construction has roof with roof 

trusses. Concerning house-building plot, terrain is flat without any inclination. This 

project is primarily focused on functional, disposal and architectural aspects of block of 

flats.  
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1 Úvod 
Řešení této bakalářské práce je projekt pro novostavbu nízkopodlažního bytového 

domu. Rozhodl jsem se pro vypracování tohoto tématu, protože mi toto téma přišlo jako 

celkem zajímavé. Celý objekt sem ještě vylepšil o podzemní garáž v suterénu. Cílem 

bylo najít vhodné provozní spojení bytového domu a podzemní garáže. 

Objekt obsahuje jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. V suterénu se nachází 

garáž pro osobní automobily. Zastřešení rodinného domu je řešeno dvěma sedlovými 

dvouplášťovými střechami.  

Pro zdící systém jsem zvolil zdící systém POROTHERM, který díky velkému 

sortimentu, dostupnosti výrobků a jednoduchosti řešení detailů se jevil jako 

nejvhodnější.  
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A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

jedná se o novostavbu nízkopodlažního bytového domu  včetně napojení na dopravně 

technickou infrastrukturu. 

b) Místo stavby 

Stavba na p.č. 1978/5 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem – město. 

c) Předmět dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení.  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Stavebník 

Koutná Alena, Bělidla 1187, 76861 Bystřice pod Hostýnem  

 

 A.1.3Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) Zpracovatel 

Petr Koutný, Slavkov pod Hostýnem 72, Bystřice pod Hostýnem, 768 61  

 

Seznam vstupních podkladů 
Projektová dokumentace pro stavební povolení, katastrální mapa. 

 

A.3 Údaje o území  
 

a) Rozsah řešeného území 

Jedná se o novostavbu nízkopodlažního bytového domu na stavební parcele číslo 

1978/50. Na daném území se v současné době nenachází žádné stávající objekty. Daná 

parcela je v současnosti využívána jako orná půda. Při návrhu byly respektovány 

podmínky územního plánu Bystřice pod Hostýnem.  

b) Ochrana území 

Parcela 1978/50 není součástí  památkové oblasti a nejsou na ni žádné další právnické 

vazby..  

c) Odtokové poměry 

Stavbou nebudou narušeny odtokové poměry v daném území. 



d) Údaje o souhlasu s územně plánovací dokumentací 

Stavba splňuje všechny podmínky související s územně plánovací dokumentací. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, regulačním plánem  

Na území výstavby není v současnosti vydán regulační plán. K provedení stavby bude 

zapotřebí územní rozhodnutí.  

f) Dodržení požadavků na využití území   

Jsou dodrženy požadavky na novostavbu bytového domu v dané lokalitě. Projektová 

dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. 

g) Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů   

Požadavky dotčených orgánů byly splněny na základě jednotlivých vyjádření, které jsou 

přílohou dokumentace.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly provedeny žádné výjimky. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nebylo čerpáno ze žádných investic.  

j) Seznam pozemků dotčených stavbou  

Stavební parcela vznikla sloučení několika částí dílčích parcel. 

Parcelní číslo: 1978/1  
Obec: Bystřice pod Hostýnem [588393]  
Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem [617113]  
Číslo LV: 60000  
Výměra [m2]: 4574  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Druh pozemku: orná půda  
Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 
Podíl 
Česká republika,    
Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Podíl 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 2   
Způsob ochrany nemovitosti 
Název 
zemědělský půdní fond  



Seznam BPEJ 
BPEJ  Výměra 
64602 2801  
61300 1773  
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
 
Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí  
 
Parcelní číslo: 1978/38 
Obec: Bystřice pod Hostýnem [588393] 
Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem [617113]  
Číslo LV: 3155  
Výměra [m2]: 2065  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Druh pozemku: orná půda  
Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 
Podíl 
Grygarová Jiřina Ing., Tř. Legií 1611, 76861 Bystřice pod Hostýnem   
Způsob ochrany nemovitosti 
Název 
zemědělský půdní fond  
Seznam BPEJ 
BPEJ Výměra 
64602 1500  
61300 565  
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy 
Typ 
Změna číslování parcel 
 
Parcelní číslo: 1978/36⇗  
Obec: Bystřice pod Hostýnem [588393]  
Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem [617113]  
Číslo LV: 2019  
Výměra [m2]: 2127  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Druh pozemku: orná půda  
Vlastnické právo 
Podíl 



Ejem Milan, Jezdecká 3207/12, 79601 Prostějov   
Způsob ochrany nemovitosti 
Název 
zemědělský půdní fond  
Seznam BPEJ 
BPEJ Výměra 
64602 1653  
61300 474  
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy 
Typ 
Změna číslování parcel 
 
1978/35 
Obec: Bystřice pod Hostýnem [588393] 
Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem [617113]  
Číslo LV: 10001  
Výměra [m2]: 1603  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Druh pozemku: orná půda  
Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 
Podíl 
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem   
Způsob ochrany nemovitosti 
Název 
zemědělský půdní fond  
Seznam BPEJ 
BPEJ Výměra 
64602 1136  
61300 467  
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
 
Parcelní číslo: 1978/7⇗  
Obec: Bystřice pod Hostýnem [588393]⇗  
Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem [617113]  
Číslo LV: 10001  
Výměra [m2]: 1142  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Způsob využití: jiná plocha  



Druh pozemku: ostatní plocha  
Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 
Podíl 
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem   
Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva 
Typ 
Věcné břemeno (podle listiny)  
Jiné zápisy 
Typ 
Změna výměr obnovou operátu  
Změna číslování parcel 
 
A.4 Údaje o stavbě  
 

a) Stavba 

Projektová dokumentace řeší novostavbu nízkopodlažního bytového domu se s jedním 

podzemním podlažím a z levé části se dvěma nadzemními podlažími a v pravé části se 

třemi nadzemními podlažími.   

b) Účel užívání 

Jedná se o objekt s účelem pro trvalé bydlení. Zároveň je v suterénu navržena hromadná 

garáž pro parkování 5 osobních automobilů obyvatel. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) Údaje o ochraně 

Objekt nespadá do památkových objektů a není nijak právně omezen.  

e) Údaje o technických požadavcích 

Jsou splněny všechny technické požadavky, které jsou požadovány dle platných 

technických norem. V souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na 

stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se 

týkají navrhované stavby. Bytový dům není řešen jako bezbariérový, je ovšem 

bezbariérově napojen na okolní zástavbu a dopravní infrastrukturu.   

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 



Požadavky dotčených orgánů byly splněny v souladu s jednotlivými vyjádřeními.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly provedeny žádné výjimky. 

h) Návrhové kapacity 

Zastavěná plocha objektu je 418,2 m2. Obestavěný prostor je 4440 m3. Užitná plocha 

1464,6 m2.   

i) Základní bilance 

- Odhad množství splaškových vod a odhad bilance spotřeby vody  

Dle vyhlášky 120/2011 Sb. Pro obytnou část s navrženým počtem lidí 20 – 75 m3 za 

rok. Veškeré splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace, která je v dané 

oblasti zřízena.  

