
 

 







 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Poděbradech. 

Pro bytový dům byl vybrán rohový stavební pozemek vzdálený přibližně 1 km 

severně od centra města. Navržený objekt je čtyřpodlažní se suterénem,               

má nepravidelný tvar, kde některé stěny nejsou pravoúhlé, a je zastřešen vegetační 

střechou. V nadzemních podlažích je celkem 16 bytů různých velikostí a v suterénu 

se nachází technické zázemí domu a sklepní kóje. S ohledem na tvarové                     

a dispoziční řešení jsou svislé nosné i vodorovné nosné konstrukce z železobetonu. 

Obvodové stěny jsou kontaktně zatepleny čedičovou vlnou a omítnuty škrábanou 

fasádní omítkou krémové a šedobéžové barvy. Vnitřní nenosné stěny jsou tvořeny 

systémem Ytong. Okenní otvory jsou vyplněny dřevohliníkovými okny a vstupní 

dveře jsou hliníkové. Objekt je založen na železobetonové základové desce. Bytový 

dům je navržen s ohledem na okolní zástavbu. Součástí bakalářské práce jsou také 

posouzení z hlediska požární bezpečnosti, úspory energie a ochrany tepla, akustiky 

a vibrací, osvětlení a oslunění. 

 

 Bytový dům, čtyři nadzemní podlaží, suterén, vegetační střecha, kontaktní 

zateplení, železobetonové stěny, železobetonová základová deska, dřevohliníková 

okna. 

  

 

 

 

 



This bachelor thesis deals with a draft of an apartment building                    

in Poděbrady. A corner building site that is about 1 km north of the city centre was 

chosen for the apartment building. It is a four-storey building with a basement,            

it has an irregular shape, where some walls are not rectangular, and it is covered 

with a green roof. There are 16 apartments of various sizes on the above floors, 

and a utility room and a cellar can be found in the basement of the house. 

Considering the shape and layout solutions, the vertical and horizontal supporting 

structures are made of reinforced concrete. The perimeter walls are compositely 

insulated with basalt wool and plastered with a scratched façade plaster of creamy 

and grey-brown colour. Internal non-load-bearing walls are made up according to 

the Ytong system. The window openings are filled with wood-aluminium windows 

and the entrance doors are made of aluminium. The building is based on                  

a reinforced concrete baseplate. The apartment building is designed with respect 

to the surrounding area. The bachelor thesis also includes assessments in terms of 

fire risk, energy saving and heat protection, acoustics and vibrations, lighting and 

sunlight. 

 

Apartment building, four floors, basement, green roof, thermally insulating 

composite system, reinforced concrete walls, reinforced concrete baseplate,      

wood-aluminium windows. 
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práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
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1 Úvod 

 Cílem bakalářské práce je navrhnout bytový dům tak, aby nebyla negativně 

ovlivněna okolní zástavba rodinných domů a vypracovat projektovou dokumentaci pro 

provedení stavby.  

Navrhovaný objekt je samostatně stojící na rohovém mírně svažitém pozemku, 

který se nachází jeden kilometr severním směrem od centra města Poděbrady. Pozemek 

na severní a západní straně sousedí se stávající zástavbou rodinných domů a na 

východní straně již probíhá výstavba nových bytových domů. Navržený bytový dům je 

čtyřpodlažní se suterénem, má nepravidelný tvar, kde některé stěny nejsou pravoúhlé,    

a je zastřešen vegetační střechou. S ohledem na okolní zástavbu jsou u domu navržena 

venkovní parkovací stání. 

Práce je dělena na jednotlivé dílčí části – hlavní textová část, studijní a přípravné 

práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, 

požárně bezpečnostní řešení, stavební fyzika. Vzhledem k rozsahu mé práce a po 

dohodě s vedoucím bakalářské práce jsou v projektové dokumentaci z pěti půdorysů 

podlaží zpracovány půdorysy 1.S, 1.NP a 4.NP. Všechna podlaží jsou zpracována 

z hlediska dispozic jednotlivých bytů v části studijních a přípravných prací. 
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2 Vlastní text práce 

2.1 Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Bytový dům v Poděbradech 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Poděbrady, k. ú. Poděbrady [723495], parc. č. 1221/2, 1221/9, 1222/2, 1222/3 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Není. 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou 

činností) nebo 

Není 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická 

osoba) 

Byty Poděbrady s.r.o. 

