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ANOTACE 

P edm tem mé bakalá ské práce je návrh sociálního bydlení v Hlu ín  pro sociáln

znevýhodn né ob any a vypracování architektonické a stavebn  technické dokumentace 

v rozsahu áste né projektové dokumentace pro provád ní stavby. Tato práce vychází ze 

zadání požadavk  M stského ú adu m sta Hlu ín a z následné školní práce na toto téma 

v rámci p edm tu Ateliérová tvorba I.  

Výstavba navrhovaného bytového domu je krom  ostatních limitována i pravidly, 

jimiž se sociální bytová výstavba ídí. Jedná se p edevším o to udržet finan ní náklady pod 

stanoveným limitem a omezit velikost byt  na minimum p i zachování daných standard . 

Hlavním cílem mé práce je tedy navrhnout maximáln  úsporné, p esto svébytné ešení, které 

umožní obyvatel m domu d stojné bydlení.  

Klí ová slova: sociální bydlení, Hlu ín, úsporné, bytový d m 

ABSTRACT 

The subject of my thesis is a social housing design in Hlu ín for socially handicapped people 

and development of architectural and engineering documentation in the range of a partial 

project documentation for construction. This work is based on a requisition of Municipal 

Authority Hlu ín and subsequent school project on the subject within the scope of Studio 

Work I. 

Construction of the proposed building is in addition limited by social housing construction 

rules. It is all about keeping financial costs under the limit and reduce the size of dwellings to 

a minimum while maintaining the stipulated standards. The main aim of my work is to 

propose a maximum-efficient, yet distinct solution that enables residents decent housing. 

Key words: social housing, Hlu ín, economical, block of flats 
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1 Úvod 

Úkolem mé bakalá ské práce je navrhnout sociální bydlení pro znevýhodn né ob any 

ve m st  Hlu ín. P i ešení vycházím ze zadání M stského ú adu v Hlu ín  na vybudování 

bytového domu se sociálními byty pro osoby, které mají ztížený p ístup k bydlení v d sledku 

pot eb vyplývajících z jejich nep íznivé sociální situace, jako nap . zdravotní stav, 

neschopnost postarat se sami o svou bytovou pot ebu, v k i jiné sociální okolnosti života. 

Kritéria pro výstavbu sociálního bydlení se v mnoha požadavcích liší od ostatní bytové 

výstavby, a to zejména ve snaze dodržet alespo  minimální stanovené standardy na velikost a 

vybavenost byt  p i sníženém zp sobu financování. ešení mé práce vychází zárove

z ATT I architektonické studie objektu a ATTa a dokumentace pro stavební povolení. 

Navržený objekt bytového domu v Hlu ín  je situovaný v severní ásti obce na 

pozemku ohrani eném železni ní tratí a ulicí eskoslovenské armády, od nichž je odd len 

adou vzrostlých strom . V okolí objektu se nacházejí rodinné dvoupodlažní domy s plochou 

st echou. Aby spl oval požadavek na nenásilné za len ní do okolní zástavby, je i mnou 

ešený objekt dvoupodlažní s plochou st echou, odvodn nou vnit kem domu. Tvo í jej obytná 

zd ná ást se t emi byty pro ty lenné rodiny a jedním bytem bezbariérovým. Na obytnou 

ást je napojena d evostavba, ve které jsou umíst ny skladovací prostory pro jednotlivé byty – 

ta zárove  slouží jako záv t í p i vchodu do budovy. Stavba je navržena tak, aby spl ovala 

kritéria pro sociální bydlení a byla co nejmén  finan n  náro ná.  

Bakalá ská práce je zpracována do dvou ástí - textové a výkresové. Textová ást je 

tvo ena Hlavní textovou ástí, která obsahuje pr vodní a technickou zprávu, a specifikaci 

prvk . Druhou ástí je Výpo tová ást. V té je popsáno Tepeln  technické posouzení stavební 

konstrukce. V záv ru je doložen seznam použité literatury, projek ních podklad  a p íloh. Ve 

výkresové ásti jsou potom stavební výkresy zpracované pro provedení stavby. 
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2 Charakteristika a lokalizace daného území 

2.1 Geografie  

M sto Hlu ín se nachází v bývalém okrese Opava v Moravskoslezském kraji, asi 

10 km severozápadn  od Ostravy. Rozprostírá se na úpatí Hlu ínské pahorkatiny nad širokou 

nivou eky Opavy. Na jihu p iléhá m sto k meandr m eky, kde se v minulosti t žil št rk. 

T žba však byla pozd ji zastavena. Nyní se zde nachází velké Hlu ínské jezero, 

rozprostírající se na ty ech katastrálních územích. Jižní ást m sta zasahuje 

k nejvýchodn jším výb žk m Nízkého Jeseníku.  Severní stranu lemuje mírn lenitá zvln ná 

zem d lská krajina Opavské pahorkatiny. Se svou rozlohou 21,14 km² a tém  15 tisíci 

obyvateli se adí mezi st edn  velká m sta. Zastav né území m sta Hlu ína je tvo eno t emi 

samostatnými prostorovými jednotkami – Hlu ínem, Bobrovníky a Darkovi kami. 

2.2 Geomorfologie 

Území Hlu ína a jeho okolí je morfologicky mírn lenité. Katastrální území m sta se 

nachází v nadmo ské výšce 215 – 287 m, k. ú. Bobrovníky 230 – 321 m n. m., Darkovi ky 

240 – 283 m n.m. Nejvyšší nadmo ské výšky 321 m dosahují Borovníky nad Ludge ovickým 

lesem, nejnižší pak eka Opava. 

2.3 Klimatologie 

pr m rná ro ní teplota vzduchu    8 ºC 

pr m rné ro ní srážky     626 mm 

denní st ední teplota v nejchladn jším m síci (lednu) - 2,4 ºC 

po et dn  b hem roku s teplotou nižší než 12 ºC  228  

po et dn  s teplotou vyšší než 10 ºC    160  

p evládající sm ry v tr      jihozápadní a severní 

Území obce se nachází v mírn  teplé, mírn  vlhké až vlhké oblasti s mírnou zimou. 

Podnebí je zde kontinentální, odpovídající poloze republiky v mírném pásu mezi Atlantickým 

oceánem a východní Evropou. Stejn  jako podnebí celého Opavska i zde dochází 
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k prom nlivosti s ob asnými výkyvy teplot a srážek, což je ur eno p edevším polohou 

(východn  od Hrubého Jeseníku a severn  od Slezské nížiny). 

2.4 Charakteristika zelen  Hlu ínska

Tém  polovinu území zabírají zem d lsky obd lávané p dy. Druhou nejv tší 

rozlohu, necelou tvrtinu, tvo í zastav né a ostatní plochy. Zbývající ást pokrývají lesní 

porosty jako nejd ležit jší stabiliza ní prvek zelen  a trvalé travní porosty. Práv  lesní 

porosty (Vodního dolu, Zlod jských dol , Štípk ) ovliv ují ráz krajiny. P írodní dominantu 

tvo í chrán né území pod Vinnou horou, masiv Ludge ovického a Bobrovnického lesa a další. 

2.5 Historie

M sto založil král P emysl Otakar II. kolem roku 1256. Ve 14. století bylo v držení 

knížat opavských, od 16. století pak p ešlo na vévody z Opolí.  Roku 1694 bylo zbaveno 

poddanství a stalo se ochranným m stem. Hlu ín za své historie n kolikrát vyho el. Záznamy 

o nejv tších požárech se datují do roku 1616, 1634 a 1761. Hlu ín i celé Hlu ínsko se staly 

v letech 1742 - 1920 sou ástí Pruska. Po p ipojení k SR pak až do roku 1960 fungoval jako 

okresní m sto. V pr b hu 2. poloviny 20. století docházelo k postupnému p ipojování a 

zp tnému osamostat ování okolních obcí k m stu. Nyní jsou m stskými ástmi pouze Hlu ín, 

Bobrovníky a Darkovi ky. Od roku 2003 p sobí Hlu ín jako obec s rozší enou p sobností. 

Jeho správní obvod zahrnuje 15 obcí. 

Historické jádro Hlu ína bylo prohlášeno m stskou památkovou zónou. 

K nejcenn jším památkám pat í mimo jiné barokní zámek s areálem parku z 1. t etiny 

16. století, jednoduchá gotická stavba farního kostela svatého Jana K titele, evangelický 

kostel z ervených neomítnutých cihel také zvaný jako „ ervený“, h bitovní kostel svaté 

Markéty s ohradní zdí, rozsáhlé zbytky m stského st edov kého opevn ní  p evážn

z roku 1535, ale i vila .p. 762 navržená ve stylu individualistické moderny architektem 

Šlapetou. 
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Obr. 1 St edov ké opevn ní v Hlu n  (zdroj: www.hlucin.cz) 

2.6 Sou asnost 

M sto Hlu ín pat í k p irozeným centr m na Opavsku. V sou asnosti ve m st  žije 

tém  15 tisíc obyvatel. Díky jeho poloze na spojnici mezi Ostravou a Opavou a nedaleké 

státní hranici umož uje snadnou komunikaci s okolními kraji a zem mi Polskem a 

Slovenskem. Pat í k významné spádové oblasti ostravské a áste n  i opavské pr myslové 

aglomerace. V t chto m stech nachází pracovní uplatn ní p evážná ást (až 75 %) obyvatel 

Hlu ína, protože nabídka pracovních míst ve výrobní sfé e je nedostate ná. V samotném 

Hlu ín  je zastoupen pouze omezen  tiska ský a polygrafický, strojírenský, stavební a 

d eva ský pr mysl. Dnes m sto funguje p edevším jako obytná a rekrea ní zóna s intenzivní 

zem d lskou výrobou p edevším v severních ástech regionu. 

