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Abstrakt 
 
Tématem této práce je stavební řešení novostavby bytového domu ve městě Vrchlabí. Objekt 
má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nachází se v něm 8 bytů,  z toho po třech 
v nadzemních podlažích, dva v podzemním, kde je i technické zázemí objektu. Pozemek je 
svažitý s převýšením na jedno podlaží. Stavba je navržena ze systému Porfix včetně stropní 
nosníkové konstrukce. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplením. Část pláště 
podzemního podlaží, která je ve styku se zeminou, je řešena ztraceným bedněním. Střecha je 
navržena jako nepochozí jednoplášťová plochá. Na západní straně objektu je navrženo terénní 
schodiště. Objekt je dostatečně prosvětlen a přirozeně větrán.    
  
Klí čová slova 
  
Bytový dům, novostavba, pozemek, podlaží, plochá střecha,  stavba, obvodový plášť, 
kontaktní zateplení, technické zázemí, schodiště, Porfix, střecha, objekt, Vrchlabí, ztracené 
bednění, atika, terénní schodiště 
  
Abstrakt 
 
The theme of this work is the construction of new residential building solutions in Vrchlabí. 
The building has two floors and a basement. It possesses eight apartments of the three above-
ground floors and two underground, where is the technical background. The land is sloping 
with a drop on one floor. The building is designed from the Porfix including a ceiling beam 
construction. The cladding is insulated contact insulation. Part casing underground floor, 
which is in contact with the ground, is designed lost formwork. The roof is designed as a 
single-ply flat. On the west side of the building is designed landscaping stairs. The building is 
adequately lit and naturally ventilated. 
  
Keywords 
 
Residential building, new building, land, floors, flat roof, building envelope, insulation 
contact, technical support, stairs, Porfix, roof, building, Vrchlabí, formwork, attic, 
landscaping stairs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografická citace VŠKP 
  
Jakub Myšák Bytový dům malého rozsahu. Brno, 2014. XX s., YY s. příl. Bakalářská práce. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí 
práce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 
použité informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 30.5.2014  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jakub Myšák  



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 30.5.2014 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jakub Myšák  
 



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 
POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 

Autor práce Jakub Myšák 

 

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav pozemního stavitelství 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Studijní 
program 

B3607  Stavební inženýrství 

 

Název práce Bytový dům malého rozsahu 

Název práce v 
anglickém 

jazyce 
Small apartment building 

Typ práce Bakalářská práce 

Přidělovaný 
titul  

Bc. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát 
elektronické 

verze 
 

 

Anotace práce Tématem této práce je stavební řešení novostavby bytového domu ve městě 
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casing underground floor, which is in contact with the ground, is designed 
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Úvod 

 
Dnešní doba klade vysoké požadavky na kvalitu bydlení. Moderní dům by měl splňovat 
jednak určitý komfort, měl by být hospodárný, v neposlední řadě také ohleduplný vůči 
přírodě. Předmětem této bakalářské práce je novostavba bytového domu, který je navržen 
právě s ohledem na hospodárnost. Byty jsou menší plochy a jsou cíleny na mladé páry, pro 
které toto bydlení bude znamenat kvalitní základ. Objekt je jednoduchého kompaktního tvaru 
kvádru, částečně zapuštěného pod terén, jehož sklon respektuje. Stejně tak respektuje 
orientaci ke světovým stranám vůči rozvržení místností. Kvalitu bydlení zpříjemňují balkony 
či decentní terasa, které jsou součástí  každého bytu. Vše nakonec podtrhuje umístění objektu 
do mladé atraktivní lokality na okraji města ve styku s přírodou. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Stavba    
Novostavba bytového domu číslo 434 
Parcelní číslo 933/119  
 
Investor  Ing. Lucie Kyceltová, Káranice 1, 503 66 Káranice 
Projektant   Jakub Myšák, Dukelská 1325, 543 01 Vrchlabí  
Geologické práce Ing. Jiří Sosík, Krkonošská 90, 543 01, Vrchlabí 
Geodetické práce Ing. Jan Myš, Česká 15, 543 01, Vrchlabí 
Statické posudky Ing. Karel Voříšek, Ořechová 5, 541 01, Trutnov 
 
Místo stavby   
Na Výšině 434,  
Vrchlabí 543 01,  
okres Trutnov,  
Kraj Královehradecký,  
parcelní číslo 933/119 
 
Stavební úřad   
MÚ Vrchlabí - Stavební úřad 
Zámek 1 , 543 01, Vrchlabí 
Telefon: +420 499 405 323 
E-mail: vondruskova@muvrchlabi.cz 
Web: www.muvrchlabi.cz 
 
2. STAVEBNÍ POZEMEK 
 
2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  
Předmětem stavby je novostavba bytového domu. Stavba je navržena se třemi nadzemními 
podlažími, z nichž přízemí je částečně zapuštěno do svažitého terénu. Na stavbu byl použitý 
stěnový systéme z pórobetonových tvárnic, zastřešení tvoří plochá nepochozí střecha. Na 
pozemku není žádná stavba, oplocení, stromy, zeleň ani keře. 
 
2.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ POZEMKU A JEHO CHARAKTERISTIKA 
Stavební parcela je dosud nezastavěná, stavba tedy probíhá na zelené louce. Pozemek se 
rozkládá  na samostatné parcele a je zcela ve vlastnictví investora. Dle územního plánu 
města Vrchlabí je pozemek určen pro individuální bydlení, tedy stavba je v souladu 
s územním plánem města. 
Nachází se v okrajové části města, okolí charakterizují bytové a rodinné domy a dále pak 
lesnické plochy. Stavební pozemek se nachází na parcele 933/119, rozměry pozemku cca 
31 x 35m, terén je svažitý s převýšením na délku parcely cca do 3m, bez stávající zeleně. 
Zaměření objektu, vytyčení a práce spojené s výškovým osazením objektu do terénu 
provede geodet. 
 