- Odhad množství dešťových vod 

Pro střechu je odhad Qr = 4,7 l/s pro plochu střechy 554 m2. Veškerá dešťová voda bude 

svedena do sdružené kanalizace obce. 

- Bilance vstupních energií  

Pro budovu byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy. 

j) Předpoklady výstavby 

Lhůta výstavby – 24 měsíců 

Zahájení červen 2014 

k) Orientační náklady 

Počet domů: 1 

Počet bytových jednotek: 5 

Orientační cena: 22.250.000 kč 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO.01 – Novostavba bytového domu 

SO.02 – Příjezdová komunikace  

SO.03 – Zpevněné komunikace pro pěší 

SO.04 – Parkoviště pro osobní automobily 

SO.05 – Vodovodní přípojka 

SO.06 – Kanalizační přípojka 

SO.07 – Přípojka NN 



SO.08 – Horkovodní přípojka 

SO.09 -  Terénní a sadové úpravy 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika pozemku 

Stavební parcela č. 1978/50 se nachází v k.ú. Bystřice pod Hostýnem – město. Jedná 

se o mírně svažitý terén směrem k západu s nadmořskou výškou pohybující se okolo 

329,000 m n. m. Pozemek bude technicky napojen na ulici Pod Zábřehem.. Pozemek je 

na katastru veden jako orná půda, nespadá do žádné památkové zóny a nevztahují se na 

něj žádná další omezení. Pozemek a okolní zástavba je dle územního plánu města 

Bystřice pod Hostýnem určen pro zástavbu bytovými a polyfunkčními domy. Vytyčení 

stavby bude provedeno dle výkresu C2 Podrobná situace, kde je vyznačeno vytyčovací 

schéma.  

b) Provedené průzkumy 

V místě stavby byl proveden průzkum radonového rizika, které bylo stanoveno na 

jako nízké. Průzkum únosnosti základové půdy nebyl nutný, jelikož okolní stavby 

vykazují jednoduché základové poměry. 

c) Ochranná pásma 

V okolí stavební parcely se nenachází žádné ochranné pásma, omezující funkci 

pozemku. Stavba se pouze nachází v blízkosti zastavěné oblasti bytovými domy a vedle 

domu pro seniory a je tedy nutné, aby stavba neohrožovala svým užíváním okolní 

zástavbu, což je splněno. 

d) Poloha k záplavovému území 

Stavební parcela se nenachází v blízkosti žádného vodního toku a tudíž nespadá do 

záplavového území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby 

Při stavbě rodinného domu budou eliminovány negativní vlivy na okolí stavby. 

Staveniště bude oploceno, práce budou probíhat ve vymezené pracovní době a to od 

7:00 do 17:00.  Bude maximální možnou měrou snížen hluk při provádění stavby. Při 

stavbě nevznikne žádné větší omezení okolní zástavby ani dopravní infrastruktury a 

veškeré zařízení stavby bude na pozemku investora.  

f) Požadavky na sanace, demolice 

Nejsou stanoveny žádné požadavky. Stavební parcela je v současnosti využívána 

jako orná půda a nenachází se na ní žádné objekty ani stromy nebo křoviny.  



 

g) Požadavky na zábory zemědělského fondu  

Stavební parcela je vedena jako orná půda a nespadá tedy do záborů zemědělského 

půdního fondu.  

h) Územně technické podmínky  

Dopravní infrastruktura – příjezd k objektu je řešen z veřejné komunikace 

s možností stání automobilů podél příjezdové komunikace, popřípadě je zde možnost 

parkování osobních automobilů v hromadné garáží v suterénu. 

Technická infrastruktura – vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovodní 

řad s vodoměrem umístěným na pozemku investora ve vodoměrné šachtě. Připojení 

elektrické energie je provedeno prostřednictvím podzemního vedení kabelem. 

Elektroměrná skříň umístěna na hranici pozemku v v elektroměrném sloupu. Odpadní a 

dešťové vody budou svedeny do sdružené veřejné kanalizace. Objekt bude napojen 

horkovodním potrubím na centrální kotelnu přilehlého sídliště.  

ch) Věcné a časové vazby  

Před zahájením stavby bude provedeno osazení provizorního připojení na elektrickou 

síť s dočasným měřením z důvodu zásobování elektrickou energií při stavebních 

pracích. Bude provedeno vyvedení  vodovodní přípojky pro potřebu vody při stavbě 

v místě vodoměrné šachty.  

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívaní stavby, kapacity 
 

Stavba bude sloužit jako objekt pro trvalý pobyt lidí. K trvalému bydlení je 

zřízena garáž s příjezdem z veřejné komunikace. Část v prvním nadzemním podlaží, kde 

se nachází zubní ordinace, bude sloužit ke zdravotnickým účelům. Pro pacienty je 

možnost parkovaní na pozemku před objektem. Zastavěná plocha objektu je 250,01 m2. 

Obestavěný prostor je 1613,83 m3. Užitná plocha 429,59 m2.   

 

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení 
  
a) Urbanismus  



Pro daný pozemek není vydán regulační plán. Urbanistické a architektonické řešení 

plně respektuje okolní zástavbu typickou pro okolní rodinné domy.  

 

 

a) Architektonické řešení  

Záměrem investora bylo postavit nízkopodlažní bytový dům. se : Bytový dům je 

řešen z části jako 3. Podlažní a z části jako 4. Podlažní s 5 bytovými jednotkami a 

podzemní garáží pro parkování 6 osobních automobilů. Hlavní vstup do objektu je 

situován z jižní strany, stejně tak jako vjezd do garáže pro osobní automobily. Jako 

hlavní komunikační prostor bytového domu bylo navrženo dvouramenné, pravotočivé 

schodiště. V suterénu se nachází v levé části objektu hromadná garáž, v pravé části 

objektu se pak nachází výměníková stanice pro vytápění, dále kolárna a kočárkárna, 

sušírna prádla a nakonec sklepní boxy samostatné pro každý byt. V nadzemních 

podlažích se na každém podlaží se 2 bytové jednotky se vstupy z hlavních podest 

schodiště, v posledním nadzemním podlaží se nachází pouze jedna bytová jednotka 

v pravé části domu. Střešní konstrukce jsou řešeny jako 2 samostatné sedlové střechy s 

hlavním hřebenem mírně odkloněným o osy přiléhající komunikace. Tento bytovým 

dům není řešený jako bezbariérový. Před objektem je zřízeno samostatné parkoviště pro 

6 osobních vozidel pro návštěvy. Z toho 2 jsou řešeny pro osoby s omezenou 

pohybovou schopností. 