Snaha m sta zlepšit životní prost edí obyvatel a snížit dopady zne išt ní ovzduší a 

vody na jejich zdraví vedly v posledních letech k dokon ení celoplošné plynofikace m sta 

v etn  velkých kotelen a k vybudování istírny odpadních vod. Dochází postupn  k p estavb

n kterých p vodn  m š anských dom  na objekty ob anské vybavenosti s cílem napomoci 

rozvoji služeb a podnikání.  
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Obr.2 M sto Hlu ín, (zdroj:www.hlucin.cz)

2.7 Umíst ní lokality na území obce 

ešená lokalita, na které je uvažována výstavba, se nachází v severozápadní zastav né 

ásti m sta Hlu ín, cca 500 m od centra. Území leží na parcele . 1616/1 a 1616/2 o celkové 

ploše 921 m2. Pozemkem prochází vrstevnice s hodnotou + 246,0 m n. m. Bpv. a 

+ 245,5 m n. m. Bpv. a jedná se tak o pozemek rovinatý s p irozeným sklonem do 2 %. 

Vlastníkem pozemku je m sto Hlu ín. Z hlediska obslužnosti a docházkových vzdáleností se 

jedná o velmi vhodný pozemek (viz Docházkové vzdálenosti). 

obr. 3 Katastrální mapa ešeného území ( zdroj: www.cuzk.cz)
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Rovnob žn  s pozemkem vede železni ní dráha, pozemek spadá do ochranného pásma 

železnice a bude tak vyžadován souhlas drážního správního ú adu [1]. V sou asnosti územím 

neprochází žádná místní ani ú elová komunikace. P íjezd k bytovému domu bude umožn n 

výstavbou nové komunikace na pozemku, která bude napojena na silnici II/469 z ulice 

eskoslovenské armády. 

Obr. 4 Územní plán m sta Hlu ín (zdroj:http://www.hlucin.cz) 

Veškerá technická infrastruktura vede pod ulicí eskoslovenské armády, která 

s pozemkem sousedí a nem ly by tak vzniknout problémy s napojením sítí. Ulice 

eskoslovenské armády leží v jiné výškové úrovni než ešený pozemek. 

Docházkové vzdálenosti:

Vlakové nádraží:  507 m 

Ú ad práce:   250 m 

Poliklinika:   257 m 

Autobusové nádraží:  522 m 

Nám stí:   685 m 

Obchodní zóna:  504 m 

Autobusová zastávka:  167 m 

Sportovní h išt :  667 m 

Gymnázium:   350 m  

Základní škola:  599 m 

Mate ská škola:  373 m 

eská pošta:   515 m 
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3 Metodika a zp sob ešení objektu bytového domu 

3.1 Zadání 

Zadáním bakalá ské práce bylo navrhnout sociální bydlení pro sociáln  znevýhodn né 

ob any ve m st  Hlu ín. Návrh m l vzejít ze zadání, ve kterém bylo více limitujících faktor , 

a to p edem daný pozemek ve vlastnictví investora, m sta Hlu ín, s ním spojená okolní 

zástavba a její charakter. Dále pak ú el stavby, dodržování minimálních velikostí místností 

dle normy [2] pro obytné budovy a s tím související nízké finan ní náklady spojené 

s výstavbou. 

Obr. 5 ešená parcela, pohled severozápadní (zdroj:vlastní fotodokumentace) 

3.2 Architektonický návrh 

ešená lokalita leží v severní ásti m sta Hlu ín, cca 500 m od centra, na pozemku 

o vým e 921 m2. V okolní zástavb  p evažují dvoupodlažní rodinné domy s plochou 

st echou, jejichž jedna st na je kolmá k uli ní á e. P i architektonickém ešení jsem tak 

vycházela z tohoto faktu, tedy respektování sou asné zástavby. Cílem bylo nenásilné vložení 

navrhovaného objektu do sou asné zástavby, aniž by byl n jakým zp sobem narušen krajinný 

i architektonický duch místa. Druhým d ležitým faktorem byl ú el stavby, tedy sociální 

bydlení v bytovém dom , ur ený zejména pro sociáln  znevýhodn né ob any. Tento fakt byl 

d ležitý v tom, že všechny plochy a místnosti byly minimalizovány na hodnoty, které jsou 
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povoleny normou [2] a jedním z nejd ležit jších faktor  tak byly nízké náklady spojené 

s výstavbou. Z t chto dvou faktor  vzešel kone ný návrh, který spl uje nároky na kvalitu 

prost edí pro rodinné bydlení a odpo inek. Navíc oproti zadání BP byl v p ízemí navržen byt 

pro t lesn  hendikepované osoby s bezbariérovým p ístupem a parkováním. 

Objekt je hmotov  i materiálov  roz len n na dv ásti. Materiály stavby byly op t 

zvoleny tak, aby respektovaly finan ní požadavky investora. První, obytnou ástí, je 

dvoupodlažní objekt z POROTHERM tvárnic s plochou st echou. Jsou zde navrženy ty i 

bytové jednotky, z nichž jedna slouží pro t lesn  postiženou osobu. Zbylé t i bytové jednotky 

jsou navrženy pro ty lenné rodiny. Do objektu jsou vedeny dva vstupy. První vchod pat í 

jen pro bezbariérový byt umíst ný v p ízemí a druhý vchod je spole ný pro zbylé t i byty. 

V 1.NP se nachází spole né komunika ní schodišt , chodba, technická místnost a úklidová 

místnost, dále potom samostatná bytová jednotka. Ve 2.NP jsou umíst ny dv  samostatné 

bytové jednotky. Druhou ástí objektu je na SV stran  jednopodlažní d evostavba s plochou 

st echou, jenž slouží také jako záv t í hlavního vstupu. Zde jsou umíst ny skladovací prostory 

jednotlivých byt  a místnost na ukládání odpadu. V návrhu je taktéž zast ešená terasa na JZ 

stran  o rozm rech 3 x 11,5 m sloužící k odpo inku a v letních m sících k ochran  p ed 

p eh íváním budovy. Materiálem pro zast ešení terasy i skladovacích prostor jsou 

polykarbonátové desky. Objekt je navržen celkem pro 13 osob. 

obr. 6 Architektonický návrh (zdroj: vlastní vizualizace) 
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4 TEXTOVÁ  ÁST  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE 

(zpracovaná dle vyhlášky . 499/2006 Sb. - dle zn ní vyhlášky platné v dob  zadání BP; 

zm ny ve vyhlášce, které byly provedeny s platností od 1. 1. 2013, nejsou v BP zohledn ny) 

A) PR VODNÍ ZPRÁVA 

1. Identifika ní údaje: 

Název stavby:    Bytový d m pro sociální bydlení v Hlu ín   

Umíst ní stavby:   eskoslovenské armády, Hlu ín 748 01 

íslo parcely:    1616/1, 1616/2 

Investor:    M sto Hlu ín, Mírové nám stí 24/23, 74801 Hlu ín 

Projektant:    Martina Dvo áková, Kavanova 564, 533 51 Pardubice   

Charakteristika stavby: dvoupodlažní bytový d m s plochou st echou pro 

sociální bydlení v Hlu ín , ešen jako novostavba 

Stupe  PD: dokumentace pro provedení stavby 

Vedoucí práce:      Ing. arch. Špa ková Eva  

Konzultant PS:       Ing. Vl ek Pavel, Ph.D. 

Konzultant spec.:       Ing. arch. Kr má  Igor 

2. Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 

ešená lokalita, na které je uvažována výstavba, se nachází v severozápadní zastav né 

ásti m sta Hlu ín, cca 500 m od centra. Území leží na parcele . 1616/1 a 1616/2 o celkové 

ploše 921 m2. Pozemkem prochází vrstevnice s hodnotou + 246,0 m n. m. Bpv. a 

+ 245,5 m n. m. Bpv. a jedná se tak o pozemek rovinatý s p irozeným sklonem do 2%. Ob

parcely na sebe p ímo navazují a vytvá ejí jeden pozemek, který je toho asu oplocen 

ocelovými sloupky s drát ným pletivem. Vlastníkem pozemku je m sto Hlu ín.  

V katastru nemovitostí je ešené území vedeno jako zahrada a zp sob ochrany 

pozemku spadá pod zem d lský p dní fond. Na ešeném území se dále nachází vzrostlé 

stromy. Na pozemku se v sou asnosti nachází k lna pro ná adí, ta ale není vedena dle katastru 
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nemovitostí jako stavba. Vstup na pozemek je z ulice eskoslovenské armády. Rovnob žn

s pozemkem vede železni ní dráha, pozemek spadá do ochranného pásma železnice a bude 

tak vyžadován souhlas drážního správního ú adu [1]. 

V sou asnosti územím neprochází žádná místní ani ú elová komunikace. P íjezd 

k bytovému domu bude podmín n výstavbou nové komunikace na pozemku, která bude 

napojena na silnici II/469 z ulice eskoslovenské armády. Z hlediska obslužnosti a 

docházkových vzdáleností se jedná o velmi vhodný pozemek. Technická infrastruktura vede 

pod ulicí eskoslovenské armády, která s pozemkem sousedí a nem ly by tak vzniknout 

problémy s napojením sítí. 

3. Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby byly použity 

následující podklady:  

- Kopie katastrální mapy 

- Územní plán a podklady m sta Hlu ín  

Komunikace

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bude provedeno formou vybudování 

nové místní komunikace a vznikem parkovišt . To bude mít ty i parkovací místa, z toho 

jedno pro t lesn  postižené. Komunika ní p ipojení bude navázáno na silnici II/469 z ulice 

eskoslovenské armády  

Voda  

P ed zahájením vlastních stavebních prací bytového domu bude pozemek p ipojen na 

ve ejný vodovod s pitnou vodou. Napojení vlastního objektu bude uskute n no vodovodní 

p ípojkou z ulice eskoslovenské armády. Vodovodní sí  m sta je provozována jako jedno 

tlakové pásmo a maximální odb r je stanoven na odb r v pr m rném množství 8,56 l.s-1, 
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maximálním 11,12 l.s-1, max. 24 tis. m3/m s, 1,27 tis m3/rok. Toto množství je vzhledem 

k ú elu objektu dosta ující a není pot eba realizovat vlastní zdroj vody. 

Elektrická energie   

M sto Hlu ín je zásobováno elektrickou energií nap tím 22kV, linkami venkovního 

vedení VN 22kV - L179, L190. ešené území bude napojeno na místní sí  elektrické energie. 

Kanalizace  

V rámci výstavby bytového domu bude z ízena nová kanaliza ní soustava, která bude 

odvád t deš ovou i splaškovou vodu. Nová kanaliza ní sí  bude napojena na stávající 

kanaliza ní systém m sta Hlu ín z ulice eskoslovenské armády. 

Zemní plyn   

P ed zahájením vlastních stavebních prací bytového domu bude pozemek p ipojen na 

plynovod pro zásobování plynem z ulice eskoslovenské armády. Plynárenskou soustavu 

okresu Opava tvo í p ívodní plynovod VVTL 611001, DN 700,  provozovatelem VVTL 

plynovodu je eský plynárenský podnik TRANSGAS s.p, provozovatelem VTL plynovod  a 

místní rozvodné sít  je Severomoravská plynárenská a.s., provozní oblast Opava. 

Zásobování teplem  

P ed zahájením vlastních stavebních prací bytového domu bude pozemek p ipojen na 

soustavu dálkového výtáp ní. které je ve m st  Hlu ín provozováno spole ností TEPLO 

Hlu ín, s.r.o. Teplovodní p ípojka bude realizována z ulice eskoslovenské armády. 

Ohrožení radonem   

ešené území je zahrnuto do oblasti 3. kategorie radonového rizika z geologického 

podloží, tedy bez rizika [3]. 
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Geologický pr zkum   

Základovou p du tvo í hlíny sprašové, v podloží jsou zv tralé skalní horniny a 

ledovcové písky, území je stabilní. 

Hydrogeologický pr zkum  

Hydrogeologickým pr zkumem byla zjišt na hladina podzemní vody 3 m pod 

terénem. Základová spára je tedy nad úrovní HPV. 

4. Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

Ú elem objektu je sociální bydlení a tento zám r není veden v p íloze . 1 v kategorii 

I, ani II. zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí [4], a nepot ebuje 

tedy posudek p íslušných orgán .  

5. Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou . 499/2006 Sb. pro dokumentaci 

staveb [5], návrh projektu bytového domu vychází ze stavebního zákona . 183/2006 Sb. [6] a 

jeho závazných vyhlášek a dále z vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívaní staveb [7], v etn  bezbariérového užívání 

ve ejných prostranství jako jsou maximální sklony komunikací, pr chozí ší ky a výškové 

rozdíly. 

6. Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí 

V sou asném územním plánu je lokalita vedena jako území zahrad a bude tak nutné jej 

p evézt na stavební parcelu. ešená lokalita spadá do zastavitelného území obce. Stavba 

z architektonického hlediska vhodn  zapadá do okolní zástavby, respektuje místní zvyklosti, 

pokud se jedná o materiálové ešení, tvar st echy a po et podlaží. Rovnob žn  s pozemkem 

vede železni ní dráha, pozemek spadá do ochranného pásma železnice a bude tak vyžadován 

souhlas drážního správního ú adu [1].  
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7. V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná 

opat ení v dot eném území 

V pr b hu realizace napojování p ípojek na ve ejné inženýrské sít  bude provedeno 

áste né omezení provozu komunikace II/469 a ulice eskoslovenské armády, která bude 

projednána se správci sítí a p íslušnými ú ady. Omezení silnice bude dopravn  zna eno. 

Veškeré skládky materiálu budou uloženy na ešené parcele. P ed zahájením vlastní výstavby 

bytového domu je zapot ebí dokon it stavbu inženýrských sítí a p ípojek.  

8. P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu výstavby 

Harmonogram výstavby bude podrobn ji popsán a rozepsán ve Smlouv  o dílo dle 

zákona . 513/1991 Sb. [8] mezi stavebníkem a zhotovitelem. Postup výstavby bude pod 

dohledem stavbyvedoucího. 

Projektová dokumentace:         kv ten 2013 

Zahájení výstavby:                 není stanoveno 

Ukon ení výstavby:                  není stanoveno 

9. Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby v tis.K .,údaje o podlahové 

ploše budovy bytové i nebytové v m2, o po tu byt  v budovách bytových 

Po et podlaží:   2 NP   

Zastav ná plocha:  252,31 m2  

Užitná plocha 1.NP:  113,67 m2  

Užitná plocha 2.NP:  116,42 m2 

Užitná plocha celkem: 230,09 m2  

Obestav ný prostor:  1108,00 m3

Plocha pozemku:  921,00 m2  

Hrubý odhad náklad : 8 530 000 K 1

                                                
1 Odhad dle ceníkových ukazatel  pro rok 2013 vypracované dle RTS Praha, 

www.stavebnistandardy.cz) 
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V objektu se nachází 4 byty. Jeden byt v p ízemí je ešen bezbariérov . Objekt se 

skládá z bytové a nebytové ásti. Nebytovou ástí se rozumí d evostavba sloužící jako sklad 

pro jednotlivé byty. Ú el a podlahová plocha místností jsou detailn ji popsány ve výkresové 

dokumentaci jednotlivých podlaží. 

B) SOUHRNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

a) Zhodnocení staveništ   

ešený pozemek je na parcele . 1616/1 a 1616/2 o celkové ploše 921 m2. Pozemkem 

prochází vrstevnice s hodnotou + 246,0 m n. m. a 245,5 m n. m. a jedná se tak o pozemek 

rovinatý s p irozeným sklonem do 2 %. Ob  parcely na sebe p ímo navazují a vytvá ejí jeden 

pozemek, který je toho asu oplocen ocelovými sloupky s drát ným pletivem. Vlastníkem 

pozemku je m sto Hlu ín.  

V katastru nemovitostí je ešené území vedeno jako zahrada a zp sob ochrany 

pozemku spadá pod zem d lský p dní fond. Na ešeném území se nachází vzrostlé stromy. 

Na pozemku se v sou asnosti nachází k lna pro ná adí, ta ale není vedena dle katastru 

nemovitostí jako stavba. Vstup na pozemek je z ulice eskoslovenské armády. Rovnob žn

s pozemkem vede železni ní dráha, pozemek tak spadá do ochranného pásma železnice a 

bude tak vyžadován souhlas drážního správního ú adu [1]. 

Hlavní vstup do budovy je orientován sm rem na SV. Jihovýchodní st na je 

orientovaná kolmo k uli ní á e. P ed objektem jsou navržena ty i parkovací stání, z toho 

jedno je ešeno bezbariérov . Staveništ  bude zásobováno z ulice eskoslovenské armády. 

P ed za átkem výstavby budou provedeny p ípojky pro zásobování vodou, elektrickou 

energií, plynem a teplem. Kolem objektu bude vysazen stromový porost. 

V sou asnosti územím neprochází žádná místní ani ú elová komunikace. P íjezd 

k bytovému domu bude podmín n výstavbou nové komunikace na pozemku, která bude 

napojena na silnici II/469 z ulice eskoslovenské armády.  
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V pr b hu realizace napojování p ípojek na ve ejné inženýrské sít  bude provedeno 

áste né omezení provozu komunikace II/469 a ulice eskoslovenské armády, která bude 

projednána se správci sítí a p íslušnými ú ady. Omezení silnice bude dopravn  zna eno. 

Veškeré skládky materiálu budou uloženy na ešené parcele. Z hlediska obslužnosti a 

docházkových vzdáleností se jedná o velmi vhodný pozemek. Technická infrastruktura vede 

pod ulicí eskoslovenské armády, která s pozemkem sousedí a nem ly by tak vzniknout 

problémy s napojením sítí. 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby

Umíst ní stavby vychází z návrhu investora, kterým je m sto Hlu ín. Bytový d m je 

navržen na pozemku s parcelními ísly 1616/1 a 1616/2 o celkové vým e 921 m2, jehož 

vlastníkem je práv  m sto Hlu ín. Pozemek leží v severní ásti m sta, cca 500 m od centra. 

Z hlediska obslužnosti a docházkových vzdáleností se jedná o velmi vhodný pozemek.  

V okolní zástavb  p evažují dvoupodlažní rodinné domy s plochou st echou, jejichž 

jedna st na je kolmá k uli ní á e. P i architektonickém ešení jsem tak vycházela z tohoto 

faktu, tedy respektování sou asné zástavby. Cílem bylo nenásilné vložení navrhovaného 

objektu do sou asné zástavby, aniž by byl n jakým zp sobem narušen krajinný i 

architektonický duch místa. Druhým d ležitým faktorem byl ú el stavby, tedy sociální 

bydlení v bytovém dom , ur ený zejména pro sociáln  znevýhodn né. Tento fakt byl d ležitý 

v tom, že všechny plochy a místnosti byly minimalizovány na hodnoty, které jsou povoleny 

normou [2] a jedním z nejd ležit jších faktor  tak byly nízké náklady spojené s výstavbou. 

Z t chto dvou faktor  vzešel kone ný návrh, který spl uje požadavky na kvalitní rodinné 

bydlení a odpo inek. 

