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Anotace 

Cílem bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace pro provád ní stavby 

bytového domu s restaurací v obci Otice. 

Objekt je sou ástí pr myslového areálu Bioelektrárna a výrobna p epravních kontejner  – 

Otice, který byl ešen formou studie v rámci ateliérové tvorby t etího ro níku. 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní. V prvním podlaží se nachází restaurace a její provozní 

ást. Ve druhém podlaží jsou dv  bytové jednotky. 

Textová a výkresová ást bakalá ské práce jsou v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., 

ve zn ní vyhlášky . 499/2006 Sb.

Klí ová slova: Bytový d m s restaurací Otice; pr myslový areál; restaurace, bytové jednotky

Annotation

The aim of this bachelor thesis is the preparation of a project documentation for  

a construction of an apartment building with a restaurant in the Otice municipality. 

This building is a part of an industrial complex called Bioelektrárna a výrobna p epravních 

kontejner  – Otice, which was solved in the case study of the third year of the university 

study. 

The building was designed as a two-storeyed. In the first floor, there is a restaurant. In the 

second floor, there are two dwelling units placed. 

The text part and all drawings of this thesis are in accordance with the Act No. 183/2006 

Coll., as amended by Decree No. 499/2006 Coll.

Keywords: apartment building with a restaurant; industrial complex; restaurant; dwelling 

units
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Seznam použitého zna ení: 

BOZP  bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

C 16/20 zna ení pevnosti betonu  

SN  eská technická norma 

DN  pr m r potrubí TZB 

EPS  expandovaný polystyren 

CHKO  chrán ná krajinná oblast 

MMR  ministerstvo pro místní rozvoj R 

NP  nadzemní podlaží 
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1. Úvod 

Tématem bakalá ské práce je objekt Bytový d m s restaurací Otice, který vychází 

z architektonické a urbanistické studie, ešené v rámci t etího ro níku a jehož tématem 

byla revitalizace železni ního koridoru Opava – Svobodné He manice. Objekt je sou ástí 

pr myslového areálu Bioelektrárna a výrobna p epravních kontejner .  

Navrhovaný objekt je situován na severovýchod  obce Otice. Umíst ní stavby je 

v souladu s možnostmi daného území a vychází z dobré dopravní obslužnosti a výhodné 

polohy ve vztahu k železnici. Ochranné pásmo zelen  vytvá í plynulý p echod mezi 

pr myslovou a obytnou zónou a zárove  voln  navazuje na CHKO. Funk ní náplní této 

stavby je obohacení o bytovou a spole enskou složku. V prvním podlaží je navržena 

restaurace s p íjemným výhledem na okolní zele  a zárove  se zde nachází také její 

provozní ást. Ve druhém podlaží jsou navrhnuty dv  bytové jednotky s vhodným 

estetickým a provozním ešením. 

Stavba je navržena jako modulární ze stavebních kontejner , aby tak dopl ovala 

ostatní stavby v areálu a poukazovala na výhodu, originalitu a estetiku modulárních 

staveb, které se zárove  v areálu vyráb jí. 
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2. Textová ást projektové dokumentace 

A. Pr vodní zpráva 

a) Identifika ní údaje stavby 

Název stavby:   Bytový d m s restaurací 

Umíst ní stavby:   Otice 

Kraj:     Moravskoslezský 

Parcelní ísla:    1149/25, 1149/26, 1149/27 

Katastrální území:   Otice 

Zadavatel:    Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 

          Katedra architektury 

          Ludvíka Podéšt  1875/17 

           708 33 Ostrava - Poruba 

Zpracovatel:    Ji í Urbánek 

Vedoucí práce:   Ing. arch. Aleš Student 

Konzultant PS:   Ing. Radek Fabian 

Datum odevzdání:   6.5.2013 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 
 a o majetkoprávních vztazích 

Území se nachází na severovýchod  obce Otice na parcele . 1149/25, 1149/26, 
1149/27. Pozemek není svažitý a parcela je v sou asné dob  nevyužita. Lokalita 
má možnost p ímého napojení na dopravní komunikace a železni ní tra . 

c) Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Osobní pr zkum lokality 

Na míst  byly provedeny osobní prohlídky lokality, které napomohly k lepšímu 
pochopení kontextu místa. 