Barevnost bytového domu je laděna do světlých barev. Fasáda je rozdělena do 

několika prvků z nichž jedny jsou barvy perlově bílé (odstín S 1505-Y20R) a druhé jsou 

barvy kávově hnědé (odstín S 3010-Y40R). Soklové zdivo a vstupní prostor jsou 

obloženy červenými cihelnými pásky (odstín RAL 3004). Výplně otvorů jsou v barvě 

dub zlatý. Klempířské výrobky (okapy, svody a parapety) jsou laděny do barvy tmavě 

hnědé (odstín RAL 8014). Zábradlí na lodžiích a větrací samoodtahové hlavice mají 

nerezovou úpravu. Střešní krytina Lindab Goodlock je barvy tmavě hnědé (odstín RAL 

8055. Podbití a veškeré dřevěné prvky jsou natřeny lazurovacím lakem s odstínem 

oregonská pinie. 

 



B.2.3 Celkové provozní řešení stavby  
 
Stavba je řešena z části jako 3 podlažní a z části jako 4 podlažní, celý objekt je 

podsklepen. Vstup do domu je řešen jako společný pro všechny byty. Za vstupními 

dveřmi následuje zádveří s vyrovnávacím schodištěm do úrovně 1 NP, toto zádveří je 

od schodišťového prostoru odděleno dveřmi. Jako hlavní svislý komunikační prostor je 

navrženo dvouramenné, pravotočivé schodiště. Po tomto schodišti je možné se vydat do 

suterénu, kde se nachází již zmiňovaná garáž, dále se v suterénu nachází výměníková 

stanice pro vytápění celého bytového domu, sušárna na prádlo, kolárna s kočárkárnou a 

sklepní boxy. Každá bytová jednotka má samostatný sklepní box. V každé bytové 

jednotce je za vstupními dveřmi spojovací chodba s vestavěnými skříněmi pro zvětšení 

ložného prostoru. Z chodby je možno pokračovat do šatny, dále pak do koupelny a 

samostatného WC, dětských (popřípadě hostinských) pokojů, kuchyně a obývacího 

pokoje. Kuchyně jsou řešeny dohromady s jídelnou a jsou propojeny průchodem 

s obývacím pokojem. Každý byt má lodžie, které jsou orientované na jižní popřípadě 

jihovýchodní stranu. Z obývací pokoje lze projít do poslední místnosti a to do ložnice. 

Plochy okenních otvorů splňují požadavek na oslunění obytné místnosti a to minimálně 

1/10 plochy dané místnosti. Místnosti jako kuchyň, obývací pokoj a dětské pokoje jsou 

orientovány na jižní stranu, ložnice a hygienická zařízení jsou orientovány severně. 

 

B.2.4 Bezbariérové řešení   
Objekt jako takový není řešen jako bezbariérový. Bytový dům je bezbariérově 

napojen na okolní zástavbu a infrastrukturu. Pro tělesně postižené byly zbudovány na 

venkovním parkovišti dvě vyhrazená místa. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání   
Pro objekt bytového domu s  nevyplývají žádné speciální požadavky, pouze ty, které 

jsou nutné k provozu. U podzemní garáže také nejsou žádné speciální bezpečností 

požadavky.  

        

B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení  



Stavba bytového domu je řešena současnými moderními nejméně náročnýmy 

nenáročnými metodami tj. monolitické základy, keramické zdivo, sedlová střecha 

s dřevěnými vazníky, podrobně řešeno v projektové dokumentaci. Vnější plochy tj. 

příjezdová  komunikace a vjezd do garáže jsou řešeny povrchem z živičných hmot 

(asfaltem) s podložím z kameniva (nerozebíratelná konstrukce). Komunikace pěší 

dlážděné jsou vytvořeny ze zámkové dlažby uložené do kameniva frakce 4-8 mm (plně 

rozebíratelná konstrukce) 

 

 

b) Konstruk ční a materiálové řešení  

 

Výkopy 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,35 m. ornice bude 

uložena v severní části stavební parcely pro konečné terénní úpravy. Výkopové práce 

budou prováděny strojně s následným ručním dočištěním základových spar. Zemina 

bude odvezena na externí skládku, kde bude uložena po dobu stavby a pak použita na 

zhutněné zásypy a obsypy. 

 

 

Základy 

Objekt je založena na základových pasech z prostého betonu C 16/20 XC1. Šířka 

základového pasu pod obvodovými stěnami je 0,7 m a pod středně nosnými stěnami je 

0,6 m. Výška základového pasu byla zvolena  0,5 m. Z důvodu uvolnění dispozice byly 

v garáži navrženy železobetonové monolitické sloupy, pod kterými jsou projektovány 

betonové patky z prostého betonu. Rozměr těchto patek je  1,6x1,6 m, výška je 1,3 m. 

Základové desky jsou betonovány na zhutněnou pláň s štěrkopískovým podsypem tl. 

100 mm. Základová deska pod technickým zařízením bytového domu je taktéž z betonu 

C 16/20 s vloženou KARI sítí 150/150/6. Tloušťka této konstrukce je 150 mm. Pod 

hromadnou garáží byla navržena základová deska z betonu C 20/25 XC 1 tl. 200 mm, 

vyztužená KARI sítí 120/120/6. Hloubka základové spáry pod betonovými pasy je – 

1,995 m pod původním terénem. Hloubka základové spáry patek je – 2,730 m pod 

upraveným terénem. 



  

Svislé konstrukce 

Celý objekt je navržen v kompletním systému Porotherm. Obvodové zdivo je 

z cihelných tvárnic Porotherm 50 Hi, tl. 500 mm. Středně nosné zdivo z bloků 

Porotherm 30 Profi, tl. 300 mm. Nenosné zdivo příčkové z cihelných bloků Porotherm 

11,5 Profi, tl. 125 mm. Všechno zdivo je zděno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi, 

která má pevnost 10 MPa. V hromadné garáži z důvodu uvolnění dispozice byl 

navrženy 2 již zmiňované železobetonové sloupy 300x300 mm z betonu C 30/37 XC1, 

a 8 φ R16 a třmínků φ R6 z oceli B550B. 

Vodorovné konstrukce 

Nad otvory ve zdech jsou použity Porotherm překlady 7 v nosných zdech a 

Porotherm 11,5 nad otvory v příčkách. Pod nosnými zdmi v 1 NP na garáží byly 

navrženy železobetonové průvlaky 300x400 mm z betonu C 30/37 XC1, a 5 φ R16 a 

třmínků φ R6 z oceli B550B. Stropní konstrukce je Navržena v systému Porotherm 

z Nosníků POT 190 a keramických stropních vložek Miako. Celá tato skladba bude 

zmonolitněna nadbetonávkou z betonu C 20/25 XC1 s vloženou KARI sítí 150/150/6, 

z oceli B550B . Osová vzdálenost nosníků je 500 a 625 mm (viz výkres skladby 

stropních konstrukcí). Celková tloušťka stropní konstrukce je 290 mm.  