3. PROVEDENÉ PRŮZKUMY A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
 
3.1 PRŮZKUMY 
Radonový průzkum nebylo nutno provést. Pozemek pro stavbu se nachází v oblasti s nízkým 
radonovým indexem. Radonový potenciál je menší než 10. 
Nebylo nutno provést hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v této oblasti a 
pro tento účel stavby v zanedbatelné hloubce 7,2 m pod úrovní původního terénu. Pro 
stavbu lze použít standardní skladbu hydroizolačních materiálů.  



Geologickým průzkumem byla zjištěna skladba geologického podloží. Geologický region 
permokarbonské pánve sudetské oblasti, soustava Český masiv - pokryvné útvary a 
postvariské magmatity, souvrství vrchlabské. V nejsvrchnější části se vyskytuje vrstva tuhé 
písčité hlíny s humózní příměsí ve vrstvě 300mm, pod ní leží zpevněné kvartérní sedimenty 
charakteru červenohnědé písčité hlíny ve vrstvě 400mm. Pod kvartérními sedimenty se 
nalézá sudetské (lugické) mladší paleozoikum charakteru ulehlé hrubozrnné vrstvy 400mm. 
Mocnost těchto eluvií kolísá. Hlouběji pod úroveň 1100mm už leží horniny, zde se nacházejí 
jako podloží aleuropelity, pískovce, slepence, jílovce, prachovce a permokarbonské 
pískovce. Po přezkoumání a statickém posouzení jsou tyto geologické vrstvy dostatečně 
únosné 400MPa a vhodné pro založení objektu. Popis statického posudku únosnosti půdy v 
příloze zprávy. 
 
3.2 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA 
Ke stavbě je již provedena příjezdová cesta vedoucí z významnějších komunikací, která 
přímo navazuje na parkovací stání a nachází se v jihovýchodní části pozemku. Přístup na 
pozemek je dále řešen z parkovacího stání přes chodník, dále ke stavbě po chodnících a 
venkovním schodišti. V silnici a chodníku jsou uloženy všechny nutné inženýrské sítě. 
Provedeny budou přípojky elektrického vedení, sdělovacího vedení, kanalizační přípojka, 
vodovodní přípojka, přípojka plynu. Plyn a elektřina jsou svedeny do pilíře v oplocení na 
hranici pozemku. Přípojky budou navazovat na domovní rozvody dle projektu. 
 
4. DOTČENÉ ORGÁNY 
Projektová dokumentace, příjezdová cesta a zpevněné plochy pozemku jsou v souladu 
s dotčenými orgány stavby i organizacemi, nezasahují na sousední pozemky. 
 
5. OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je v souladu s normami ČSN a EC , konkrétně s požadavky 
ministerstva pro místní rozvoj uvedenými ve vyhlášce 268/2009 Sb. na výstavbu rodinných 
domů. Materiály navržené pro stavbu jsou certifikované. Tepelně technická pohoda bydlení 
je zajištěna dle výpočtu navrženými materiály. 
Přípojky sítí jsou dimenzovány na připojení dalšího objektu . 
Projektová dokumentace a stavba obecně je v souladu s požadavky na technické, 
technologické, statické a protipožární řešení stavby . 
 
6. REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
Stavba zaujímá 233,76 m2 plochy a podléhá stavebnímu povolení. Dle územního plánu 
města Vrchlabí je pozemek určen pro stavbu rodinných domů , projektová dokumentace je 
v souladu s územním  plánem města Vrchlabí. 
 
7. SOUVISEJÍCÍ STAVBY  
Projekt neobsahuje žádné další stavby nutné k provozu domu. 
 
SO 01 Novostavba bytového domu 
SO 02 Okapový chodníček 
SO 03 Terasa 
SO 04 Závětří a chodník 
SO 05 Chodník 
SO 06 Terénní schodiště 
SO 07 Přípojka elektrické sítě 
SO 08 Přípojka plynu 
SO 09 Přípojka sdělovacího vedení 
SO 10 Přípojka kanalizace 
SO 11 Přípojka vody 
SO 12 Plocha pro odpad 
SO 13 Plocha parkovacího stání 



8. ČASOVÉ ROZMEZÍ 
Geologický , hydrogeologický a radonový průzkum již provedeny a vyhodnoceny. 
Geodetické práce již provedeny a objekt zaměřen. 
Začátek stavebních prací se předpokládá v únoru 2015. 
Zemní práce potrvají přibližně 14 dní , předpokládané dokončení hrubé stavby v dubnu 2015. 
Kompletní dokončení stavby se dle časového plánu předpokládá v lednu 2016. 
 
9. STATISTICKÉ INFORMACE 
Zastavěná plocha pozemku 233,76m2 

Zpevněná plocha pozemku 117,41m2 

Celková plocha pozemku 746,37m2 

Procentuální zastavění 31% 
Obestavěný prostor 2220,72m3 

Plocha zeleně 98,91m2 

Zatravněná plocha 395,2m2 
 
Orientační cena objektu 
 
SO 01 Novostavba bytového domu 4.920 Kč x 2220,72m3  10.925.942 Kč 
SO 02 Okapový chodníček  2.181 Kč x 15,1 m2  32.933 Kč 
SO 03 Terasa    2.181 Kč x 18,08 m2  39.432 Kč 
SO 04 Závětří a chodník  2.181 Kč x 37,4 m2  81.569 Kč 
SO 05 Chodník   2.181 Kč x 19,26 m2  42.006 Kč 
SO 06 Terénní zahradní schodiště 2.181 Kč x 23,94 m2  52.213 Kč 
SO 07 Přípojka elektrické sítě 2.094 Kč x 4,735 m   9.915 Kč 
SO 08 Přípojka plynu   2.799 Kč x 4,150 m  11.616 Kč  
SO 09 Přípojka sdělovacího vedení 2.454 Kč x 5,295 m   12.994 Kč 
SO 10 Přípojka kanalizace  4.223 Kč x 13,6 m  57.433 Kč 
SO 11 Přípojka vody   5.982 Kč x 15,9 m   95.114 Kč 
SO 12 Plocha pro odpad  2.485 Kč x 23,18 m2  57.602 Kč 
SO 13 Plocha parkovacího stání  2.485 Kč x 227,43 m2  565.164 Kč 
 
ORIENTAČNÍ CENA BYTOVÉHO DOMU 11.983.933 Kč 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavební pozemek se nachází na parcele 933/119, rozměry pozemku cca 31 x 35m. Terén 
staveniště má mírně svažitý charakter, na šířku parcely je převýšení cca 3m . Dle územního 
plánu města Vrchlabí je pozemek určen pro individuální bydlení, tedy stavba je v souladu 
s územním plánem města. Parcela je dosud stavebně nevyužita, původně sloužící jako 
zelená louka. Nachází se v okrajové části města, okolí charakterizují rodinné domy a dále 
pak lesnické plochy. Pozemek nebude oplocený. 
 