Radonový pr zkum 

Za azení pozemku dle radonového indexu se ídí § 94 vyhláškou . 499/2005 Sb. 
M ení radonu nebylo provedeno, jelikož se jedná o studentskou práci. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Novostavba bytového domu bude napojena na novou obousm rnou místní 

obslužnou komunikaci, navrženou pro dopravní obsluhu zóny pr myslových 

objekt , která bude vyúst na výjezdem na silnici II/461.  

Vody splaškové a deš ové budou svedeny do stávajícího rozvodu kanalizace. 

d) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

Veškeré dot ené orgány a správci sítí technického vybavení byli informováni  

o zám ru novostavby a vše bude navrženo a realizováno podle jejich vyjád ení. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Stavba bytového domu je navržena v souladu s platnými právními p edpisy, 

s obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými požadavky  

na využívání území v etn  platných požadavk  a p edpis  z oblasti bezpe nosti 

práce a realizace staveb. P i zpracování dokumentace se vycházelo z ustanovení 
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zákona .183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní  

a navazujících provád cích vyhlášek, zejména vyhlášky MMR . 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby, dále s ustanovením vyhlášky . 501/2006 

Sb. O obecných požadavcích na využívání území. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky 

.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí 

Navržená stavby bytového domu spl uje regula ní podmínky dané územním 

plánem a schválené územní studie obce Otice a je s ní v souladu. 

g) V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná 

opat ení v dot eném území 

Stavba bytového domu je navržena tak, že spl uje podmínky dané územním 

plánem obce Otice. 

P ípojky k inženýrským sítím budou respektovat vyjád ení a podmínky stanovené 

jejich správci. 

h) P epokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby 

P edností modulárních staveb je rychlost jejich realizace. Doba výstavby 

nep ekro í 1 rok. 

i) Statistické údaje o stavb , kubatury, orienta ní hodnota stavby 

Po et nadzemních podlaží: 2 

Zastav ná plocha: 273 m2

Obestav ný prostor: 

- nadzemní ást: 1984 m3

- celkem: 1984 m3
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Maximální výška nadzemní ásti: 7,3 m 

Orienta ní náklady stavby: 14 000 000 K

(orienta ní cena vypo tena pomocí ceníku na www.koma-modular-construction.cz) 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1) Urbanistické a stavebn  technické ešení 

a) Zhodnocení staveništ

Jedná se o bytový d m s restaurací. Stavba je umíst na tak, aby byly spln ny 

veškeré podmínky technických požadavk  na výstavbu a požadavky dot ených 

orgán  státní správy a správc  inženýrských sítí. 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Objekt je sou ástí pr myslového areálu Bioelektrárna a výrobna p epravních 

kontejner .  

Navrhovaný objekt je situován na severovýchod  obce Otice. Umíst ní stavby je 

v souladu s možnostmi daného území a vychází z dobré dopravní obslužnosti, 

výhodné polohy ve vztahu k železnici. Ochranné pásmo zelen  vytvá í plynulý 

p echod mezi pr myslovou a obytnou zónou a zárove  voln  navazuje na CHKO. 

Funk ní náplní této stavby je obohacení o bytovou a spole enskou složku. 

V prvním podlaží je navržena restaurace s p íjemným výhledem na okolní zele   

a zárove  se zde nachází také její provozní ást. Ve druhém podlaží jsou navrhnuty 

dv  bytové jednotky s vhodným estetickým a provozním ešením. 

Stavba je navržena jako modulární ze stavebních kontejner , aby tak dopl ovala 

ostatní stavby v areálu a poukazovala na výhodu, originalitu a estetiku 

modulárních staveb, které se zárove  v areálu vyráb jí. 

c) Stavebn  – technické ešení objektu 

• Zemní práce 

Výkopové práce budou obsahovat strojn  hloubené výkopy pro základové pásy  

a patky objektu.  Za išt ní dna výkopu základových pás  bude provedeno ru n . 
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P edpokládá se použití ocelového pažení. P ebyte ná zemina z výkopových prací 

bude odvezena na skládku. 