Objekt je hmotov  i materiálov  roz len n na dv ásti. Materiály stavby byly op t 

zvoleny tak, aby respektovaly finan ní požadavky investora. První, obytnou ástí, je 

dvoupodlažní objekt z POROTHERM tvárnic s plochou st echou. Jsou zde navrženy ty i 

bytové jednotky, z nichž jedna slouží pro t lesn  postiženou osobu. Zbylé t i bytové jednotky 

jsou navrženy pro ty lenné rodiny. Do objektu jsou vedeny dva vstupy. První vchod pat í 

jen pro bezbariérový byt umíst ný v p ízemí a druhý vchod je spole ný pro zbylé t i byty. 

V 1.NP se nachází spole né komunika ní schodišt , chodba, technická místnost a úklidová 

místnost, dále potom samostatná bytová jednotka. Ve 2.NP jsou umíst ny dv  samostatné 
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bytové jednotky. Druhou ástí objektu je na SV stran  jednopodlažní d evostavba s plochou 

st echou, jenž slouží také jako záv t í hlavního vstupu. Zde jsou umíst ny skladovací prostory 

jednotlivých byt  a místnost na ukládání odpadu. V návrhu je taktéž zast ešená terasa na JZ 

stran  o rozm rech 3 x 11,5 m. Materiálem pro zast ešení terasy i skladovacích prostor jsou 

polykarbonátové desky. Objekt je navržen celkem pro 13 osob.  

c) Stavebn  – technické ešení

Návrhem je nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou st echou o rozm rech 

10,3 x 16,3 m. K obytné ásti je navržena na SV stran  d evostavba, jejímž ú elem je zajišt ní 

dostate ného množství skladovacích prostor a na JZ stran  pergola o rozm rech 3 x 11,5 m 

sloužící k odpo inku a v letních m sících k ochran  p ed p eh íváním budovy. D evostavba 

sou asn  slouží jako záv t í hlavního vstupu. Materiálem pro zast ešení terasy i skladovacích 

prostor jsou polykarbonátové desky. Veškeré obytné místnosti jsou situovány na JZ, JV, SZ a 

komunika ní prostory na SV. Vstup na pozemek je z ulice eskoslovenské armády. Objekt 

má dva hlavní vstupy, oba jsou na SV stran . Jeden vstup je samostatný pro bezbariérový byt 

a druhý je spole ný pro zbylé t i bytové jednotky. Oba byty v p ízemí mají p ístup na terasu, 

která je orientovaná na JZ.  

V dispozi ním ešení 1.NP se nacházejí dva byty. Bezbariérový byt o ploše 45,6 m2 je 

pro jednu osobu. V byt  se nachází zádve í (5,98 m2), p edsí  (5,85 m2), koupelna s WC 

(8,51 m2) a obytná kuchy  (25,26 m2) s p ístupem na terasu. Druhý byt je pro ty i osoby o 

ploše 57,6 m2. V byt  se nachází p edsí  (5,81m2), koupelna (3,89 m2), WC (1,39 m2), dv

dvoul žkové ložnice (12,33 m2) a obytná kuchy  (21,91 m2) s p ístupem na terasu. V p ízemí 

je dále umíst na technická místnost (8,53 m2) a dále úklidová místnost (2,57 m2) umíst ná 

pod schodišt m. Ve 2.NP jsou umíst ny dv  samostatné bytové jednotky o ploše 57,71 m2 a 

58,78 m2. Ob  jsou pro ty i osoby. Každý z byt  má p edsí , dv  dvoul žkové ložnice, 

koupelnu, WC a obytnou kuchy . 

Zemní práce

Vrchní vrstva ornice o mocnosti p ibližn  150 mm bude shrnuta ru n . ást bude 

odvezena na skládku a ást bude op tovn  použita na dokon ovací zemní práce pro 

zatravn ní. Výkopy pro základy budou zhotoveny strojn  s ru ním zahlazením základové 
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spáry v hloubce 1 100 mm. Výkopové rýhy mohou být vzhledem k p íznivým geologickým 

podmínkám nezapažené. 

Základy

Z geologických pr zkum  nebyly zjišt ny složité podmínky pro zakládání. Objekt je 

založen na základových pasech z betonu t ídy C20/25 a pod sloupy jsou navrhnuty základové 

patky. Všechny základové pasy, v etn  pasu pod schodišt m jsou tvo eny prostým betonem. 

Základová deska je složena z podkladového betonu C20/25 je v tl. 150 mm, hydroizolace 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Izolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se bodov

nebo celoplošn  natavuje na podklad, p íp. se kotví. Další vrstvou je tepelná izolace 

Rockwool Dachrock tlouš ky 80 mm. Na t chto vrstvách je poté separa ní vrstva tl. 1 mm, 

dále pak složení viz Podlahy. Prostup základy se uvažuje z d vodu vedení inženýrských sítí, 

tj. vodovod, kanalizace a dálkové vytáp ní. Pro následné p ipojení hromosvodu se do základ

vloží zemnící pásky. Základové patky jsou z prostého betonu o rozm rech 300 x 300 mm 

hloubky 700 mm. Aby nedocházelo k promrzání základ , je pod nimi do ve vrstv  400 mm 

vysypán št rkopísek.  

(více P íloha 2 – 04 Základy M 1:50) 

Svislé nosné konstrukce

Obvodové nosné st ny v 1. NP a 2. NP jsou z POROTHERM tvárnic 44 P+D a vnit ní 

nosné st ny z tvárnic 30 AKU P+D. Použitý materiál spl uje vysoké nároky na tepelný odpor 

a tepelnou akumulaci st ny. Tvárnice budou kladeny na klasickou maltu o pevnosti 2,5 MPa. 

Nosnou ást druhého objektu tvo í d ev né sloupky o rozm rech 120 x 120 mm. Jako ztužení 

a ochrana p ed klimatickými vlivy jsou zde OSB desky o tl. 15 mm. 

P eklady

P eklady pro nadpraží dve í a oken budou provedeny z prefabrikovaných dílc

POROTHERM, monolitického železobetonu C20/25 a profil  IPE 240. P eklady budou 

podmaltovány MVC.  

(více P íloha 2 – 08 Výkres tvaru stropu k výšce + 3,000 mm) 

(více P íloha 2 – 09 Výkres tvaru stropu k výšce + 5,940 mm) 
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Stropní konstrukce

Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP je tvo ena stropem Wienerberger Porotherm MIAKO 

23/62,5 PTH, Wienerberger Porotherm MIAKO 23/50 PTH, Wienerberger Porotherm 

MIAKO 19/50 PTH a Wienerberger Porotherm MIAKO 19/62,5 PTH. U stropu se sv tlým 

rozp tím v tším jak 6 m muselo být použito ztužující žebro ze ŽB a tvarovek MIAKO 8/62,5 

PTH a MIAKO 8/50 PTH. Skladba stropu je tvo ena prefabrikovanými POT nosníky, 

MIAKO vložkami a betonovou zálivkou o tl. 60 mm a betonu t ídy C20/25 s vloženou KARI 

sítí 6/150x150. Celková tlouš ka stropní konstrukce je 290 mm. Osová vzdálenost POT 

nosník  je 500 a 625 mm. Výztuž bude kladená p es jedno oko vedle sebe. Horizontální 

tuhost stropu bude zajišt na železobetonovým ztužujícím v ncem, jehož sou ástí je tepelná 

izolace a v ncovka na vn jší stran  obvodových st n. 

(více P íloha 2 – 08 Výkres tvaru stropu k výšce + 3,000 mm) 

(více P íloha 2 – 09 Výkres tvaru stropu k výšce + 5,940 mm) 

Schodišt

Schodišt  je navrženo jako železobetonové monolitické tvaru U zhotovené p ímo na 

stavb  do bedn ní z betonu C20/25. Podesta bude vetknuta do st n a schodiš ová ramena 

budou op ena do základ , podesty a stropu. Schodišt  bude opat eno zábradlím ve výšce 

1000 mm a protiskluzovou dlažbou. Výška schodiš ového stupn  je 150 mm, hloubka 330 

mm. Pr chozí ší ka schodiš ovým prostorem je 1200 mm, respektive 1300 mm v míst

podesty. Výpo ty prob hly dle Vyhlášky . 398/2009 Sb. [7] a normy SN 73 4130 [9]. 

St ešní konstrukce

Zast ešení obytné ásti tvo í jednopláš ová nev traná plochá st echa s prom nlivým 

sklonem a s odvodn ním do dvou vpustí. Minimální sklon st echy je 1,75 %, ostatní spády 

jsou vypo teny pomocí metody r zných spád , max. však 8,31 %. St ešní konstrukce je 

tvo ená prefabrikovaným stropem Porotherm MIAKO o celkové tl. 290 mm (viz Stropní 

konstrukce), penetra ní emulzí DEK PRIMEK. Na té bude položena parot sná izolace 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Izolace se bodov  nebo celoplošn  natavuje na 

podklad, p íp. se kotví. Spádový klín je tvo en tepelnou izolací POLYDEK EPS 100G 

200S40 o max. tl. 190 mm a na té bude položena hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL, 
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tl. 4,4 mm. Výlez na st echu je ešen p es stropní konstrukci a je tepeln  izolovaný. Svod 

deš ové vody, odv trání a v trací potrubí jsou na st echu vyúst ny skrze prostupy ve st ešní 

konstrukci. Jsou tepeln  izolovány a opat eny manžetou z HI folie, která se nataví na HI 

st ešního plášt . Oplechování atiky se sklonem 3 % je navrženo z titanzinku.  