 

 Střechy 

Střešní konstrukce byly navrženy jako 2 sedlové střechy se sklonem 20°. Hlavní 

hřeben střechy je od osy komunikace mírně odkloněn. Střecha je navržena jako větraná 

dvouplášťová konstrukce. Větrání je zajištěno přívodními otvory v podbití rozměrů 

350x350 mm krytých mřížkou a odvodem pomocí větrací samoodtahových hlavic VIV 

12/300. Nosná konstrukce střechy je navržena z dřevěných vazníků, tvořených 

dřevěnými prvky profilu 50/70 až 50/150 mm z jehličnatého dřeva pevnosti C20, 

spojovaných deskami s prolisovanými trny Gang-Nail, vazníky jsou ztuženy podélným 

zavětrováním z prvků profilu 60/100.. Nad schodištěm je navržen novodobý krov 

s kleštinami ze stejného třídy dřeva. Krokve jsou dimenzovány na rozměr 100/160, 

pozednice profilu 220/140, střední vaznice profilu 160/200 a kleštiny profilu 80/160. Na 

nosné prvky bude položena pojistná hydroizolace Dupont Tyvek solid a laťování pod 

krytinu kontralatěmi a latěmi ze dřeva pevnosti C 20 a rozměrů 60/40 mm. Rozteč 



laťování 320 mm. Střešní krytiny je navržena z profilovaných plechových šablon 

Lindab Goodlock. Okapy a svody jsou taktéž v systému Lindab. Svody jsou φ 120 mm 

a podokapní žlab r.š. 330 mm. 

  

Izolace proti vodě 

Z důvodu osazení objektu nad HPV bude hydroizolaci proti zemní vlhkosti tvořit 

jeden asfaltový pás Elastek 40 Mineral, který splňuje požadavky. Hydroizolaci tepelné a 

zvukové vrstvy ve skladbách podlah bude tvořit taktéž 1 pás Elastek 40 Mineral. 

  

 

Tepelné izolace 

Objekt nebude opatřen vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Stropy nad 

posledním NP budou tvořit lehké zavěšené sádrokartonové podhledy s tepelnou izolací 

Orsil Domo Komfort tl. 2x160 mm. Podlahy nad suterénem budou z důvodu vyhovění 

na prostup tepla konstrukcí vybaveny tepelnou izolací orsil EPS 60 S< tl. 60 mm. Do 

překladů a železobetonových věnců bude vložena tepelná izolace Isover EPS 100 . 

z důvodu vylehčení obvodové konstrukce v lodžiích, jsou tyto konstrukce navrženy 

z tvárnic Ytong lamba P2- 200, opatřené tepelnou izolací Isover EPS 200 mm. 

 

 Podlahy 

Návrhy všech skladeb podlah jsou obsaženy a popsány ve výpisu skladeb 

podlah, popřípadě v příslušných řezech objektem. 

 

 Povrchové úpravy 

Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou uveden ve výpisu podlah obecně se 

jedná o keramickou dlažbu, laminátovou podlahu a vinylové dílce. Obklady 

v koupelnách a WC jsou keramické od firmy Rako.  Omítky jsou navrženy v systému 

Baumit jako 2 vrstvé (jádro a štuk). Vnější omítky jsou z tenkovrstvých omítek Ceresit 

CT 60-64 s opatřeny silikátovou probarvenou strukturovanou omítkou Weber, střední 

zrnitosti. Soklové zdivo a vchodový prostor je opatřen obkladem z cihelných pásků. 

 

 Výplně otvorů 



Interiérové dveře v suterénu budou osazeny do ocelových typových zárubní. 

Dveře směřující do garáže musí být kouřotěsné. Zárubně v obytných buňkách jsou 

dřevěné obložkové. Vstupní dveře do bytů jsou opatřeny bezpečnostním 6 bodovým 

zamykáním. Popis a barevnost dveří a zárubní jsou uvedeny ve výpisu truhlářských 

výrobků. Vnější okna jsou plastová, sedmikomorová Inoutic Prestige s izolačním 

trojsklem. Okna budou kotvena do ostění.  

Při montáži veškerých výrobků bydou dodrženy technologické postupy jednotlivých 

výrobců a dodavatelů. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 

za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Projektant nenese zodpovědnost za 

použití jiných než předepsaných materiálů. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) Technické řešení  

Na danou stavbu je nutné navrhnout projekt od odborníka  TZB, který bude proveden 

autorizovaným inženýrem v daném oboru.  

b) Výčet technických a technologických řešení  

 Technologická zařízení – výměníková stanice vytápění 

  

 

B.2.8 Požární řešení  
 

Požárně bezpečnostní řešení viz. samostatná příloha proj. dok. Stavba je  

navržena dle platných předpisů a norem. Podle normy stavba spadá pod objekty skupiny 

OB2 a splňuje následující požadavky: zachování nosnosti a stability konstrukce po 

určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na 

sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu 

jednotek požární ochrany.  

 



B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

Vnější obvodové konstrukce jsou navrženy dle platných norem a porovnány 

s normovými hodnotami v normě CSN 730540 – 2:2011 + Z1:2012. Veškeré výpočty a 

postupy viz. složka 06 – stavební fyzika.  

b) Energetická náročnost stavby  

Pro navrhovaný projekt byl vytvořen energetický štítek náročnosti budovy. Ukazatel je 

vypracován podle současně platných norem a stavba byla zařazena do třídy B – úsporná. 

Výpočet a zatřídění viz. složka 06 – stavební fyzika.   

c) Posouzení alternativních zdrojů  

U stavby nebyly uvažovány žádné alternativní zdroje. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 

Větrání 

Větrání objektu bude zajištěno přirozeným větráním okenními otvory.  

Vytápění 

Vytápění je uvažováno pomocí soustavy otopných těles. Vytápění celého objektu je 

napojeno přes výměníkovou stanici na centrální kotelnu pro přilehlé sídliště. Podrobný 

návrh vytápění bude vypracován projektantem v oboru vytápění. 

Zásobování vodou 

Voda bude připojena z místního veřejného vodovodu, který je veden v blízkosti 

pozemku investora. Rozvody pitné vody v objektu budou v plastových trubkách DN 15 

a budou  vedeny ve drážkách.  

Odpady 

Při provozu objektu vznikají odpady. Odpady budou ukládány do určených nádob a 

kontejnerů, které jsou umístěny na odstavném místě u přístupové komunikace. 

Vlivy stavby na okolí 

Vibrace – provoz bytového domu nevykazuje žádné vibrace 

Hluk – hlučnost objektu je omezena obvodovými konstrukcemi, při běžném užívání 

stavby nevznikají žádné nadlimitní hodnoty hluku. 



Prašnost – příjezdová komunikace je z asfaltového povrchu a objekt při provozu nebude  

zvyšovat limity prašnosti v okolním prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před radonem  

Radonové riziko bylo stanoveno jako nízké, tudíž není nutné realizovat  speciální 

opatření. Při nízkém radonovém riziku postačí jako izolace běžné asfaltové pásy SBS 

modifikované.   

b) Ochrana před bludnými proudy  

Měřením nebyly zjištěny žádné rizika. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

Na pozemku nebyla zaznamenána seizmická aktivita.   

d) Ochrana před hlukem  

Zařízení a spotřebiče umístěné v budově nevyvíjí nadměrné hodnoty hluku. Při 

navrhování stavby byly respektovány zásady navrhování akusticky dělících konstrukcí 

ve stavbách. Výsledná měřená vážená stavební neprůzvučnost, závisí na technologicky 

a konstrukčně správném provedení stavby. (pružné uložení příček, dilatační pásky 

konstrukce podlahy apod.) 

d) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, tudíž není nutno řešení protipovodňových 

opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa 

Vodovodní 

Připojovací místo k vodovodnímu řadu je v blízkosti stavebního pozemku. 

 Kanalizační 

Je uvažováno napojení na veřejnou sdruženou splaškovou kanalizaci.  

 Horkovodní vytápění 

Objekt je napojen na sousední centrální kotelnu pro přilehlé sídliště 

 Elektřina 



Elektřina je připojena na elektrické vedení v blízkosti pozemku. 

 

 

 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity 

Připojovací rozměry budou stanoveny pro extrémy spotřeb až při přesném výpočtu 

potřeby jednotlivých kapacit. Délky jednotlivých přípojek jsou stanoveny situaci a to na 

základě  polohy objektu.  

 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Pozemek je napojen na automobilovou infrastrukturu i pěší provoz. Při návrhu 

materiálů a rozměrů zpevněných ploch , bylo dbáno na zajištění bezpečnosti a 

plynulosti provozu. 

b) Napojení na stávající infrastrukturu 

Bude realizována jedna příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem a to na ulici Pod 

Zábřehem. Šířka této komunikace je 3,5 m. Podél této komunikace je navrženo 

parkoviště pro 6 osobních automobilů.  

c) Doprava v klidu 

Počet parkovacích míst – 6 míst na venkovním parkoviště ( z toho 2 řešena pro ZTP), 5 

parkovacích míst v hromadné garáži v suterénu bytového domu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Kolem objektu je řešen okapový chodník. Stavba je bezbariérově napojena na okolní 

chodníky a zástavbu. 

 

B.5 Řešení vegetace 
a) Terénní úpravy 

Pozemek je v mírně svažitém profilu. Na pozemku bude provedeno srovnání 

upraveného terénu kolem objektu ve vzdálenosti 3 m. Na terénní úpravy bude použita 

sejmutá ornice, která byla uskladněna na konci pozemku po dobu výstavby.  

b) Použité vegetační prvky 



Není předmětem řešení. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou navržena biotechnická opatření. 

 

 

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

Stavba nemá svým charakterem negativní vliv na životní. Splaškové a dešťové vody 

budou svedeny novým napojovacím místem na kanalizační přípojku do stávající 

sdružené kanalizace města. V průběhu stavebních prací je nutné provést taková 

opatření, aby okolí stavby nebylo nadměrně obtěžováno prachem, nečistotami a hlukem. 

V případě provádění prací se zvýšenou prašností bude prováděno kropení okolního 

prostoru. V případě znečištění veřejných ploch je nutné provést okamžité odstranění 

nečistot a případný  oplach vozovek a chodníků. Odpady vzniklé užíváním stavby 

budou tříděny a  ukládány do odpadových kontejnerů (popelnic) a likvidovány 

v možností dané lokality (svoz komunálního odpadu, odvoz na skládku).  

b) Vliv stavby na přírodu 

Stavba nemá negativní vliv na okolní zeleň 

c) Vlniv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt v bytového domu se nenachází ani nezasahuje do chráněných území 

d) Návrh zohledněných podmínek 

Nejsou navrženy.  

e) Navrhovana bezpečnostní pásma 

Nejsou navrženy.  

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
Stavba rodinného domu splňuje podmínky pro bezpečnou ochranu obyvatelstva 

pomocí zvoleného konstrukčního systému.   

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 



a) Potřeby a spotřeby rozhodujících energií 

Budou zpracovány z rozpočtu stavby, který spočítá realizační firma. Tyto potřeby 

jsou závislé na projektové dokumentaci 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště řešeno pomocí drenáži v podzemní části objektu, svedené do 

kanalizace.   

c) Napojení staveniště na stávající dopravně technickou infrastrukturu 

Staveniště napojeno na stávající komunikaci pomocí sjezdu, který bude po 

dokončení výstavby využit jako napojení příjezdové komunikace. Pro zásobování 

stavebním materiálem bude použita veřejná komunikace na ulici Pod Zábřehem. 

d) Vliv provádění stavby na okolí 

Stavba nemá negativní vliv svým rozsahem na okolí. Při stavebních pracích hrozí 

znečištění okolních ploch a zvýšení prašnosti. Případné negativní vlivy nesmí překročit 

povolenou hranici a musí být provedeno základní opatření (kropení proti prachu, očista 

stavebních strojů před vjezdem na veřejnou komunikaci, očištění veřejných 

komunikací).  

e) Ochrana okolí staveniště 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 

požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 

prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. 

nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku 

je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a čelit jejich 

účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. Je nutné dbát na to, aby byly 

odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady 

na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. Při 

vlastní stavební úpravě budovy nebude narušen veřejný zájem. Povinností realizační 

firmy je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se 

nepohybovat. 

f) Maximální zábory 

Prostor staveniště je dán rozsahem daného pozemku. Jednotlivé části pozemku, na 

kterých nebudou prováděny žádné práce, budou sloužit jako manipulační a skladovací 

plochy pro materiál. Odpadový materiál bude odvážen na skládku. 



 

g) Maximální produkované množství odpadů 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude 

součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude 

věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky 

uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, 

maziva, baterie, azbest apod. V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie 

"O" - ostatní odpad a kategorie 

170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále 

recyklovány. 

170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad: 

170 300 - asfalt, dehet, 

170 600 - izolační materiály 

h) Bilance zemních prací 

Na jižní sevrní pozemku bude ukládána ornice, která bude dále použita pro terénní 

úpravy. Maximální výška ložené ornice je 1,8 m. Přebytečná zemina, od výkopových 

prací podzemního podlaží, bude odvezena na určenou skládku mimo stavební parcelu.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi 

postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné 

zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emise hluku,(např. u stavebních strojů). Do vlastního řešeného území 

nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný 

významný krajinný prvek. Řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability). 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: 



Staveniště bude oploceno a řádně označeno, aby bylo zabráněno přístupu třetích osob 

do prostoru staveniště. Staveniště bude oploceno provizorním drátěným plotem o výšce 

min. 1,8 m a bude označeno u vstupu značkami zakazující vstup nepovolaných osob a 

vjezd vozidel mimo vozidla s povolením stavby. Během provádění stavebních prací 

musí být striktně dodržovány ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb. O 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, 

která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými 

prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je 

kvalifikovaní pracovníci. Při skladování materiálu nesmí docházet k ohrožení 

bezpečnosti pracovníků na staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a 

zajištěn celkový pořádek na staveništi. 

 

 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné další stavby. Stavba není řešena jako 

bezbariérová. Napojení stavby na okolí je řešeno bezbariérově pomocí ramp.  

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasně jednoduché 

dopravní značení upozorňující na probíhající práce na staveniště a upozorňující na 

výjezd vozidel ze staveniště. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Stavební práce nebudou probíhat za provozu. Provoz bude zahájen po dokončení 

a řádném zkolaudování stavby.  

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavební práce budou děleny na jednotlivé části podle postupu dohodnutém 

s vybraným zhotovitelem. 

Zahájení stavby červen 2014 

Dokončení stavby červen 2016 

Budou prováděny stavbyvedoucím průběžné kontroly a zapisovány do stavebního 

deníku. 
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

a) Technická zpráva: 
 

Účel objektu:  

Nízkopodlažní bytový dům s podzemní garáží. Kapacita pro ubytování jsou 4 

osoby na 1 bytovou jednotku. V bytovém domě se nacháchází 5 bytových jednotek, 

tedy kapacita maximálně 20 osob. V hromadné podzemní garáži je místo pro parkování 

6 automobilů. Objekt splňuje zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení přístupu 

k objektu a napojení na dopravní infrastrukturu. 

 

 Architektonické, výtvarné, materiálové  řešení: 

 Bytový dům je řešen z části jako 3. Podlažní a z části jako 4. Podlažní s 5 

bytovými jednotkami a podzemní garáží pro parkování 6 osobních automobilů. Hlavní 

vstup do objektu je situován z jižní strany, stejně tak jako vjezd do garáže pro osobní 

automobily. Jako hlavní komunikační prostor bytového domu bylo navrženo 

dvouramenné, pravotočivé schodiště. V suterénu se nachází v levé části objektu 

hromadná garáž, v pravé části objektu se pak nachází výměníková stanice pro vytápění, 

dále kolárna a kočárkárna, sušírna prádla a nakonec sklepní boxy samostatné pro každý 

byt. V nadzemních podlažích se na každém podlaží se 2 bytové jednotky se vstupy 

z hlavních podest schodiště, v posledním nadzemním podlaží se nachází pouze jedna 

bytová jednotka v pravé části domu. Střešní konstrukce jsou řešeny jako 2 samostatné 

sedlové střechy s hlavním hřebenem mírně odkloněným o osy přiléhající komunikace. 

Tento bytovým dům není řešený jako bezbariérový. Před objektem je zřízeno 

samostatné parkoviště pro 6 osobních vozidel pro návštěvy. Z toho 2 jsou řešeny pro 

osoby s omezenou pohybovou schopností. 

Barevnost bytového domu je laděna do světlých barev. Fasáda je rozdělena do 

několika prvků z nichž jedny jsou barvy perlově bílé (odstín S 1505-Y20R) a druhé jsou 

barvy kávově hnědé (odstín S 3010-Y40R). Soklové zdivo a vstupní prostor jsou 

obloženy červenými cihelnými pásky (odstín RAL 3004). Výplně otvorů jsou v barvě 



dub zlatý. Klempířské výrobky (okapy, svody a parapety) jsou laděny do barvy tmavě 

hnědé (odstín RAL 8014). Zábradlí na lodžiích a větrací samoodtahové hlavice mají 

nerezovou úpravu. Střešní krytina Lindab Goodlock je barvy tmavě hnědé (odstín RAL 

8055. Podbití a veškeré dřevěné prvky jsou natřeny lazurovacím lakem s odstínem 

oregonská pinie. 

Bytový dům je navržen se zděným příčným nosným systémem, který je navržen 

v systému Porotherm. Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm 50 HI tl. 500 mm, 

zděných na tenkovrstvou maltu, s prostupem tepla U=0,17 W/m2K, což splňuje 

doporučenou normovou hodnotu na obvodové stěny a to Un= 0,25 W/m2K, vážená 

laboratorní neprůzvučnost Rw= 43 dB, což také splňuje požadavek normy. Středně 

nosné zdivo bylo navrženo také z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi tl. 300 mm, 

zděných na tenkovrstvou maltu. Z důvodu oddělení bytových jednotek schodištěm není 

nutno posuzovat zdi na normové požadavky na neprůzvučnost mezibytových stěn. 

Vnitřní nenosné zdivo je navrženo taký v systému Porotherm a to z tvárnic Porotherm 

11,5 Profi tl. 125 mm, taktéž zděných na tenkovrstvou maltu. Na tyto příčky nejsou 

kladeny žádné speciální normové požadavky.  Výplně otvorů jsou plastová, 

sedmikomorová okna a dveře Inoutic Prestige s trojsklem, deklarovaný součinitel 

prostupu tepla U=0,9 W/m2K, což splňuje doporučenou hodnotu Un= 1,2 W/m2K. 

Stropní konstrukce je navržena taktéž v systému Porotherm a to z nosníků POT a vložek 

Miako s monolitickou nadbetonávkou z betonu C 20/25 XC1 s vloženou KARI sítí 

150/150/6, z oceli B550B . Celková tloušťka stropní konstrukce je 290 mm. Z důvodu 

že strop Porotherm nevyhovuje z hlediska tepelné ani kročejové neprůzvučnosti, budou 

podlahy nad suterénem opatřeny tepelnou izolací Isover EPS 60 S,  tl. 60 mm, aby byl 

splněn požadavek na prostup tepla nad nevytápěnou konstrukcí a to Un=0,60 W/m2K. 

Podlahy nad obytnými místnostmi budou opatřeny zvukouvou izolací Isover tl. 60 mm 

aby byla splněna kročejová neprůzvučnost. Strop nad posledním nadzemním podlažím 

je řešen jako lehký zavěšený sádrokartonový podhled z nosných profilů UD a CD a 

sádrokartonových desek Rigips RB (A), nad koupelnou a WC z impregnovaných desek 

RBI (H2). Tepelný prostup konstrukce bude splněn minerální vatou Orsil Domo 

Komfort tl. 2x160 mm. Tato skladba má hodnotu U=0,12 W/m2K, což splňuje 

doporučenou hodnotu Un=0,16 W/m2K. Základové konstrukce jsou pasy z prostého 

betonu třídy C 16/20, základové desky jsou betonovány na zhutněnou pláň 



s štěrkopískovým podsypem tl. 100 mm. Základová deska pod technickým zařízením 

bytového domu je taktéž z betonu C 16/20 s vloženou KARI sítí 150/150/6. Tloušťka 

této konstrukce je 150 mm. Pod hromadnou garáží byla navržena základová deska 

z betonu C 20/25 XC 1 tl. 200 mm, vyztužená KARI sítí 120/120/6.  Schodiště je 

navrženo jako 2x zalomená železobetonová deska z betonu C20/25 a oceli B500B. 

Schodiště je obloženo keramickým obkladem. Střešní konstrukce je navržena 

z dřevěných vazníků, tvořených dřevěnými prvky profilu 50/70 až 50/150 mm 

z jehličnatého dřeva pevnosti C20, spojovaných deskami s prolisovanými trny Gang-

Nail, vazníky jsou ztuženy podélným zavětrováním z prvků profilu 60/100.. Nad 

schodištěm je navržen novodobý krov s kleštinami ze stejného třídy dřeva. Krokve jsou 

dimenzovány na rozměr 100/160, pozednice profilu 220/140, střední vaznice profilu 

160/200 a kleštiny profilu 80/160. Střešní konstrukce je navržena jako dvouplášťová 

střecha s odvětráváním. Přívodní otvory jsou rozměru 350/350 mm umístěné v podbití. 

Odvod je řešen samoodtahovými hlavicemi VIV 12/300. Nad nosnou konstrukcí střechy 

je provedeno foliování střešní pojistnou folií Dupont Tyvek solid, na kterou je 

provedeno laťování ze střešních latí a kontralatí profilu 60/40. Rozteč laťování pod 

plechovou krytinu tedy 320 mm. Střešní krytina je navržena od systému Lindab 

Goodlock. 

 

Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby:  

 Stavba je řešena z části jako 3 podlažní a z části jako 4 podlažní, celý objekt je 

podsklepen. Vstup do domu je řešen jako společný pro všechny byty. Za vstupními 

dveřmi následuje zádveří s vyrovnávacím schodištěm do úrovně 1 NP, toto zádveří je 

od schodišťového prostoru odděleno dveřmi. Jako hlavní svislý komunikační prostor je 

navrženo dvouramenné, pravotočivé schodiště. Po tomto schodišti je možné se vydat do 

suterénu, kde se nachází již zmiňovaná garáž, dále se v suterénu nachází výměníková 

stanice pro vytápění celého bytového domu, sušárna na prádlo, kolárna s kočárkárnou a 

sklepní boxy. Každá bytová jednotka má samostatný sklepní box. V každé bytové 

jednotce je za vstupními dveřmi spojovací chodba s vestavěnými skříněmi pro zvětšení 

ložného prostoru. Z chodby je možno pokračovat do šatny, dále pak do koupelny a 

samostatného WC, dětských (popřípadě hostinských) pokojů, kuchyně a obývacího 

pokoje. Kuchyně jsou řešeny dohromady s jídelnou a jsou propojeny průchodem 



s obývacím pokojem. Každý byt má lodžie, které jsou orientované na jižní popřípadě 

jihovýchodní stranu. Z obývací pokoje lze projít do poslední místnosti a to do ložnice. 

Plochy okenních otvorů splňují požadavek na oslunění obytné místnosti a to minimálně 

1/10 plochy dané místnosti. Místnosti jako kuchyň, obývací pokoj a dětské pokoje jsou 

orientovány na jižní stranu, ložnice a hygienická zařízení jsou orientovány severně. 

 

 Bezbariérové řešení:  

Objekt jako takový není řešen jako bezbariérový. Bytový dům je bezbariérově 

napojen na okolní zástavbu a infrastrukturu. Pro tělesně postižené byly zbudovány na 

venkovním parkovišti dvě vyhrazená místa. 

  

Konstruk ční a stavebně technické řešení objektu a technické vlastnosti stavby :  

  

Výkopy 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,35 m. ornice bude 

uložena v severní části stavební parcely pro konečné terénní úpravy. Výkopové práce 

budou prováděny strojně s následným ručním dočištěním základových spar. Zemina 

bude odvezena na externí skládku, kde bude uložena po dobu stavby a pak použita na 

zhutněné zásypy a obsypy. 

 Základy 

Objekt je založena na základových pasech z prostého betonu C 16/20 XC1. Šířka 

základového pasu pod obvodovými stěnami je 0,7 m a pod středně nosnými stěnami je 

0,6 m. Výška základového pasu byla zvolena  0,5 m. Z důvodu uvolnění dispozice byly 

v garáži navrženy železobetonové monolitické sloupy, pod kterými jsou projektovány 

betonové patky z prostého betonu. Rozměr těchto patek je  1,6x1,6 m, výška je 1,3 m. 

Základové desky jsou betonovány na zhutněnou pláň s štěrkopískovým podsypem tl. 

100 mm. Základová deska pod technickým zařízením bytového domu je taktéž z betonu 

C 16/20 s vloženou KARI sítí 150/150/6. Tloušťka této konstrukce je 150 mm. Pod 

hromadnou garáží byla navržena základová deska z betonu C 20/25 XC 1 tl. 200 mm, 

vyztužená KARI sítí 120/120/6. Hloubka základové spáry pod betonovými pasy je – 

1,995 m pod původním terénem. Hloubka základové spáry patek je – 2,730 m pod 

upraveným terénem. 



 Svislé konstrukce 

  Celý objekt je navržen v kompletním systému Porotherm. Obvodové zdivo je 

z cihelných tvárnic Porotherm 50 Hi, tl. 500 mm. Středně nosné zdivo z bloků 

Porotherm 30 Profi, tl. 300 mm. Nenosné zdivo příčkové z cihelných bloků Porotherm 

11,5 Profi, tl. 125 mm. Všechno zdivo je zděno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi, 

která má pevnost 10 MPa. V hromadné garáži z důvodu uvolnění dispozice byl 

navrženy 2 již zmiňované železobetonové sloupy 300x300 mm z betonu C 30/37 XC1, 

a 8 φ R16 a třmínků φ R6 z oceli B550B. 

Vodorovné konstrukce 

Nad otvory ve zdech jsou použity Porotherm překlady 7 v nosných zdech a 

Porotherm 11,5 nad otvory v příčkách. Pod nosnými zdmi v 1 NP na garáží byly 

navrženy železobetonové průvlaky 300x400 mm z betonu C 30/37 XC1, a 5 φ R16 a 

třmínků φ R6 z oceli B550B. Stropní konstrukce je Navržena v systému Porotherm 

z Nosníků POT 190 a keramických stropních vložek Miako. Celá tato skladba bude 

zmonolitněna nadbetonávkou z betonu C 20/25 XC1 s vloženou KARI sítí 150/150/6, 

z oceli B550B . Osová vzdálenost nosníků je 500 a 625 mm (viz výkres skladby 

stropních konstrukcí). Celková tloušťka stropní konstrukce je 290 mm.  

 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce byly navrženy jako 2 sedlové střechy se sklonem 20°. Hlavní 

hřeben střechy je od osy komunikace mírně odkloněn. Střecha je navržena jako větraná 

dvouplášťová konstrukce. Větrání je zajištěno přívodními otvory v podbití rozměrů 

350x350 mm krytých mřížkou a odvodem pomocí větrací samoodtahových hlavic VIV 

12/300. Nosná konstrukce střechy je navržena z dřevěných vazníků, tvořených 

dřevěnými prvky profilu 50/70 až 50/150 mm z jehličnatého dřeva pevnosti C20, 

spojovaných deskami s prolisovanými trny Gang-Nail, vazníky jsou ztuženy podélným 

zavětrováním z prvků profilu 60/100.. Nad schodištěm je navržen novodobý krov 

s kleštinami ze stejného třídy dřeva. Krokve jsou dimenzovány na rozměr 100/160, 

pozednice profilu 220/140, střední vaznice profilu 160/200 a kleštiny profilu 80/160. Na 

nosné prvky bude položena pojistná hydroizolace Dupont Tyvek solid a laťování pod 

krytinu kontralatěmi a latěmi ze dřeva pevnosti C 20 a rozměrů 60/40 mm. Rozteč 

laťování 320 mm. Střešní krytiny je navržena z profilovaných plechových šablon 



Lindab Goodlock. Okapy a svody jsou taktéž v systému Lindab. Svody jsou φ 120 mm 

a podokapní žlab r.š. 330 mm. 

 Hydroizolace 

Z důvodu osazení objektu nad HPV bude hydroizolaci proti zemní vlhkosti tvořit 

jeden asfaltový pás Elastek 40 Mineral, který splňuje požadavky. Hydroizolaci tepelné a 

zvukové vrstvy ve skladbách podlah bude tvořit taktéž 1 pás Elastek 40 Mineral. 

Tepelné izolace 

Objekt nebude opatřen vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Stropy nad 

posledním NP budou tvořit lehké zavěšené sádrokartonové podhledy s tepelnou izolací 

Orsil Domo Komfort tl. 2x160 mm. Podlahy nad suterénem budou z důvodu vyhovění 

na prostup tepla konstrukcí vybaveny tepelnou izolací orsil EPS 60 S< tl. 60 mm. Do 

překladů a železobetonových věnců bude vložena tepelná izolace Isover EPS 100 . 

z důvodu vylehčení obvodové konstrukce v lodžiích, jsou tyto konstrukce navrženy 

z tvárnic Ytong lamba P2- 200, opatřené tepelnou izolací Isover EPS 200 mm. 

Podlahy 

Návrhy všech skladeb podlah jsou obsaženy a popsány ve výpisu skladeb 

podlah, popřípadě v příslušných řezech objektem. 

 Povrchové úpravy 

Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou uveden ve výpisu podlah obecně se 

jedná o keramickou dlažbu, laminátovou podlahu a vinylové dílce. Obklady 

v koupelnách a WC jsou keramické od firmy Rako.  Omítky jsou navrženy v systému 

Baumit jako 2 vrstvé (jádro a štuk). Vnější omítky jsou z tenkovrstvých omítek Ceresit 

CT 60-64 s opatřeny silikátovou probarvenou strukturovanou omítkou Weber, střední 

zrnitosti. Soklové zdivo a vchodový prostor je opatřen obkladem z cihelných pásků. 

 Výplně otvorů 

Interiérové dveře v suterénu budou osazeny do ocelových typových zárubní. 

Dveře směřující do garáže musí být kouřotěsné. Zárubně v obytných buňkách jsou 

dřevěné obložkové. Vstupní dveře do bytů jsou opatřeny bezpečnostním 6 bodovým 

zamykáním. Popis a barevnost dveří a zárubní jsou uvedeny ve výpisu truhlářských 

výrobků. Vnější okna jsou plastová, sedmikomorová Inoutic Prestige s izolačním 

trojsklem. Okna budou kotvena do ostění.  



Při montáži veškerých výrobků bydou dodrženy technologické postupy jednotlivých 

výrobců a dodavatelů. 

   

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace: 

Pro navrhovaný projekt bytového domu byl zhotoven energetický štítek 

náročnosti budovy. Tento štítek je vypracován podle současně platných norem a 

vyplynulo z něho zařazení stavby do energetické třídy B – úsporná. Výpočtová část a 

zatřídění viz. Složka 06 – stavební fyzika. 

Zařízení ani spotřebiče obsažené v budově nevyvíjí hluk, který by se mohl šířit 

do okolí. Při návrhu stavebních konstrukcí byly respektovány zásady a normové 

požadavky na akustiku dělících konstrukcí ve stavbách. Výsledná měřená vážená 

stavební neprůzvučnost materiálů závisí na technologicky a konstrukčně správném 

provedení stavby. (pružné uložení příček, dilatační pásky, skladby konstrukce podlah 

apod.) 

 
 
 
 

 

Datum: 27.5.2014 

Vypracoval: Petr Koutný 

Podpis: …………………….. 

 
  



 

 

3 Závěr 
Zadáním bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro 

novostavbu nízkopodlažního bytového domu dle platných norem a předpisů. Vytvořená 

projektová dokumentace tomu odpovídá. 

Oproti úplně prvním návrhům, které jsem tvořil “na koleni“, jsem v průběhu musel 

upravit prakticky celou koncepci domu. V původní dispoziční verzi jsem chtěl, aby 

objekt byl půdorysně nějak tvarově zajímavý. Po úpravách a inspiraci v sousední 

budově vzniklo celkem architektonicky zajímavé zalomení objektu. Změna také 

proběhla v dispozici jednotlivých bytů, kde se poměrně velkou měrou projevily 

minimální rozměry garáže pro osobní automobily. Dále původně nebylo zamýšleno 

různé výškové uspořádání objektu. Toto uspořádání nakonec dalo objektu ten pravý 

myslím si, že i zajímavý tvar.  

 
Vzhledem ke konečnému výstupu mé práce jsem si do 

budoucnosti vzal ponaučení, jak je důležité dopředu si 
všechno rozmyslet, a jednotlivé vazby, které na sebe 
přirozeně navazují, řešit současně. 
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STRANĚ KONSTRUKCE V ZIMNÍM OBDOBÍ 

φi,r   NÁVRHOVÁ REL. VLHKOST VNITŘNÍHO VZDUCHU 

∆φi   BEZPEČNOSTNÍ VLHKOSTNÍ PŘIRÁŽKA 

∆ Θai   TEPLOTNÍ PŘIRÁŽKA 

∆φr   ZMĚNA RELATIVNÍ VLHKOSTI VNIT ŘNÍHO VZDUCHU 

VLIVEM TEPLOTY VENKOVNÍHO VZDUCHU 

RWN´   VÁŽENÁ STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 

Ue   SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VNĚJŠÍ KCE. 



Θai    TEPLOTA VNITŘNÍHO VZDUCHU 
fRsi    TEPLOTNÍ FAKTOR       
U    SOUČINITEL PROSTUPU  TEPLA   
Rsi   TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA NA VNITŘNÍ  

   STRANĚ 

V   OBJEM BUDOVY 

A   CELKOVÁ PLOCHA 

Θim   PŘEVAŽUJÍCÍ VNITŘNÍ TEPLOTA V ZIMNÍM OBDOBÍ 

b   REDUKČNÍ SOUČINITEL 

HT   MĚRNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM TEPLA 

Uem,n20   PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

ρ   OBJEMOVÁ HMOTNOST 

λ   SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 

R   ODPOR KONSTRUKCE 

d   TLOUŠŤKA KONSTRUKCE 

Rw   VÁŽENÁ LABORATORNÍ VZDUCHOVÁ 

NEPRŮZVUČNOST  

k   KOREKCE 

h   POŽÁRNÍ VÝŠKA 

pv   VÝPOČTOVÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ 

SPB   STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
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