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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvou bytových domů „A“ a „B“ v 

Rudíkově. Jedná se o dva na sebe navazující objekty ve svažitém terénu. Oba 

objekty bytových domů mají dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V 

nadzemních podlažích bytového domu „A“ se nachází 6 bytových jednotek, v 

podzemním podlaží se nachází společné prostory domovního vybavení a 4 

samostatné garáže. V nadzemních podlažích bytového domu „B“ se nachází 8 

bytových jednotek, v podzemním podlaží se nachází 2 bezbariérové byty se 

společnými prostory domovního vybavení. Objekty jsou navrženy z konstrukčního 

systému z keramických tvarovek. Stropy jsou monolitické a střecha je řešena jako 

valbová s vazníky. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Bytový dům, monolitické stropy, částečné podsklepení, vazníková střecha, 

bezbariérový, novostavba 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the project of two apartment blocks “A” and “B” in 

the village Rudíkov. These two objects are located in sloping terrain and both have 

two floors aboveground and one floor underground. In the apartment block “A” 

there are six apartment units aboveground and four garage units and storage area 

underground. In the apartment block “B” there are eight apartment units 

aboveground and two wheelchair accessible apartments with common storage 

areas underground. The objects are designed from a construction system made of 

ceramic blocks.  The ceilings are monolithic and the roof is hipped with trusses. The 

thesis provides documentation for realization of the construction. 

 

 

KEYWORDS 
Apartment house, monolithic ceilings, partial cellarage, roof truss, barrier-free, new 

building 
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ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu „A“ a „B“. Jedná se o dva na sebe navazující objekty ve 

svažitém terénu. Navržené objekty se nachází v Rudíkově v katastrálním území 

Rudíkov parc. č.242/62, 242/63. Oba objekty bytových domů mají dvě nadzemní 

podlaží a jedno podzemní podlaží. V nadzemních podlažích bytového domu „A“ se 

nachází 6 bytových jednotek, v podzemním podlaží se nachází společné prostory 

domovního vybavení a 4 samostatné garáže. V nadzemních podlažích bytového 

domu „B“ se nachází 8 bytových jednotek, v podzemním podlaží se nachází 2 

bezbariérové byty se společnými prostory domovního vybavení. Objekty jsou 

navrženy z konstrukčního systému keramických tvarovek POROTHERM. Stropní 

konstrukce jsou ze železobetonu, střecha je řešena jako valbová s vazníky a 

základy jsou z prostého betonu. Cílem práce bylo zamýšlený bytový dům 

navrhnout jak z hlediska dispozičního a architektonického, tak i stavebně 

technického, včetně posouzení vybraných technických aspektů. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Bytový dům 

 

b) Místo stavby 

Adresa:   Rudíkov 

Katastrální území:  Rudíkov, kraj Vysočina 

Parcelní čísla pozemků: 242/62, 242/63 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Druh:    bytové stavby 

Charakter stavby:  novostavba 

Účel stavby:   bytový dům 

Stupeň:   dokumentace pro provedení stavby 

 Tato dokumentace řeší vybudování nových bytových domů 

v Rudíkově v lokalitě pro bydlení „Na Vyhlídce“ Bytový dům tvoří třetí etapu 

výstavby Areálu obchodu a služeb v Rudíkově. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:    SOFI stav s.r.o 

    Rudíkov 85 

    675 05 Rudíkov 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Vypracoval:   Jakub Havlíček 

    Oslavice 191 

    Velké Meziříčí 594 01 

Vedoucí práce:  Ing. Arch. Ivana Utíkalová 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich 

výsledky byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci: 

 Požadavky investora 

 Katastrální mapa 

 Polohopisné a výškové zaměření 

 Inženýrskogeologický průzkum 

 Fotodokumentace a osobní průzkum  

 Platné normy, vyhlášky a předpisy 

 Stanovení radonového rizika 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích připravených pro výstavbu 

bytových domů. Stavba se nachází v lokalitě pro bydlení Rudíkov „Na 

Vyhlídce“. Na parcele č.242/62 a 242/63 V současné době nejsou pozemky 

nijak využity a jsou připraveny pro další výstavbu. Zastavěnost okolního 

území je tvořena především rodinnými domy bytového domu a zázemím 

firmy SOFI stav s.r.o. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpis (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

Pozemek, na kterém je bytový dům navržen se nenachází v žádné ochranné 

zóně, ani v záplavovém území. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

V blízkosti pozemku se nenachází žádný vodní tok. Dešťová voda ze střech 

bude odváděna do dešťové kanalizace. Zpevněné plochy budou spádovány 

do zatravněné plochy, kde je zemina dobře propustná. 

 

d) Údaje v souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba bude na pozemku umístěna v souladu s programem hospodářského 

a sociálního rozvoje obce Rudíkov. 

 

e) Údaje v souladu s územním rozhodnutím 

Navržená novostavba bytového domu splňuje ustanovení, které bylo 

vyvozeno územním rozhodnutím. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba respektuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 

269/2009 Sb. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou respektovány a splněny při provádění 

stavby. Veškerá vyjádření dotčených orgánů budou doložena v dokladové 

části dokumentace. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době 

zpracování projektové dokumentace známa. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Navrhovaná stavba bytového domu vyžaduje stavbu vodovodní přípojky, 

kanalizační přípojky, přípojky silového vedení, zpevněných ploch určených 

k parkování a další terénní úpravy. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

Parcela č. Vlastník 

242/64 Ing. Jan Kotačka, číslo popisné 85, Rudíkov 675 05 

242/51 Ing. Jan Kotačka, číslo popisné 85, Rudíkov 675 05 

242/31 Ing. Jan Kotačka, číslo popisné 85, Rudíkov 675 05 

242/18 Ing. Jan Kotačka, číslo popisné 85, Rudíkov 675 05 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Objekt bude sloužit k trvalému bydlení v samostatných bytových 

jednotkách, které jsou součástí novostavby bytového domu. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

Stavba se nenachází v žádné chráněné zóně ani v záplavovém území – není 

třeba ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace je zpracována s platnými přepisy: 

 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bytový dům „B“ má dva bezbariérové byty v podzemním podlaží. 

Bezbariérový vstup je v zadní části domu přístupný přímo z terénu. U 

zadního vchodu bytového domu „B“ se nachází dvě parkovací stání pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních 

předpisů budou respektovány a splněny při provádění stavby. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době 

zpracování projektové dokumentace známa. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavená plocha, obestavěný prostor, 

užitný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Plocha stavebních pozemků 242/62 a 242/63:  1695m2 

Zastavěná plocha:      496,8m2 

Nezastavěná plocha:      1198,2m2 

Procento zastavění:      29,3% 

Zpevněná plocha:      522m2 

Počet parkovacích stáni:     10 (venkovních) 

        4 (vnitřní) 

Počet bezbariérových stání:    2 

Celkem bytů:       16 
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SO 01 BYTOVÝ DŮM „A“ 

Počet pater:       3 

Počet bytových jednotek:     6 

Skladba bytů v 1NP:      2x3kk, 1x2kk 

Skladba bytu v 2NP:      2x3kk, 1x2kk 

Předpokládaný počet obyvatel:    16 

Počet jednotlivých garáží v 1S:    4 

 

SO 02 BYTOVÝ DŮM „B“ 

Počet pater:       3 

Počet bytových jednotek:     10 

Skladba bytů v 1S:      2x2kk bezbariérové 

Skladba bytů v 1NP:      2x2kk,2x1kk 

Skladba bytu v 2NP:      2x2kk,2x1kk 

Předpokládaný počet obyvatel:    16 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Objekty budou samostatné napojeny na technickou infrastrukturu, Budou 

zřízeny přípojky elektrické energie z veřejné infrastruktury. Spotřeba vody 

činí 3,168m3/den což znamená cca 1156m3/rok a bude rovněž odebírána 

z veřejné vodovodní infrastruktury. Odpadní voda bude svedena do 

splaškové kanalizace. Dešťová voda bude odvedena do dešťové kanalizace a 

ze zpevněných ploch vsakována do zeminy. Energetická náročnost budovy 

je řešena v samostatné příloze-viz stavební fyzika. Jedná se o nevýrobní 

objekt, v němž se nenachází výrazný zdroj škodlivin. Nevznikají zde žádné 

nebezpečné odpady. Vzniklé odpady jsou tříděny a odnášeny do veřejných 

kontejnerů na tříděný odpad. Komunální odpad je ukládán do popelnic, 

které se nachází na pozemku, a je zajištěno vyvážení odpadu na skládku 

komunálního odpadu. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy) 

Zahájení stavby:     2019 

Ukončení stavby:    2021 

Stavba se může členit na etapy:  Výstavba bytového domu „A“ 

      Výstavba bytového domu „B“ 
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k) Orientační náklady stavby 