1.2 URBANISTICKÉ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Stavba zaujímá půdorysně tvar obdélníku se stranami 19,340m x 12,840m a prostorově je 
zasazena do svahovaného původního terénu. Stavba je projektována se třemi podlažími, z 
nichž nejnižší je částečně vsazeno do terénu. V prvním podlaží se nachází dva byty  a v 
místě pod terénem technické prostory. V dalších podlažích se vždy nacházejí tři byty. Byty 
mají půdorysně 50m2, 55m2 nebo 60m2, respektive zaujímají vždy velikost 2+kk. Celkově je 
bytový dům vhodný pro 16 osob. Zastřešení je řešeno plochou nepochozí střechou s vrchní 
vrstvou z kačírku. Dispoziční řešení objektu je v souladu s požadavky investora, s 
normovými požadavky na prostory v objektu, kromě toho také s orientací ke světovým 
stranám. Vstup do přízemí je umístěn na západ, vstup do ostatních podlaží je navržen ze 
severní světové strany. K tomuto pozemku náleží také již provedené parkovací stání.  
Použita byla plastová okna, vstupní dveře a francouzská okna. Jejich velikost a umístění bylo 
provedeno v souladu s požadavky zadavatele, dispozičním řešením objektu a jeho 
architektonickým výrazem. Ke stavbě náleží zpevněné vnější plochy, respektive závětří, 
chodníky, terasy, zahradní terénní schodiště, zpevněná plocha pro ukládání odpadu. 
Architektonické řešení zahrady není nyní předmětem řešení, bude provedeno individuálně po 
dokončení stavby. Proto jsou nyní všechny plochy kromě terénních řešeny jako zatravněné.  
Objekt je umístěn od jižní strany, kde se nachází i silnice s parkovištěm, téměř 4m, od 
dalších jednotlivých hranic parcely je vzdálen ze severu téměř 3m, ze západní strany 9,1m a 
z východní střeny od hranic pozemku nejméně téměř 4m. Výška atiky je 6,8m. 
 
1.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Základové konstrukce stavby tvoří betonové monolitické pásy umístěné do nezámrzné 
hloubky, minimálně 1m pod úroveň upraveného terénu. Minimální nezámrzná hloubka v této 
oblasti pro osazení základů je splněna. Posouzení velikosti základu a únosnosti zeminy je 
uvedeno v projektové dokumentaci. 
Vnější stěny, vnitřní nosné a nenosné stěny jsou navrženy ze systému pórobetonových 
tvarovek Porfix. Tloušťky stěn byly použity 300mm na obvodové a ostatní nosné zdivo, 
100mm na nenosné zdivo. V některých prostorách koupelen jsou použity sádrokartonové 
příčky tvořící předstěny. 
Stropní konstrukci tvoří taktéž Porfix, respektive systém s nosníky a vložkami. Povrchy 
podlah jsou řešeny dle požadavků investora z keramické dlažby a laminátové dřevěné 
podlahy v obytné části, v technické části samonivelační podlaha. Podrobná skladba podlah 
viz projektová dokumentace. 
Schodiště je z monolitického betonu se zábradlím z nerezové oceli po levé straně. Jeho 
povrchovou úpravu tvoří pouze nástupnice z keramické dlažby, ostatní plochy schodiště jsou 
bíle omítnuté. 
Na výplně otvorů jsou použita bílá plastová okna a bílé plastové vchodové dveře. Všechny 
vnější i vnitřní skladby jsou navrženy dle tepelně technických požadavků ČSN 730540, 
posouzení skladeb viz projektová dokumentace. 
Dům je napojen na veřejné sítě kanalizace, vodovodu, plynu, sdělovacího a elektrického 
vedení. 
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem, komín je umístěn v části s technickým zázemím.  
 
 



1.4 NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Všechny sítě jsou umístěny v již realizované komunikaci nebo chodníku. K dispozici jsou 
přípojky elektrického vedení, sdělovacího vedení, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, 
přípojka plynu. Plyn a elektřina jsou svedeny do pilíře v oplocení na hranici pozemku, kde 
bude umístěn také hlavní uzávěr plynu. Přípojky budou navazovat na domovní rozvody dle 
projektu. Dešťové i splaškové odpadní vody jsou odváděny z ploché střechy vnitřními vtoky 
do kanalizace.  
Součástí domovní vodovodní přípojky je vodoměrná soustava s hlavním uzávěrem vody .  
Vytápění je řešeno stacionárním plynovým kotlem Vaillant VKK 1606/3-E ecoCRAFT exclusi 
vyhovujícím požadavkům na tepelnou pohodu objektu a technickým požadavkům na 
vytápění. V kotelně bude umístěn ohřívač teplé vody Vaillant VGH atmoSTOR výkonem s 
objemem 190 l vyhovující technickým parametrům. 
 
1.5 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Přístup na pozemek je řešen přímo ze stávající komunikace přes parkovací stání a chodník. 
Komunikace má asfaltový povrch a je k objektu již dostavěna. Parkovací stání je uvažováno 
přímo u komunikace taktéž s asfaltovým povrchem v jižní části. 
 
1.6 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Zamýšlená stavba nebude vyvozovat při vlastní realizaci ani při užívání žádné negativní vlivy 
na okolní prostředí. Obyvatelé  okolních objektů budou seznámeny s prováděním a 
průběhem stavebních prací. Pro výstavbu nejsou použity materiály působící negativně na 
životní prostředí . Stavební odpad bude ekologicky likvidován, potřebná vytěžená zemina 
bude odvezena a uložena na skládku , popřípadě později znovu použita. Při výstavbě bude 
dbáno na maximální třídění odpadu.  
Harmonogram prací bude sestaven s respektováním nočního klidu, bude dbáno na 
maximální snížení prašnosti a hlučnosti. 
Veškeré komunikace staveniště i příjezdové komunikace budou udržovány v čistotě. Bude 
maximální snaha o udržení okolí nesouvisejícího se stavbou bez škod zejména  na 
komunikacích a zeleni. 
Na území ani v jeho okolí se nenacházejí chráněné objekty ani dřeviny. 
 
1.7 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
PLOCH A KOMUNIKACÍ 
Dle požadavků investora nejsou známy omezení nebo individuální bezbariérové úpravy bytů 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do domu a přístup k němu jsou 
řešeny jako bezbariérové. 
Ke stavbě vede příjezdová cesta, k ní přiléhá parkovací stání, chodníky na pozemku a mimo 
něj a terénní schodiště. 
 
1.8 PRŮZKUMY, JEJICH HODNOCENÍ A OVLIVNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Radonový průzkum nebylo nutno provést. Pozemek pro stavbu se nachází v oblasti s nízkým 
radonovým indexem. Radonový potenciál je menší než 10. 
Nebylo nutno provést hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v této oblasti a 
pro tento účel stavby v zanedbatelné hloubce 7,2m pod úrovní původního terénu. Pro stavbu 
lze použít standardní skladbu hydroizolačních materiálů.  
Geologickým průzkumem byla zjištěna skladba geologického podloží. Geologický region 
permokarbonské pánve sudetské oblasti, soustava Český masiv - pokryvné útvary a 
postvariské magmatity, souvrství vrchlabské. V nejsvrchnější části se vyskytuje vrstva tuhé 
písčité hlíny s humózní příměsí ve vrstvě 300mm, pod ní leží zpevněné kvartérní sedimenty 
charakteru červenohnědé písčité hlíny ve vrstvě 400mm. Pod kvartérními sedimenty se 
nalézá sudetské (lugické) mladší paleozoikum charakteru ulehlé hrubozrnné vrstvy 400mm. 
Mocnost těchto eluvií kolísá. Hlouběji pod úroveň 1100mm už leží horniny, zde se nacházejí 
jako podloží aleuropelity, pískovce, slepence, jílovce, prachovce a permokarbonské 
pískovce. Po přezkoumání a statickém posouzení jsou tyto geologické vrstvy dostatečně 



únosné 400MPa a vhodné pro založení objektu. Popis statického posudku únosnosti půdy v 
příloze zprávy. 
 
1.9 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFERENČNÍ  
      POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 
Novostavba rodinného domu byla umístěna pomocí katastrálních map v digitální podobě, byl 
proveden výškopis a osazení objektu. Čistá podlaha v prvním nadzemním podlaží 0,000 a 
dle sklonu pozemku je umístěna v jižní části nad a v severní části pod původním terénem. 
Osazení stavby opisuje svahovaný sklon terénu. 
Objekt je umístěn od jižní strany, kde se nachází i silnice s parkovištěm, téměř 4m, od 
dalších jednotlivých hranic parcely je vzdálen ze severu téměř 3m, ze západní strany 9,1m a 
z východní střeny od hranic pozemku nejméně téměř 4m. 
Použitý výškový systém je Balt po vyrovnání (483,448 m n.m. Bpv). 
 
1.10 ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
Bytový dům tvoří samostatný stavební objekt, k němu přísluší inženýrské přípojky a 
zpevněné plochy. 
 
1.11 VLIV STAVBY NA OKOLÍ  
Zamýšlená stavba nebude vyvozovat při vlastní realizaci ani při užívání žádné negativní vlivy 
na okolní prostředí. Obyvatelé  okolních objektů budou seznámeny s prováděním a 
průběhem stavebních prací. Pro výstavbu nejsou použity materiály působící negativně na 
životní prostředí . 
Veškeré komunikace staveniště i příjezdové komunikace budou udržovány v čistotě. Bude 
maximální snaha o udržení okolí nesouvisejícího se stavbou bez škod zejména  na 
komunikacích a zeleni. 
 
1.12 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ : 
Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy a vyhláška 
č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických prostředků při stavebních pracích.  
Jedná se o sledování bezpečnosti práce při zemích pracích, při práci ve výškách, práci na 
lešení, při práci s elektrickým zařízením a podobně. Pro bezpečnost práce budou 
dodržovány všechny předepsané postupy a příslušná opatření. 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  
Na projekt budovy byl statikem vypracován statický posudek. Součástí tohoto projektu je i 
statický posudek únosnosti základových pasů. 
Materiály mají certifikáty, které odpovídají svými vlastnostmi požadavkům ČSN na výstavbu 
rodinných domů.  
Veškeré konstrukce objektu jsou navrženy na stav únosnosti, aby nepodlehly zřícení nebo 
krajnímu narušení a na stav použitelnosti, aby se na objektu neobjevily známky mezních 
deformací. 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Všechny konstrukce i komunikační cesty jsou navrženy v souladu s požárnímu požadavky, 
viz samostatná část projektové dokumentace. 
Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a proto umožňuje bezproblémový přístup pro 
hasiče.  
  
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Celý objekt je navržen tak, aby v místnostech bylo umožněno přirozené větrání i dostatek 
přirozeného osvětlení, které je doplněno osvětlením umělým. Vnitřní prostředí je navrženo v 
souladu s platnými obecně závaznými předpisy a technickými normami. Všechny navržené 
konstrukce jsou v souladu s hygienickými předpisy a požadavky. Zamýšlená stavba nebude 
vyvozovat při vlastní realizaci ani při užívání žádné negativní vlivy na okolní prostředí . 



5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  
Řešení domku odpovídá požadavkům ministerstva pro místní rozvoj uvedeným ve vyhlášce 
z roku 1998 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezpečnost stavby je 
zajištěna uzemněnou elektroinstalací. Povrchy v prostorách hygienických opatřené 
protiskluznou dlažbou, schodiště protiskluzovým povrchem 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM  
Dle posudku hluku příčky systému Porfix splňují požadavky na akustické nároky mezi 
místnostmi dle účelu jejich užívání. Vnější obvodová stěna zabezpečuje vnitřní prostor proti 
pronikání hluku z okolí. 
Budou splněny požadavky nařízení vlády 148/2006  limity hluku. Uvedené stavební 
konstrukce vyhovují. Výrazné zdroje hluku se v objektu nevyskytují. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  
Svislé konstrukce ze systému Porfix i další použité materiály stavebních konstrukcí z 
hlediska tepelně technických vlastností vyhovují požadovaným hodnotám. Tepelné ztráty 
byly vypočteny dle ČSN 060210 pro venkovní výpočtovou teplotu -18 °C, krajina s normální 
intenzitou větrů. Výpočet tepelných ztrát v příloze. Vypočtené hodnoty vyhovují požadavkům 
zák. č. 406/2000 Sb . 

8. PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A  
    ORIENTACE  
Dle požadavků investora nejsou známy omezení nebo individuální bezbariérové úpravy bytů 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do domu a přístup k němu jsou 
řešeny jako bezbariérové. 
 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno ovlivnění stavby působením radonu. 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Celý objekt je navržen tak, aby v místnostech bylo umožněno přirozené větrání i dostatek 
přirozeného osvětlení, které je doplněno osvětlením umělým. Všechny navržené konstrukce 
jsou v souladu s hygienickými předpisy a požadavky. 
Stavba splňuje požadavky podle norem. 
Svým umístěním novostavba, její výška a orientace na světové strany negativně neovlivňuje 
denní osvětlení okolních objektů.  
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
Na pozemku se předpokládá vsakování většiny dešťových vod na pozemku, popřípadě 
budou dešťové vody svedeny zapuštěným kanálkem umístěným ve směru spádu před 
budovou do dešťové kanalizace. Okolo objektu bude okapový chodník.  
Objekt bude zásobován z veřejného vodovodu a plynem z přípojky. 
Přístup na pozemek z přilehlé asfaltové komunikace je přes chodník a parkovací stání přímo 
na pozemek. 
Veškeré parkové úpravy si investor zařizuje sám a nejsou nyní součástí řešení . 
 
SO 01 Novostavba bytového domu 
SO 02 Okapový chodníček 
SO 03 Terasa 
SO 04 Závětří a chodník 
SO 05 Chodník 
SO 06 Terénní schodiště 
SO 07 Přípojka elektrické sítě 
SO 08 Přípojka plynu 
SO 09 Přípojka sdělovacího vedení 



SO 10 Přípojka kanalizace 
SO 11 Přípojka vody 
SO 12 Plocha pro odpad 
SO 13 Plocha parkovacího stání 
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY 
Na parcele se nevyskytují žádná zařízení stavby 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Stavba    
Novostavba bytového domu číslo 434 
Parcelní číslo 933/119  
 
Investor  Ing. Lucie Kyceltová, Káranice 1, 503 66 Káranice 
Projektant   Jakub Myšák, Dukelská 1325, 543 01 Vrchlabí  
Geologické práce Ing. Jiří Sosík, Krkonošská 90, 543 01, Vrchlabí 
Geodetické práce Ing. Jan Myš, Česká 15, 543 01, Vrchlabí 
Statické posudky Ing. Karel Voříšek, Ořechová 5, 541 01, Trutnov 
 
Místo stavby   
Na Výšině 434,  
Vrchlabí 543 01,  
okres Trutnov,  
Kraj Královehradecký,  
parcelní číslo 933/119 
 
Stavební úřad   
MÚ Vrchlabí - Stavební úřad 
Zámek 1 , 543 01, Vrchlabí 
Telefon: +420 499 405 323 
E-mail: vondruskova@muvrchlabi.cz 
Web: www.muvrchlabi.cz 
 
Obsahem technické zprávy stavební části jsou údaje o konstrukčním řešení, použitých 
materiálech 
a skladbách konstrukcí s odkazy na související předpisy a normy. 
Prováděcí projekt byl zpracováván na základě projektu pro územní rozhodnutí zpracované 
Jakubem Myšákem v dubnu 2014. Projekt má v současné době platné stavební povolení, jež 
nabyde právní moci 7.11.2014 vydáno MÚ Vrchlabí - Stavební úřad, Zámek 1, 543 01, 
Vrchlabí. 
Ve fázi rozpracovanosti byl projekt konzultován s investorem a požadované změny byly do 
projektu začleněny. 
Podkladem pro situační umístění objektu byl výpis z katastru nemovitostí katastrálního území 
města Vrchlabí. 
 
Obsah výkresové části 
Studie dispozičního řešení  1:100 
Studie výškového řešení  1:100 
Situace 1:200, 1:1000 
Základy 1:50 
Skladba stropu 1:50 
Půdorys 1NP 1:50 
Půdorys 2NP 1:50 
Půdorys 3NP 1:50 
Plochá nepochozí střecha 1:50 
Celkový svislý řez A-A 1:50 
Celkový svislý řez B-B 1:50 
Technické pohledy 1:50 
Detaily 1:5 
 
SO 01 Novostavba bytového domu 
SO 02 Okapový chodníček 



SO 03 Terasa 
SO 04 Závětří a chodník 
SO 05 Chodník 
SO 06 Terénní schodiště 
SO 07 Přípojka elektrické sítě 
SO 08 Přípojka plynu 
SO 09 Přípojka sdělovacího vedení 
SO 10 Přípojka kanalizace 
SO 11 Přípojka vody 
SO 12 Plocha pro odpad 
SO 13 Plocha parkovacího stání 
 
2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  
Řešení respektuje požadavek investora na atraktivní stavbu pro bydlení. Projekt tvoří 
třípodlažní stavba. Střechu tvoří plochá nepochozí střecha se střešními vtoky svedenými do 
dešťové kanalizace a atikou. Zpevněné plochy navrženy na cestu chodníku a závětří, 
parkovací stání a terasu, včetně terénního schodiště. Půdorysně stavbu tvoří obdélník. Strop 
náleží k systému Porfix, nesou ho nosné stěny stavby. Novostavba je umístěna téměř ve 
středu pozemku. Ze strany silnice vedoucí k novostavbě jsou podlaží a svažitý terén. 
Technické zázemí je v podzemních prostorech pod terénem v severním úseku. Stavba je 
orientována na jihovýchodní a severozápadní světovou stranu. Odstín povrchové úpravy 
není pestrý, navržen byl bílý povrch. Prostorovou skladbu utváří samostatné obytné prostory 
a technické prostory. Všechny prostory k bydlení a technické místnosti plní požadavky 
norem. Spodní vstup do přízemí směřuje do schodišťové chodby. Potom následují vstupy do 
dvou obytných prostorů, kde se vždy nachází zádveří a něho koupelna, obývací pokoj s 
kuchyňským prostorem, ložnice a spíž. 
Skladba prostorů k bydlení v ostatních podlažích se neliší. Ze schodišťového prostoru se 
vlevo nachází technické místnosti kotelna, kočárkárna, úklidová místnost a sklad. 
 
3. GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Stavba je navržena s ohledem na geologickou stavbu podloží parcely. Radonový průzkum 
nebylo nutno provést. Pozemek pro stavbu se nachází v oblasti s nízkým radonovým 
indexem. Radonový potenciál je menší než 10. 
Nebylo nutno provést hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v této oblasti a 
pro tento účel stavby v zanedbatelné hloubce 7,2m pod úrovní původního terénu. Pro stavbu 
lze použít standardní skladbu hydroizolačních materiálů.  
Geologickým průzkumem byla zjištěna skladba geologického podloží. Geologický region 
permokarbonské pánve sudetské oblasti, soustava Český masiv - pokryvné útvary a 
postvariské magmatity, souvrství vrchlabské. V nejsvrchnější části se vyskytuje vrstva tuhé 
písčité hlíny s humózní příměsí ve vrstvě 300mm, pod ní leží zpevněné kvartérní sedimenty 
charakteru červenohnědé písčité hlíny ve vrstvě 400mm. Pod kvartérními sedimenty se 
nalézá sudetské (lugické) mladší paleozoikum charakteru ulehlé hrubozrnné vrstvy 400mm. 
Mocnost těchto eluvií kolísá. Hlouběji pod úroveň 1100mm už leží horniny, zde se nacházejí 
jako podloží aleuropelity, pískovce, slepence, jílovce, prachovce a permokarbonské 
pískovce. Po přezkoumání a statickém posouzení jsou tyto geologické vrstvy dostatečně 
únosné 400MPa a vhodné pro založení objektu. Popis statického posudku únosnosti půdy v 
příloze zprávy. 
 
4. KONSTRUKCE 
 
4.1 ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY 
Navrhované úpravy zahrnují sejmutí ornice v tloušťce cca 300mm a nejnutnější terénní 
úpravy. Další zejména zahradnicko - architektonické práce na pozemku si investor řeší po 
dokončení stavby sám. Ve východní části bude mimo plánované staveniště vytvořena 
mezideponie ornice, eventuelně bude odvezena na smluvenou mezideponii, která bude po 



skončení prací použita ke zpětnému ohumusování pozemku. Zemní práce budou provedeny 
pod hlavním objektem v první fázi na kótu 483,448m n. m. = 0,000m. Z této úrovně budou 
prováděny výkopy pro jednotlivé základové konstrukce. Vytěžená zemina bude 
mezideponována dočasně na pozemku investora eventuelně na smluvenou mezideponii a 
později po dokončení prací použita pro zasypání výkopů. Vhodnost zeminy pro hutnění 
posoudí geotechnik. 
Veškeré podsypy budou hutněny po vrstvách max.100mm na 0,4 MPa. Kontrolu a zhutnění 
zemin určí odborný geolog v souladu s ČSN 72 10 06. Výkopy provést v souladu s ČSN 73 
3050. 
 
4.2 ZÁKLADY 
Založení objektu tvoří základové pasy z betonu C25/30, na které je vybetonována 
monolitická deska tloušťky 150mm. Pro lepší soudržnost základových pasů a desky bude 
styk těchto konstrukcí vyztužen. Základy sahají do hloubky v podhorských oblastech 1m pod 
upraveným terénem, tedy plní podmínku minimální nezámrzné hloubky v podhorských 
oblastech. Přes základové pasy bude provedena celistvá deska podkladního betonu 
vyztužená sítí popřípadě bude použita ocel B550B , posouzení nutností vyztužení provede 
statik. Základová spára bude ochráněna ve smyslu ČSN 73 10001. 
V ploše základů bude provedena zemnící síť. Na spodní líc základové spáry bude vložen 
zemnící vodič  FeZn 10 pro uzemnění hromosvodu. Vývody budou provedeny vodičem FeZn 
ø 10mm cca 2m nad upravený terén.  
 
4.3 IZOLACE PROTI  ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 
Izolace proti radonu v této stavbě není nutná, radonový index je nízký.  
Izolace proti zemní vlhkosti bude pro vedena na celé ploše monolitické betonové desky a na 
svislé konstrukce bude z důvodu nepodsklepení napojena zpětnými spoji. Vytažena bude do 
výšky 300mm nad okolní upravený terén. Pod terénem i nad terénem bude hydroizolace 
chráněna tepelnou izolací. Pod terénem extrudovaným polystyrénem XPS a nad terénem 
tepelnou izolací z minerálních vláken.  
 