Helichova 735 

290 01 Poděbrady 

IČO: 236 00 257 

DIČ: CZ 236 00 257 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), identifikační číslo osob, adresa sídla, 

Jana Hlídková, autorizovaný inženýr ČKAIT číslo 1372211 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Jana Hlídková, autorizovaný inženýr ČKAIT číslo 1372211 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace. 

Jana Hlídková, autorizovaný inženýr ČKAIT číslo 1372211 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 SO 01 Bytový dům 

 SO 02 Přístřešek na odpad 

 SO 03 Terénní a sadové úpravy 

  SO 03.1 Kompletní terénní úpravy 

  SO 03.2 Sadové úpravy 

 SO 04 Zpevněné plochy 

  SO 04.1 Parkoviště 

  SO 04.2 Chodníky 

 SO 05 Kanalizace 

  SO 05.1 Přípojka jednotné (splaškové) kanalizace 

SO 05.2 Odvodnění parkoviště 

SO 05.3 Odvodnění okolí bytového domu 

SO 05.4 Vsakovací nádrže 

 SO 06 Přípojka vodovod 

 SO 07 Přípojka plynovod 

 SO 08 Přípojka NN (podzemní) 

 SO 09 Přípojka sdělovací vedení 

 SO 10 Veřejné/venkovní osvětlení 

 



12 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, 

vydal stavební povolení: 

Stavební povolení ze dne XX. XX. 2018 

č. j.   Výst./08572/2017/Hlu 

vyřizuje Hluchová Petra 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

- předchozí stupeň a varianty projektové dokumentace ve stupni DSP, 

- architektonická studie, 

- podklady od správců technické infrastruktury v dotčeném území, 

- územní plán města Poděbrady, 

- snímek katastrální mapy, 

- prohlídka dané lokality, 

- posouzení z hlediska osvětlení a oslunění, Jana Hlídkova, 05/2018 

c) další podklady 

Nejsou. 
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2.2 Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek má obdélníkový tvar a nachází se 1 km severním směrem od 

centra města Poděbrady. Pozemek přiléhá k ulicím Máchova a Nerudova. Na 

severní a západní straně sousedí se stávající zástavbou rodinných domů, na 

východě probíhá výstavba bytových domů a na jihu se nachází stávající objekt 

ubytovny vzdálený 200 m. Na pozemku se nenachází žádné stavby, pouze 

oplocení a náletová zeleň. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, 

Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, 

vydal územní rozhodnutí: 

Územní rozhodnutí ze dne XX. XX. 2018 

č. j. 0001203/XXX/2018/JČe 

spis. zn.: XXX/0012520/2017/JČe 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Dle současného schváleného územního plánu města Poděbrady se jedná o 

plochu označenou jako „Území čistého bydlení“.  

Je určeno pro: 

- bydlení a odpovídající vybavenost území. 

Přípustné: 

- obytné budovy do 4. nadzemního podlaží a rodinné domy, 

- maloobchod, stravovací zařízení, 

- malá ubytovací zařízení, 
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- parky a veřejná zeleň, 

- školská zařízení odpovídajícího rozsahu a charakteru území, 

- kostely a modlitebny, 

- zařízení sociální péče, 

- odstavné hromadné garáže. 

Výjimečně přípustné: 

- kulturní zařízení, 

- nerušící služby sloužící pro obsluhu tohoto území, 

- řadové garáže, 

- nezbytné prostory technického vybavení. 

Bytový dům je v souladu s územně plánovací dokumentací města Poděbrady. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území, 

Nebyly vydané žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky na technické podmínky 

dotčených orgánů. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Sonda provedena na vrstevnici 188,5 m n. m. (červenec 2013) 

0,0 – 0,2 Drn, šedohnědá ornice 

0,2 – 0,3 Hnědá prachovitá hlína zkalená humusem (podorniční) 

0,3 – 0,6 Hnědá, níže okrová tuhá sprašovitá hlína 

0,6 – 0,8 Žlutohnědá tuhá písčito-jílovitá hlína 

0,8 – 0,95 Hnědý jemný hlinitý písek 

0,95 – 1,2 Krémový jemný písek 

1,2 – 1,4 Krémový jemný až střední písek 
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1,4 – 3,6 Světle hnědý krémový jemný až střední písek, svrchu rezivý, 

místy s občasnými štěrčíky 

3,6 – 4,1 Šedý střední až hrubý písek s 5-10% štěrků do 0,5 cm 

4,1 – 4,4 Šedý střední až hrubý písek s 5-10% štěrků do 0,5 cm, ojediněle  

1 cm s prolohami přeplaveného slínu 

4,4 – 5,6 Šedý pevný slín se zrny zvětralého slínovce, kespodu s občasnými 

tenkými hustě rozpukanými deskami slínovce 

5,6 – 6,5  Šedý zvětralý slínovec, tenké hustě rozpukané desky s tvrdým 

slínem v mezerách 

Hladina podzemní vody: naražená – okolo 4,6 m 

   ustálená  – 4,6 m (po 1 hodině) 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
1) 

památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 

záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

apod. 

Objekt se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Poděbrady. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Daná lokalita se nenachází v poddolovaném území ani není dle povodňového 

plánu situována v ploše přímo nebo nepřímo ohrožené záplavami. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

Bez vlivu na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry v území. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Bez požadavku na asanace, demolice, kácení náletových dřevin. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Jsou dotčeny zájmy ochrany ZPF. Zájmy ochrany pozemků určených k plnění 

funkcí lesa nejsou dotčeny. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě, 

Navržené parkoviště s komunikací, přiléhající k domu z východní strany, je 

napojeno na stávající infrastrukturu obce. Příjezd na pozemek je situován na 

severní straně z ulice Máchova. Podél ulice Nerudova bude vybudován chodník 

ke vchodu do domu na západní straně pozemku, chodníkem bude dále propojena 

ulice Máchova, parkoviště, vstup do domu od parkoviště a ulice Nerudova. Dvě 

vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

jsou propojena se vstupem do objektu po zpevněné ploše o maximálním sklonu 

2%. Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno ze stávající a nové 

technické infrastruktury z ulice Nerudova. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá časové vazby. Zrealizovány budou následující podmiňující 

investice: 

SO 05 Kanalizace 

  SO 05.1 Přípojka jednotné (splaškové) kanalizace 

SO 05.2 Odvodnění parkoviště 

SO 05.3 Odvodnění okolí bytového domu 

SO 05.4 Vsakovací nádrže 

 SO 06 Přípojka vodovod 

 SO 07 Přípojka plynovod 

 SO 08 Přípojka NN (podzemní) 

 SO 09 Přípojka sdělovací vedení 

 SO 10 Veřejné/venkovní osvětlení 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Stavba se provádí v k. ú. Poděbrady [723495], parc. č. 1221/2, 1221/9, 1222/2, 

1222/3. 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Na okolních pozemcích nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu bytového domu. 

 

b) účel užívání stavby, 

Stavba je určena k trvalému bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby, 

Nebyly vydané žádné výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky na technické podmínky 

dotčených orgánů. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
1)

 kulturní památka apod., 

Výstavba bytového domu nebude zasahovat do ochranných pásem a hranic 

chráněných území. Stavba svým charakterem neovlivňuje stavby kulturních 

památek nebo stavby, které nejsou kulturními památkami, ale jsou 

v památkových rezervacích nebo památkových zónách. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Zastavěná plocha:   478,7 m
2
 

Obestavěný prostor:   7075,2 m
3 

Užitná plocha:   1953,5 m
2
 

Počet nadzemních podlaží:   4 

Počet podzemních podlaží:   1 

Funkční jednotky:   16 

 

Podlaží Označení bytu (byt č.) Plocha bytu [m
2
] 

Ubytovací 

kapacita 

1.NP 

1.1 2+1 121,31 2 
1) 

1.2 1+kk 37,67 2 

1.3 3+kk 87,09 3 

1.4 3+kk 82,40 2 

2.NP 

2.1 4+kk 104,50 4 

2.2 1+kk 40,92 2 

2.3 1+kk 37,67 2 

2.4 3+kk 87,98 3 

2.5 3+kk 95,15 3 

3.NP 

3.1 4+kk 104,50 4 

3.2 1+kk 40,92 2 

3.3 1+kk 37,67 2 

3.4 3+kk 87,98 3 

3.5 3+kk 95,15 3 

4.NP 
4.1 5+kk 147,46 5 

4.2 5+kk 227,38 5 
1)

 osoby s omezenou schopností pochybu a orientace 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod., 

Bilance spotřeba vody: 

Počet bytových jednotek:   16     

Celkový počet uživatelů:   n = 47 

Základní spotřeba vody:   qn = 150l/den 

Průměrná denní spotřeba vody:  Qp = qn*n = 47*150 = 7050 l/den 

Průměrná roční spotřeba vody:  Qr = Qp*365 = 2573,25 m
3
/rok 

Součinitel denní nerovnoměrnosti:   kd = 1,5 

Maximální denní spotřeba vody:  Qm = Qp*kd=7050*1,5= 10575 l/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 1,8 

Doba čerpání vody:    z = 24h 

Maximální hodinová spotřeba vody:  Q = Qm*kh/z=10575*1,8/24=793 l/h 

 

Vodovodní přípojka: DN 50 PE 

  Délka přípojky: 14,96 m 

 

Bilance množství splaškových vod: 

Název 

zařízení 

Množství 

[ks] 

Spotřeba 

[l/s] 

Celková 

spotřeba [l/s] 

Umývadlo 20 0,5 10,0 

Umývátko 10 0,3 3,0 

Dřez 16 0,8 12,8 

Myčka 16 0,8 12,8 

Sprchový kout 4 0,8 3,2 

Vana 15 0,8 12,0 

Pračka 16 0,8 12,8 

Záchod 18 2,0 36 

Výlevka 1 0,8 0,8 

Celková spotřeba všech zařízení: 103,4 l/s 

 



20 
 

Součinitel odtoku:   K = 0,5 

Výpočtové odtoky:   DU = 103,4 l/s 

Průtok splaškových odpadních vod: Qs = Kx√𝑫𝑼 = 0,5x√𝟏𝟎𝟑, 𝟒 = 5,08 l/s 

 

  Přípojka splaškové kanalizace: DN 200 PVC 

  Délka přípojky: 14,00 m 

 

  Dešťové vody: 

Dešťové vody z ploché střechy budou svedeny do retenční nádrže v technickém 

zázemí domu a budou zpětně využívány ke splachování WC. Nádrž bude 

opatřena bezpečnostním přepadem, který bude veden do jednotné (splaškové) 

kanalizace. Odvodnění parkoviště bude svedeno dešťovou kanalizací do 

vsakovací nádrže na vlastním pozemku. Odtok z parkoviště bude opatřen 

odlučovačem lehkých kapalin. 

 

Nakládání s odpady: 

Výpočet počtu a velikosti nádoby na komunální odpad: 

Počet osob:   47 

Doporučený objem:  4 l/osoba/den 

Celkem:   47 x 4 = 188 l/den → 1316 l/týden 

Návrh:    2 x 1100 l kontejner 

 

Vzniklé odpady při výstavbě: 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem 185/2001 a 381/2001 a vyhláškou o 

Katalogu odpadů č.93/2016 Sb. Vzniklé odpady na stavbě budou recyklovány a 

likvidovány odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 
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Kód Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Smíšené odpady O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Znečištěné obaly N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené složky betonu, obkladaček, 

dlaždic a keramiky 
O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 06 Výkopová zemina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 

17 06 04 Izolační materiál O 

17 09 04 Smíšené odpady ze staveb a demolic O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

20 03 99 Komunální odpady jinak nespecifikované O 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

Příprava stavby:  cca do 1 měsíce 

Výkopové práce:  cca do 1 měsíce 

Základové konstrukce: cca do 1 měsíce 

Hrubá stavba:   cca do 5 měsíce 

Dokončovací práce:  cca do 5 měsíce 

Likvidace staveniště:  cca do 1 měsíce 

Celkem   cca do 14 měsíce 

Výstavba bude probíhat v jedné etapě.  

 

j) orientační náklady stavby. 

7000 Kč/m
3
 . 8687,36 m

3
 = cca 60,81 mil. Kč 
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2.3.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o novostavbu bytového domů, která je určena k trvalému bydlení osob. Objekt 

je navržen v Poděbradech, parc. č. 1221/2, 1221/9, 1222/2, 1222/3, k. ú. Poděbrady 

[723495]. 

 

Výměra pozemku: 8114,23 m
2
 

Zastavěná plocha:   478,88 m
2
 

Podlahová plocha 1.S:  414,57 m
2
 

Podlahová plocha 1.NP:  373,07 m
2
 

Podlahová plocha 2.NP:  403,32 m
2
 

Podlahová plocha 3.NP:  403,32 m
2 

Podlahová plocha 4.NP:  391,98 m
2
 

Obestavěný prostor: 8687,36 m
3
 

Počet bytových jednotek: 16 

Celkový počet uživatelů: 47 

 

2.3.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Objekt má nepravidelný obdélníkový tvar o maximálních rozměrech 17,4 x 30,8 m        

a výšku 14,9 m. Je samostatně stojící na rohovém pozemku ulice Máchova a Nerudova, 

který se nachází přibližně 1 km severně od centra města Poděbrady. 

Bytový dům je čtyřpodlažní se suterénem. Střecha je plochá jednoplášťová (vegetační). 

Fasáda je tvořena škrábanou fasádní omítkou krémové (RAL 9001) a šedobéžové (RAL 

1019) barvy. Soklová část je z mozaikové dekorativní omítky. K domu přiléhá 

zpevněná plocha s venkovními parkovacími stáními. Hlavní vstup do objektu je ze 

severozápadní strany z ulice Máchova, druhý vchod je na opačné straně směřující 

k parkovišti. Jednotlivá podlaží jsou propojena levotočivým trojramenným schodištěm, 

které ovíjí výtahovou šachtu. Byty jsou se schodišťovým prostorem propojeny vždy 

centrální chodbou v jednotlivých podlažích. 

V 1.NP se nachází 4 bytové jednotky o různých velikostech (2+1, 1+kk, a dva byty 

3+kk). Byt 2+1 je situován nejblíže vchodu do domu a je uzpůsoben pro osoby 



25 
 

s omezenou schopností pohybu a orientace. V dalších podlažích, ve 2.NP a 3.NP, je 

velmi podobná dispozice. Nachází se zde 2 byty 1+kk, dva byty 3+kk a jeden 4+kk. Ve 

větších bytech je k dispozici lodžie. Ve 4. NP se rozprostírají dva nadstandardní byty o 

velikost 5+kk, ke každému bytu přiléhá terasa. Terasy vznikly ustoupením čtvrtého 

podlaží oproti nižším podlažím. 

V 1.S se nachází 16 sklepních kójí, které náleží jednotlivým bytům. Dále také dvě 

technické místnosti sloužící obsluze domu, kolárna s kočárkárnou, místnost pro údržbu 

domu a úklidová místnost. 

 

2.3.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení je stanovené typem stavby. Jedná se o bytový dům               

s 16 bytovými jednotkami. Dům je navržen tak, aby vytvářel vhodné podmínky pro 

trvalé bydlení a nenarušoval okolní zástavbu. 

V objektě se neuvažuje žádná technologie výroby. 

 

2.3.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Základové konstrukce 

Vzhledem k tvarovému řešení objektu, zvoleným materiálům a velkému zatížení bude 

objekt založen na železobetonové monolitické základové desce. Založení bude probíhat 

dle hydrogeologického průzkumu. Základová spára bude umístěna v nezámrzné 

hloubce. 

Podkladní beton tloušťky 96 mm bude tvořen betonem C16/20, X0, S4, podkladní beton 

bude napenetrován asfaltovou emulzí a na ni celoplošně nataven SBS modifikovaný 

asfaltový pás. Asfaltový pás bude ochráněn vrstvou z betonu C16/20, X0, S4 o tloušťce 

50 mm. Železobetonová základová deska o tloušťce 450 mm bude tvořena betonem 

C25/30, XC2, S4 a výztuží z oceli B500A/B500B dle statického výpočtu. 
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Svislé konstrukce 

Vzhledem k tvarovému řešení budou svislé nosné konstrukce zhotoveny z železobetonu, 

tloušťka stěny bude 200 mm. Obvodové stěny budou tvořeny betonem C25/30, XC4, S4 

a budou kontaktně zatepleny. Vnitřní nosné stěny budou z betonu C25/30, XC1, S4. 

Stěny mezi bytem a společnými prostory domu budou vyzděny z vápenopískových 

tvárnic Ytong – Silka S20-2000 tlouštky 200 mm. Příčky budou vyzděny 

z pórobetonových tvárnic pro nenosné stěny Ytong – Klasik 150 tloušťky 150 mm. 

V 1.NP budou stěny chodby u vstupu přiléhající k bytům zatepleny tepelně izolačními 

deskami Multipor o tloušťce 75 mm. V 1.S budou dělící stěny mezi sklepními kójemi 

tvořeny rámem z profilu 30 x 30 mm vyplněným do výšky 2000 mm  bílým lakovaným 

plechem, výplň od 2000 – 2700 mm nad podlahou bude ze svařované sítě s oky           

50 x 50 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou z železobetonu o tloušťce 120 – 300 mm dle předběžného 

návrhu – viz. Předběžný návrh železobetonových prvků. Železobeton bude tvořen 

betonem C25/30, XC1, S4 a ocelí B500A/B500B dle statického výpočtu. 

Překlady nad otvory v nenosných stěnách jsou navrženy z pórobetonu z nenosných 

překladů Ytong NEP 150-1250 a z plochých překladů Ytong PSF 150-1750. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržená jako plochá jednoplášťová s extenzivní vegetační 

vrstvou. Spád střechy je různý 3 – 13,25 % a je tvořen spádovou vrstvou 

z polystyrenbetonu. Střešní konstrukce nad výtahovou šachtou bude jednoplášťová        

o sklonu 3 %. Detailnější popis skladeb viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

Vegetační vrstva bude u atiky, vtoků, výlezu na střechu a okolo výtahové šachty 

chráněna obsypáním kamennou kůrou. Odvod dešťové vody ze střechy bude zajištěn 

dvojicí střešních vtoků DN150 a dvěma pojistnými přepady. Vtoky budou opatřeny 

ochrannými šachtami pro zelené střechy. 
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Schodiště 

Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické z betonu C25/30, XC1, S4. Pro 

snížení přenosu vibrací a kročejového hluku bude schodiště uloženo do podestových 

izobloků Bronze. 

Schodiště bude levotočivé trojramenné a ovíjí se okolo výtahové šachty. Šířka 

schodišťového ramene je navržena 1300 mm. Po vnějším obvodu schodiště bude 

upevněno dřevěné madlo ve výšce 1000 mm. Nášlapnou vrstvu schodiště bude tvořit 

keramická dlažba s tzv. schodovkou (dlaždice s drážkováním u hrany stupnice). 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace střechy je navržena z hydroizolačního souvrství tří SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Vrchní pás má výztužnou vložku z PE rohože s aditivy zajišťujícími 

odolnost proti prorůstání kořenů, prostřední pás a spodní pás má výztužnou vložku ze 

skelné tkaniny. 

Hydroizolace střechy, lodžií a terasy nad výtahovou šachtou bude z hydroizolačního 

souvrství dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů, kde vrchní pás má výztuž z PE 

rohože a má břidličný posyp na horním povrchu a spodní pás má výztužnou vložku ze 

skelné tkaniny. 

Hydroizolace spodní stavby bude tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem 

s výztužnou vložkou z polyesterové rohože, který bude celoplošně nataven na 

podkladním betonu. Vodorovný pás bude zpětným spojem napojen na svislý pás 

hydroizolace. Svislý pás bude vytažen minimálně 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. 

Hydroizolace bude pod terénem ochráněna extrudovaným polystyrenem. 
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Tepelná izolace 

Střešní konstrukce vegetační střechy i střechy nad výtahovou šachtou je zateplena 

pěnovým polystyrenem tloušťky 100 a 160 mm. Atika bude z vnitřní strany zateplena 

fasádními deskami z čedičové vlny o tloušťce 100 mm. 

Obvodové stěny jsou v nadzemních podlažích navrženy s kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS z fasádních desek z čedičové vlny a tloušťce 180 mm. Suterén bude 

zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu. 

V 1.NP budou stěny chodby u vstupu přiléhající k bytům zatepleny tepelně izolačními 

deskami Multipor o tloušťce 75 mm. 

Podlaha v suterénu bude zateplena deskami z pěnového polystyrenu o tloušťce 80 mm. 

Konstrukce podlahy lodžie nebo terasy, kde je pod nimi obytný prostor, je zateplena 

dvěma vrstvami desek z polyisokyanurátové pěny (PIR), každá o tloušťce 60 mm. 

Ostatní lodžie jsou zatepleny s horní i spodní strany deskou z polyisokyanurátové pěny 

(PIR) o tloušťce 60 mm. 

 

Výplně otvorů 

Okenní výplně jsou navržené jako dřevohliníkové s izolačními trojskly. Ze strany 

interiéru je materiál přírodní v odstínu dub fixní a ze strany exteriéru je hliníkový plášť 

čedičové šedé barvy (RAL 7012). 

Dveřní výplně vstupní a na chodbách ve společných prostorech budou hliníkové 

s rámem čedičové šedé barvy (RAL 7012). Dveře jsou prosklené a sklo je kontrastně 

označeno oproti pozadí ve dvou pruzích. Do výšky 400 mm jsou dveře plné, chráněné 

proti mechanickému poškození vozíkem. 

Vstupní dveře do bytů budou jednokřídlé s falcem osazeny v ocelových zárubních 

s požární odolností. Dveře mají nerezové kování pro vložkový zámek, pětibodový 

bezpečnostní zámek, trn proti vysazení a jsou doplněny kukátkem. Dveře v bytě mají 

laminátový povrch a jsou osazeny do dřevěné obložkové zárubně. Dveře v suterénu 

budou protipožární osazeny do ocelových zárubní. 

Na lodžie a terasy jsou navrženy zdvižně posuvné dřevohliníkové dveře (HS portály), 

které budou osazeny pomocí částečně předsazené montáže. 

Detailní popis výplní otvorů viz. Celkový výpis prvků. 
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Vytápění a odvětrání 

Objekt bude vytápěn sestavou plynových kotlů. Vytápění místností bude realizováno 

pomocí otopných těles. 

Odvětrání objektu je zajištěno přirozenou ventilací okny. Odvětrání WC a koupelen 

bude řešeno nuceným větráním. V bytovém domě jsou instalační šachty i světlá výška 

místností svými rozměry uzpůsobeny pro možný rozvod vzduchotechnického potrubí. 

 

2.3.5 Kontroly 

Kontroly budou prováděny podle jednotlivých schválených technologických předpisů 

pro každou dílčí činnost. Kontroly budou členěny na vstupní, mezioperační a výstupní. 

 

2.3.6 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky při užívání, mechanickou odolnost a 

stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a životního prostředí. Veškerá místa, 

kde hrozí nebezpečí pádu osob z výšky, jsou opatřena zábradlím. Veškeré zařízení musí 

být používané a provozované dle podmínek jejich výrobců. 

 

2.3.7 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – 

hluk, vibrace – popis řešení 

Tepelná technika včetně osvětlení, oslunění a akustiky je zpracována v samostatné části 

viz. Složka č. 6 – Stavební fyzika. 

 

2.3.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze viz. Složka č. 5 – D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 
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2.3.9 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 

Veškeré použité materiály musí splňovat požadavky příslušných norem a vyhlášek 

včetně požadavků na jakost. 

 

2.3.10 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Na stavbě se nebudou vyskytovat žádné netradiční technologické postupy ani zvláštní 

provedení a jakost navržených konstrukcí. 
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3 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo zhotovit návrh a projektovou dokumentaci pro 

novostavbu bytového domu v Poděbradech.  

 Ve své práci jsem se snažila navrhnout tvarově jedinečný bytový dům v souladu 

se všemi platnými normami, zákony a vyhláškami. Podkladem pro vypracování 

projektové dokumentace mi byla studie vytvořená v zimním semestru. Netradičnímu 

tvaru byl uzpůsoben konstrukční systém, použité materiály i způsob založení objektu. 

Pro bytový dům jsem zvolila stavební pozemek ve velmi rychle se rozvíjející lokalitě ve 

městě Poděbrady. Lokalita je lukrativní díky okolní občanské vybavenosti a dostupnosti 

hlavního města Prahy. 

 Při zpracování projektu jsem se snažila co nejlépe vyřešit vzniklé problémy        

i kritické konstrukční detaily. Vzniklé problémy jsem konzultovala s vedoucím práce     

i s odborníky a zástupci jednotlivých firem, od kterých jsem použila stavební výrobky 

do své práce.  

 Veškerý obsah bakalářské práce jsem se snažila svědomitě a pečlivě zpracovat 

tak, aby byl v souladu se zadáním. Získala jsem cenné zkušenosti, ucelený přehled nad 

dokumentací pro provedení stavby a zdokonalila se v projekční rovině. 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

k. ú.  katastrální území  

parc. č. parcelní číslo 

SO  stavební objekt 

NN  nízké napětí 

č. j.  číslo jednací 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 

1.S  první suterénní podlaží 

1.NP  první nadzemní podlaží 

4.NP  čtvrté nadzemní podlaží 

m n. m.   metrů nad mořem 

ZPF  zemědělský půdní fond 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN  česká státní norma 

TZPO  technická zpráva požární ochrany 

PÚ  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PBŘS  požárně bezpečnostní řešení stavby 

MVČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

MMRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

vzpp  ve znění pozdějších předpisů 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

NV  nařízení vlády 

VZT  vzduchotechnika 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

Bpv  Balt po vyrovnání 

Sb  sbírky 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  
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6 Seznam příloh 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

 01  Studie 1.S     M 1:100 6xA4 

 02  Studie 1.NP     M 1:100 6xA4 

 03  Studie 2.NP     M 1:100 6xA4 

 04  Studie 3.NP     M 1:100 6xA4 

 05  Studie 4.NP     M 1:100 6xA4 

 06  Studie – řez A-A‘    M 1:100 3xA4 

 07  Studie – řez B-B‘    M 1:100 3xA4 

 08  Studie – pohled severozápadní  M 1:100 3xA4 

 09  Studie – pohled jihovýchodní  M 1:100 3xA4 

 10  Studie – pohled jihozápadní   M 1:100 2xA4 

 11  Studie – pohled severozápadní  M 1:100 2xA4 

 Přípravné výpočty        5xA4 

 Vizualizace objektu        3xA4 

Složka č. 2 – C Situační výkresy 

 C.1   Situační výkres širších vztahů    2xA4 

 C.2   Koordinační situační výkres   M 1:250 6xA4 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 D.1.1.01 Půdorys 1.S     M 1:50           10xA4 

 D.1.1.02 Půdorys 1.NP     M 1:50           10xA4 

 D.1.1.03 Půdorys 4.NP     M 1:50           10xA4 

 D.1.1.04 Řez A-A‘     M 1:50          10xA4 

 D.1.1.05 Řez B-B‘     M 1:50  8xA4 

 D.1.1.06 Plochá jednoplášťová (vegetační) střecha M 1:50          18xA4 

 D.1.1.07 Severozápadní pohled   M 1:50  8xA4 

 D.1.1.08 Jihovýchodní pohled    M 1:50  8xA4 

 D.1.1.09 Jihozápadní a severovýchodní pohled M 1:50  8xA4 

 Výpis skladeb konstrukcí                26xA4 

 Celkový výpis výrobků                19xA4 
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Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 D.1.2.01 Základy     M 1:50           10xA4 

 D.1.2.02 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.S M 1:50             8xA4 

 D.1.2.03 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.NP M 1:50             8xA4 

 D.1.2.04 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 4.NP M 1:50            8xA4 

 D.1.2.05 Detail A – atika     M 1:10  6xA4 

 D.1.2.06 Detail B – vtok vegetační střechy  M 1:5           6xA4 

 D.1.2.07 Detail C – vstup na lodžii   M 1:5  6xA4 

 D.1.2.08 Detail D – kotvení zábradlí   M 1:5  6xA4 

 D.1.2.09 Detail E – základová deska   M 1:5  6xA4 

 Předběžný návrh železobetonových prvků              10xA4 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Technická zpráva požární ochrany 40xA4 

 Příloha č. 1 Výpočet výpočtového požárního zatížení   6xA4 

 D.1.3.01 Půdorys 1.S – PBS     M 1:100 2xA4 

 D.1.3.02 Půdorys 1.NP – PBS     M 1:100 2xA4  

 D.1.3.03 Půdorys 2.NP – PBS     M 1:100 2xA4 

 D.1.3.04 Půdorys 3.NP – PBS     M 1:100 2xA4 

 D.1.3.05 Půdorys 4.NP – PBS     M 1:100 2xA4 

 D.1.3.06 Situace – PBS      M 1:100 6xA4 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 35xA4 

 Příloha č. 1 Výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce a teplotního 

faktoru 20xA4 

 Příloha č. 2 Výpočet součinitele prostupu tepla 15xA4 

 Příloha č. 3 Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla, Energetický štítek 

          6xA4 

 Příloha č. 4 Grafická část pro posouzení z hlediska osvětlení a oslunění 11xA4 

 