Konstrukce zast ešení pergoly a skladovacích prostor tvo í d ev né krokve 

180 x 80 mm, jejichž osová vzdálenost je 980 mm a la ování 40 x 60 mm. Na této vrstv  jsou 

p ikotveny polykarbonátové trapézové desky 76/18. Sklon zast ešení je 4 % a díky tomuto 

sklonu je nutné p ekrýt desky minimáln  o dv  žebra.  

(více P íloha 2 – 10 St echa M 1:50) 

P í ky

V obou podlažích jsou navrženy vnit ní p í ky z tvárnic POROTHERM 14, 

POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 8 P+D. 

Podlahy

Podlahy jsou navrženy s ohledem na spln ní hygienických norem a provozního 

požadavku investora. Skladba podlah v 1. NP je podkladový beton C20/25 v tl. 150 mm. Na 

této vrstv  je hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Další vrstvou je tepelná 

izolace Rockwool Dachrock tlouš ky 80 mm. Na t chto vrstvách je poté separa ní vrstva 

tl. 1 mm, dále pak betonová mazanina C20/25 o tl. 55 mm a keramická dlažba tl. 4 mm. 

Skladba podlahy ve 2.NP je strop Porotherm MIAKO o celkové tl. 290 mm (viz Stropní 

konstrukce), kro ejová izolace Rockwool Steprock tl. 50 mm, separa ní vrstva tl. 1 mm, 

betonová mazanina C 20/25 tl. 45 mm a keramická dlažba tl. 4 mm. P ed kone ným 

provedením podlah je nutné zabudovat navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. 

Barevná a materiálová specifikace nášlapných povrch  podlah bude up esn na po konzultaci 

s investorem. 

(viz P íloha 1 – Skladby podlah) 
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Hydroizolace, parozábrany, separa ní vrstvy

Hydroizolace - Izolace proti zemní vlhkosti použitá ve skladb  podlahy nad terénem je 

tvo ena asfaltovým modifikovaným pasem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tato izolace 

se bodov  nebo celoplošn  natavuje na podklad, p íp. se kotví a p esah pas  je 100 mm. 

Izolace by m la být vytažena nad upravený terén min. 150 mm. 

Separa ní vrstva - Separa ní vrstvu mezi betonovou mazaninou a tepelnou nebo kro ejovou 

izolací tvo í v jednotlivých podlahách PE folie. 

Parot sná vrstva - Jako parot snou vrstvu v ploché st eše zastává asfaltový modifikovaný pás 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm. Izolace se bodov  nebo celoplošn  natavuje na 

podklad, p íp. se kotví.

Tepelná, zvuková a kro ejová izolace

Tepelná izolace - V 1. NP jsou tepelné izolace použity v podlaze nad terénem. Jedná se 

o tepelné izolace Rockwool Dachrock o tlouš ce 80 mm. V ploché st eše bude použit spádový 

klín, který je tvo en tepelnou izolací POLYDEK EPS 100G 200S40.

Zvuková a kro ejová izolace - Zvuková a kro ejová izolace Rockwool Steprock v tl. 50 mm 

bude použita ve stropní konstrukci nad 1.NP.

Omítky

Vnit ní omítka - Vnit ní omítky budou z POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm a následn

vápenocementového štuku tl. 2 mm. Ve vlhkých prostorech, konkrétn  koupelna a WC bude 

aplikován nát r proti plísním.

Vn jší omítka - Vn jší fasáda bude tvo ena t emi vrstvami - cementa ním post ikem, tepeln

izola ní omítkou POROTHERM TO tl. 20 mm a omítkou POROTHERM UNIVERSAL 

tl. 5 mm.
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Malby a nát ry

Malby - Budou provedeny na vnit ní omítkovou vrstvu (viz Vnit ní omítka) v barevném 

provedení dle dohody s investorem.

Nát ry - Speciální nát ry zabra ující vzniku plísní budou v místnostech se zvýšenou vlhkostí, 

tj. koupelna, WC.

Obklady a dlažby

Obklady - V koupelnách a kuchyni bude glazovaný obklad RAKO lepený na rovný, istý 

povrch vyspárovaný plastickým tmelem. Umíst ní obkladu je v PD. Barevná a materiálová 

specifikace obkladových materiál  bude up esn na po konzultaci s investorem.

Dlažby - Nášlapnou vrstvu v celém objektu tvo í keramická dlažba RAKO tl. 4 mm. Barevná 

a materiálová specifikace nášlapných povrch  podlah bude up esn na po konzultaci 

s investorem.

Truhlá ské a tesa ské výrobky

Truhlá ské - Jedná se p edevším o interiérové dve e, které budou hladké dýhované 

v celkovém množství 20 kus  a exteriérové dve e skladových prostor v množství 4 kusy. Dále 

se jedná o nábytek, který bude zvolen a dodán po dohod  s investorem.

(viz P íloha 1 – Výpis dve í) 

Tesa ské - Jedná se p edevším o d ev né prvky spojené s výstavbou pergoly a skladovacích 

prostor. V obou p ípadech budou použity sloupky 120 x 120 mm, vaznice 120 x 120 mm, 

krokve 180 x 80 mm a la ování 40 x 60 mm. Dále pak OSB  desky tl. 15 mm a pohledové 

la ování 40 x 20 mm ze sibi ského mod ínu.

Záme nické výrobky

Schodiš ová zábradlí, madla a zárubn  jsou z oceli s p íslušnou povrchovou úpravou.  

(viz P íloha 1 – Výpis záme nických výrobk )
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Klempí ské výrobky

Klempí ské výrobky - oplechování vn jších parapet  a atik bude provedeno 

z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm.  

(viz P íloha 1 – Výpis klempí ských výrobk ) 

Vytáp ní a v trání místností

Vytáp ní - Vytáp ní objektu bude zajišt no formou dálkového vytáp ní. Vytáp ní je 

provozováno spole ností TEPLO Hlu ín, s. r. o. Teplovodní p ípojka bude realizována z ulice 

eskoslovenské armády. 

V trání - Objekt je odv tráván okny a odv trávání místností bez oken je zajišt no pomocí 

axiálních odsávacích ventilátor  s ultra-tenkou odsávací m ížkou s p ímým výfukem nebo 

s výfukem do krátkého potrubí. Pr m r všech ventilátor  je 150 mm. Zabudovaná zp tná 

klapka zabra uje špatnému proud ní vzduchu, když není ventilátor v provozu a IPX4 ochrana 

je proti st íkající vod .

Venkovní úpravy

Podél celého objektu bude zasazen do št rkového lože okapový chodník z betonové 

dlažby 500 x 500 x 50 mm. Parkovací stání, p íjezdová cesta, p ístupové chodníky a venkovní 

terasa jsou vydlážd ny ze stejného materiálu uloženého do zhutn né vrstvy kamenné drt

frakce 4 - 8 mm tl. 30 mm, drt  frakce 8 - 16 mm tl. 50 mm a drt  frakce 16 - 32 mm 

tl. 100 mm. Na celém pozemku budou provedeny terénní a sadové úpravy.  

Výpln  otvor

Okna - Jedná se o plastová okna s dvojskly s tepelným ráme kem zna ky GLAVERBEL 

ditherm p + argon (Ug = 1,2 W/m2K) v celkovém množství 12 kus . 

Dve e

Venkovní dve e  - Jsou v celkovém množství 4 kus  (2 x balkónové a 2 x vchodové). 
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Vnit ní dve e – Jedná se o protipožární dve e v celkovém množství 3 kus  (+ 20 kus  viz 

Truhlá ské výrobky)

Výše zmín né výrobky (okna, vchodové dve e, vnit ní dve e) dodává firma SALAMANDR. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bude provedeno formou vybudování 

nové místní komunikace a vznikem parkovišt . To bude mít ty i parkovací místa, z toho 

jedno pro t lesn  postižené. Komunika ní p ipojení bude navázáno na silnici II/469 z ulice 

eskoslovenské armády  

Voda  

P ed zahájením vlastních stavebních prací bytového domu bude pozemek p ipojen na 

ve ejný vodovod s pitnou vodou. Napojení vlastního objektu bude uskute n no vodovodní 

p ípojkou z ulice eskoslovenské armády. Vodovodní sí  m sta je provozována jako jedno 

tlakové pásmo a maximální odb r je stanoven na odb r v pr m rném množství 8,56 l.s-1, 

maximálním 11,12 l.s-1, max. 24 tis. m3/m s, 1,27 tis m3/rok. Toto množství je vzhledem 

k ú elu objektu dosta ující a není pot eba realizovat vlastní zdroj vody. 

Elektrická energie

M sto Hlu ín je zásobováno elektrickou energií nap tím 22 kV, linkami venkovního 

vedení VN 22 kV - L179, L190. ešené území bude napojeno na místní sí  elektrické energie. 

Kanalizace

V rámci výstavby bytového domu bude z ízena nová kanaliza ní soustava, která bude 

odvád t deš ovou i splaškovou vodu. Nová kanaliza ní sí  bude napojena na stávající 

kanaliza ní systém m sta Hlu ín z ulice eskoslovenské armády. 

Zemní plyn

P ed zahájením vlastních stavebních prací bytového domu bude pozemek p ipojen na 

plynovod pro zásobování plynem z ulice eskoslovenské armády. Plynárenskou soustavu 
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okresu Opava tvo í p ívodní plynovod VVTL 611001, DN 700, provozovatelem VVTL 

plynovodu je eský plynárenský podnik TRANSGAS, s. p, provozovatelem VTL plynovod

a místní rozvodné sít  je Severomoravská plynárenská, a. s., provozní oblast Opava. 