4.4 TEPELNÉ IZOLACE  
Tepelné izolace stěn, střech a podlah přilehlých k terénu jsou navrženy dle požadavků ČSN 
730540-2. Splnění požadavků nesoučinitel prostupu tepla :  
 
Tepelné izolace vnějších stěn provedena z expandovaného polystyrenu Isover EPS 
GreyWall Plus v tloušťce 120mm s λ = 0,031 W/m.K. 
Tepelná izolace vnějších stěn v místě soklu provedena z expandovaného polystyrenu Isover 
Synthos XPS 30IR Prime v tloušťce 120mm λ = 0,035 W/m.K. 
Tepelná izolace vnějších stěn v místě pod terénem a u základů provedena z extrudovaného 
polystyrenu Synthos XPS 30IR Prime v tloušťce 120mm λ = 0,035 W/m.K. 
Tepelná izolace ploché nepochozí střechy  
Spádová vrstva, spádové klíny tepelné izolace, minerální z kamenných vláken, Isover SD 
Minerální tepelná izolace z kamenných vláken, Isover S, tloušťka 270mm, λ = 0,039 W/m.K,  
ρ = 175 kg/m3 
Tepelná izolace podlahy na zemině z expandovaného polystyrenu Isover EPS Perimetr, 
tloušťka 130mm, λ = 0,034 W/m.K, ρ = 30 kg/m3 
Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu v podlaze interieru Isover TDPT, tloušťka 
70mm, λ = 0,033 W/m.K, ρ = 100 kg/m3, s plastovo-nerezovými kotvami 
 
Vnější stěna mezi interiérem a exteriérem  Unávrh = 0,14 W/m2.K/Unorma = 0,25 W/m2.K 
Vnější stěna mezi interiérem a exteriérem u soklu Unávrh = 0,15 W/m2.K/Unorma = 0,25 W/m2.K 
Vnější stěna mezi interiérem a exteriérem u terénu Unávrh = 0,26 W/m2.K / Unorma = 0,3 W/m2.K 
Podlaha na terénu     Unávrh = 0,24 W/m2.K / Unorma = 0,3 W/m2.K 
Nepochozí plochá střecha     Unávrh = 0,14 W/m2.K/Unorma = 0,16 W/m2.K 
Podlaha      Unávrh = 0,36 W/m2.K / Unorma = 0,5 W/m2.K 



Podlaha nad exteriérem závětří   Unávrh=0,156 W/m2.K/Unorma = 0,16W/m2.K 
Okna Vekra      Unávrh = 1,11 W/m2.K / Unorma = 1,2 W/m2.K 
Dveře Vekra      Unávrh = 1,11 W/m2.K / Unorma = 1,2 W/m2.K 
 
4.5 ZVUKOVÉ IZOLACE 
Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na konstrukce mezi místnostmi 
různého určení. Splnění požadavků zvukové a kročejové neprůzvučnosti  bylo dodrženo. 
Vzhledem k okolní zástavbě nebudou překročeny nejvyšší přípustné limity hluku stanovené 
vyhláškou 13/1977. 
Vzhledem k izolačním vlastnostem konstrukcí vyhoví tyto konstrukce i bez další zvukové 
izolace. 
 
4.6 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Obvodové zdivo bude provedeno z tvarovek Porfix z pórobetonového materiálu dle 
technologického předpisu. Na vnější obvodové a vnitřní nosné zdivo budou použity tvarovky 
PORFIX Plus P4-580 tloušťky 300mm. U obvodového zdiva bude provedeno kontaktní 
zateplovaní systém ETICS s izolací Isover EPS GreyWall Plus v tloušťce 120mm, u soklu z 
Synthos XPS 30IR Prime v toušťce 120mm a v místě u základů a pod terénem Synthos XPS 
30IR Prime v tloušťce 120mm a zateplovacím certifikovaným systémem Mamut. 
Překlady budou provedeny ze stejného systému Porfix výšky 250mm, šířky 100mm a s 
80mm tepelné izolace  Veškeré nosné zdivo bude řádně založeno a v křížení provázáno dle 
technického podkladu . 
 
4.7 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce nad přízemím jsou navrženy ze systému stropních nosníků a vložek 
Porfix. Tloušťka stropní konstrukce je po celém objektu stejná v hodnotě 250mm.  
 
4.8 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
Plochá střecha je navržena nepochozí. Sklon ploché střechy je maximálně 5°. Tvoří ji dle 
tepelně technického posudku navržena izolace o tloušťce 150mm + 150mm a spádový 
systém Isover. Nosnou konstrukcí zastřešení je stropní konstrukce, na které se nachází 
Paraelast Al+V S40 se střešním zateplením. Na vrstvě tepelné izolace, která tvoří také 
spádovou vrstvu, se nachází hydroizolační souvrství Sklodek a stabilizační vrchní vrstva z 
kamínkového neostrohranného násypu (oblázky, kačírek). Podrobná skladba souvrství 
ploché nepochozí střechy viz. skladby konstrukcí tohoto projektu. 
Oplechování střechy je pro vedeno u prostupu komína a atiky.  
Odvodnění ploché střechy svádí střešní vtoky do dešťové kanalizace. Materiál pro 
oplechování je pozink tloušťky 0,4mm. 
 
4.9 PŘÍČKY 
Na nenosné stěny byl použit Porfix P2-480 tloušťky 100mm. Příčky budou provedeny dle 
technického předpisu . 
 
4.10 PODLAHY 
Nášlapné vrstvy stavby tvoří dřevěný laminátový povrch, keramický povrch nebo v 
technických místnostech epoxidový povrch. Tloušťka podlah je uvažována v přízemí 220mm, 
v ostatních podlažích 150 mm. Přesné skladby podlah a jednotlivé tloušťky jejich vrstev jsou 
zobrazeny v projektové dokumentaci. Vedení instalací v podlahách je nutné provést dle 
jednotlivých projektů specielních profesí. Všechny podlahy nutno provést jako plovoucí.  
 
4.11VÝPLNĚ OTVORŮ 
Výplně otvorů budou v objektu vytvořeny okenními nebo dveřními konstrukcemi s tepelně 
izolačními skly a dostatečným součinitelem prostupu tepla U dle normy. Odstín povrchové 
úpravy je navržen bílý. Okna a vstupní dveře budou použita plastová od firmy Vekra. Prostor 
mezi skly je vyplněn inertním plynem. Okna otevíravá, sklopná. Okna jsou řešena jako 



s dostatečným protihlukovým zasklením. Skladba obsahuje lepené plavené sklo s folií PVB, 
argon, plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou a vzduchovou mezeru s distančním 
rámečkem. 
Dveřní otvory v interiéru jsou navrženy dřevěné firmy Vekra. Dveře charakterizují typická 
hladká dýhovaná křídla do ocelové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně. Dveře jsou 
navrženy jako jednokřídlové otočné, prosklené nebo plné.  
Posouzení je uvedeno u tohoto projektu. 
 