• Základy 

Základové konstrukce objektu jsou navrženy jako základové pásy z prostého 

betonu C 16/20 o tlouš ce 500 mm. Na základové pásy bude vybetonována deska 

podkladního betonu. Základové konstrukce ocelových schodiš  budou provedeny 

základovou patkou z prostého betonu C 16/20.

• Svislé nosné konstrukce 

Jedná se o modulární výstavbu z nízkoenergetických kontejner  M3 spole nosti 

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Rám kontejneru je šroubovaný 

ocelový z žárov  pozinkovaných profil . Svislé nosné konstrukce jsou tvo eny 

nosníky 150/150 mm.

• Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce kontejneru jsou tvo eny ocelovými nosníky 250/160 

mm.

• Svislé nenosné konstrukce 

Montované sádrokartonové st ny systému RIGIPS. Oplášt ní p í ek 1 x RB (A) 

12,5 mm s ocelovou podkonstrukcí. Tlouš ka minerální vlny 50 mm.

• Schodišt

Venkovní ocelová to itá schodišt  budou vyrobena na zakázku, bez podstupnic, 

s ocelovým zábradlím a protiskluzovou úpravou schodiš ových stup .
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• Konstrukce st ešního plášt

St echa je neodv traná, spádová pultová s venkovními svody. Nosnou ástí je 

ocelová konstrukce. Spádová vrstva st echy je tvo ena z dílc  PUR panel tl. 170 

mm. Skladba st ešního plášt  je st ešní fólie 1mm, PUR panel 170 mm + minerální 

vata 140 mm, parozábrana 0,2 mm, FERMACELL deska 1 x 15 mm. 

St echa nad prvním nadzemním podlažím je ešená jako poch zná. Nosná 

konstrukce poch zné st echy je tvo ena ocelovou pozinkovanou konstrukcí, na 

které jsou položeny sva ované podlahové rošty- pororošty. St echa jo po obvodu 

opat ena ocelovým pozinkovaným zábradlím vyrobeným na zakázku. 

• Tepelná izolace 

Konstrukce, které jsou ve styku s exteriérem, budou opat eny tepelnou izolací, aby 

spl ovaly tepeln  technické požadavky na výstavbu, normované hodnoty prostupu 

tepla a vzniku tepelných most . Týká se svislých obvodových konstrukcí, 

stropních a podlahových konstrukcí, st ešního plášt  a okenních a dve ních otvor .

Izolace obvodových konstrukcí je provedena z PUR panelu tlouš ky 200 mm, 

ocelové nosné sloupy jsou opat eny izolací z minerální vlny. Izolace st echy je 

provedena z minerální vaty a PUR panelu. Izolace podlahových konstrukcí je 

provedena z PUR panelu a polystyrenu. 

Okenní otvory jsou zaskleny izola ním trojsklem. Sou initel prostupu tepla 

zasklení v etn  rámu je 1,1 W/m2K. 

• Podlahy 

Konstrukce podlahy v obytných místnostech je tvo ena ze sva ovaných ocelových 

žeb inových pozinkovaných profil , izolace PUR panel 170 mm + Polystyren 70 

mm, desky FERMACELL 2 x 12,5 mm, krytina laminátová podlaha Balterio nebo 

keramická dlažba RAKO.
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• Úpravy povrch  vn jší 

Vn jší povrchy jsou opat eny dvousložkovou akrylátovou barvou HET, viz 

výkresy F.1.05, F.1.06

• Úpravy povrch  vnit ní 

Na vnit ní st ny se nanese bílá výmalba. Sociální za ízení a koupelny budou 

opat eny keramickým obkladem RAKO.

• Výpln  okenních otvor

Okna hliníková trojit  zasklená vypln ná vakuem. Sou initel prostupu tepla 

zasklení v etn  okenních rám  výrobce uvádí 1,1 W/m2K.