Zásobování teplem

P ed zahájením vlastních stavebních prací bytového domu bude pozemek p ipojen na 

soustavu dálkového výtáp ní. které je ve m st  Hlu ín provozováno spole ností TEPLO 

Hlu ín, s. r. o. Teplovodní p ípojka bude realizována z ulice eskoslovenské armády. 

e) ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území 

V sou asnosti územím neprochází žádná místní ani ú elová komunikace. P íjezd 

k bytovému domu bude podmín n výstavbou nové komunikace na pozemku, která bude 

napojena na silnici II/469 z ulice eskoslovenské armády. Napojení pozemku na dopravní 

infrastrukturu bude provedeno formou vybudování nové místní komunikace a vznikem 

parkovišt . To bude mít ty i parkovací místa, z toho jedno pro t lesn  postižené. 

Komunika ní p ipojení bude navázáno na silnici II/469 z ulice eskoslovenské armády. 

Technická infrastruktura vede pod ulicí eskoslovenské armády, která s pozemkem 

sousedí a nem ly by tak vzniknout problémy s napojením sítí. V pr b hu realizace napojování 

p ípojek na ve ejné inženýrské sít  bude provedeno áste né omezení provozu komunikace 

II/469 a ulice eskoslovenské armády, která bude projednána se správci sítí a p íslušnými 

ú ady. Omezení silnice bude dopravn  zna eno. Veškeré skládky materiálu budou uloženy na 

ešené parcele. Pozemek se nenachází na poddolovaném území. 

f) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

B hem výstavby, po jejím dokon ení a likvidaci staveništ  a b hem provozu nebude 

mít stavba žádný negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  budou použity b žné 

technologie, které neohrožují životní prost edí. Ú elem objektu je sociální bydlení a tento 

zám r není veden v p íloze . 1 v kategorii I, ani II. zákona . 100/2001 Sb., o posuzování 

vliv  na životní prost edí [4], a nepot ebuje tedy posudek p íslušných orgán . 
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g) ešení bezbariérového využívání ploch a komunikací 

 K základním požadavk m investora pro návrh bytového domu v Hlu ín  byl navíc 

vypracován návrh bezbariérového ešení bytu v 1.NP pro t lesn  hendikepovanou osobu, 

které se ídí vyhláškou . 398/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby využívané 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace [7]. Na základ  této vyhlášky jsou v byt

dodrženy minimální pr chody na chodb , ší ky dve í, výšky parapet , za izovacích p edm t , 

rozm ry místností, aj. Sou asn  jsou dodrženy požadavky ve ve ejném prostranství užívané 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, jako jsou chodníky a parkovišt  na 

ešeném pozemku. Stavba je tedy navržena tak, aby umož ovala bezbariérový p ístup. 

V p ízemí je navržen jeden bezbariérový byt se samostatným vstupem. Z invalidního 

parkovacího stání ešeného dle normy [10] je bezbariérový p ístup až k samostatnému vstupu 

bezbariérového bytu. 

h) Pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  do PD 

Z radonové mapy a podklad  územního plánu m sta vyplývá, že území je zahrnuto do 

oblasti 3. kategorie radonového rizika z geologického podloží, tedy bez rizika [3] a nejsou 

nutná žádná opat ení. Z geologického pr zkumu bylo zjišt no, že základovou p du tvo í hlíny 

sprašové, v podloží jsou zv tralé skalní horniny a ledovcové písky, území je stabilní a není 

nutné žádné stabiliza ní opat ení. Hydrogeologickým pr zkumem byla zjišt na hladina 

podzemní vody 3 m pod terénem. Základová spára je tedy nad úrovní HPV a podle toho byla 

zvolena hydroizolace – proti zemní vlhkosti. 

i) Údaje o podkladech pro vyty ení stavby, geodetický referen ní polohový a výškový 

systém 

Území leží na parcele . 1616/1 a 1616/2 o celkové ploše 921 m2. Pozemkem prochází 

vrstevnice s hodnotou + 246,0 m n. m. Bpv a + 245,5 m n.m. Bpv, a jedná se tak o pozemek 

rovinatý s p irozeným sklonem do 2 %. Ulice eskoslovenské armády se nachází v jiné 

výškové úrovni. Pro polohové a výškové osazení do terénu bude nutno vycházet z PD. 

Výškový relativní bod byl stanoven a je znám z výkresové dokumentace. Polohov  je stavba 

zam ena p es body státní nivela ní sít . Výškový systém je Bpv. 

(více P íloha 2 – 02 Vyty ovací situace M 1:250) 



35 

j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

SO 01  Novostavba bytového domu 

SO 02  D evostavba – skladovací prostory 

SO 03  Terasa s pergolou 

SO 04  Místní komunikace a parkovací plochy 

SO 05  Vodovodní p ípojka 

SO 06  Kanaliza ní p ípojka  

SO 07  P ípojka elektrické energie 

SO 08  P ívod horkovodního potrubí 

SO 09  Oplocení pozemku 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 

ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich minimalizace 

Navržená stavba nemá negativní vliv na okolní objekty a pozemky. P i montážních a 

stavebních pracích je nutno dodržet p edpisy pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Všichni pracovníci musí být seznámeni p ed zahájením prací s p edpisy a b hem práce jsou 

povinni používat p edepsané ochranné pom cky a tyto p edpisy dodržovat. 

l) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník

P i všech pracích na stavb  je nutno pr b žn  a d sledn  dodržovat: 

- Ustanovení o bezpe nosti práce obsažené v . 262/2006 Sb. Zákoník práce [11] 

- Zákon . 309/2006 Sb. o bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci [12] 

- SN 73 0833 Požární bezpe nost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. [13] 

- SN EN 364 Osobní ochranné prost edky proti pád m z výšky 

- SN 05 06 10 Bezpe nostní p edpisy pro sva ování plamenem a ezání kyslíkem 

- SN 05 06 30 Bezpe nostní p edpisy pro sva ování elektrickým proudem 

- SN 73 30 50 Zemní práce 
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Všichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací. 

Staveništ  musí být ohrani eno oplocením a na vstupu ozna eno výstražnou tabulkou se 

zákazem vstupu všech nepovolaných osob.

2. Mechanická odolnost a stabilita 

V rámci zpracování mé bakalá ské práce nedošlo ke statickému posouzení stavby. 

Návrhy konstrukcí vychází ze standardn  používaných profil  a z technologických p edpis  a 

postup  výrobc  materiál  a za ízení.  

Stavba je ešena tak, aby p i výstavb  a užívání nedocházelo k: 

a) z ícení stavby nebo její ásti,  

b) v tšímu stupni nep ípustného p etvo ení,  

c) poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení 

v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce,  

d) poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in

3. Požární bezpe nost 

Požární bezpe nost není ešena v rámci mé bakalá ské práce a bude zpracována 

samostatn  požárním specialistou.

a) Stavba je navržena tak, aby byla v p ípad  požáru zachována nosnost a stabilita všech 

konstrukcí po dobu stanovenou normou. 

b) Omezení rozvoje a ší ení ohn  a kou e uvnit  stavby mezi jednotlivými bytovými 

jednotkami je zajišt no protipožárními vchodovými dve mi u jednotlivých byt . 

c) Ší ení rizika požáru na sousední stavby je eliminováno z d vod  dostate né vzdálenosti 

mezi stavbami. 

d) Stavba je navržena tak, aby byla v p ípad  požáru zajišt na evakuace osob a zví at

e) P ípadný zásah jednotek požární ochrany je umožn n z nov  navržené místní komunikace 

i parkovací plochy.
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

Provoz objektu neohrožuje okolní prost edí stavby. Stavba bude zdravotn  nezávadná 

pro životní prost edí a nevznikne tedy nový zdroj zne išt ní. Vnit ní zdravotn  nezávadné 

klima bude zaru eno pomocí p irozeného v trání. 

P i všech pracích na stavb  je nutno pr b žn  a d sledn  dodržovat: 

- Ustanovení o bezpe nosti práce obsažené v . 262/2006 Sb. Zákoník práce [11] 

- Zákon . 309/2006 Sb. o bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci [12] 

- SN 73 0833 Požární bezpe nost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. [13] 

- SN EN 364 Osobní ochranné prost edky proti pád m z výšky 

B hem výstavby, po jejím dokon ení a likvidaci staveništ  a b hem provozu nebude 

mít stavba žádný negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  budou použity b žné 

technologie, které neohrožují životní prost edí. Veškerý nebezpe ný odpad vzniklý na stavb

zpracuje odborná firma, která vydá protokol o jeho likvidaci. Ostatní odpad bude t íd n do 

ozna ených kontejner  a odvezen na skládku. 

5. Bezpe nost p i užívání 

Bezpe nost práce a ochrana zdraví bude p i užívání stavby zajišt na dodržováním 

pravidel BOZP, vnit ních p edpis  a norem SN týkajících se užívání staveb a jejich 

vnit ního vybavení a za ízení. V místech, kde je možnost pádu z výšky, je navrženo ochranné 

zábradlí. Byly dodrženy všechny technické požadavky a podmínky uvád né výrobci a 

dodavateli. Všechny použité materiály jsou zdravotn  nezávadné. 

6. Ochrana proti hluku 

Objekt p i užívání nevykazuje zvýšenou hladinu zvuku a není tedy nutné jej zvlášt

zabezpe it proti pronikání hluku. Standardní ochrana proti hluku je zajišt na vn jší konstrukcí 

a systémem výplní otvor .  
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Vzhledem k tomu, že v blízkosti ešeného území vede železni ní tra  a samostatný 

pozemek je v ochranném pásmu železnice, mohlo by dojít k pronikání hluku do vnit ních 

obytných prostor. Železni ní dráha je ale v nižší výškové úrovni než ešený pozemek a je tím 

tedy zajišt na dostate ná ochrana proti pronikání hluku do vnit ních prostor. Ochrana proti 

hluku od železni ní trati je rad ji ješt  zajišt na vhodn  vysazenou zelení na ešené parcele. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Požadavky na energetickou náro nost budovy jsou spln ny a objekt spl uje normu 

SN 73 05 40 na tepelnou ochranu budov [14]. Koeficienty prostupu tepla obvodových 

konstrukcí i st ešního plášt  spl ují normou požadované parametry.  

b) Stanovení celkové energetické spot eby stavby není ur eno. 