 SO 01-Bytový dům „A“ 

Obestavěný prostor:   2344m3 

Cena za m3:    cca4500 Kč 

Orientační náklady:   10,55mil. Kč 

 SO 02-Bytový dům „B“ 

Obestavěný prostor:   2344m3 

Cena za m3:    cca4500 Kč 

Orientační náklady:   10,55mil. Kč 

Orientační náklady na stavbu bytových domů činí cca 21,1mil. Kč. Uvedená 

cena je pouze orientační a slouží pouze pro informaci stavebnímu úřadu. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

 Novostavba bytového domu „A“   SO 01 

 Novostavba bytového domu „B“   SO 02 

 Zpevněné plochy a komunikace   SO 03 

 Přípojka splaškové kanalizace   SO 04 

 Přípojka dešťové kanalizace   SO 05 

 Přípojka vodovodu     SO 06 

 Přípojka elektrické energie (NN)   SO 07 

 Sadové a terénní úpravy    SO 08 

 Dětské hřiště     SO 09 

 Skladování komunálního odpadu   SO 10  
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 10 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o stavební parcelu na katastrálním území Rudíkov, číslo parcel je 

242/62 a 242/63. Stavební parcely mají plochu 1695 m2. Stavební pozemek 

se nachází v zastavěném území. Jedná se o lokalitu pro bydlení „Na 

vyhlídce“ Rudíkov. Území je svažité a nachází se v nadmořské výšce 511,62 

m. n. m. Přístup na stavební parcelu je možný z místní komunikace šířky 

5m. V této komunikaci jsou vedeny veškeré veřejné inženýrské sítě, ke 

kterým je novostavba bytového domu připojena (tj. veřejný vodovod, 

splašková a dešťová kanalizace, vedení středotlakého plynu (objekt není 

napojen), vedení nízkého napětí elektrické energie. Z druhé strany je možný 

přístup z areálu firmy SOFI stav s.r.o. 

 

b) Výčet závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden inženýrskogeologický průzkum, jehož výsledky jsou 

zapracovány do PD – především do stavebně konstrukční části projektové 

dokumentace. Dle mapy radonového indexu spadají řešené pozemky do 

oblasti s vysokým radonovým indexem. Jako ochrana proti radonu vyhovuje 

hydroizolační vrstva ve skladbě podlahy na terénu. Jako ochrana proti 

spodní vodě vyhovuje hydroizolační vrstva ve skladbě podlahy na terénu. 

Podloží na staveništi je tvořeno písčitohlinitou zeminou. Poměrně v malé 

hloubce 0 až 1,5m, začíná zemina přecházet v horninové podloží. Podzemní 

voda je ve větších hloubkách cca 4,0m pod původním terénem. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební pozemek nepodléhá žádným ochranným ani bezpečnostním 

pásmům. 

 

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

Stavební pozemek není situován v záplavovém nebo poddolovaném území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani okolní pozemky. 

Stavba splňuje požadavky na minimální vzájemné odstupy staveb. Objekt 

ani jeho provoz nebudou mít vliv na životní prostředí. Stavba negativně 

neovlivní ovzduší, pouze při výstavbě může dojít ke zvýšení prašnosti. Při 

užívání stavby nedojde k ovlivnění stávající hlučnosti v území, pouze při 

výstavbě bytového domu může dojít ke krátkodobému zvýšení hladiny 

zvuku, bude ovšem kontrolováno, aby nedošlo k porušení platných 

předpisů. V průběhu výstavby musí být dbáno na to, aby nedocházelo ke 

znečišťování místních komunikací, automobily vyjíždějící z prostoru stavby. 

S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno dle platných předpisů, 

komunální odpad bude ukládán do popelnic a bude zajištěno jeho 

pravidelné vyvážení. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné bourací práce. Stavební pozemek není nijak 

využíván a nenachází se na něm žádné rostoucí dřeviny. Po ukončení stavby 

je plánovaná nová výsadba zeleně. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou žádné požadavky na zábory. 

Pozemek je stavební parcelou, je vyjmutý ze zemědělského půdního fondu a 

neplní funkci lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Šířka 

komunikace je 5 metrů.  

V objektu se nachází 4 parkovacích místa a dalších 12 parkovacích míst 

bude vytvořeno na zpevněné ploše na pozemku. Dvě parkovací stání na 

zpevněné ploše v zadní části objektu budou určeny, pro zdravotně tělesně 

postižené osoby. Obě parkovací stání budou náležitě označena. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investic 

S budoucí stavbou nesouvisí žádné podmiňující, vyvolané ani související 

investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

Účelem užívání stavby:   Stavba pro trvalé bydlení 

Zastavěná plocha:    496,8m2 

Nezastavěná plocha:    1198,2m2 

Počet parkovacích stáni:   10 (venkovních) 

      4 (vnitřní) 

Počet bezbariérových stání:  2 

Celkem bytů:     16 

SO 01 BYTOVÝ DŮM „A“ 

Počet pater:    3 

Počet bytových jednotek:  6 

Bytové jednotky: 

1NP:     Byt č.1-3kk Podlahová plocha:70,41m2 

     Byt č.2-2kk Podlahová plocha:48,32m2 

     Byt č.3-3kk Podlahová plocha:70,41m2 

2NP:     Byt č.4-3kk Podlahová plocha:70,41m2 

     Byt č.5-2kk Podlahová plocha:48,32m2 

     Byt č.6-3kk Podlahová plocha:70,41m2 

Předpokládaný počet obyvatel: 16 

Počet samostatných garáží v 1S: 4 

 

SO 02 BYTOVÝ DŮM „B“ 

Počet pater:    3 

Počet bytových jednotek:  10 

Bytové jednotky: 

1S (bezbariérové):   Byt č.7-2kk Podlahová plocha:45,19m2 

     Byt č.8-2kk Podlahová plocha:45,19m2 

1NP:     Byt č.9-1kk Podlahová plocha:41,02m2 

     Byt č.10-2kk Podlahová plocha:52,37m2 

     Byt č.11-2kk Podlahová plocha:52,37m2 

     Byt č.12-1kk Podlahová plocha:41,02m2 

2NP:     Byt č.13-1kk Podlahová plocha:41,02m2 

     Byt č.14-2kk Podlahová plocha:52,37m2 

     Byt č.15-2kk Podlahová plocha:52,37m2 

     Byt č.16-1kk Podlahová plocha:41,02m2 

Předpokládaný počet obyvatel: 16 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanisticky stavba zapadá do koncepce lokality určené územním plánem 

obce Rudíkov pro bydlení. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Bytové domy jsou navrženy v moderním stylu, který plně vyhovuje 

současným nárokům bytového bydlení. Bytové domy mají tři podlaží, z toho 

jedno bude ze strany komunikace částečně zapuštěno do terénu. Objekty 

mají jednoduchý obdélníkový půdorys o rozměrech 20x12m, Střecha je 

navržena valbová s malým spádem 12,5˚. Vstupní prostor se schodištěm 

bude na uličním průčelí kompletně prosklen. Vstupy do objektu budou 

zakryty markýzou. Barevnost fasády objektu je orientována tak, že spodní 

část objektu je šedé barvy a horní část objektu je barvy bílé. Výplně zábradlí 

u lodžií je oranžové barvy. Okna, dveře a garážová vrata jsou hnědé barvy. 

Volná prostranství okolí domu budou zatravněna. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení bytových domů je patrné z projektové dokumentace. Objekty 

jsou přístupné přes hlavní vstup na uliční průčelí, na který navazuje vedlejší 

podesta a schodišťový prostor. Vedlejší vstup do 1S je z odvrácené strany domu. 

Bytový dům „A“ je dispozičně odlišně řešen od bytového domu „B“ 

 Bytový dům „A“ je řešen následovně. 

Podlaží 1.S obsahuje čtyři samostatné garáže přístupné pouze z venkovního 

prostoru a sklepy jednotlivých bytů s kočárkárnou přístupné chodbou navazující 

na schodišťový prostor. 

První a druhé podlaží jsou totožné. V každém z nich jsou 3 bytové jednotky o 

velikosti 2x3kk a 1x2kk. Tyto bytové jednotky jsou přístupné ze schodišťové 

podesty.  

 Bytový dům „B“ je řešen následovně. 

Podlaží 1.S obsahuje dvě bytové jednotky 2kk připravené pro bezbariérové užívání 

a sklepy jednotlivých bytů s kočárkárnou přístupné chodbou na schodišťový 

prostor. 