5. SCHODIŠTĚ 
Interiérové schodiště je řešeno monolitické železobetonové jednoramenné přímé. Zábradlí je 
navrženo na levé straně schodiště, připevněné je zvrchu na schodišťovém rameni. Zábradlí 
je provedeno z nerezové oceli, výplň zábradlí je ze svislých prvků. Povrchovou úpravou je 
keramická dlažba na nástupnici, ostatní povrchy jsou pouze omítnuté. 
Vnější terénní schodiště s rampou je kamenné s protiskluzovou povrchovou úpravou. U 
venkovního schodiště je zábradlí z nerezové oceli pro venkovní prostory. 
 
6. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Povrchové úpravy budou vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům.  
Vnitřní omítky stropů budou provedeny vápenosádrové štukové tloušťky 10 mm, bez 
obložení po celém objektu. 
Svislé vnitřní stěny budou taktéž opatřeny štukovou vápenosádrovou omítkou. V koupelnách 
a kuchyni bude na tento podklad proveden keramický obklad. Konečná barevná úprava bude 
stanovena po domluvě s investorem. Výšky obkladu uvedeny v projektové dokumentaci. 
Vnější omítky budou provedeny z omítkoviny silikátové firmy Mamut, struktury zrnité, zrnitost 
2mm. Barevné schéma dle technických pohledů. Přesné odstíny budou určeny architektem 
za spolupráce s investorem. Povrch venkovní fasády bude ve spodní části tvořen také 
soklem z cihlového obkladu výšky 300mm. 
Truhlářské konstrukce 
- povrch laminátové podlahy 
- vnitřní dveře  
- zárubně vnitřních dveří 
 
Zámečnické konstrukce 
- zábradlí terénního schodiště 
- zárubně vnitřních dveří 
- zábradlí vnitřního schodiště 
 
Klempířské konstrukce 
- na střeše objektu bude oplechován komín a atika pozinkovaný plech tloušťka 0,4mm 
- vnější parapety pozinkovaný plech tloušťky 0,4mm 
 
7. ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ZÁVAZNÉ PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
ČSN 73 05 42 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov.  

   Vlastnosti materiálů a konstrukcí. 
ČSN 73 05 44 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. 
ČSN 73 05 80 Denní osvětlení budov. 
EN 73 06 08 Hydroizolace staveb. Izolace z polyetylénových folií. 

         Navrhování a provádění. 
ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. 
ČSN 73 08 33 Požární bezpečnost staveb. Stavby pro bydlení a ubytování. 
ČSN 73 10 00 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování. 
ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí. 
ČSN 73 12 01 Navrhování betonových konstrukcí. 
ČSN 73 16 01 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí. 



ČSN 73 19 01 Navrhování střech. 
ČSN 73 34 50 Obklady keramické a skleněné. 
ČSN 73 36 10 Klempířské stavební práce. 
ČSN 73 42 10 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv. 
ČSN 73 43 01 Obytné budovy. 
ČSN 73 45 05 Podlahy. Společná ustanovení. 
ČSN 74 45 20 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic. 
 
8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Dispoziční řešení a vnitřní vybavení objektu je v souladu s platnými bezpečnostními a 
hygienickými předpisy a normami. Použité materiály a jejich instalace bude odpovídat 
příslušným normám. 
 
9. NÁROKY NA ENERGIE, MÉDIA  
 
Nároky na jednotlivé energii a média jsou popsány v jednotlivých zprávách příslušných 
profesí. 
 
10. LIKVIDACE ODPADU 
 
Likvidace domovního odpadu bude prováděna v místě stavby. Odpad bude majiteli domu 
odkládán do k tomu určené nádoby umístěné na ploše u pozemku. Pravidelný odvoz bude 
za úplatu zajišťovat profesionální firma spolupracující s městem Vrchlabí , s nimiž mají 
smlouvu k této činnosti. 
 
 
11. NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě v ulici. Detailní řešení viz projekty 
specielních profesí. 
 
12. BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Exteriérová povrchová úprava, omítka Mamut Silikát, tloušťka 3mm, silikátová, odstín bílý,  
7 kg/m2, jemnozrnná, zrnitost 1mm, tenkovrstvá 
Exteriérová povrchová úprava, omítka Mamut Silikát, tloušťka 3mm, silikátová, odstín bílý, 
 7 kg/m2, hrubozrnná, zrnitost 4mm, tenkovrstvá, u soklu 
Oplechování parapetu plech pozinkovaný, tloušťka 0,4mm 
Oplechování komína plech pozinkovaný, tloušťka 0,4mm 
Oplechování atiky pozinkovaný plech, tloušťka 0,4mm 
Parkovací stání litý asfalt  
Chodník pochozí zatravňovací dlažba do podsypu 
Chodník pochozí kamenná dlažba do podsypu 
Terasa kamenná dlažba do podsypu 
Exteriérový prostor na odpad, litý asfalt, zpevněná plocha 
Vnější schodiště kamenné 
Dveře a okna plastová, odstín bílý 
Zábradlí venkovního schodiště, ocelové 
 
Barevné řešení dalších a zejména vnitřních konstrukcí bude projednáno s investorem dle 
jeho přání. 
 
 



Závěr 

 
Zpracování bakalářské práce na zadané téma Bytový dům malého rozsahu vyžadovalo použití 
a zvládnutí všech dosavadních znalostí, získaných studiem na Fakultě stavební Vysokého 
učení technického v Brně.  
Snahou bylo zpracovat řešení, aby stavba byla realizovatelná, nákladově přijatelná, funkční  
a příznivá pro životní prostředí. 
Zvolené řešení a konstrukční uspořádání může být pozměněno na základě přání investora. 
Půdorys domu tvoří obdélník. V objektu se nachází obytná část a technické zázemí. Zastřešení 
je řešeno nepochozí jednoplášťovou plochou střechou. 
Bytový dům je navržen tak, aby splňoval všechny stavebně technické řešení a normové 
podmínky. 
Orientační náklad stavby na základě kalkulace ceny za obestavěný prostor novostavby činí 
12,05 mil Kč. 
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HI hydroizolace 
TI tepelná izolace 
A1 Komínový systém Schiedel UNI Advanced 
B Předstěna Farmacell 
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