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace

Stavba je navržena tak, aby umož ovala bezbariérový p ístup k bytu v 1.NP pro t lesn

hendikepované. Tento byt je navržen se samostatným vstupem. Z invalidního parkovacího 

stání ešeného dle normy [10] je bezbariérový p ístup až k samostatnému vstupu 

bezbariérového bytu.  

(Více viz kapitola 4B), ást 1, bod g) 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

Povodn - Pozemek neleží v záplavovém území.  

Sesuvy p dy - Pozemek leží na jedné vrstevnici, nehrozí tak sesuv p dy z okolních pozemk .  

Poddolování - Stavba se nachází v Hlu ín , kde t žba neprobíhala. Pozemek tak leží 

v nepoddolovaném území. 

Seizmicita - Stavba neleží v seizmicky inné oblasti.  

Radon - ešené území je zahrnuto do oblasti 3. kategorie radonového rizika z geologického 

podloží, tedy bez rizika [3]. 

Tlaková, agresivní voda - Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou. Objekt 

není ohrožen podzemní tlakovou i chemicky agresivní vodou. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu kladeny žádné nároky a provoz 

objektu neohrožuje obyvatelstvo. 

11. Inženýrské stavby 

Na ešené parcele se nenacházejí žádné p vodní inženýrské sít . Veškeré pot ebné sít

budou vystaveny b hem realizace objektu. 

a) Odvod ování území v etn  zneškod ování odpadních vod 

Objekt bude napojen na nov  vybudovanou kanaliza ní soustavu, která bude odvád t 

deš ovou i splaškovou vodu. Nová kanaliza ní sí  bude napojena na stávající kanaliza ní 

systém, který odvádí odpadní vody do stávající OV Hlu ín. Vlastní napojení objektu bude 

provedeno kanaliza ní p ípojkou opat enou kanaliza ní revizní šachtou. 

b) Zásobování vodou 

P ed zahájením vlastních stavebních prací bytového domu bude pozemek p ipojen na 

ve ejný vodovod s pitnou vodou. Napojení vlastního objektu bude uskute n no vodovodní 

p ípojkou z ulice eskoslovenské armády. Vodovodní sí  m sta je provozována jako jedno 

tlakové pásmo a maximální odb r je stanoven na odb r v pr m rném množství 8,56 l.s-1, 

maximálním 11,12 l.s-1, max. 24 tis. m3/m s, 1,27 tis m3/rok. Toto množství je vzhledem 

k ú elu objektu dosta ující a není pot eba realizovat vlastní zdroj vody. 

c) Zásobování energiemi 

M sto Hlu ín je zásobováno elektrickou energií nap tím 22 kV, linkami venkovního 

vedení VN 22 kV - L179, L190. ešené území bude napojeno na místní sí  elektrické energie. 
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d) ešení dopravy 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bude provedeno formou vybudování 

nové místní komunikace a vznikem parkovišt . To bude mít ty i parkovací místa, z toho 

jedno pro t lesn  postižené. Komunika ní p ipojení bude navázáno na silnici II/469 z ulice 

eskoslovenské armády. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

Nov  budou vybudovány parkovací stání, p íjezdová cesta, p ístupové chodníky a 

venkovní terasa, které budou vydlážd ny betonovou dlažbou 500 x 500 x 50 mm uloženou do 

zhutn né vrstvy kamenné drt . Na celém pozemku budou provedeny terénní a sadové úpravy.  

12. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb

Na stavb  se nevyskytují, nejsou proto p edm tem ešení. 

C) SITUACE STAVBY 

viz P íloha 2 - 01 Koordina ní situace (M 1:250) 

02 Vyty ovací situace (M 1:250) 

03 Architektonická situace (M 1:250) 

D) DOKLADOVÁ ÁST  

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu zpracování projektové 
dokumentace 

Nejsou ešeny v rámci mého bakalá ského projektu. 

b) Pr kaz energetické náro nosti budovy dle zákona . 406/2000 Sb., o hospoda ení 
energií 

Výpo et energetické náro nosti není sou ástí mé bakalá ské práce. 
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E) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ

 Prostor staveništ  je majetkem investora. V sou asnosti je pozemek nevyužívaný, 

oplocený, se stromovým porostem a veden jako zahrada. ást stávajícího oplocení a ást 

stromového porostu je t eba odstranit. Zbylý porost, který je investorem ozna en se zajistí 

proti poškození. Hlavní vjezd na staveništ  je z ulice eskoslovenské armády. 

b) Významné sít  technické infrastruktury 

Na ešeném pozemku se nenacházejí žádné podzemní sít  technické infrastruktury. 

Nadzemní vedení el. energie je vedeno nad parcelou . 1616/2. 

c) Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  aj. 

voda - pro pot eby stavby bude vybudována p ípojka z ulice eskoslovenské armády z místní 

ve ejné vodovodní sít . K m ení odb ru vody bude vybudována instala ní šachta s 

vodom rem a uzáv rem. 

kanalizace - splašková voda ze sociálního a provozního za ízení staveništ  bude odvád na 

p ípojkou, která bude napojena na ve ejný ad. 

elektrická energie - M sto Hlu ín je zásobováno elektrickou energií nap tím 22 kV, linkami 

venkovního vedení VN 22 kV - L179, L190. ešené území bude napojeno na místní sí

elektrické energie. Sou ástí p ípojky bude elektrom r a hlavní vypína . Na staveništi povedou 

kabely v hloubce 0,6 m pod povrchem.

d) Úpravy bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob a osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Pohyb t etích osob na staveništi je povolen jen s výhradním souhlasem a v domím 

odpov dných pracovník  dodavatele nebo stavebníka, a to v jejich doprovodu. Všechny tyto 
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osoby musí být vybaveny ochrannými pom ckami dle platných p edpis  a musí být p ed 

vstupem na staveništ  pou eny o bezpe ném chování na pracovišti. U vstupu na staveništ

bude umíst na informa ní a výstražná tabule zakazující vstup nepovolaným osobám. 

e) Uspo ádání staveništ  a ochrana ve ejných zájm   

V pr b hu realizace napojování p ípojek na ve ejné inženýrské sít  bude provedeno 

áste né omezení provozu komunikace II/469 a ulice eskoslovenské armády, která bude 

projednána se správci sítí a p íslušnými ú ady. Omezení silnice bude dopravn  zna eno. 

Veškeré skládky materiálu budou uloženy na ešené parcele. Nákladní automobily a stroje 

budou p ed výjezdem ze staveništ ádn  o išt ny. Odpady vzniklé p i výstavb  je nutné t ídit 

dle druh  materiálu a odvážet je na p edem stanovené skládky. Pro tyto ú ely budou na 

staveništi umíst ny kontejnery na t íd ní odpadu. Na staveništi budou ešeny i do asné 

objekty, a to nap . bu ky pro pracovníky, chemické WC a sociální za ízení.

f) ešení za ízení staveništ

Pro skladování materiál  na staveništi a pro za ízení staveništ  budou využity stávající 

nezpevn né plochy.  

g) Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení 

Na staveništi se neuvažuje se žádnými za ízeními vyžadující ohlášení. 

h) Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví 

P i všech pracích na stavb  je nutno pr b žn  a d sledn  dodržovat: 

- Ustanovení o bezpe nosti práce obsažené v . 262/2006 Sb. Zákoník práce [11] 

- Zákon . 309/2006 Sb. o bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci [12] 

- SN 73 0833 Požární bezpe nost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. 

- SN EN 364 Osobní ochranné prost edky proti pád m z výšky 

- SN 05 06 10 Bezpe nostní p edpisy pro sva ování plamenem a ezání kyslíkem 

- SN 05 06 30 Bezpe nostní p edpisy pro sva ování elektrickým proudem 

- SN 73 30 50 Zemní práce 
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Všichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací. 

Staveništ  musí být ohrani eno oplocením a na vstupu ozna eno výstražnou tabulkou se 

zákazem vstupu všech nepovolaných osob.

i) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb

B hem výstavby, po jejím dokon ení a likvidaci staveništ  a b hem provozu nebude 

mít stavba žádný negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  budou použity b žné 

technologie, které neohrožují životní prost edí.  

F) DOKUMENTACE STAVBY 

Architektonické a stavebn  technické ešení

a) Ú el objektu 

Ú elem stavby je sociální bydlení pro znevýhodn né ob any ve m st  Hlu ín. 

b) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení 

vegeta ních úprav okolí objektu, v etn ešení p ístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace  

Umíst ní stavby vychází z návrhu investora, kterým je m sto Hlu ín. Bytový d m je 

navržen na pozemku s parcelními ísly 1616/1 a 1616/2 o celkové vým e 921 m2, jehož 

vlastníkem je práv  m sto Hlu ín. Pozemek leží v severní ásti m sta, cca 500 m od centra. 

Z hlediska obslužnosti a docházkových vzdáleností se jedná o velmi vhodný pozemek.  