První a druhé nadzemní podlaží jsou totožné. V každém z nich jsou čtyři bytové 

jednotky 2x2kk a 2x1kk. Byty 2kk jsou totožné ale zrcadlově otočené a mají přístup 

na zadní průčelí. Byty 1kk jsou také totožné a zrcadlově otočené a mají přístup na 

průčelí směrem ke komunikaci. Všechny byty na patře jsou přístupné ze 

schodišťové podesty. 



 14 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškou 

268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O technických požadavcích na stavby, 

dalšími právními předpisy a s platnými normami ČSN. 

Přístup do objektu je řešen jako bezbariérový ze zadní strany budovy „B“. Dva byty 

v bytovém domě „B“ v 1.S jsou řešeny jako bezbariérové. Ze zadní strany objektu se 

nachází dvě vyhrazené parkovací stání určené pro ZTP osoby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna provedením stavby v souladu s vyhl. 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Objekt je navržen tak, aby umožňoval bezpečné a trvalé užívání stavby.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekty SO 01 a SO 02 jsou bytové domy navrženy jako třípodlažní se 

dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním. Základové pasy jsou 

monolitické z prostého betonu. Bytové domy jsou od sebe výškově 

uskočeny avšak štítové stěny, které na sebe navazují a jsou založeny ve 

stejné hloubce. Obvodové zdivo je provedeno z keramických tvárnic 

POROTHERM 30 Profi dryfix. Vnitřní nosné zdivo z důvodů akustiky je 

vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 25 AKU Z. Střecha je řešena 

jako valbová s mírným sklonem 12,5˚ kde hlavní nosná část střechy jsou 

příhradové vazníky. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Základy 

Základová spára je navržená tak, aby byla v nezámrzné hloubce tzn. 

minimálně 800mm pod úrovní přilehlého terénu. 

Základové pásy pod obvodovými stěnami a nosnými stěnami jsou 

z prostého betonu C16/20. Výškový rozdíl bytového domu „A“ a „B“ je řešen 

pomocí ztraceného bednění, kdy první dvě řady jsou z tvarovek BEST výšky 

200mm a poslední třetí řada je z tvarovek BEST výšky 250mm. Tvarovky 

jsou použity i na zadním průčelí bytového domu „B“ kde bude zatažen 

tepelný izolant až pod úroveň podlahy kvůli tepelné technice. Na 

základových pásech bude vybetonována betonová podkladní deska tl. 

150mm z betonu C16/20 s kari sítěmi o Ø6 a s oky 100x100mm 
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 Svislé nosné konstrukce 

Konstrukční systém objektu je stěnový zděný obousměrný. Obvodové zdivo 

je provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi dryfix. Vnitřní 

nosné zdivo z důvodů akustiky je vyzděno z keramických tvárnic 

POROTHERM 25 AKU Z 

 

 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je řešena jako železobetonová křížem vyztužená deska 

tloušťky 180mm.. Materiálem železobetonu je beton C20/25 a ocel B500B. 

Nosná konstrukce lodžií u stropu nad 1.S je z důvodů možnosti vzniku 

tepelných mostů snížena na 100mm a v místě tepelného izolantu nad 

obvodovou stěnou přerušena ISO nosníkem a z vrchní strany zateplena PIR 

deskami viz. DETAIL E. Nosná konstrukce lodžie nad 1NP je navržena ve 

stejné tloušťce jako stopní konstrukce a v místě tepelného izolantu u 

obvodové stěny vyložena ISO nosníkem tvaru L. Vyztužení stropní 

konstrukce bude navržené samostatným statickým výpočtem. 

 

 Schodiště 

Schodiště je železobetonové deskové vetknuté do obvodové stěny. Použitý 

beton C20/25 a ocel B500B. Šířka schodiště je 1200mm. Tloušťka desky 

schodišťového ramene je 120 mm. Tloušťka desky mezipodesty je 150 mm. 

Schodišťové stupně jsou součástí schodišťové desky. Nášlapná vrstva je 

provedena z keramické dlažby. Vyztužení schodiště bude navržené 

samostatným statickým výpočtem. 

 

 Zateplovací systém 

Pro zateplení obvodového pláště je použit kontaktní zateplovací systém 

ETICS s expandovaným fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 150 mm. Pro 

zateplení soklové části ve styku se zeminou a základů je využit nenasákavý 

perimetrický sokolový polystyren tl. 130mm. Pro zateplení podlahy 1S je 

použita tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS 100S tl.90mm. Ve 

vyšších podlažích je využita pouze kročejová izolace ISOVER T-N, tl. 50 mm. 

Garáže jsou uvažovány jako venkovní prostor proto budou jednotlivé garáže 

z vnitřní strany zatepleny ze zateplovacího systému MULTIPOR viz 

projektová dokumentace. Lodžie nad 1S budou zatepleny z vrchní strany 

deskami PIR a vyloženy ISO nosníky. 
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 Hydroizolace 

Spodní stavba bude izolována proti zemní vlhkosti a zároveň proti 

radonovému záření. Hydroizolační folií FATRAFOL 803, která bude 

vytažena minimálně 300mm nad úroveň upraveného terénu.  

 

 Příčky a dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z keramických příčkovek 

POROTHERM 11,5 Profi dryfix. Předstěny a instalační šachty jsou navrženy 

z pórobetonových tvarovek Ytong, tl.100mm. Rozvody instalací budou 

vedeny v předstěnách, příčkách nebo v instalačních šachtách. 

 

 Podlahy a obklady 

Roznášecí vrstva podlah je navržena z anhydridového potěru. Nášlapná 

vrstva je převážně keramická nebo z PVC. V koupelnách a kuchyních jsou 

stěny opatřeny obkladem do výšky dle konkrétních výkresů. 

 

 Okna a dveře 

Rámová konstrukce oken je plastová s výztužným profilem, hnědé barvy. 

Výplní oken v obytných místnostech je čiré izolační trojsklo a v sklepních 

kójích je zasklení z mléčného skla. Dveře jsou navrženy s ohledem, zda jsou 

umístěny v interiéru nebo exteriéru viz výpis prvků. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Navrhovaná stavba a její konstrukce odpovídají požadavkům daných 

vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební 

konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami tak, aby byla 

zajištěna životnost stavby a její použitelnost a odolnost proti nepříznivým 

vlivům a aby bylo zajištěno, že zatížení působící na stavbu nezpůsobí na 

stavbě negativní následky a nebude ohrožena bezpečnost a stabilita objektu 

jako celku. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Budou provedeny nové přípojky. Při budování nových přípojek je nutné 

dbát na ochranná pásma a je nutné dodržet minimální předepsané 

vzdálenosti v ČSN 73 6005. 

V objektu bude zřízen vodovod, splašková kanalizace, rozvody elektřiny, 

dešťová kanalizace. 

Vytápění jednotlivých bytů bude provedeno pomocí elektrických přímotopů 

s akumulací, které umožňují uplatnění nízkého tarifu na odběr elektrické 

energie po dobu 20hod. i pro veškeré elektrické spotřebiče v bytech. Každý 

pokoj bude mít svůj termostat na regulaci teploty. Příprava teplé užitkové 

vody je řešena elektrickým zásobníkovým ohřívačem. 

 

b) Výčet technických a technologických řešení 

 Větrání 

Koncepce je založena na následujícím: 

Větrání obytných místností bytů bude přirozené otevíranými okny. 

Větrání hygienických místností nuceně přes ventilátor s doběhem napojený 

na stoupací potrubí vyvedené nad střechu. 

Odvětrání digestoří nuceně přes ventilátor napojený na stoupací potrubí 

vyvedené nad střechu. 

 

 Vytápění 

Vytápění jednotlivých bytů bude provedeno pomocí elektrických přímotopů 

s akumulací, které umožňují uplatnění nízkého tarifu na odběr elektrické 

energie po dobu 20hod. i pro veškeré elektrické spotřebiče v bytech. Každý 

pokoj bude mít svůj termostat na regulaci teploty. 

 

 Silnoproud, slaboproud 

Projekt řeší silnoproudé a slaboproudé rozvody, umělé osvětlení, 

bleskosvod a uzemnění. 

 

 Zdravotechnika 

Bude využita vodovodní přípojka ukončená vodoměrnou sestavou. Rozvody 

v bytech budou vedeny v předstěnách k jednotlivým zařizovacím 

předmětům. Pro napojení objektu na splaškovou kanalizaci bude zhotovena 

nová přípojka splaškové kanalizace. Ta bude ukončena revizní šachtou. 
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Stoupačky splaškové kanalizace budou vedeny v instalačních šachtách. 