• Výpln  dve ních otvor

Vn jší dve e budou hliníkové trojit  prosklené. Povrch rámu hliníkový, barva RAL 

7011. Sou initel prostupu tepla výrobce uvádí 1,1 W/m2K. Vnit ní dve e budou 

d ev né obložkové, opat eny nát rem.  

• Klempí ské výrobky

Venkovní parapety budou titanzinkové ší ky 210 mm. Podokapní hranaté žlaby 

z titanzinku, v etn  kolen, odskok  a hák . Z titanzinku budou rovn ž hranaté 

svislé odpadní svody a háky, viz výkresy F.5.01 a F.5.02 Výpis klempí ských 

výrobk . 

• Záme nické výrobky 

Ocelová pozinkovaná venkovní zábradlí výšky 900 mm vyrobené na zakázku.. 

Ocelová pozinkovaná venkovní schodišt  to itá vyrobená na zakázku. Sloup 

tvo en ocelovou trubkou ší ky 100 mm, ty e zábradlí tvo eny p esnou trubkou  

a opat eny erným plastovým madlem. Stupn  mají protiskluzovou úpravu.  
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Nosná pozinkovná ocelová konstrukce poch zné vrstvy st echy nad prvním 

podlaží, ocelová pozinkovaná zábradlí a porošty, viz. výkres F.6.01 Výpis 

záme nických výrobk . 

• Denní osv tlení a v trání 

Odv trávání pomocí oken a vzduchotechniky. Osv tlení p irozené pomocí 

okenních otvor  a svítidel. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Novostavba bytového domu bude napojena na novou obousm rnou místní 

obslužnou komunikaci, navrženou pro dopravní obsluhu zóny pr myslových 

objekt , která bude vyúst na výjezdem na silnici II/461.  

Vody splaškové a deš ové budou svedeny do stávajícího rozvodu kanalizace

e) ešení technické a dopravní infrastruktury 

Parkování bude ešeno pomocí navržených parking  v rámci ešení celého areálu. 

f) Vliv objektu na životní prost edí 

Objekt nebude mít negativní dopad na životní prost edí. Objekt neobsahuje zdroje 

technologického hluku ani zdroje nebezpe ného zá ení. 

Po dobu výstavby dojde k p echodnému zhoršení životního prost edí, zp sobené 

hlukem a prašností p i provád ní stavebních inností. V dob  od 22:00 do 6:00 

hodin musí být dodržován no ní klid.

g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch  
a komunikací 

Stavba je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. 
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h) Pr zkumy a m ení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

i) Údaje o podkladech pro vytý ení stavby 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

j) len ní stavby na jednotlivé objekty a provozní soubory 

P edm tem práce je ešení jednoho stavebního objektu. Realizace inženýrských 
objekt  bude provedena sou asn  s realizací stavebního objektu. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba ani její provoz nemá vliv na okolní pozemky a stavby. 

l) Zp sob ochrany zajišt ní zdraví a bezpe nosti 

Na stavbu se vztahuje zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništích. V souladu s tímto zákonem 
je stavebník povinen ur it koordinátora bezpe nosti práce a ochrany zdraví. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni o BOZP. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v pr b hu výstavby a užívání 

nem lo za následek:  

a) z ícení stavby nebo její ásti 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce.  

b) v tší stupe  nep ípustného p etvo ení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce.  

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

vybavení v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce.  

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

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

3. Požární bezpe nost 

ešení požární bezpe nosti se uvádí v požární zpráv . Požárn  bezpe nostní ešení 

není sou ástí bakalá ské práce. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

V ešení stavby jsou respektovány zásady hygieny, ochrany zdraví a životního 

prost edí.  Stavby nevytvá í nový zdroj zne išt ní životního prost edí. S odpadovými 

materiály vzniklými b hem výstavby bude nakládáno dle ustanovení zákona 

.185/2011 Sb. 
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5. Bezpe nost p i užívání 

Stavba je vybavena pouze výrobky a za ízeními, které jsou v souladu 

s bezpe nostními a provozními p edpisy na trhu a její zp sob provozu a užívání musí 

být v souladu s p edpisy a návody udávané výrobcem. 

6. Ochrana proti hluku a ot es m 

Po dobu výstavby dojde k p echodnému zhoršení životního prost edí, zp sobené 

hlukem a prašností p i provád ní stavebních inností.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Kontejnery M3 jsou navrženy jako nízkoenergetické. M rná spot eba tepla na vytáp ní 

< 50 kWh/m2a. Veškeré konstrukce spl ují stanovené požadavky na prostup tepla. 

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

a orientace 

V ešeném objektu se uvažuje s pohybem zdravotn  postižených osob pouze v 1.NP. 

Objekt je navržen dle vyhlášky . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpe ující bezbariérové užívání staveb. 

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

V blízkosti stavby se nachází železnice pro zásobování továrny na výrobnu kontejner , 

z tohoto d vodu jsou v objektu navržena okna s trojskly vypln ná vakuem. 

10.  Ochrana obyvatelstva 

Stavba ne eší požadavky civilního obyvatelstva. 
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11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodn ní území, zneškodn ní odpadních vod 

Odvodn ní ploch místních komunikací je navrženo uli ními vpust mi, které budou 

zaúst ny do stávající kanalizace. Deš ová voda bude svedena do stávající kanalizace. 

Odpadní voda z objektu bude svedena do stávající kanalizace. 

b) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na ve ejný vodovod DN 100 pomocí vodovodní p ípojky DN 50. 

c) Zásobování energiemi 

Zásobování elektrickou energií bude ešeno p ípojkou na rozvodnou sí  elektrické 

energie. 

d) ešení dopravy 

Novostavba bytového domu bude napojena na novou obousm rnou místní obslužnou 

komunikaci, navrženou pro dopravní obsluhu zóny pr myslových objekt , která bude 

vyúst na výjezdem na silnici II/461.  

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

Komunikace je navržena jako asfaltová silnice. Detailn jší ešení bylo provedeno 

v rámci studie projektu Revitalizace železni ního koridoru Opava – Svobodné 

He manice – bioelektrárna a výrobna p epravních kontejner  v roce 2011. 

f) Elektronické komunikace 

Objekt bude napojen na telekomunika ní p ípojku. 
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C. Situace stavby 

a) situace širších vztah

Viz p edcházející studie ze t etího ro níku. 

b) koordina ní situace 

        Viz výkres C 01. Koordina ní situace 

c) souhrnné technologické schéma 

        Není úkolem ešení bakalá ské práce 

d) návrh vyty ovací sít

         Není úkolem ešení bakalá ské práce 
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D. Dokladová ást 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu zpracování 

projektové dokumentace 

         Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

b) pr kaz energetické náro nosti budovy 

        Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

E. Zásady organizace výstavby 

      Není p edm tem ešení bakalá ské práce 
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F. Dokumentace stavby 

1. Pozemní objekty 

1.1 Architektonické a stavebn  technické ešení 

1.1.1  Technická zpráva 

a) ú el objektu 

Dvoupodlažní stavba ur ená pro stravování a bydlení. První podlaží je 

vymezeno pro restauraci a její provoz, druhé pro bytové jednotky. 

b) zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a urbanistického ešení 

Objekt je sou ástí pr myslového areálu Bioelektrárna a výrobna p epravních 

kontejner .  

Navrhovaný objekt je situován na severovýchod  obce Otice. Umíst ní stavby 

je v souladu s možnostmi daného území a vychází z dobré dopravní 

obslužnosti, výhodné polohy ve vztahu k železnici. Ochranné pásmo zelen

vytvá í plynulý p echod mezi pr myslovou a obytnou zónou a zárove  voln

navazuje na CHKO. Funk ní náplní této stavby je obohacení o bytovou  

a spole enskou složku. V prvním podlaží je navržena restaurace s p íjemným 

výhledem na okolní zele  a zárove  se zde nachází také její provozní ást.  

Ve druhém podlaží jsou navrhnuty dv  bytové jednotky s vhodným estetickým  

a provozním ešením. 

Stavba je navržena jako modulární ze stavebních kontejner , aby tak 

dopl ovala ostatní stavby v areálu a poukazovala na výhodu, originalitu  

a estetiku modulárních staveb, které se zárove  v areálu vyráb jí. 



26 

c) kapacity, užitkové plochy apod. 

Po et nadzemních podlaží: 2 

Zastav ná plocha: 273 m2

Obestav ný prostor: 

- nadzemní ást: 1984 m3

- celkem: 1984 m3

Maximální výška nadzemní ásti: 7,3 m 

Orienta ní náklady stavby: 14 000 000 K

(orienta ní cena vypo tena pomocí ceníku na www.koma-modular-

construction.cz) 

d) technické a konstruk ní ešení objektu 

• Zemní práce 

Výkopové práce budou obsahovat strojn  hloubené výkopy pro základové 

pásy a patky objektu.  Za išt ní dna výkopu základových pás  bude 

provedeno ru n . P edpokládá se použití ocelového pažení. P ebyte ná 

zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku.

• Základy 

Základové konstrukce objektu jsou navrženy jako základové pásy 

z prostého betonu C 16/20 o tlouš ce 500 mm. Na základové pásy bude 

vybetonována deska podkladního betonu. Základové konstrukce ocelových 

schodiš  budou provedeny základovou patkou z prostého betonu C 16/20.

• Svislé nosné konstrukce 

Jedná se o modulární výstavbu z nízkoenergetických kontejner  M3 

spole nosti KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Rám kontejneru 
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je šroubovaný ocelový z žárov  pozinkovaných profil . Svislé nosné 

konstrukce jsou tvo eny nosníky 150/150 mm.

• Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce kontejneru jsou tvo eny ocelovými nosníky 

250/160 mm.

• Svislé nenosné konstrukce 

Montované sádrokartonové st ny systému RIGIPS. Oplášt ní p í ek 1 x 

RB (A) 12,5 mm s ocelovou podkonstrukcí. Tlouš ka minerální vlny 50 

mm.

• Schodišt

Venkovní ocelová to itá schodišt  budou vyrobena na zakázku,  

bez podstupnic, s ocelovým zábradlím a protiskluzovou úpravou 

schodiš ových stup .

• Konstrukce st ešního plášt

St echa je neodv traná, spádová pultová s venkovními svody. Nosnou ástí 

je ocelová konstrukce. Spádová vrstva st echy je tvo ena z dílc  PUR panel 

tl. 170 mm. Skladba st ešního plášt  je st ešní fólie 1mm, PUR panel 170 

mm + minerální vata 140 mm, parozábrana 0,2 mm, FERMACELL deska 1 

x 15 mm. St echa nad prvním nadzemním podlažím je ešená jako 

poch zná. Nosná konstrukce poch zné st echy je tvo ena ocelovou 

pozinkovanou konstrukcí, na které jsou položeny sva ované podlahové 

rošty- pororošty. St echa jo po obvodu opat ena ocelovým pozinkovaným 

zábradlím vyrobeným na zakázku.
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• Tepelná izolace 

Konstrukce, které jsou ve styku s exteriérem, budou opat eny tepelnou 

izolací, aby spl ovaly tepeln  technické požadavky na výstavbu, 

normované hodnoty prostupu tepla a vzniku tepelných most . Týká se 

svislých obvodových konstrukcí, stropních a podlahových konstrukcí, 

st ešního plášt  a okenních a dve ních otvor .

Izolace obvodových konstrukcí je provedena z PUR panelu tl. 200 mm, 

ocelové nosné sloupy jsou opat eny izolací z minerální vlny. Izolace 

st echy je provedena z minerální vaty a PUR panelu. Izolace podlahových 

konstrukcí je provedena z PUR panelu a polystyrenu.

Okenní otvory jsou zaskleny izola ním trojsklem. Sou initel prostupu tepla 

zasklení v etn  rámu je 1,1 W/m2K 

• Podlahy 

Konstrukce podlahy v obytných místnostech je tvo ena ze sva ovaných 

ocelových žeb inových pozinkovaných profil , izolace PUR panel 170 mm 

+ polystyren 70 mm, desky FERMACELL 2 x 12,5 mm, krytina 

laminátová podlaha Balterio nebo keramická dlažba RAKO.

• