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Abstrakt 
Práce řeší návrh jednoduchého nízkopodlaţního bytového domu. Zvolený 

pozemek, na němţ má objekt stát, se nachází v obci Velký Újezd poblíţ města 

Olomouce v Olomouckém kraji. Stavba je navrţena jako nepodsklepený bytový dŧm 

se třemi nadzemními podlaţími a 11 bytovými jednotkami. V prvním nadzemním 

podlaţí se nachází společný skladovací prostor. 

Svislé konstrukce jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm, stropní 

konstrukce z nosníkŧ POT a keramických vloţek MIAKO, střech je sedlová se 

sklonem 12°, jení nosná konstrukce je řešena pomocí dřevěných vazníkŧ. 

 

Klíčová slova 
Nízkopodlaţní bytový dŧm, bytová jednotka, nepodsklepený objekt, nadzemní 

podlaţí, sedlová střecha, dřevěný vazník, keramické tvárnice Porotherm 

  

  

Abstract 
This thesis is focused on designing a simple low-floor apartment building. The 

chosen land, on which the building schould be standing on, is located in the village 

Velký Újezd in the vicinity of the city of Olomouc. The structure is designed as an 

apartment building without a basement, with three above-ground floors and 11 flats. 

There’s a communal storage part on the 1st floor. 

The vertical supporting construction are made of Porotherm ceramic blocks, the 

ceiling structure is made of POT supports and MIAKO ceramic blocks, the roof is 

saddle shaped with an angle of 12°, its supporting structure is is made of wooden fish 

girder. 

 

Keywords 
Low-floor apartment building, flat, no basement, above-ground floor, saddle-

shaped roof, wooden fish girder, Porotherm ceramic blocs 
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1 Úvod 
 

Tato bakalářská práce řeší novostavbu nízkopodlaţního bytového domu, její tvar a 

členění z hlediska architektonického, dispozičního a konstrukčního, její materiálové 

provedení a v neposlední řadě i posouzení celé stavby na poţadavky poţární ochrany 

a ochrany z hlediska energetické náročnosti. 

Pro téma nízkopodlaţního bytového domu jsem se rozhodl, protoţe jsem chtěl 

poznat, zda dokáţi správně a vhodně navrhnout náročnější stavbu neţ jednoduchý 

rodinný dŧm. 

Hlavním cílem bylo v prvé řadě vhodně a co nejlépe navrhnout vnější tvarové a 

vnitřní dispoziční řešení tak, aby splňovalo základní poţadavky na uţivatelskou 

pohodu. Dále by třeba navrhnout vhodné materiálové a konstrukční řešení, a 

posoudit energetickou náročnost stavby a její poţární ochranu. 

Práce je členěna na základní textovou část, v níţ je podrobně rozebráno veškeré 

architektonické, konstrukční, dispoziční a materiálové řešení a jsou zhodnoceny 

poţadavky dle příslušných norem a zákonŧ, a na část příloh, která obsahuje veškeré 

výkresové, výpočetní, popř, i některé textové části, jeţ jsou řazeny odděleně od 

hlavní textové části. 
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A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 
 

   a) Název stavby 

Nízkopodlaţní bytový dŧm Velký Újezd. 
 

   b) Místo stavby 

Stavba bude stát na pozemku ve městě Velký Újezd, katastrální území 

Velký Újezd, parcelní číslo 456/1. 
 

   c) Předmět dokumentace 

Dokumentace pro provedení stavby. 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 

   a) DP Euro Investment SE, IČ: 29276021, Merhautova, 61300 Brno 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 

   a) Tomáš Ocelík, Velkomoravská 57, Olomouc, 779 00 

 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

   Projektová dokumentace pro stavební povolení, katastrální mapa 

 

 

A.3  Údaje o území 

   a) Rozsah řešeného území 

Novostavba bytového domu bude stát na parcele č. 456/1 v katastrálním 

území Velký Újezd. Parcela je nezastavěná, její výměra je 8095 m
2
.  

 

   b) Dosavadní vyuţití a zastavěnost území 

Parcela je nezastavěná, je vedena jako orná pŧda. 
 

   c) Údaje o ochraně území podle jiných právních přepisŧ 

Parcela 456/1 nespadá do památkové ani jiné oblasti, její vyuţití není 

nijak právně omezeno. 
 

   d) Údaje o odtokových poměrech 

Stavba nebude narušovat odtokové poměry v oblasti. 
 

   e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jsou splněny všechny podmínky a poţadavky související s územně 

plánovací dokumentací. 
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   f) Údaje o dodrţení obecných poţadavkŧ na vyuţití území 

Parcela má být vyuţita k výstavbě bytového domu a příslušných 

parkovacích míst. Poţadavky budou dodrţeny. 
 

   g) Údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ 

Napojení na inţenýrské sítě bude provedeno v souladu s poţadavky 

jednotlivých vlastníkŧ inţenýrských sítí. 
 

   h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly uděleny ţádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

   i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Je nutno investovat do přivedení jednotlivých inţenýrských sítí, které 

jsou ukončeny u bytového domu č.p. 367 na parcele p.č. 456/2, je nutné je 

dobudovat aţ k novému objektu. 

Dále je nutno zajistit připojení parkovacích ploch na místní komunikaci 

přes pozemek p.č. 456/3, a to odkupem části dotčeného pozemku, popř. 

výstavbou příjezdové komunikace bez změny vlastnictví daného pozemku, 

za souhlasu majitelŧ pozemku. 
 

   j) Seznam pozemkŧ a staveb dotčených umístěním stavby 

    Parcelní číslo 213 

     Obec: Velký Újezd [505668] 

     Katastrální území: Velký Újezd [779792] 

     Číslo LV: 364 

     Výměra [m
2
]: 780 

     Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

     Součástí je stavba: 

      Budova s číslem popisným: Velký Újezd [179795], č.p. 250, objekt 

       k bydlení 

      Stavba stojí na pozemku: p.č. 213 

      Stavební objekt: č.p. 250, objekt k bydlení 

      Ulice: Za Školou 

      Adresní místa: Za Školou č.p. 250 

     Vlastníci: 

      Hanzelová Karla, Za Školou 250, 78355 Velký Újezd 

 

    Parcelní číslo 214 

     Obec: Velký Újezd [505668] 

     Katastrální území: Velký Újezd [779792] 

     Číslo LV: 364 

     Výměra [m
2
]: 1670 

     Druh pozemku: zahrada 
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     Vlastníci: 

      Hanzelová Karla, Za Školou 250, 78355 Velký Újezd 

 

    Parcelní číslo 456/3 

     Obec: Velký Újezd [505668] 

     Katastrální území: Velký Újezd [779792] 

     Číslo LV: 805 

     Výměra [m
2
]: 6119 

     Druh pozemku: orná pŧda 

     Součástí je stavba: 

      Stavba stojí na pozemku: p.č. 213 

      Stavební objekt: č.p. 250, objekt k bydlení 

      Ulice: Za Školou 

      Adresní místa: Za Školou č.p. 250 

     Vlastníci: 

      32 subjektŧ 

 

    Parcelní číslo 456/6 

     Obec: Velký Újezd [505668] 

     Katastrální území: Velký Újezd [779792] 

     Číslo LV: 723 

     Výměra [m
2
]: 7 

     Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

     Součástí je stavba: 

      Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba technického 

       vybavení 

     Vlastníci: 

      ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 

       Děčín 

 

    Parcelní číslo 461/3 

     Obec: Velký Újezd [505668] 

     Katastrální území: Velký Újezd [779792] 

     Číslo LV: 10001 

     Výměra [m
2
]: 3782 

     Zpŧsob vyuţití: zeleň 

     Druh pozemku: ostatní plocha 

     Vlastníci: 

      Městys Velký Újezd, č.p. 15, 78355 Velký Újezd 
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    Parcelní číslo 462 

     Obec: Velký Újezd [505668] 

     Katastrální území: Velký Újezd [779792] 

     Číslo LV: 10001 

     Výměra [m
2
]: 5811 

     Zpŧsob vyuţití: sportoviště a rekreační plocha 

     Druh pozemku: ostatní plocha 

     Vlastníci: 

      Městys Velký Újezd, č.p. 15, 78355 Velký Újezd 

 

 

A.4  Údaje o stavbě 

   a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu o třech nadzemních podlaţích. 
 

   b) Účel uţívání stavby 

Stavba je určena pro trvalé bydlení. 
 

   c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

   d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisŧ 

Objekt nespadá do památkových objektŧ a není nijak právně omezen. 
 

   e) Údaje o dodrţení technických poţadavkŧ na stavby 

Jsou splněny všechny technické poţadavky dle platných norem. Objekt 

není řešen jako bezbariérový, přístup osob s omezenou schopností pohybu je 

však zajištěn. 
 

   f) Údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ 

Napojení na inţenýrské sítě bude provedeno v souladu s poţadavky 

jednotlivých vlastníkŧ inţenýrských sítí. 
 

   g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly uděleny ţádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

   h) Navrhované kapacity stavby: 

    Zastavěná plocha: 288,25 m
2
 

    Obestavěný prostor: 3186,94 m
3
 

    Uţitná plocha: 671,97 m
2
 

    Počet bytových jednotek: 11 

     2x jednopokojový byt o ploše 70,94 m
2
 

     3x jednopokojový byt o ploše 71,09 m
2
 

     2x jednopokojový byt o ploše 36,91 m
2
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     4x garsonka o ploše 27,10 m
2
 

    Počet uţivatelŧ: 16 
 

   i) Základní bilance stavby 

    Odhad potřeby vody: 

     Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. je potřeba 36 m
3
.os/rok. 

    Hospodaření s dešťovou vodou: 

     Dešťová voda bude odváděna jednotnou kanalizací. 

    Třída energetické náročnoti budovy hodnocena C – vyhovující 
 

   j) Základní předpoklady výstavby 

    Předpokládaná doba výstavby je 24 měsícŧ. 

    Zahájení výstavby v červnu 2014. 
 

   k) Orientační náklady stavby 

Orientační cena přibliţně 5000 Kč za m
3 

obestavěného prostoru. Celková 

cena je přibliţně 16 mil Kč. 

 

 

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zař. 

   SO 01  Novostavba bytového domu 

   SO 02  Chodník 

   SO 03  Parkoviště 

   SO 04  Plynovodní přípojka 

   SO 05  Vodovodní přípojka 

   SO 06  Přípojka vedení nízkého napětí 

   SO 07  Kanalizační přípojka 

   SO 08  Prostor pro umístění popelnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 27.5.2014 

Vypracoval: Tomáš Ocelík 

 

Podpis:…………………………. 
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B.1  Popis území stavby 

   a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek na parcele 456/1 je rovinatý, nezastavěný a 

zatravněný. Na západě se nachází místní komunikace p.č. 289 a pás 

pozemku p.č. 456/3, z jihu sousedí s pozemkem rodinného domu a 

zahradou, z východu s pozemkem školy, ze severu s pozemkem patřícím 

k blízkému bytovému domu. Dle územního plánu je parcela určena 

k výstavbě bytového domu. Pozemek je ve vlastnictí investora. 
 

   b) Výčet a závěry provedených prŧzkumŧ a rozborŧ 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický a radonový prŧzkum, ani 

jedno hledisko stavbu neohroţuje. 
 

   c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Území stavby se nenachází v ţádném ochranném ani jiném pásmu. 
 

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

Parcela se nenachází v blízkosti vodního toku, není záplavami nijak 

ohroţována. Poddolované území se zde nenachází, jiná hlediska stavbu 

neohroţují. 
 

   e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude pŧsobit negativně na okolní budovy, jejich zastínění 

vlivem nové stavby bude minimální vzhledem k malé výšce nového objektu 

a velkým vzdálenostem mezi budovami. Odtokové poměry se nemění. 
 

   f) Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Ţádné poţadavky na asanace a demolice nejsou stanoveny. Budou 

odstraněny vzrostlé křoviny a menší stromy a vysoká tráva, větší stromy se 

na pozemku nenacházejí. 
 

   g) Poţadavky na maximální zábory zemědělského pŧdního fondu 

Veškerá stavba bude probíhat na dané parcele, zábory zemědělského 

pŧdního fondu nebo lesních pozemkŧ není třeba. 
 

   h) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno připojením 

parkovacích stání na místní komunikaci na pozemku p.č. 289 západně od 

stavebního pozemku. Napojení je třeba vést přes pozemek 456/3. 

Veškerá technická infrastruktura je vyvedena k stojícímu bytovému 

domu č.p. 367 na parcele p.č. 456/2, je nutno dobudovat veškeré rozvody aţ 

k navrhovanému bytovému domu. Objekt bude připojen na vodovodní řad, 

vedení nízkého napětí, plynové potrubí střednětlaké a jednotnou kanalizaci. 
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   i) Věcné i časové vazby stavby 

Před zahájením výstavby samotného objektu budou na náklady investora 

prodlouţeny inţenýrské sítě, aby bylo moţno po dobu vyuţívat zdroj 

elektrické energie a vody. 

 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

    Stavbou je bytový dŧm, je určen k trvalému bydlení osob. 

    Počet bytových jednotek: 11 

    Zastavěná plocha: 288,25 m
2
 

    Obestavěný prostor: 3186,94 m
3
 

    Uţitná plocha: 671,97 m
2
 

    Počet bytových jednotek: 11 

     2x jednopokojový byt o ploše 70,94 m
2
 

     3x jednopokojový byt o ploše 71,09 m
2
 

     2x jednopokojový byt o ploše 36,91 m
2
 

     4x garsonka o ploše 27,10 m
2
 

    Počet uţivatelŧ: 16 
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

   a) Urbanismus 

Pro daný pozemek není vydán regulační plán. Urbanistické a 

architektonické řešení je navzţenou v souladu s okolní zástavbou. 
 

   b) Architektonické řešení 

Objekt je pŧdorysně navrţen jako obdélník o stranách 22,38x12,88 m. 

Na okrajích jiţní strany objektu jsou v něm vyřezány části o pŧdorysných 

rozměrech 4,75x1,25 m, v nichţ jsou zasazeny balkonové ţelezobenové 

desky. V prostřední části jiţní strany je vyřezána část o pŧdorysných 

rozměrech 2,12x0,75 m, kde se nachází ţelezobetonová deska, která 

kryje vstup do bytového domu. Plocha pod balkóny v prvním nadzemním 

podlaţí je nevyuţita a kryta balkónem v druhém nadzemním podlaţí, 

balkón ve 2NP je zakrytý balkónem ve třetím nadzemním podlaţí a 

balkón ve 3 NP je kryt střechou. Střecha rovněţ kryje i prostřední 

vynechanou část na jiţní straně. 

Objekt je orientován jiţní stranou na jih aţ jihozápad, coţ zajišťuje 

dostatečné proslunění v obytných místnostech dispozičně umístěných na 

jiţní straně objektu. Obytné místnosti (loţnice) orientované na sever jsou 

alespoň umístěny po stranách objektu, tedy na západní a východní straně. 

Zbylé místnosti jsou orientovány na sever nebo uvnitř dispozice. 
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Střecha objektu je navrţena jako sedlová se sklonem 12°, nosná 

konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky, pŧdní prostor je nevyuţívaný a 

větraný, přesah horního pasu o 600 mm zajišťuje dostatečné krytí proti 

děsťové vodě, štítové stěny jsou ze stejného zdiva jako obvodové nosné 

stěny. Krytina je tvořena z lehkého ocelového plechu ve tvaru klasických 

střešních tašek v červené barvě. 

Vnitřní dispozice je rozdělena napŧl vnitřním schodišťovým 

prostorem, schodiště je dvouramenné levotočivé se zábradlím kotveným 

zboku do schodišťové desky. V levé a pravé části dispozice se nachází 

vţdy po dvou bytových jednotkách, popř, v 1NP sklepní prostor 

s kolárnou, technickou místností a sklepními boxy. 

Vnější oplechování parapetŧ a děšťové svody jsou z titanzinkového 

plechu o tloušťce 0,6 mm. Vnější balkónové zábradlí je montované 

s výplní z čirého bezpečnostního skla a kotvené zboku do balkónové ŢB 

desky 
 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Řešený objekt je nepodsklepený, se třemi nadzemními podlaţími a 

sedlovou střechou. Vstup do budovy se nachází na jiţní straně objektu a 

vede do místnosti zádveří a dále do prostoru schodiště, jímţ je objekt 

pŧdorysně rozdělen na pravou a levou polovinu. V 1NP se nachází 4 vstupy 

do dalších prostor domu, 3 z nich do bytových jednotek a jedny do 

sklepního prostoru. Sklepní prostor se skládá z chodby, kolárny pro úschovu 

jízdních kol, kotelny s kotlem na plynná paliva a prostoru sklepních kójí, 

jenţ je rozdělen na komunikační prostor a 11 sklepních boxŧ rŧzných 

velikostí, pro kaţdou bytovou jednotku jeden, ocelovou kontrukcí. 

 

B.2.4  Bezbariérové uţívání stavby 

Bezbariérové řešení objektu není řešeno, bezbariérový vstup do domu je 

však zajištěn. 
 

B.2.5  Bezpečnost při uţívání stavby 

Ţádné speciální poţadavky na bezpečnost při uţívání stavby nejsou, 

mimo těch nutných k provozu. 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektŧ 

   a) Stavební řešení 

Nízkopodlaţní bytový dŧm je řešen pomocí nenáročných konstrukcí, tj. 

monolitickými betonovými základovými pasy, nosnými i nenosnými 

kontrukcemi z keramického zdiva a sedlovou střechou z dřevěných vazníkŧ. 

Kontrukční systém je příčný. 
 

   b) Konstrukční a materiálové řešení 



15 
 

 

Konstrukční nosný systém objektu je řešen jako příčný. Celá stavba je 

navrţena z keramického systému Porotherm. 

 

    a) Výkopy 

Na stavebním pozemku bude provedeno sejmutí ornice o tloušťce 

200 mm, ta pak bude uloţena na jihozápadní straně pozemku pro 

pozdější terénní úpravy. Výkopové práce pro základové pasy budou 

probíhat strojně, základové spáry pak budou dočištěny ručně. 
     

    b) Základy 

Zaloţení objektu bude provedeno na základových pasech 

z prostého betonu C20/25. Navrţená šířka základového pasu pod 

obvodovými stěnami je 500 mm, výška má z dŧvodu umístění do 

nezámrzné hloubky hodnotu 850 mm, hloubka od upraveného terénu 

je 800 mm. 

Základové pasy pod vnitřím nosným zdivem jsou navrţeny na 

minimální rozměry 500x500 mm. 

Pod komínovými tvárnicemi je navrţen základ o stejné výšce jako 

přilehlý základový pas, tedy 500 mm, přesah je 125 mm na kaţdou 

stranu oproti komínovým tvárnicím. 

Zakotvení schodišťové desky je provedeno taktéţ do základu o 

výšce 500 mm a přešasu 125 mm na kaţdou stranu. 

Pod mezibytovými nenosnými příčkami je navrţen základový pas o 

rozměrech 300x300 mm. 

Mezi pásy je navrţena základová deska o tloušťce 100 mm 

s vloţenou KARI sítí. 
 

    c) Svislé nosné konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrţeny z keramickýc tvárnic Porotherm. 

Obvodové zdivo je tvořeno tvárnicemi Porotherm 44 EKO+  tloušťky 

440 mm s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi a spojenými na 

pero a dráţku. Zateplení budovy z hlediska tepelné fyziky tedy není 

nutné. 

První vrstva obvodového zdiva je provedena z cihel Porotherm 30 

P+D tloušťky 300 mm a opatřena tepelnou izolací XPS z vnější strany 

a EPS v nitřní. 

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi Porotherm 25 AKU P+D 

s výbornými akustisky izolačními vlastnostmi, tvoří předevšním nosné 

kontrukce oddělující jednotlivé bytové jednotky, jejich pouţití právě 

pro mezibytové příčky je velmi vhodné. 
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    d) Svislé nenosné konstrukce 

Cihly Porotherm 25 AKU P+D budou pouţity také pro nenosné 

zdivo tvořící dělicí kontrukci mezi bytovými jednotkami. Ostatní 

příčky jsou navrţeny z cihel Porotherm 11,5 P+D. 
 

    e) Vodorovné konstrukce 

Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou řešeny z 

překladu Porotherm 7. V nenosných stěnách jsou navrţeny ocelové 

zárubně. Stropní kontrukce je navrţena z POT nosníkŧ a keramických 

vloţek MIAKO o celkové tloušťce stropu 250 mm. Výměny pro 

prostupy instalačních šachet jsou provedeny z ocelového profilu L. 
 

    f) Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navrţena jako sedlová střecha se sklonem 

12°. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky s prvky profilu 

80x80 mm aţ 80x160 mm z jehličnatého dřeva pevnosti C20. Spoje 

jednotlivých prvkŧ jsou řešeny pomocí desek s prolisovanými trny. 

Ztuţení konstrukce je řešeno podélným i příčným zavětrováním prvky 

profilu 80x100 mm téhoţ dřeva. 

Na dolním pasu je zavěšena kontrukce podhledu a tepelnou izolací 

a parozábranou. Na horním pasu se nachází hydroizolace, kontralatě a 

latě profilu 50x40 mm a střešní krytina Lindab Topline LPA. 

Konstrukce je větraná, přívod je zajištěn otvory v dřevěném 

bednění, odvod pomocí ventilační turbíny VIV 200 mm. 
 

    g) Hydroizolace 

Hydroizolaci spodní stavby tvoří jeden asfaltový pás Elastek 40 

Special Mineral tloušťky 40 mm. Hydroizolaci střešního pláště tvoří 

tentýţ asfaltový pás, na podhledu nad 3NP je uloţena parozábrana 

Glastek 40 Special Mineral tloušťky 1,5 mm. 
 

    h) Tepelná izolace 

Kontaktní zateplení fasády není navrţeno, tepelná izolace 

v podlahách na zemině je Isover EPS 100S tloušťky 130 mm, 

v podhledu Isover Merino 10 tloušťky 200 mm. 
 

    i) Podlahy 

Podlahy jsou řešeny mokrou výstavbou, podrobný popis skladeb 

podlah i dalších konstrukcí se nachází ve výpisu skladeb konstrukcí. 
 

    j) Povrchové úpravy 

Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou dlaţbou a 

laminátovými deskami, konkrétně uvedeno ve výpisu skladeb 

konstrukcí. Obklady v kuchyních, koupelnách a WC jsou navrţeny 
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keramické od firmy Rako. Vnější omítka Weber.ton Silikon barvy bílá 

(BI00) a červená (CE4A). 
 

    k) Výplně otvorŧ 

Okna jsou navrţena jako dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem. 

Zárubně jsou ocelové, vnitřní dveře dřevěné, ocelové vztupní dveře 

s fólií s dřevěným vzorkem, podrobnějí uvedeno ve výpisu prvkŧ. 

 

 

   c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navrţen tak, aby vlivem pŧsobícího zatíţení v prŧběhu 

výstavby a uţívání nedošlo ke zřícení či poškození konstrukce, velkému 

přetvoření jednotlivých částí a poškození technického vybavení a 

instalačních rozvodŧ. 
 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

   a) Technické řešení 

Na pouţité vybavení je nutné nechat navrhnout projekt odborníkem TZB. 
 

   b) Výčet technických a technologických zařízení 

Výčet technologických zařízení – plynový kotel, trouby. 
 

B.2.8  Poţárně bezpečnostní řešení 

Poţárně bezpečnostní řešení je vedeno samostatně jako příloha projektové 

dokumentace č. 5. Objekt je navrţen dle platných norem a předpisŧ. 
 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

   a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny kontrukce jsou navrţeny tak, aby vyhověly na normové 

poţadavky, podrobněji v příloze č. 6 projektové dokumentace. 
 

   b) Energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby je klasifikována C – vyhovující, podrobněji 

v příloze č. 6 projektové dokumentace. 
 

   c) Posouzení alternativních zdrojŧ energií 

Ţádné alternativní zdroje nejsou v objektu vyuţity. 
 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby 

   Větrání: 

Větrání objektu bude zajištěno přirozeně, vetráním. 
 

   Vytápění: 

Vytápění je navrţeno pomocí otopných těles napojených na otopnou 

soustavu, podrobný návrh bude vytvořen projektantem TZB. 
 

   Osvětlení: 
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Dispozice je navrţena tak, aby bylo zajištěno dostatečné přirozené 

osvětlení v obytných místnostech během dne, dále je zajištěno umělé 

osvětlení. Mimo umělé osvětlení je přístup světla do schodišťového prostoru 

zajištěn okny. 
 

   Zásobování vodou: 

Voda bude přivedena z místního veřejného vodovodu. Rozvody uvnitř 

objektu budou vedeny instalačními šachtami a dráţkami. 
 

   Odpady: 

Při provozu objektu vznikají odpady, ty budou ukládány v kontejnerech 

na určeném místě. 
 

   Vlivy stavby na okolí: 

    Vibrace: 

Provoz bytového domu nevykazuje vibrace 
 

    Hluk: 

Hlučnost objektu v provozním stadiu bude minimální. 
 

    Prašnost: 

Objekt nebude ovlivňovat okolí prašností 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

   a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

Radonové riziko je nízké, není nutné ţádné speciální opatření. 
 

   b) Ochrana před bludnými proudy 

Výsledky měření neukazují ţádná rizika. 
 

   c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Výraznější technická seizmicita se nepředpokládá. 
 

   d) Ochrana před hlukem 

Všechny vnější konstrukce jsou navrţeny, aby splňovaly akustické 

poţadavky . 
 

   e) Protipovodňová opatření 

Pozemek nespadá do povodňové oblasti, ţádná opatření nejsou nutná. 

 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

   a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Veškeré existující inţenýrské sítě musí být prodlouţeny od objektu č.p. 

367, aby na nich mohly být provedeny přípojky k objektu. Prodlouţení 

jednotlivých inţenýrských sítí bude provedeno na náklady investora, poté 

bude jejich vlastnictví, event. správa, převedena na jednotlivé vlastníky sítí. 
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Budou prodlouţeny inţenýrské sítě vodovodního řadu, střednětlakého 

plynovodu, vedení nízkého napětí a jednotné kanalizace. 
 

   b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přesné připojovací rozměry se stanoví po výpočtu potřeby výkonových 

kapacit, připojovací délky záleţí na poloze nově navrţených inţenýrských 

sítí. 

 

 

B.4  Dopravní řešení 

   a) Popis dopravního řešení 

Připojení na stávající komunikace bude řešeno jednosměrnou cestou o 

šířce 3,5 m. Parkování bude kolmé a příjezd k němu obousměrný o šířce 

komunikace 6 m. 
 

   b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Na pozemku p.č. 289 je jiţ vybudována komunikace, ulice Za Školou, 

připojení parkovací plochy bude řešeno na ni. Je nutno zajistit připojení 

parkovacích ploch na místní komunikaci přes pozemek p.č. 456/3, a to 

odkupem části dotčeného pozemku, popř. výstavbou příjezdové komunikace 

bez změny vlastnictví daného pozemku, za souhlasu majitelŧ pozemku. 
 

   c) Doprava v klidu 

Navrţeno je 7 parkovacích míst. 
 

   d) Pěší a cyklistické cesty 

Bude vystavěn chodník pro peší oddělující objekt parkovacích míst a 

bude prodlouţen aţ ke vchodu. Zároveň bude vybudován chodník podél 

připojovací komunikace na tu stávající a i podél stávající komunikace na 

parcele p.č. 289. S cyklistickými stezkami se nepočítá. 

 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

   a) Terénní úpravy 

Pozemek je rovinatý, určité nerovnosti budou vyrovnány při sejmutí 

ornice. 
 

   b) Pouţité vegetační prvky 

Po dokončení stavby se předpokládá vysazení stromŧ. 
 

   c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou navrţena. 
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

   a) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

Objekt nebude pŧsobit negativně na ţivotní prostředí. V prŧběhu 

výstavby bude dbáno na to, aby bylo zabráněno nadměrné produkci hluku a 

prachu. Odpady budou skladovány do k tomu určených kontejnerŧ, při 

zněčištění komunikace je nutné zajistit její očištění. V provozním stádiu 

bude odvod splaškové vody zajištěn kanalizací a odpady budou ukládány do 

popelnic. 
 

   b) Vliv stavby na na přírodu a krajinu 

Objekt neovlivňuje negativně okolní krajinu a přírodu. 
 

   c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 200 

Stavba se nenachází v chráněném území. 
 

   d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení 

Ţádná zohlednění nejsou navrţena. 
 

   e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ţádná pásma nejsou navrţena 

 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Objekt splňuje základní poţadavky na ochranu obyvatel, je dostatečně tuhý 

a únosný, nehrozí jeho zřícení či poškození, příčný konstrukční systém 

zajišťuje dostatečnou tuhost. 

 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

   a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Přesná mnoţství jednotlivých médií a hmot budou dopočtena aţ později 

dle na základě projektové dokumentace. 
 

   b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště řešeno dočasnými drenáţemi kolem navrhovaného 

objektu. 
 

   c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno na místní 

komunikaci ulice Za Školou na pozemku p.č. 289 západně od stavebního 

pozemku. Napojení je třeba vést přes pozemek 456/3. Tudy bude dováţen 

veškerý materiál. 

Veškerá technická infrastruktura je vyvedena k stojícímu bytovému 

domu č.p. 367 na parcele p.č. 456/2, je nutno dobudovat veškeré rozvody aţ 
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k navrhovanému bytovému domu. Objekt bude připojen na vodovodní řad, 

vedení nízkého napětí, plynové potrubí střednětlaké a jednotnou kanalizaci. 

Pro proces výstavby je nutné ještě před započetím provést prodlouţení 

inţenýrských sítí. 
 

   d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít přílišný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Případné zvýšené prašnosti bude zabráněno kropením vodou, v případě 

znečištění komunikace zajistí stavebník její očištění. 
 

   e) Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice a 

    kácení dřevin 

Veškerá výstavba a skladování strojŧ, hmot a odpadŧ bude zajištěna na 

stavebním pozemku, staveniště bude po dobu výstavby oploceno. Ţádné 

poţadavky na související asanace či demolice nejsou stanoveny, pouze bude 

odstraněno několik vzrostlých křovin a menších stromŧ. 
 

   f) Maximální zábory pro staveniště 

Veškerá výstavba bude probíhat na stavebním pozemku, jakékoli jiné 

zábory pro staveniště se nepředpokládají. 
 

   g) Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadŧ 

Veškeré nevyuţitelné odpady budou skladovány v připravených 

kontejnerech na stavebním pozemku. 
 

   h) Bilance zemních prací 

Sejmutá ornice bude uloţena v jihozápadní části pozemku a později 

pouţita pro terénní úpravy. Zbytek se odveze na skládku. 
 

   i) Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě objektu se bude dbát na co nejmenší znečištění a hluk, při 

zvýšené prašnosti se bude kropit vodou, všechny odpady budou ukládány di 

k tomu určených kontejnerŧ. 
 

   j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavební pozemek bude po celé délce oplocen drátěným plotem výšky 2 

metry a označen cedulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob na 

staveniště. Během výstavby budou dodrţovány zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví, pracovníci budou mít základní bezpečnostní vybavení, při 

práci ve výškách budou jištěni, popř. při silném větru budou práce ve 

výškách přerušeny, obsluha pracovních strojŧ musí být k jejich ovládání 

kvalifikovaná. 
 

   k) Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 

Jiné stavby nejsou navrhovaným objektem dotčeny, není proto třeba 

provádět úpravy pro bezbariérové uţívání. 
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   l) Zásady pro dopravně inţenýrské opatření 

Na místní komunikaci budou osazeny dopravní značky upozorňující na 

výjezd vozidel ze staveniště a probíhající stavební práce. 
 

   m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Ţádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 
 

   n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup jednotlivých stavebních prací bude určen po dohodě se 

zhotovitelelm. Zahájení stavby bude v červnu 2014, předpokládavý konec 

v červnu 2016. 
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Vypracoval: Tomáš Ocelík 
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  a) Technická zpráva 

    D.1.1.a.1  Účel objektu 

Objekt je navrţen jako nízkopodlaţní bytový dŧm se třemi 

nadzemními podlaţími, neposklepený. Je určen k trvalému bydlení 
 

    D.1.1.a.2  Kapacitní údaje 

Objekt obsahuje 11 bytových jednotek, celková kapacita je 16 osob. 

Celková uţitná plocha je 671,97 m2. 

Uţitné plochy jednotlivých bytŧ: 

       2x jednopokojový byt o ploše 70,94 m
2
 

       3x jednopokojový byt o ploše 71,09 m
2
 

       2x jednopokojový byt o ploše 36,91 m
2
 

       4x garsonka o ploše 27,10 m
2
 

 

    D.1.1.a.3  Architektonické řešení 

Objekt je pŧdorysně navrţen jako obdélník o stranách 22,38x12,88 m. 

Na okrajích jiţní strany objektu jsou v něm vyřezány části o pŧdorysných 

rozměrech 4,75x1,25 m, v nichţ jsou zasazeny balkonové ţelezobenové 

desky. V prostřední části jiţní strany je vyřezána část o pŧdorysných 

rozměrech 2,12x0,75 m, kde se nachází ţelezobetonová deska, která 

kryje vstup do bytového domu. Plocha pod balkóny v prvním nadzemním 

podlaţí je nevyuţita a kryta balkónem v druhém nadzemním podlaţí, 

balkón ve 2NP je zakrytý balkónem ve třetím nadzemním podlaţí a 

balkón ve 3 NP je kryt střechou. Střecha rovněţ kryje i prostřední 

vynechanou část na jiţní straně. 

Objekt je orientován jiţní stranou na jih aţ jihozápad, coţ zajišťuje 

dostatečné proslunění v obytných místnostech dispozičně umístěných na 

jiţní straně objektu. Obytné místnosti (loţnice) orientované na sever jsou 

alespoň umístěny po stranách objektu, tedy na západní a východní straně. 

Zbylé místnosti jsou orientovány na sever nebo uvnitř dispozice. 

Střecha objektu je navrţena jako sedlová se sklonem 12°, nosná 

konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky, pŧdní prostor je nevyuţívaný a 

větraný, přesah horního pasu o 600 mm zajišťuje dostatečné krytí proti 

děsťové vodě, štítové stěny jsou ze stejného zdiva jako obvodové nosné 

stěny. Krytina je tvořena z lehkého ocelového plechu ve tvaru klasických 

střešních tašek v červené barvě. 

Vnitřní dispozice je rozdělena napŧl vnitřním schodišťovým 

prostorem, schodiště je dvouramenné levotočivé se zábradlím kotveným 

zboku do schodišťové desky. V levé a pravé části dispozice se nachází 

vţdy po dvou bytových jednotkách, popř, v 1NP sklepní prostor 

s kolárnou, technickou místností a sklepními boxy. 
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Vnější oplechování parapetŧ a děšťové svody jsou z titanzinkového 

plechu o tloušťce 0,6 mm. Vnější balkónové zábradlí je montované 

s výplní z čirého bezpečnostního skla a kotvené zboku do balkónové ŢB 

desky. 
 

    D.1.1.a.4  Výtvarné řešení 

Barevnost objektu je navrţena do světlých barev. Fasáda je členitě 

rozdělena na plochy s rŧznými barvami, převaţuje bílá (BI00) a na ní 

jsou rŧzně umístěné obdélníky červené barvy (CE4A). Střešní krytina 

Lindab mí řervenou barvu. 
 

    D.1.1.a.5  Materiálové řešení 

Konstrukce bytového domu je řešena ze systému Porotherm, jsou 

navrţeny keramické nosné tvárnice Porotherm 44 EKO+, Porotherm 30 

P+D a Porotherm 25 AKU P+D, nenosné říčky jsou z cihel Porotherm 

11,5 P+D, překlady Porotherm 7. Stropy jsou navrţeny ze systému 

nosníkŧ POT a keramických vloţek MIAKO, balkóny jsou tvořeny 

pomocí ISO nosníku a ŢB desky. Nosná konstrukce střech je tvořena 

dřevěnými vazníky, z nichţ jednotlivé prvky jsou spojovány pomocí 

desek s prolisovanými trny. 
 

    D.1.1.a.6  Dispoziční řešení 

Objekt je řešen jako nepodsklepený bytový dŧm se třemi nadzemními 

podlaţími a sedlovou střechou. Vstup se nachází na jiţní straně objektu a 

vede do zádveří, kde se nacházejí poštovní schránky. Ze zádveří se 

vstupuje do prostoru schodiště, z něhoţ vedou v prvním nadzemním 

podlaţí 4 dveře, z toho 3 do jednotlivých bytŧ.  

Dispozice menšího bytu (garsonky) se skládá z předsíně 106, 

koupelny 105 a obývacího pokoje 107 o ploše 27,10 m
2
. Předsíň o 

rozměrech 2,0x1,615 m slouţí k odkládání svrchního oděvu a obuvi. 

Koupelna  o rozměrech 2,185x1,615 m obsahuje sprchový kout, 

umyvadlo a toaletu, zároveň je zde přístup do instalační šachty, 

sádrokartonová instalační předstěna se zde nachází hlavně kvŧli 

vyrovnání dispoziční nerovnosti vzniklé přítomností instalační šachty. 

Součástí obývacího pokoje o rozměrech 4,5x4,52 m a ploše 20,34 m
2
 je 

kuchyňský kout, pokoj je orientován na jih. 

Druhý byt v prvním nadzemním podlaţí je jednopokojový o celkové 

ploše 71,09 m
2
. Vstupuje se do předsíně 110, která je opticky spojena 

s chodbou 114, rozměry předsíně 1,875x4,41 m zajišťují pohodlí a 

dostatečný prostor pro odkládání oděvu a obuvi. Z předsíně se vstupuje 

do místnosti WC 111, kde je umístěna toaleta, současně je zde přístup do 

instalační šachty. Rozměr místnosti WC je 0,975x1,6 m. Z předsíně je 
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dále přístup do koupelny 112 se sprchovým koutem a umyvadlem, popř. 

dalším vybavením, např. pračkou. Rozměr koupelny je 2,51x2,39 m. 

Koupelna i WC jsou orientovány na sever. Chodbou 114 o rozměrech 

4,075x1,2 m se vstupuje do dalších částí bytu. Šatna 113 se nachází 

uprostřed dispozice bytu, její poloha umoţňuje rychlý přístup z přesíně, 

její rozměry jsou 2,51x1,68 m. Na konci chodby se nachází loţnice 115 a 

obývací pokoj 116. Loţnici o rozměrech 4,5x4,185 m a ploše 18,83 m
2
 

dispozice nedovolila orientovat jinam neţ na sever, proto je navrţen 

okenní otvor na východní straně. Obývací pokoj o rozměrech 4,5x6,45 m 

a ploše 27,30 m
2
 obsahuje kuchyňský kout, pokoj je orientoován na jih. 

Dispozice posledního bytu (garsonky) se skládá z předsíně 118, 

koupelny 117 a obývacího pokoje 119 o ploše 27,10 m
2
. Předsíň o 

rozměrech 2,0x1,615 m slouţí k odkládání svrchního oděvu a obuvi. 

Koupelna  o rozměrech 2,185x1,615 m obsahuje sprchový kout, 

umyvadlo a toaletu, zároveň je zde přístup do instalační šachty, 

sádrokartonová instalační předstěna se zde nachází hlavně kvŧli 

vyrovnání dispoziční nerovnosti vzniklé přítomností instalační šachty. 

Součástí obývacího pokoje o rozměrech 4,5x4,52 m a ploše 20,34 m
2
 je 

kuchyňský kout, pokoj je orientován na jih. 

Sklepní prostor je tvořen chodbou 104 o rozměrech 4,5x1,2 m, 

kolárnou 103 s rozměry 1,875x4,185 m, technickou místností 102, kde se 

nachází plynový kotel, rozměry místnosti jsou 2,51x4,185 m. Poslední 

část tvoří prostor sklepních boxŧ o rozměrech 4,5x10,75 m a ploše 48,38 

m
2
, jenţ je rozdělen na komunikační prostor a jednotlivé sklepní kóje 

ocelovou plnostěnnou kontrukcí do výšky 2,7 m. 

Ve druhém nadzemním podlaţí se nachází 4 bytové jednotky. 

Nejmenší byt (garsonka) se skládá z předsíně 221, koupelny 220 a 

obývacího pokoje 222 o ploše 27,10 m
2
. Předsíň o rozměrech 2,0x1,615 

m slouţí k odkládání svrchního oděvu a obuvi. Koupelna  o rozměrech 

2,185x1,615 m obsahuje sprchový kout, umyvadlo a toaletu, zároveň je 

zde přístup do instalační šachty, sádrokartonová instalační předstěna se 

zde nachází hlavně kvŧli vyrovnání dispoziční nerovnosti vzniklé 

přítomností instalační šachty. Součástí obývacího pokoje o rozměrech 

4,5x4,52 m a ploše 20,34 m
2
 je kuchyňský kout, pokoj je orientován na 

jih. 

Dispozice menšího jednopokojového bytu se skládá z předsíně 209, 

koupelny 208 a obývacího pokoje 210 o ploše 36,91 m
2
. Předsíň o 

rozměrech 2,0x1,615 m slouţí k odkládání svrchního oděvu a obuvi. 

Koupelna  o rozměrech 2,185x1,615 m obsahuje sprchový kout, 

umyvadlo a toaletu, zároveň je zde přístup do instalační šachty, 
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sádrokartonová instalační předstěna se zde nachází hlavně kvŧli 

vyrovnání dispoziční nerovnosti vzniklé přítomností instalační šachty. 

Součástí obývacího pokoje o rozměrech 4,5x4,52 m a ploše 20,34 m
2
 je 

kuchyňský kout, pokoj je orientován na jih. Oproti tomtéţ bytu v 1NP je 

součástí tohoto ještě loţnice 211, nalézá se nad prostorem zádveří, její 

rozměry jsou 2,5x3,925 m a plocha 9,81 m
2
. 

Třetí byt v druhém nadzemním podlaţí je jednopokojový o celkové 

ploše 71,09 m
2
. Vstupuje se do předsíně 213, která je opticky spojena 

s chodbou 217, rozměry předsíně 1,875x4,41 m zajišťují pohodlí a 

dostatečný prostor pro odkládání oděvu a obuvi. Z předsíně se vstupuje 

do místnosti WC 214, kde je umístěna toaleta, současně je zde přístup do 

instalační šachty. Rozměr místnosti WC je 0,975x1,6 m. Z předsíně je 

dále přístup do koupelny 215 se sprchovým koutem a umyvadlem, popř. 

dalším vybavením, např. pračkou. Rozměr koupelny je 2,51x2,39 m. 

Koupelna i WC jsou orientovány na sever. Chodbou 217 o rozměrech 

4,075x1,2 m se vstupuje do dalších částí bytu. Šatna 216 se nachází 

uprostřed dispozice bytu, její poloha umoţňuje rychlý přístup z přesíně, 

její rozměry jsou 2,51x1,68 m. Na konci chodby se nachází loţnice 218 a 

obývací pokoj 219. Loţnici o rozměrech 4,5x4,185 m a ploše 18,83 m
2
 

dispozice nedovolila orientovat jinam neţ na sever, proto je navrţen 

okenní otvor na východní straně. Obývací pokoj o rozměrech 4,5x6,45 m 

a ploše 27,30 m
2
 obsahuje kuchyňský kout, pokoj je orientoován na jih. 

Poslední byt v druhém nadzemním podlaţí je jednopokojový o 

celkové ploše 70,94 m
2
. Vstupuje se do předsíně 207, která je opticky 

spojena s chodbou 206, rozměry předsíně 1,875x4,41 m zajišťují pohodlí 

a dostatečný prostor pro odkládání oděvu a obuvi. Z předsíně se vstupuje 

do místnosti WC 205, kde je umístěna toaleta, současně je zde přístup do 

instalační šachty. Rozměr místnosti WC je 0,975x1,6 m. Z předsíně je 

dále přístup do koupelny 203 se sprchovým koutem a umyvadlem, popř. 

dalším vybavením, např. pračkou. Rozměr koupelny je 2,51x2,39 m. 

Koupelna i WC jsou orientovány na sever. Chodbou 206 o rozměrech 

4,075x1,2 m se vstupuje do dalších částí bytu. Šatna 204 se nachází 

uprostřed dispozice bytu, její poloha umoţňuje rychlý přístup z přesíně, 

její rozměry jsou 2,51x1,68 m, nachází se zde komínové těleso. Na konci 

chodby se nachází loţnice 202 a obývací pokoj 201. Loţnici o rozměrech 

4,5x4,185 m a ploše 18,83 m
2
 dispozice nedovolila orientovat jinam neţ 

na sever, proto je navrţen okenní otvor na západní straně. Obývací pokoj 

o rozměrech 4,5x6,45 m a ploše 27,30 m
2
 obsahuje kuchyňský kout, 

pokoj je orientoován na jih. 
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Ve třetím nadzemním podlaţí se nachází poslední 4 bytové jednotky. 

Nejmenší byt (garsonka) se skládá z předsíně 321, koupelny 320 a 

obývacího pokoje 322 o celkové ploše 27,10 m
2
. Předsíň o rozměrech 

2,0x1,615 m slouţí k odkládání svrchního oděvu a obuvi. Koupelna o 

rozměrech 2,185x1,615 m obsahuje sprchový kout, umyvadlo a toaletu, 

zároveň je zde přístup do instalační šachty, sádrokartonová instalační 

předstěna se zde nachází hlavně kvŧli vyrovnání dispoziční nerovnosti 

vzniklé přítomností instalační šachty. Součástí obývacího pokoje o 

rozměrech 4,5x4,52 m a ploše 20,34 m
2
 je kuchyňský kout, pokoj je 

orientován na jih. 

Dispozice menšího jednopokojového bytu se skládá z předsíně 309, 

koupelny 308 a obývacího pokoje 310 o celkové ploše 36,91 m
2
. Předsíň 

o rozměrech 2,0x1,615 m slouţí k odkládání svrchního oděvu a obuvi. 

Koupelna  o rozměrech 2,185x1,615 m obsahuje sprchový kout, 

umyvadlo a toaletu, zároveň je zde přístup do instalační šachty, 

sádrokartonová instalační předstěna se zde nachází hlavně kvŧli 

vyrovnání dispoziční nerovnosti vzniklé přítomností instalační šachty. 

Součástí obývacího pokoje o rozměrech 4,5x4,52 m a ploše 20,34 m
2
 je 

kuchyňský kout, pokoj je orientován na jih. Oproti tomtéţ bytu v 1NP je 

součástí tohoto ještě loţnice 311, nalézá se nad prostorem zádveří, její 

rozměry jsou 2,5x3,925 m a plocha 9,81 m
2
. 

Třetí byt v třetím nadzemním podlaţí je jednopokojový o celkové 

ploše 71,09 m
2
. Vstupuje se do předsíně 313, která je opticky spojena 

s chodbou 317, rozměry předsíně 1,875x4,41 m zajišťují pohodlí a 

dostatečný prostor pro odkládání oděvu a obuvi. Z předsíně se vstupuje 

do místnosti WC 314, kde je umístěna toaleta, současně je zde přístup do 

instalační šachty. Rozměr místnosti WC je 0,975x1,6 m. Z předsíně je 

dále přístup do koupelny 315 se sprchovým koutem a umyvadlem, popř. 

dalším vybavením, např. pračkou. Rozměr koupelny je 2,51x2,39 m. 

Koupelna i WC jsou orientovány na sever. Chodbou 317 o rozměrech 

4,075x1,2 m se vstupuje do dalších částí bytu. Šatna 316 se nachází 

uprostřed dispozice bytu, její poloha umoţňuje rychlý přístup z přesíně, 

její rozměry jsou 2,51x1,68 m. Na konci chodby se nachází loţnice 318 a 

obývací pokoj 319. Loţnici o rozměrech 4,5x4,185 m a ploše 18,83 m
2
 

dispozice nedovolila orientovat jinam neţ na sever, proto je navrţen 

okenní otvor na východní straně. Obývací pokoj o rozměrech 4,5x6,45 m 

a ploše 27,30 m
2
 obsahuje kuchyňský kout, pokoj je orientoován na jih. 

Poslední byt ve třetím nadzemním podlaţí je jednopokojový o celkové 

ploše 70,94 m
2
. Vstupuje se do předsíně 307, která je opticky spojena 

s chodbou 306, rozměry předsíně 1,875x4,41 m zajišťují pohodlí a 
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dostatečný prostor pro odkládání oděvu a obuvi. Z předsíně se vstupuje 

do místnosti WC 305, kde je umístěna toaleta, současně je zde přístup do 

instalační šachty. Rozměr místnosti WC je 0,975x1,6 m. Z předsíně je 

dále přístup do koupelny 303 se sprchovým koutem a umyvadlem, popř. 

dalším vybavením, např. pračkou. Rozměr koupelny je 2,51x2,39 m. 

Koupelna i WC jsou orientovány na sever. Chodbou 306 o rozměrech 

4,075x1,2 m se vstupuje do dalších částí bytu. Šatna 304 se nachází 

uprostřed dispozice bytu, její poloha umoţňuje rychlý přístup z přesíně, 

její rozměry jsou 2,51x1,68 m, nachází se zde komínové těleso. Na konci 

chodby se nachází loţnice 302 a obývací pokoj 301. Loţnici o rozměrech 

4,5x4,185 m a ploše 18,83 m
2
 dispozice nedovolila orientovat jinam neţ 

na sever, proto je navrţen okenní otvor na západní straně. Obývací pokoj 

o rozměrech 4,5x6,45 m a ploše 27,30 m
2
 obsahuje kuchyňský kout, 

pokoj je orientoován na jih. 
 

    D.1.1.a.7  Bezbariérové řešení 

Bezbariérové řešení není předmětem dokumentace, objekt tudíţ není 

klasifikován jako bezbariérový, avšak přístup osob s omezenou 

schopností pohybu je zajištěn. 
 

    D.1.1.a.8  Stavebně konstrukční řešení 

     a) Výkopy 

Na stavebním pozemku bude provedeno sejmutí ornice o tloušťce 

200 mm, ta pak bude uloţena na jihozápadní straně pozemku pro 

pozdější terénní úpravy. Výkopové práce pro základové pasy budou 

probíhat strojně, základové spáry pak budou dočištěny ručně. 
     

     b) Základy 

Zaloţení objektu bude provedeno na základových pasech 

z prostého betonu C20/25. Navrţená šířka základového pasu pod 

obvodovými stěnami je 500 mm, výška má z dŧvodu umístění do 

nezámrzné hloubky hodnotu 850 mm, hloubka od upraveného terénu 

je 800 mm. 

Základové pasy pod vnitřím nosným zdivem jsou navrţeny na 

minimální rozměry 500x500 mm. 

Pod komínovými tvárnicemi je navrţen základ o stejné výšce jako 

přilehlý základový pas, tedy 500 mm, přesah je 125 mm na kaţdou 

stranu oproti komínovým tvárnicím. 

Zakotvení schodišťové desky je provedeno taktéţ do základu o 

výšce 500 mm a přešasu 125 mm na kaţdou stranu. 

Pod mezibytovými nenosnými příčkami je navrţen základový pas o 

rozměrech 300x300 mm. 



31 
 

Mezi pásy je navrţena základová deska o tloušťce 100 mm 

s vloţenou KARI sítí. 
 

     c) Svislé nosné konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrţeny z keramickýc tvárnic Porotherm. 

Obvodové zdivo je tvořeno tvárnicemi Porotherm 44 EKO+  tloušťky 

440 mm s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi a spojenými na 

pero a dráţku. Zateplení budovy z hlediska tepelné fyziky tedy není 

nutné. 

První vrstva obvodového zdiva je provedena z cihel Porotherm 30 

P+D tloušťky 300 mm a opatřena tepelnou izolací XPS z vnější strany 

a EPS v nitřní. 

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi Porotherm 25 AKU P+D 

s výbornými akustisky izolačními vlastnostmi, tvoří předevšním nosné 

kontrukce oddělující jednotlivé bytové jednotky, jejich pouţití právě 

pro mezibytové příčky je velmi vhodné. 
 

     d) Svislé nenosné konstrukce 

Cihly Porotherm 25 AKU P+D budou pouţity také pro nenosné 

zdivo tvořící dělicí kontrukci mezi bytovými jednotkami. Ostatní 

příčky jsou navrţeny z cihel Porotherm 11,5 P+D. 
 

     e) Vodorovné konstrukce 

Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou řešeny z 

překladu Porotherm 7. V nenosných stěnách jsou navrţeny ocelové 

zárubně. Stropní kontrukce je navrţena z POT nosníkŧ a keramických 

vloţek MIAKO o celkové tloušťce stropu 250 mm. Výměny pro 

prostupy instalačních šachet jsou provedeny z ocelového profilu L. 
 

     f) Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navrţena jako sedlová střecha se sklonem 

12°. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky s prvky profilu 

80x80 mm aţ 80x160 mm z jehličnatého dřeva pevnosti C20. Spoje 

jednotlivých prvkŧ jsou řešeny pomocí desek s prolisovanými trny. 

Ztuţení konstrukce je řešeno podélným i příčným zavětrováním prvky 

profilu 80x100 mm téhoţ dřeva. 

Na dolním pasu je zavěšena kontrukce podhledu a tepelnou izolací 

a parozábranou. Na horním pasu se nachází hydroizolace, kontralatě a 

latě profilu 50x40 mm a střešní krytina Lindab Topline LPA. 

Konstrukce je větraná, přívod je zajištěn otvory v dřevěném 

bednění, odvod pomocí ventilační turbíny VIV 200 mm. 
 

     g) Hydroizolace 
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Hydroizolaci spodní stavby tvoří jeden asfaltový pás Elastek 40 

Special Mineral tloušťky 40 mm. Hydroizolaci střešního pláště tvoří 

tentýţ asfaltový pás, na podhledu nad 3NP je uloţena parozábrana 

Glastek 40 Special Mineral tloušťky 1,5 mm. 
 

     h) Tepelná izolace 

Kontaktní zateplení fasády není navrţeno, tepelná izolace 

v podlahách na zemině je Isover EPS 100S tloušťky 130 mm, 

v podhledu Isover Merino 10 tloušťky 200 mm. 
 

     i) Podlahy 

Podlahy jsou řešeny mokrou výstavbou, podrobný popis skladeb 

podlah i dalších konstrukcí se nachází ve výpisu skladeb konstrukcí. 
 

     j) Povrchové úpravy 

Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou dlaţbou a 

laminátovými deskami, konkrétně uvedeno ve výpisu skladeb 

konstrukcí. Obklady v kuchyních, koupelnách a WC jsou navrţeny 

keramické od firmy Rako. Vnější omítka Weber.ton Silikon barvy bílá 

(BI00) a červená (CE4A). 
 

     k) Výplně otvorŧ 

Okna jsou navrţena jako dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem. 

Zárubně jsou ocelové, vnitřní dveře dřevěné, ocelové vztupní dveře 

s fólií s dřevěným vzorkem, podrobnějí uvedeno ve výpisu prvkŧ. 
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3 Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo vyřešit návrh novostavby nízkopodlaţního bytového 

domu, tvar a členění z hlediska architektonického, dispozičního a konstrukčního, 

materiálové provedení, posouzení na poţadavky poţární ochrany a ochrany 

z hlediska energetické náročnosti a vypracovat projektovou dokumentaci dle 

platných norem a předpisŧ. 

Pŧvodní pŧdorysný návrh tvaru objektu počítal s prŧnikem dvou obdélníkŧ, 

jednoho většího, kde by v části prŧniku dvou rohŧ bylo dispozičně umístěno 

schodiště, dále jsem také předpokládal, ţe by jeden z oněch obdélníkŧ měl být o 

jedno podlaţí vyšší a na druhém by měla být terasa k onomu bytu příslušící. Po 

mnoha neúspěšných pokusech vytvořit vhodnou dispozici bytŧ jsem stavbu postupně 

zjednodušoval. Aby ale objekt nepŧsobil jen jako obyčejný kvádr, vynechal jsem 

alespoň části na jiţní fasádě, kde jsou umístěny balkóny a vstup do objektu. 

Změnou prošla optoti pŧvodnímu návrhu také střecha, pŧvodně se předpokládala 

na jedné pŧlce terasa a nad bytem na druhé polovině plochá střecha. Po upuštění od 

záměru vyuţít střechu byla navrţena jednoduchá sedlová střecha nesená dřevěnými 

vazníky. 

Oproti pŧvodnímu návrhu jsem tedy objekt výrazně zjednodušil, ale vzhledem 

k tomu, ţe šlo o mŧj první návrh takového rozsahu, velmi pomohl mi pochopit 

jednotlivé fáze návrhu a jejich souvislosti. 
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VŠ    VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

HUP   HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU 
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NP    NADZEMNÍ PODLAŢÍ 

PÚ    POŢÁRNÍ ÚSEK 
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k.ú.   KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

SBS   MODIFIKACE ASFALTOVÝCH PASŦ 

PE    POLYETYLÉN 
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