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Abstrakt 
Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba bezbariérového bytového domu. Jedná se o 
dvoupodlažní dům z konstrukčního systému Porotherm s monolitickými železobetonovými 
stropy a plochou střechou. První patro slouží k ubytování invalidních lidí a nacházejí se zde 4 
bytové jednotky s terasou. Druhé patro slouží k ubytování dvou menších rodin a nacházejí se 
zde 2 bytové jednotky s balkony. Stavba je umíštěna ve svažitém terénu v nové zástavbě v 
Chomutově v lokalitě u Kamencového jezera.  
  
Klíčová slova 
Bytový dům, bezbariérový, konstrukční systém Porotherm, plochá střecha, monolotické 
železobetonové stropy, terasa, balkony, svažitý terén.  
  
  
  
Abstract 
Subject of the solution bachelor´s thesis is new building without barrier dome stic building. It 
is two floors building made out of construction system Porotherm with monolithic 
ferronconcrete ceilings and flat roof. First floor is used for accommodation disabled people 
and there are four apartments with terrace. Second floor is used  for accommodation two 
smaller families and there are two apartments with balconies. Building is located in sloping 
terrain in the development area of new houses in Chomutov in area of Alum Lake.  
  
Keywords 
Domestic building, no barrier, construction system Porotherm, flat roof, monolithic 
ferronconcrete ceiling, terrace, balconies, sloping terrain.  
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Úvod 

Objekt pravidelného tvaru s plochou střechou. Dům je zateplený systémem 
ISOVER a potažený BAUMIT GRANOPOR v tl. 2mm. V jihovýchodní části domu je 
umístěna terasa a balkon. Výplně otvorů jsou plastová okna a dveře PROFIPLAST 
GL SYSTÉM v barvě bílé. V severozápadní části je dům zapuštěn do svahu po výšku 
celého 1NP. Osvětlení v této části je zajištěno anglickými dvorky EKODRAIN. Vchod 
do budovy je zajištěn pomocí ramp. Klempířské prvky – nerez pozinkovaný plech. 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A) Identifikace stavby 
Jedná se  o novostavbu bezbariérového bytového domu včetně doplňkových objektů na 

pozemku stavebníka parc.č. 4691 v k.ú. Chomutov 1.  Objekt je nepodsklepen. Má dvě 
nadzemní podlaží - přízemí a patro pod plochou střechou. Stavba je vystavěna v systému 
POROTHERM. Půdorysné rozměry 27,9 x 18,9 m.  

Identifikační údaje investora: 

Investor:     Město Chomutov, Šafaříkova 18, Chomutov 438 01 
Identifikační údaje projektanta: 

Projektant:  Jakub Voráček , Dr.Kůrky 398, Žatec 438 01 

 projektová činnost ve stavebnictví 

 dle živnostenského oprávnění č.j.ŽU/4-315/94-3/99765 

 z 18.5.1995 vydaného v Lounech  a  osvědčení 

 autorizaci č.1454 z 7.3.1999 vydaného ČKAIT v Praze 

                                  IČO : 872087653 

Kontakt:                                  721729737 

Číslo autorizace:                                            autorizaci č.1454 z 7.3.1999 vydaného ČKAIT 
v Praze 

Identifikační údaje stavby: 

Místo :                         pozemek parc.č.4691 
                                                  v katastrálním území Chomutov 1     

Obec :                   Chomutov 

Okres:                Chomutov 

Kraj :                             Ústecký 

Účel :                            Novostavba bezbariérového bytového domu  

                                        včetně doplňkových staveb  

B)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Zmíněná parcela je v zastavitelném území - dle územního plánu obce se jedná o 
plochu dřívě využívanou jako orná půda, nyní je přeměněna na stavební parcelu. Okolo celé 
parcely jsou nové stavení parcely. Terén je v na celé pozemku svažitý směrem k 
severovýchodu. Na stavební parc.č.4691 se nenacházejí žádná podzemní vedení inž. sítí či 
zařízení. 

 

 

 



C)  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Údaje o provedených průzkumech: 

Dne 8.11.2011 byly provedeny práce nezbytné ke stanovení radonového indexu 
plochy zástavby na výše zmíněném stavebním pozemku parc.č.4691. Dvěma ručně vrtanými 
sondami na hloubku 1,60 a 1,10 m nebyla zastižena hladina podzemní vody. Při realizaci 
výkopových prací bude nutno předem informovat archeologické pracoviště. 

Údaje o napojení na dopravní: 

Příjezd a přístup na pozemek parc.č.4691 je po stávající asfaltové cestě p.č.4699/1, 
které je ve vlastnictví města. 

 

Údaje o napojení na technickou infrastrukturu: 

 Vstup do objektu je do 1NP zajištěn pomocí vchodových dveří ze severovýchodní 
strany. Vstup do 2NP je ze vstupních dveří v náspu ze severozápadní strany budovy. 

 

D) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 
stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky 
zařízení staveniště budou převezeny na místní skládku a tak nedojde k znečistění životního 
prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal stavbu jako způsobilou. 

Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a proto 
neohrozí jeho znečistění.  

Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat ovzduší. 

Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují.. 

Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 

Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je řešeno 
podrobněji v Požární zprávě.  

Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy způsobilou. 

Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného.  

 

E)   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly splněny a projednány s dotčenými orgány. 

 

F)   Údaje o splnění podmínek regulačního plánu územního rozhodnutí 

Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí místním městským 
úřadem. Veškeré podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí byly splněny. 



G)   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 

Stavba bude pro svou realizaci vyžadovat odstranění zeleně. Žádná jiná omezení nebyla 
zjištěna. 

 

H)   Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Termín zahájení výstavby: 5/2012 

Jaro 2012: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 

Léto 2012: Hrubá stavba 

Jaro 2013: Dokončovací práce 

Léto 2013: Konečné terénní úpravy 

Termín ukončení výstavby: říjen 2013 

 

I)    Statistické údaje 

Údaje o podlahové ploše budovy: 
Plocha zastavěná rodinným domkem    527,31,75 m2 

Zpevněné plochy (na poz.č.3534)     165,87 m2   

 přístup.chodník          60,97m2  
 terasa             104,9 m2 

 

Orientační hodnota stavby: 
Novostavba rod.domku vč.doplňk.staveb a dom.přípojek 11.400.000,- Kč 

Projektové a průzkumové práce          55.000,- Kč 

 

V Brně: 05/2012 

Vypracoval: Jakub Voráček 

  



Závěr 
 

Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba bezbariérového bytového 
domu. Jedná se o dvoupodlažní dům z konstrukčního systému Porotherm s 
monolitickými železobetonovými stropy a plochou střechou. První patro slouž í k 
ubytování invalidních lidí a nacházejí se zde 4 bytové jednotky s terasou. Druhé 
patro slouží k ubytování dvou menších rodin a nacházejí se zde 2 bytové jednotky s 
balkony. Stavba je umístěna ve svažitém terénu v nové zástavbě v Chomutově v 
lokalitě u Kamencového jezera.  
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