V okolní zástavb  p evažují dvoupodlažní rodinné domy s plochou st echou, jejichž 

jedna st na je kolmá k uli ní á e. P i architektonickém ešení jsem tak vycházela z tohoto 

faktu, tedy respektování sou asné zástavby. Cílem bylo nenásilné vložení navrhovaného 

objektu do sou asné zástavby, aniž by byl n jakým zp sobem narušen krajinný i 

architektonický duch místa. 
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Návrhem je nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou st echou o rozm rech 

10,3 x 16,3 m. K obytné ásti je navržena na SV stran  d evostavba, jejímž ú elem je zajišt ní 

dostate ného množství skladovacích prostor a na JZ stran  pergola o rozm rech 3 x 11,5 m 

sloužící k odpo inku a v letních m sících k ochran  p ed p eh íváním budovy. D evostavba 

sou asn  slouží jako záv t í hlavního vstupu. Veškeré obytné místnosti jsou situovány na JZ, 

JV, SZ a komunika ní prostory na SV. Objekt má dva hlavní vstupy, oba jsou na SV stran . 

Jeden vstup je samostatný pro bezbariérový byt a druhý je spole ný pro zbylé t i bytové 

jednotky. Oba byty v p ízemí mají p ístup na terasu, která je orientovaná na JZ. Ve 2.NP jsou 

umíst ny dv  samostatné bytové jednotky, z nichž každá o ploše 62 m2 je pro ty i osoby. 

Každý z byt  má p edsí , dv  dvoul žkové ložnice, koupelnu s WC a obytnou kuchy . 

Nov  budou vybudovány parkovací stání, p íjezdová cesta, p ístupové chodníky a 

venkovní terasa, které budou vydlážd ny zámkovou betonovou dlažbou tl. 80 mm uloženou 

do zhutn né vrstvy kamenné drt . Na celém pozemku budou provedeny terénní a sadové 

úpravy.  

Stavba je navržena tak, aby umož ovala bezbariérový p ístup. V p ízemí je navržen 

jeden bezbariérový byt se samostatným vstupem. Z invalidního parkovacího stání ešeného 

dle normy [10] je bezbariérový p ístup až k samostatnému vstupu bezbariérového bytu.

c) Kapacita, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, 
osv tlení a slun ní 

Po et podlaží:   2 NP 

Zastav ná plocha:  252,31 m2   

Užitná plocha 1.NP:  113,67 m2 

Užitná plocha 2.NP:  116,42 m2 

Užitná plocha celkem: 230,09 m2

Obestav ný prostor:  1108,00 m3

Plocha pozemku:  921,00 m2 

Hrubý odhad náklad : 8 530 000 K 2

                                                
2 Odhad dle ceníkových ukazatel  pro rok 2013 vypracované dle RTS Praha, 

www.stavebnistandardy.cz) 
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Veškeré obytné místnosti jsou situovány na JZ, JV, SZ a komunika ní prostory na SV. 

Objekt má dva hlavní vstupy, oba jsou na SV stran . Oba byty v p ízemí mají p ístup na 

terasu, která je orientovaná na JZ. 

d) Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve stavb  na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 

Objekt je vystaven z komplexního cihelného systému POROTHERM. Jedná se o 

odolnou a trvanlivou konstrukci v závislosti na provedení a následném užívání (více viz 

stavebn  – technické ešení). 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Obvodový pláš  má sou initel prostupu tepla 0,35 W/m2K. St echa má sou initel 

prostupu tepla 0,19 W/m2K. Otvory mají prostupu tepla 1,2 W/m2K. Podlaha na terénu má 

sou initel prostupu tepla 0,35 W/m2K. 

(více 5. Výpo tová ást – Tepeln  technické posouzení stavební konstrukce) 

Požadavky na energetickou náro nost budovy jsou spln ny a objekt spl uje normu 

SN 73 0540 na tepelnou ochranu budov [14]. Koeficienty prostupu tepla obvodových 

konstrukcí i st ešního plášt  spl ují normou požadované parametry.  

f) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr zkumu

Objekt je dle geologického a hydrogeologického pr zkumu zakládán v nenáro ných 

základových podmínkách 3 m nad úrovní hladiny podzemní vody. Objekt není ohrožen 

podzemní tlakovou i chemicky agresivní vodou. Objekt je založen na základových pásech. 

Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky a to 1,1 m od úrovn  p vodního terénu na 

úrove  základové spáry a budou vytaženy 0,15 m nad okolní terén. Území je stabilní a není 

nutné žádné stabiliza ní opat ení.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 
ú ink

B hem výstavby, po jejím dokon ení a likvidaci staveništ  a b hem provozu nebude 

mít stavba žádný negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  budou použity b žné 
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technologie, které neohrožují životní prost edí. Veškerý nebezpe ný odpad vzniklý na stavb

zpracuje odborná firma, která vydá protokol o jeho likvidaci. Ostatní odpad bude t íd n do 

ozna ených kontejner  a odvezen na skládku. 

h) Dopravní ešení 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bude provedeno formou vybudování 

nové místní komunikace a vznikem parkovišt . To bude mít ty i parkovací místa, z toho 

jedno pro t lesn  postižené. Komunika ní p ipojení bude navázáno na silnici II/469 z ulice 

eskoslovenské armády  

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová ochrana 

Povodn  – Pozemek neleží v záplavovém území. 

Sesuvy p dy - Pozemek leží na jedné vrstevnici, nehrozí tak sesuv p dy z okolních pozemk . 

Poddolování - Stavba se nachází v Hlu ín , kde t žba neprobíhala. Pozemek tak leží 

v nepoddolovaném území.

Seizmicita - Stavba neleží v seizmicky inné oblasti. 

Radon - ešené území je zahrnuto do oblasti 3. kategorie radonového rizika z geologického 

podloží, tedy bez rizika [3]. 

Tlaková, agresivní voda - Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou. Objekt 

není ohrožen podzemní tlakovou i chemicky agresivní vodou.

j) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou . 499/2006 Sb. pro dokumentaci 

staveb [5], návrh projektu bytového domu vychází ze stavebního zákona . 183/2006 Sb. [6] a 

jeho závazných vyhlášek; z vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

[15] a z vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ující 

bezbariérové užívaní staveb [7], v etn  bezbariérového užívání ve ejných prostranství jako 

jsou maximální sklony komunikací, pr chozí ší ky a výškové rozdíly. 
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5 VÝPO TOVÁ ÁST 

TEPELN  TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU 

(VÝSTUP Z PROGRAMU TEPLO 2011) 

5.1 Skladba podlahy na terénu

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   podlaha na terénu 

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

Skladba konstrukce 
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

 1  Keramický obklad  0,004       1,010  1,0 
 2  Malta cementová  0,045      1,120  1,0 
 3  Separa ní PE fóle  0,001       0,210  1,0 
 4  Rockwool Dachrock 0,080       0,041 1,0 
 5  Hydroizolace Glastek 40  0,010      0,210  1,0 
 6  Podkladový beton  0,150       1,230  1,0 

    

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,915 

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
 na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

 Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
 Vypo tená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
 most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2)
 Požadavek: studená podlaha 
 Vypo tená hodnota: dT10 =   7,78 C 
 POŽADAVEK JE SPLN N. 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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5.2 St na 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (20011) 

Název konstrukce:   st na 

Rekapitulace vstupních dat
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka Porotherm Universal  0,010       0,450  15,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu oby   0,440       0,174  7,0 
   3  Porotherm TO  0,020       0,130  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,917 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše).  

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.  
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

 3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,  nebo 3-6% plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenza ní zón iní: 10,560 kg/m2,rok 

 (materiál: Porotherm 44 P+D na maltu oby ). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypo tené hodnoty:  
V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0206 kg/m2,rok
Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 3,8748 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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5.3. Jednopláš ová st echa 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   jednopláš ová st echa 

Rekapitulace vstupních dat
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka Porotherrm  0,010       0,450  1,0 
   2  Porotherm strop  0,290       1,100  1,0 
   3  Dekprimer  0,002       0,160  1,0 
   4  Elastek  0,0004       0,160  1,0 
   5  Tepelná izolace  0,190       0,040  1,0 
   6  Elastek  0,0004       0,160  1,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
 na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K
Vypo tená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
 most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
 2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
 3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
 nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

 POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
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6 Záv r 

Cílem mé bakalá ské práce bylo navrhnout sociální bydlení pro znevýhodn né ob any 

ve m st  Hlu ín v etn  pot ebné projektové dokumentace. P i ešení jsem vycházela ze 

zadání M stského ú adu v Hlu ín  na vyprojektování bytového domu se sociálními byty a 

zárove  ATT I architektonické studie objektu a ATTa dokumentace pro stavební povolení.

Samotný objekt je zd ný dvoupodlažní bytový d m pro t i ty lenné rodiny v etn

jednoho bytu bezbariérového. Ke zd né ásti budovy p iléhá ást d ev ná, sloužící jako 

skladové prostory pro obyvatele domu, a pergola, chránící p ed p eh átím objektu v lét . Celá 

stavba je nenásiln  zakomponována do okolní bytové zástavby tak, aby nenarušovala její ráz.  

Kritéria pro výstavbu sociálního bydlení byla v mnoha p ípadech limitující, p edevším 

v požadavcích na dodržení nízkého rozpo tu stavby, na velikost a vybavení byt  a použití 

vhodných materiál .  P esto jsem se snažila, aby i p i dodržení t chto pravidel byl mnou 

navržený objekt bytového domu se sociálními byty vhodným a d stojným domovem pro své 

obyvatele. 

Pod kování 

Cht la bych vyjád it pod kování vedoucí mé bakalá ské práce paní Ing. arch. Ev  Špa kové 

za odborné rady, cenné p ipomínky a ochotu, rovn ž panu Ing. Pavlu Vl kovi, Ph.D. a Ing. 

arch. Igoru Kr má ovi za podn tné rady, as strávený konzultacemi a jejich trp livost.  
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