Stoupačky budou zhotoveny z potrubí s akustickým útlumem nebo 

izolovány. Pro napojení objektu na dešťovou kanalizaci bude zhotovena 

nová přípojka dešťové kanalizace, která bude zaústěna do dešťové 

kanalizace. Přípojka bude osazena revizní šachtou. Dešťové vody z valbové 

střechy objektu budou svedeny do přípojky dešťové kanalizace. Stavba 

bude vybavena běžnými zařizovacími předměty (umyvadla, umývátka, 

sprchové kouty, závěsná WC(geberit). 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost viz samostatná příloha: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 730540 

Tepelná ochrana budov. Energetická náročnost budovy je doložena v 

průkazu energetické náročnosti budovy, který je součástí stavební fyziky. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, na pracovní a 

komunální prostředí 

Objekt je navržen tak, aby splňoval vyhlášku č. 268/2009 Sb., O technických 

požadavcích na stavby a stavební zákon a další související právní předpisy. Zásady 

řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnosti apod.) 

Větrání objektu je navrženo jako přirozené pomocí oken, případně dveřmi. Garáže 

jsou větrány pomocí větracích otvorů, viz výkresová dokumentace. Odvětrání 

hygienických zařízení a kuchyňských digestoří je řešeno pomocí ventilátorů. 

Vytápění objektu je řešeno pomocí přímotopů s akumulací. Všechny obytné 

místnosti splňují požadavky na osvětlení. Jednotlivé byty splňují požadavky na 

proslunění dle normy ČSN 73 4301. 

Zásobování vodou je zajištěno pomocí veřejného vodovodu. Objekt je připojen 

vodovodní přípojkou.  

V objektu je zřízeno splaškové kanalizační potrubí a dešťové kanalizační potrubí. 

Splašková a dešťová kanalizace je odváděna do veřejné kanalizace. 
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Stavba nemá negativní vliv na okolí vlivem hluku, vibrací ani prašnosti. V době 

výstavby je nutné eliminovat prašnost např. kropením. 

Objekt je určen pro bydlení osob, nevznikají zde žádné nebezpečné odpady. 

Komunální odpad tříděn a odnášen do veřejných kontejnerů na tříděný odpad, 

ostatní odpad je ukládán do popelnic, které se nachází na pozemku a je zajištěno 

vyvážení odpadu na skládku komunálního odpadu. 

Stavba ani její provoz nemají negativní vliv na životní prostředí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonového indexu spadají řešené pozemky do oblasti s vysokým 

radonovým indexem. Jako ochrana proti radonu je vyhovující hydroizolační 

vrstva ve skladbě podlahy na terénu (hydroizolační folie FATRAFOL 803). 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V oblasti výstavby objektu se nevyskytují bludné proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. Žádná ochrana 

z tohoto důvodu není potřebná. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Jako ochrana před hlukem z vnějšího prostředí jsou navrženy obvodové 

konstrukce objektu. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly 

požadavky ČSN 73 5302 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 

posuzování akustických vlastností výrobků. 

Instalační potrubí musí být vzhledem ke stavebním konstrukcím uložena 

pružně, aby bylo omezeno šíření hluku.  

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou proto žádná opatření 

nutná. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám 

výskyt metanu apod. žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury se nachází v jihozápadní části 

stavebního objektu. Objekt je napojen na technickou infrastrukturu vedoucí 

v ulici před bytovým domem. Přesné umístění napojení technické 

infrastruktury je zřejmá z výkresu koordinační situace, který je součástí 

výkresové části projektové dokumentace. Všechny přípojky inženýrských 

sítí jsou nově vybudované. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Všechny sítě veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace) a veřejné 

technické infrastruktury (dešťová a splašková kanalizace, vodovod a NN) 

budou vybudovány současně s bytovými domy „A“ a „B“.  

V lokalitě je oddílná kanalizace. Objekty tedy budou na tento kanalizační 

systém připojeny přípojkou splaškové kanalizace DN200 a přípojkou 

dešťové kanalizace DN200. Přípojky jsou vybaveny revizní šachtou. 

V blízkosti pozemku je rozvod veřejného vodovodu vedoucí 

v komunikačním pásu. Objekty budou připojeny vodovodní přípojkou PE63. 

Připojení bude provedeno navrtávkou s možností uzavírání. Přípojka bude 

ukončena hlavní vodoměrnou sestavou s hlavním domovním uzávěrem a 

vodoměrem, která bude umístěna ve společném prostoru bytových domů 

v suterénu pod schodištěm. 

V blízkosti pozemku je rozvod NN, vedoucí v komunikačním pásu. Objekty 

budou napojeny přes přípojkovou (pojistkovou) skříň umístěnou na průčelí 

obou bytových domů. Přípojky budou vedeny v zemi. Samostatné připojení 

jednotlivých bytových jednotek bude provedeno přes elektroměrné skříně 

s elektroměrem a hlavním jističem, které budou umístěny ve společném 

prostoru bytových domů v suterénu v předsíni se schodištěm. 

Z elektroměrného rozvaděče příslušícího konkrétní bytové jednotce bude 

připojen bytový rozvaděč v příslušném bytě. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Objekty jsou napojeny na přiléhající místní komunikaci sjezdem a účelovou 

komunikací, která zpřístupňuje garáže v 1.S u bytového domu „A“ a 

parkovací stání za bytovým domem „B“. Dále také chodníky pro pěší, které 

zpřístupňují hlavní vstupy do objektu. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ze stávající místní dopravní komunikace je zhotoven sjezd k zadním 

stranám bytových domů.  

 

c) Doprava v klidu 

Součástí objektu i lokality jako celku je řešení dopravy v klidu, tedy 

parkování a odstavování vozidel. Před bytovými domy je umístěno devět 

parkovacích stání, která jsou řešena jako kolmá stání přiléhající k místní 

komunikaci. Za domem jsou umístěna ještě tři kolmá parkovací stání. 

Z těchto třech parkovacích stání jsou dvě stání bezbariérová. Dále jsou 

v bytovém domě „A“ čtyři samostatné garáže přístupné ze zadní strany 

domu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí objektu se nevyskytují cyklistické stezky. Místní komunikace v ulici 

je z jedné strany lemována chodníkem pro pěší. Povrch chodníků je tvořen 

zámkovou dlažbou. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Proběhnou terénní úpravy v minimální možné míře pro realizaci stavby. 

Konkrétně ve vztahu k vybudování základových konstrukcí. Přebytečná 

zemina bude skladována na pozemku investora, případně proběhne její 

odvoz. Část přebytečné zeminy bude použita pro drobné dotvarování terénu 

kolem bytových domů. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy na stavebním pozemku budou zatravněny. V okolí 

pojízdných ploch dojde k vysázení keřů. Na pozemku budou také vysázeny 

stromy. 

 

c) Biotechnické opatření 

Žádné biotechnická opatření nejsou potřebné. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při užívání stavby nedojde k negativnímu ovlivnění hluku, životního 

prostředí a vody. V objektu nebude docházet ke vzniku nebezpečných 

odpadů. Vzniklé odpady budou tříděny a odnášeny do příslušných 

kontejnerů. Bude zajištěno pravidelné vyvážení komunálního odpadu. Při 

výstavbě objektu může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti a zvýšení hluku 

v oblasti. Prašnost bude eliminována kropením. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině 

Stavbou bytového domu nebudou narušeny ekologické funkce a vazby 

v krajině. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 a ani jej neovlivňuje. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Na pozemku nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba bytového domu splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení 

stavby z hlediska ochrany obyvatel podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi bude zřízena přípojka vody z veřejného vodovodu. V rámci 

přípojky bude zřízena vodoměrná šachta. Tato vodoměrná šachta bude 

provedena dle projektové dokumentace a bude následně využita jako 
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vodoměrná šachta objektu. Z vodoměrné šachty bude zřízeno provizorní 

vedení vodovodu pro potřeby výstavby objektu. 

Dojde ke zřízení přípojky NN, vyzdění pilíře s pojistkovou skříní na průčelí 

navržených objektů. Z pilíře bude elektrický proud nízkého napětí doveden 

do staveništního provizorního rozvaděče pro potřeby výstavby objektu. 

Dále bude zřízena přípojka splaškové kanalizace a revizní šachta této 

kanalizace. Tato přípojka a zařízení budou následně využita pro stavbu. Z 

revizní šachty bude proveden provizorní vedení kanalizace pro potřeby 

výstavby objektu. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Na staveništi se nachází propustná zemina, není proto nutné zřizovat 

odvodnění staveniště. V případě, že nastane negativní hromadění vody v 

některém prostoru staveniště, bude tato skutečnost řešena odčerpáním. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází celé na pozemku investora. Tento prostor navazuje na 

místní dopravní komunikaci, stavba je tak pro zásobování snadno 

přístupná. Staveniště bude napojeno na veřejný vodovod, vedení nízkého 

napětí elektrické energie a na veřejnou kanalizaci. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během provádění stavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti v okolí 

stavby. Jako opatření bude používáno kropení. 

Dále může dojít ke zvýšení hluku v okolí stavby. Hluková zátěž bude 

splňovat veškeré požadavky z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Bude dbáno na to, aby 

nedocházelo ke znečišťování veřejných pozemních komunikací, jako 

opatření budou vozidlům očišťována kola před vjezdem na tuto komunikaci. 

Případné nečistoty budou vždy neprodleně odstraněny 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Kvůli výstavbě objektu nejsou požadavky na asanace demolice ani kácení 

dřevin. Staveniště bude oploceno plotem min. výšky 1,8 metru, aby bylo 

zamezeno vniknutí neoprávněných osob a zajištěna ochrana těchto osob. 
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f) Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé) 

Výstavbou objektu je zábor omezen hranicemi pozemku a nepředpokládá se 

zřízení dočasných zábor na okolních pozemcích. 

 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

S odpady, které vzniknou při výstavbě objektu, bude nakládáno ve smyslu 

ustanovení zákona č. 185 Sb., O odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. a 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. a dalších souvisejících předpisů. Všechny odpady 

budou zařazeny do příslušné kategorie a bude s nimi také podle tohoto 

zařazení nakládáno. Množství odpadů a přesné údaje o nakládání s 

odpadem viz projektová dokumentace. Kontrolním orgánům musí být na 

vyžádání poskytnuty informace o nakládání s odpady. 

 

č. odpadu Název odpadu Způsob recyklace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Skládka 

17 01 03 Keramika Skládka 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 01 Asfalt s obsahem dehetu Skládka 

17 04 01 Měď Sběrna kovů 

17 04 02 Hliník Sběrna kovů 

17 04 05 Železo a ocel Sběrna kovů 

17 04 10 Kabely Skládka 

17 05 04 Zemina a kamenivo Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 09 04 Směsné stavební materiály Skládka 

 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci zemních prací bude odstraněna ornice tl. 200 mm, která bude 

uložena ve vhodné části pozemku a později využita při závěrečných 

terénních úpravách. Následně se provede hloubení jam a jednotlivých rýh 

dle projektové dokumentace. Výška skládky na staveništi nesmí být větší 

než 1,5 metru. Zemina musí být kypřena, aby nedošlo k jejímu poškození. 

Nepotřebná zemina bude odvezena na skládku. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby musí být dbáno na ochranu životního prostředí. Je 

nutné správně nakládat s veškerými staveništními odpady. Nakládání s 

odpady stanoví příslušné právní předpisy. Smí být používány pouze stroje a 

mechanická zařízení v náležitém technickém stavu. Stroje a zařízení musí 

být průběžně kontrolovány, nesmí z nich unikat pohonné hmoty, oleje ani 

jiné nebezpečné látky. Na stavbě musí být umístěny mobilní WC, která musí 

být vyvážena specializovanou firmou Během průběhu výstavby i užívání 

stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší. 

 

j) Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečností předpisy, zejména 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále 

musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 

materiálů a provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a 

majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se 

stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled proškolené osoby. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou 

potřeba. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích vlivem staveništní dopravy 

nedojde. U výjezdu ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení 

upozorňující na výjezd ze staveniště. Před zahájením prací musí být všichni 

pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavební práce by měli probíhat cca 2 roky. Podrobný harmonogram 

stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby.  



 27 

 



 28 

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Bytové domy budou složit bydlení. Bytový dům „A“ zahrnuje 2 nadzemní 

podlaží a jedno podzemní stejně jako bytový dům „B“. 

V nadzemních podlažích bytového domu „A“ se nachází 6 bytových 

jednotek, v podzemním podlaží se nachází společné prostory domovního 

vybavení a 4 samostatné garáže. V nadzemních podlažích bytového domu 

„B“ se nachází 8 bytových jednotek, v podzemním podlaží se nachází 2 

bezbariérové byty se společnými prostory domovního vybavení.  

 

Počet parkovacích stáni:   10 (venkovních) 

      4 (garážové) 

Počet bezbariérových stání:  2 

Celkem bytů:     16 

SO 01 BYTOVÝ DŮM „A“ 

Bytové jednotky: 

1NP:     Byt č.1-3kk Podlahová plocha:70,41m2 

     Byt č.2-2kk Podlahová plocha:48,32m2 

     Byt č.3-3kk Podlahová plocha:70,41m2 

2NP:     Byt č.4-3kk Podlahová plocha:70,41m2 

     Byt č.5-2kk Podlahová plocha:48,32m2 

     Byt č.6-3kk Podlahová plocha:70,41m2 

Předpokládaný počet obyvatel: 16 

Počet samostatných garáží v 1S: 4 

SO 02 BYTOVÝ DŮM „B“ 

Bytové jednotky: 

1S (bezbariérové):   Byt č.7-2kk Podlahová plocha:45,19m2 

     Byt č.8-2kk Podlahová plocha:45,19m2 

1NP:     Byt č.9-1kk Podlahová plocha:41,02m2 

     Byt č.10-2kk Podlahová plocha:52,37m2 

     Byt č.11-2kk Podlahová plocha:52,37m2 

     Byt č.12-1kk Podlahová plocha:41,02m2 

2NP:     Byt č.13-1kk Podlahová plocha:41,02m2 

     Byt č.14-2kk Podlahová plocha:52,37m2 

     Byt č.15-2kk Podlahová plocha:52,37m2 

     Byt č.16-1kk Podlahová plocha:41,02m2 

Předpokládaný počet obyvatel: 16 
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b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Bytové domy jsou navrženy v moderním stylu, který plně vyhovuje 

současným nárokům bytového bydlení. Bytové domy mají tři podlaží, z toho 

jedno bude ze strany komunikace částečně zapuštěno do terénu. Objekty 

mají jednoduchý obdélníkový půdorys o rozměrech 20x12m, Střecha je 

navržena valbová s malým spádem a nosnou konstrukcí z příhradových 

dřevěných vazníků. Vstupní prostor se schodištěm bude na uličním průčelí 

kompletně prosklen. Vstupy do objektu budou zakryty markýzou. Barevnost 

fasády objektu je orientována tak, že spodní část objektu je šedé barvy 

RAL7037 a horní část objektu je barvy bílé RAL9010. Zábradlí u lodžii je 

pozinkované s výplněmi z cementotřískových desek CETRIS barvených na 

oranžovou barvu. Okna, dveře a garážová vrata jsou hnědé barvy. Volná 

prostranství okolí domu budou zatravněna. 

 

Dispoziční řešení bytových domů je patrné z projektové dokumentace. 

Objekty jsou přístupné přes hlavní vstup na uliční průčelí, na který navazuje 

vedlejší podesta a schodišťový prostor. Druhý vstup do 1S je situován na 

průčelí odvrácené od ulice. 

 

Bytový dům „A“ je dispozičně odlišně řešen od bytového domu „B“ 

 

Bytový dům „A“ je řešen následovně. 

V podlaží 1.S bytového domu se nachází čtyři samostatné garáže. Tyto 

garáže jsou přístupné pouze samostatně z exteriéru. Dále se nachází sklepy 

s kočárkárnou přístupné chodbou navazující na schodišťový prostor. 

První a druhé podlaží jsou totožné. V každém z nich jsou 3 bytové jednotky 

o velikosti 2x3kk a 1x2kk. Tyto bytové jednotky jsou přístupné ze 

schodišťové podesty.  

 

Bytový dům „B“ je řešen následovně. 

V podlaží 1.S se nacházéí dvě bytové jednotky 2kk připravené pro 

bezbariérové užívání a sklepy s kočárkárnou přístupné chodbou na 

schodišťový prostor. 

První a druhé nadzemní podlaží jsou totožné. V každém z nich jsou čtyři 

bytové jednotky 2x2kk a 2x1kk. Byty 2kk jsou totožné ale zrcadlově otočené 

a mají přístup na zadní průčelí. Byty 1kk jsou také totožné a zrcadlově 

otočené a mají přístup na průčelí směrem ke komunikaci. Všechny byty na 

patře jsou přístupné ze schodišťové podesty. 
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Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v 

souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O 

technických požadavcích na stavby, dalšími právními předpisy a s platnými 

normami ČSN. 

Přístup do objektu je řešen jako bezbariérový ze zadní strany budovy „B“. 

Dva byty v bytovém domě „B“ v 1.S jsou řešeny jako bezbariérové. Ze zadní 

strany objektu se nachází dvě vyhrazené parkovací stání určené pro ZTP 

osoby. 

 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup do každého z bytových domů je zajištěn dvěma vstupy. Hlavní 

vstupy se nachází na severozápadní straně objektu, odkud se vstupuje do 

závětří a následně na mezipodestu schodiště, kde je možnost sejít do 1.S 

nebo vyjít do 1.NP. Vedlejší vstupy jsou orientovány na jihozápadní stranu 

domu kde u bytového domu „A“ slouží převážně pro vstup do garáží, jejichž 

vjezdy jsou také orientovány na jihovýchodní stranu a u bytového domu „B“ 

slouží vedlejší vstup pro přístup do bezbariérových bytů.  

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Vytyčení objektu 

Na stavební parcele je nutné vytyčit stavební objekty. Vytyčení musí 

odpovídat umístění objektu dle projektové dokumentace, musí být 

dodrženy veškeré odstupové vzdálenosti. 

 

 Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací musí být provedeno sejmutí ornice v 

tloušťce 200 mm. Výkopy budou provedeny pomocí stavební mechanizace. 

V první fázi výkopových prací bude vykopáno zahloubení do mírného 

svahu. V Druhé fázi prací budou vykopány jednotlivé rýhy dle projektové 

dokumentace základů. Poslední vrstva zeminy a současné dočištění výkopů 

bude provedeno ručně těsně před betonáží, aby nemohlo dojít k poškození 

základové spáry především vlivem povětrnostních vlivů. V rámci 

výkopových prací budou také provedeny výkopy pro zřízení přípojek 

inženýrských sítí. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce, tj. 

minimálně 800 mm pod úrovní přilehlého terénu. Vykopaná zemina bude 

odvezena na skládku zeminy a část výkopku se sejmutou ornicí bude 

uskladněna na stavebním pozemku z důvodu terénních úprav. Výška 

skládky ornice je navržena maximální výšky 1,5 m. Skladovaná ornice musí 
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být kypřena, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Při skladování zeminy a 

ornice je nutné dodržovat platné předpisy a normy ČSN a předpisy BOZP. 

Svahování výkopů je stanoveno s ohledem na konzistenci a druh zeminy. V 

případě výskytu vody v základové spáře je nutné vodu odčerpat, případně 

zřídit drenážní systém. Při poničení základové spáry vodou je nutné spáru 

upravit. Základovou spáru je nutné chránit před promrznutím, promáčením 

nebo nadměrným vysušením. Po provedení výkopů je nutné ověřit pevnost 

zeminy v základové spáře. 

 

 Základové konstrukce 

Základová spára musí být v nezámrzné hloubce tzn. minimálně 800mm pod 

úrovní přilehlého terénu. 

Základové pásy pod obvodovými stěnami a nosnými stěnami jsou 

z prostého betonu C16/20. Výpočet základů se nachází ve složce č.1 

přípravné a studijní práce. Výškový rozdíl bytového domu „A“ a „B“ je řešen 

pomocí ztraceného bednění kdy první dvě řady jsou z tvarovek BEST výšky 

200mm a poslední třetí řada je z tvarovek BEST výšky 250mm. Tyto 

betonové tvarovky jsou vyplněny betonem C16/20 a vyztuženy 

betonářskou ocelí. Tvarovky jsou použity i na zadním průčelí bytového 

domu „B“ kde bude zatažen tepelný izolant až pod úroveň podlahy kvůli 

tepelné technice. Před započetím betonáže musí být po obvodu základové 

spáry uložen zemnící pásek FeZn pro uzemnění bleskosvodu a 

elektroinstalace. Pásek je nutné vytáhnout minimálně 1,5 m nad úroveň 

terénu, aby připojení bleskosvodu a hlavního rozvaděče bylo možné. 

Zemnící pásek musí být celý zalitý betonem. Na základových pásech bude 

vybetonována betonová podkladní deska tl. 150mm z betonu C16/20 

s karisítí o Ø6 a s oky 100x100mm. Při betonáži základů je nutné vytvořit 

prostupy pro vedení instalací (splaškové kanalizace, vodovodu, 

telekomunikační sítě, nízkého napětí elektrického proudu). 

 

 Hydroizolace a protiradonová izolace 

Spodní stavba bude izolována proti zemní vlhkosti a zároveň proti 

radonovému záření, hydroizolační folií FATRAFOL 803, která bude vytažena 

minimálně 300mm nad úroveň upraveného terénu. Hydroizolační folie 

bude na nosnou stěnu kotvena mechanicky. Jednotlivé kotvy budou 

zalepeny záplatami s textilní vrstvou. Teplený izolant Perimetr, kterým 

bude zateplena soklová část objektu, nesmí přiléhat na hydroizolační folii. 

Kontakt mezi teplenou izolací a hydroizolací je nepřípustný. Oddělení těchto 

materiálů bude řešeno pomocí lepící a stěrkové hmoty, která bude 
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nanesena po okrajích desky a v místě kotvení hydroizolační folie na 

kašírovanou záplatu. Lepící hmota musí zajistit dostatečnou tloušťku tak 

aby nedošlo ke kontaktu hydroizolační folie a teplené izolace. Podrobná 

skladba stěny přiléhající k zemině je ve složce č.3 – architektonické stavební 

řešení viz. Výpis skladeb a konstrukcí. 

 

 Svislé konstrukce 

Zdivo bude provedeno v souladu s ČSN a dle doporučených technologických 

zásad, pokynů a typových detailů předepsaných výrobci jednotlivých 

materiálů. Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z keramických 

tvárnic šířky 300 mm POROTHERM 30 Profi dryfix na zdící pěnu. Vnitřní 

nosné i nenosné zdivo je navrženo také z keramických tvárnic různých 

tlouštěk dle PD. Mezibytové příčky šířky 250 mm budou provedeny z 

akustických keramických tvárnic POROTHERM 25 AKU Z na zdící maltu. Do 

mezibytových příček nebudou zasekány žádný instalace. Vnitřní nenosné 

příčky jsou navrženy z keramických příčkovek POROTHERM 11,5 Profi 

dryfix. Předstěny jsou navrženy pórobetonovými tvarovkami Ytong, 

tl.100mm. Rozvody instalací budou vedeny v předstěnách, příčkách nebo 

v instalačních šachtách. Spáry na styku stěn s ostatními konstrukcemi je 

nutné vyplnit PUR pěnou, maltou apod., aby byly splněny požadavky na 

protihlukovou a protipožární ochranu. Spára mezi horní hranou nenosného 

zdiva a spodním lícem monolitické stropní desky musí umožnit volný 

požadovaný zbytkový průhyb stropní konstrukce, aby nedošlo k přenosu 

zatížení do zděných nenosných příček a stěn a následně i do podlahy. 

Konstrukce musí splňovat požadavek na vzduchotěsnost (oboustranná 

omítka, vyplnění všech spár). 

 

 Překlady 

Překlady jsou použity ze systémového řešení POROTHERM. V obvodovém a 

vnitřním nosném zdivu jsou použity překlady POROTHERM 7. V nenosném 

zdivu jsou použity překlady POROTHERM ploché. V rámci sestavy překladů 

v obvodové a nosné stěně se nachází tepelná izolace z expandovaného 

polystyrenu, je nutné dbát na její správné umístění. Provádění překladů je 

zřejmé dle výkresové dokumentace. Překlady musí mít minimální uložení 

upřesněné v tabulce překladů a v daném půdorysu. Sestavy překladů před 

osazením musí být svázány vázacím drátem, aby byla zajištěna jejich 

stabilita. Překlady jsou ukládány do maltového lože z vápenocementové 

malty.  
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 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je řešena jako železobetonová křížem vyztužená deska 

tloušťky 180mm. Materiálem železobetonu je beton C20/25 a ocel B500B. 

Ve stropní konstrukci jsou vynechány prostupy pro instalační šachty a 

schodiště. Nosné konstrukce lodžií jsou provedeny pomocí ISO nosníků s 

přerušeným tepelným mostem. Tloušťka desky lodžie nad 1S je snížena na 

100mm z důvodu zateplení z vrchní strany lodžie. Konstrukce lodžie nad 1S 

je řešena ve složce č.4 stavebně konstrukční řešení – DETAIL E. Výztuž 

stropní konstrukce bude řešena samostatným statickým výpočtem. 

 

 Ztužující věnce 

Ztužující věnce jsou součástí stropní desky, která je dostatečně tuhá. 

Materiál: beton C20/25 a ocel B500B. 

 

 Schodiště 

Schodiště je železobetonové deskové vetknuté do obvodové stěny. Použitý 

beton C20/25 a ocel B500B. Šířka schodiště je 1200mm. Tloušťka desky 

schodišťového ramene je 120 mm. Tloušťka desky mezipodesty je 150 mm. 

Schodišťové stupně jsou součástí schodišťové desky betonované součastně. 

Nášlapná vrstva je provedena z keramické dlažby s protiskluznou úpravou. 

Zábradlí bude z nerezových prvků vysoké 1000mm nad podlahou viz. výpis 

prvků. Všechny schodišťová ramena v objektu budou na jedné straně 

opatřeny madly ve výšce min. 1000 mm, která budou přesahovat nejméně o 

150 mm první a poslední stupeň. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou 

shora a jeho pevné sevření. Stupnice nástupního a výstupního 

schodišťového stupně na každém schodišťovém rameni bude výrazně 

kontrastně rozeznatelná od okolí. Schodiště navrženo dle ČSN 73 4130. 

 

 Výtahy 

V objektu se s výtahem neuvažuje a není nutné ho realizovat. 

 

 Komínové konstrukce 

Nejsou navrženy žádné komínové konstrukce. 

 

 Střešní konstrukce 

Hlavní nosná střešní konstrukce jsou příhradové dřevěné vazníky, které 

jsou navrženy dodavatelem. Dokumentace od dodavatele bude obsahovat 

kromě standardních výkresů také kladečský plán střechy a statický návrh 

kotvení střešního souvrství. Konkrétně navržené skladby střešního pláště 
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jsou v dokumentu - výpis skladeb konstrukcí. Střechy na obou objektech 

jsou valbové navazující na sebe společnou štítovou stěnou. Štítová stěna je 

vyzděna nad úroveň střešní krytiny o 250mm Střešní konstrukce je 

spádována na všechny strany spádem 12,5˚ do vnějších střešních okapů. 

Pokládky jednotlivých vrstev střechy a způsob provedení prostupů, dilatací 

atd. jsou provedeny dle doporučených technologických postupů a detailů 

výrobce. Pro jednotlivé vrstvy střech jsou použity předepsané doplňkové 

typové výrobky. Navržené skladby střech splňují požadavky na tepelně 

technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu 

vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami – viz příloha stavební 

fyzika. 

 
 Zateplovací systém 

Pro zateplení obvodového pláště je použit kontaktní zateplovací systém 

ETICS s expandovaným fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 150 mm. Pro 

zateplení soklové části objektu a základů je využit nenasákavý perimetrický 

polystyren s pevností v tlaku 200kPa tl. 130mm. Soklový polystyren bude 

mechanicky kotven až 300mm nad úrovní upraveného terénu. Pod úrovní 

terénu bude pouze nalepen lepícím stěrkovým lepidlem na hydroizolační 

folii v dostatečné tloušťce, tak aby nedocházelo ke kontaktu s hydroizolační 

folií. Pro zateplení podlahy 1S je použita tepelná izolace z podlahového 

polystyrenu EPS 100S tl.90mm. Ve vyšších podlažích je využita pouze 

kročejová izolace ISOVER T-N, tl. 50 mm. Garáže jsou uvažovány jako 

nevytápěný prostor. Z důvodu, že jsou garáže větrány přirozeně větracími 

otvory 2x150x150mm může nastat situace, že teplota klesne i do záporných 

hodnot. Z tohoto důvodu je navržená teplená izolace MULTIPOR v tl. 

150mm viz. projektová dokumentace. 

 

 Vnitřní povrchové úpravy 

Omítky budou provedeny na celou výšku příslušné místnosti až ke stropní 

konstrukci. V rozích je nutné vyztužit podmítkovými kovovými profily. V 

místech styku s nestejnorodým materiálem, kde je nebezpeční vzniku trhlin, 

bude provedeno překrytí výztužnou sítí (perlinkou). Dovolené odchylky 

nerovnosti měřené latí dl. 2 m na rovných plochách nesmí převyšovat u 

hrubých omítek 5 mm, u štukových a venkovních omítek 2 mm. Malby na 

omítky a stěrky budou provedeny min. s dvojnásobným nátěrem 

otěruvzdornou malířskou hmotou. Malby budou provedeny dle 

technologického standardu výrobce. Před zahájením malování musí být 

všechny řemeslné práce ukončeny a pracoviště vyčištěno od všech zbytků 

stavebního materiálu. Podklady pro malby musí být hladké, rovné a bez 
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viditelných hrubých míst a prohlubní. Rohy, špalety a fabiony musí být bez 

křivostí. Malba musí být na celé ploše stejnoměrná, bez šmouh a bez stop po 

štětci. Místa opravená tmelem nebo sádrou nesmí být ve srovnání s okolním 

povrchem výrazně znatelná. Malba se nesmí odlupovat ani stírat. 

Válečkování nebo obdobná malířská technika musí být zhotovena 

stejnoměrně po celé ploše. 

 

Obklady jsou z keramických matných, hladkých obkladaček. Osazení 

obkladů na stěnách je vždy tak, aby řezané zbytky obkladaček na obou 

stranách jedné stěny byly stejné. V prostorech s odstřikující vodou je pod 

obkladem hydroizolační stěrka s vloženou těsnící páskou do spojů stěna – 

stěna, podlaha – stěna. Hydroizolace pod obkladem je v přesahu min. 300 

mm za namáhanou plochu. Přechody jsou zakončeny přechodovými, 

koutovými a rohovými lištami. Spoje jsou těsněny pružnými silikonovými 

tmely odolnými plísním. Nároží, kouty a ukončení obkladů nade dveřmi 

bude provedeno z ukončujících nerezových lišt rozměru dle obkladu. 

Základním předpisem pro obklady je ČSN 73 3450 Obklady. 

 

 Podhledy 

Sádrokartonové podhledy ve 2NP pod vazníky jsou montovány dle pokynů 

výrobce na systémové kovové profily z pozinkovaného plechu. (maximální 

průhyb roštu mezi závěsy 3 mm). Desky jsou použity se zvýšenou 

ochrannou proti požáru Red piano. Povrch bandážován, zatmelen a po 

přebroušení opatřen nátěrem na sádrokarton: 1x základní nátěr (ředěný), 

2x vrchní nátěr (emulze). Desky upevněny tak, aby povrch byl rovný bez 

prohnutí a změny roviny. Hlavy šroubů zapuštěny a následně zatmeleny. Na 

odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, kde musí být 

aplikována páska, použít těsnící hmotu. Po vyplnění a zakrytí všech spár a 

otvorů (prohlubně po šroubech) jsou tyto spáry překryty páskou a 

zatmeleny do ztracena, aby vznikl zarovnaný hladký bezešvý povrch. 

Spárovací tmel systémový. 

 

 Podlahy 

Konkrétní skladby včetně jejich tlouštěk jsou řešeny v dokumentu VÝPIS 

SKLADEB KONSTRUKCÍ. Před prováděním podlahy musí být dokončeny 

veškeré instalace procházející podlahou. Vrstvy ve skladbě podlahy jsou 

řešeny dle nášlapné vrstvy a prostředí místnosti. Anhydridová vrstva bude 

provedena v mocnosti dle údajů v příslušné skladbě. Rovinatost povrchu 

bude dosažena samonivelací potěru a jejím přebroušením. Před aplikací 
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lepidla bude anhydrid penetrován. Anhydrid bude dilatován od svislých 

konstrukcí a v místě dveřních otvorů. Dilatace bude provedena osazením 

dilatačního pásu 5 mm před vlastním vylitím. Rovinatost podkladu pro 

aplikaci nášlapných vrstev musí být 2 mm / 2 m. 

Skladby jednotlivých pochozích ploch jsou navrženy tak, aby nenastaly 

žádné výškové rozdíly. Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a 

upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového 

tření nejméně 0,6. V koupelně a WC musí kluznost povrchu podlah splňovat 

normové hodnoty. Nášlapná vrstva je převážně keramická dlažba nebo z 

PVC.  

 

 Akustická izolace 

V konstrukcích podlah bude na stropní desce položena kročejová izolace 

ISOVER T-N tl.50mm. Požadavky na zvukovou a kročejovou neprůzvučnost 

budou splněny viz. Stavební fyzika. Podlahy mezi byty a nad 1.S budou 

navrženy s kročejovou izolací.  

 

 Okna, vstupní dveře a garážová vrata 

Vchodové dveře budou použité plastové s izolačním dvojsklem. Okna budou 

použita plastová s izolačním trojsklem. Zasklení bude dle potřeb tvořit čiré 

případně mléčné sklo. Garážová vrata budou použita sekční, tepelně 

izolační. Připevnění garážových vrat musí být pružné s ohledem na omezení 

přenosu hluku do obytných prostor stavby. Přesná specifikace viz VÝPIS 

PRVKŮ. 

 

 Vnitřní dveře a vstupní dveře do bytů 

Vnitřní dveře v bytové jednotce budou z odlehčené dutinové dřevotřísky 

DTD typových rozměrů v obložkových zárubních případně s designovým 

zasklením. Protipožární dveře mezi požárními úseky budou s požadovanou 

protipožární odolností dle PBŘ. Dveře do sklepních kojí budou 

z bezpečnostních plechové a následně foliované do požadovaného odstínu. 

Zámky jsou uvažovány vložkové.  

Prosklení zasahující níže jak 500 mm od podlahy musí mít spodní část do 

výšky 400 mm opatřenou proti mechanickému poškození. Dvířka 

instalačních šachet budou s požární odolností dle PBŘ, dvířka 

elektrorozvaděčů, hydrantů atd. – plechová s nátěrem. Řešeno podrobně ve 

VÝPISE PRVKŮ. Konečné barevné a tvarové řešení bude odsouhlaseno 

investorem po předložení vzorků před zahájením výroby. 
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 Truhlářské výrobky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise truhlářských prvků 

 

 Klempířské prvky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise klempířských prvků 

 

 Zámečnické prvky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise zámečnických prvků 

 

 Ostatní výrobky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise ostatních výrobků 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí 

Stavba je navržena dle platných předpisů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

při jejím užívání a nedošlo k poškození zdraví. 

 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 

hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 

stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavební fyzika je řešena v samostatné příloze. 

 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na 

požární bezpečnost. Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné 

příloze.  

 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Veškeré stavební materiály dodané na stavbu budou atestované a budou na 

ně vydána prohlášení o vlastnostech. Průběh výstavby bude pravidelně 

kontrolován v předem stanovených termínech. Všechny konstrukce budou 

prováděny dle platných právních předpisů a dle technologických předpisů 

výrobců. Práce budou provádět pouze proškolení pracovníci nebo 

pracovníci s danou specializací. 
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i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

V rámci projektu se nenachází žádné netradiční technologické postupy a 

zvláštní požadavky. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pouze provedení 

detailu hydroizolační vrstvy v místě posuvné dilatační spáry mezi objekty. 

 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel si nechá zpracovat dílenskou dokumentaci navrhovaných částí na 

základně projektu. Rozsah bude upřesněn na základě konzultace s 

projektantem. 

 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

Nejsou požadovány kontroly nad rámec povinných kontrol, popř. tyto 

kontroly budou upřesněny v průběhu výstavby. 

 

l) Výpis použitých norem 

Výpis použitých norem je vypsán vždy v jednotlivých částech projektové 

dokumentace. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování dokumentace pro provádění stavby 

dvou na sebe navazujících bytových domů. Práce je zpracována v rozsahu zadání a 

jsou splněny všechny podmínky a zásady vypracování bakalářské práce. Jsou 

dodrženy veškeré platné právní předpisy, zákony, vyhlášky a normy. Při 

zpracování projektu jsem využil znalostí získaných při svém studiu. 

Bytové domy jsou umístěny na reálných, dosud nezastavěných parcelách v části 

obce, kde se předpokládá 3. fáze výstavby areálu pro bydlení „Na vyhlídce“. 

Navržené bytové domy „A“ a „B“ jsou částečně podsklepené, se dvěma nadzemními 

podlažími a valbovou střechou 

 Svým vzhledem i použitými materiály bytové domy vhodně zapadají do stávající 

moderní zástavby v místě. Použité materiály byly voleny s ohledem nejen na 

estetiku, ale i funkčnost a snadnou údržbu. 

V rámci bakalářské práce je zpracováno stavební řešení, stavební fyzika a požárně 

bezpečnostní řešení. 

Práce byla zpracována převážně v MS office a ArchiCADu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
FAST - Fakulta stavební 

VUT - Vysoké učení technické v Brně 

AKU  akustická 

apod.   a podobně 

BD   bytový dům 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

B.p.V   Balt po vyrovnání 

celk.   celkový 

č.   číslo 

č.m.   číslo místnosti 

ČSN   česká statní norma 

DN   průměr 

DPS   dokumentace pro provedení stavby 

el.   elektrické 

EPS   expandovaný pěnový polystyren 

ETICS   vnější kontaktní zateplovací systém 

HI   hydroizolace 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

izol.   Izolační 

k.ú.   katastrální území 

k-ce   konstrukce 

M   měřítko 

m   metr¨ 

mm  milimetr 

m n. m  metrů nad mořem 

max.   maximálně 

min.   minimálně 

např.   například 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

STL   středotlaký plynovod 

ozn.   označení 

p.č.   parcelní číslo 

PD   projektová dokumentace 

PE   polyethylen 

PHP   přenosný hasicí přístroj 

PIR   polyisokyanurát 

pozn.   poznámka 
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PP   polypropylen 

PT   původní terén 

PUR   polyuretan 

PÚ   požární úsek 

PVC   polyvinylchlorid 

R   tepelný odpor 

RAL   standard pro stupnici barevného odstínu 

RŠ   revizní šachta 

S   suterén 

str.   strana 

SDK   sádrokarton 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické katastrální sítě 

SO   stavební objekt 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

Tab.  tabulka 

TI   tepelná izolace 

tl.   tloušťka 

U   Součinitel prostupu tepla 

UT   upravený terén 

VŠ   vodoměrná šachta 

Vyhl.   vyhláška 

XPS   extrudovaný polystyren 

ŽB   železobeton 

 



 44 

SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.1: PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

01 – STUDIE 1S      M 1:150 

02 – STUDIE 1NP      M 1:150 

03 – STUDIE 2NP      M 1:150 

04 – STUDIE ŘEZ „A“     M 1:100 

05 – STUDIE ŘEZ „B“     M 1:100 

06 – ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY   M 1:150 

 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ  

VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 

SLOŽKA Č.2: C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1.01 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   M 1:1000 

C.1.02 – CELKOVÁ SITUACE    M 1:200 

C.1.03 – KOORDINAČNÍ SITUACE    M 1:200 

 

SLOŽKA Č.3: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 – PŮDORYS 1S „A“     M 1:50 

D.1.1.02 – PŮDORYS 1S „B“     M 1:50 

D.1.1.03 – PŮDORYS 1NP „A“    M 1:50 

D.1.1.04 – PŮDORYS 1NP „B“    M 1:50 

D.1.1.05 – PŮDORYS 2NP „A“    M 1:50 

D.1.1.06 – PŮDORYS 2NP „B“    M 1:50 

D.1.1.07 – ŘEZ A-A „A“     M 1:50 

D.1.1.08 – ŘEZ B-B „B“     M 1:50 

D.1.1.09 – ŘEZ C-C „A“     M 1:50 

D.1.1.10 – ŘEZ C-C „B“     M 1:50 

D.1.1.11 – PŮDORYS STŘECHY    M 1:100 

D.1.1.12 – POHLEDY      M 1:100 

D.1.1.13 – POHLEDY      M 1:100 

 

VÝPIS PRVKŮ 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

  



 45 

SLOŽKA Č.4: D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 – PŮDORYS ZÁKLADŮ „A“    M 1:50 

D.1.2.02 – PŮDORYS ZÁKLADŮ „B“    M 1:50 

D.1.2.03 – VÝKRES TVARU STROPU NAD 1S „A“  M 1:50 

D.1.2.04 – VÝKRES TVARU STROPU NAD 1S „B“  M 1:50 

D.1.2.05 – VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP „A“ M 1:50 

D.1.2.06 – VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP „B“ M 1:50 

D.1.2.07 – VÝKRES KONSTRUKCE VAZNÍKU „A“  M 1:50 

D.1.2.08 – VÝKRES KONSTRUKCE VAZNÍKU „B“  M 1:50 

D.1.2.09 – DETAIL A      M 1:5 

D.1.2.10 – DETAIL B      M 1:5 

D.1.2.11 – DETAIL C      M 1:5 

D.1.2.12 – DETAIL D      M 1:5 

D.1.2.13 – DETAIL E      M 1:5 

 

SLOŽKA Č.5: D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY  

 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE: 

D.1.3.01 - KOORDINAČNÍ SITUACE –PBŘ   M 1:200 

D.1.3.02 - PŮDORYS 1S „A“ – PBŘ    M 1:100 

D.1.3.03 - PŮDORYS 1S „B“ – PBŘ    M 1:100 

D.1.3.04 - PŮDORYS 1NP „A“ – PBŘ   M 1:100 

D.1.3.05 - PŮDORYS 1NP „B“ – PBŘ   M 1:100 

D.1.3.06 - PŮDORYS 2NP „A“ – PBŘ   M 1:100 

D.1.3.07 - PŮDORYS 2NP „B“ – PBŘ   M 1:100 

 

SLOŽKA Č.6: STAVEBNÍ FYZIKA 

01-ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

02-ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY – BYTOVÝ DŮM „A“ 

03-ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY – BYTOVÝ DŮM „B“ 


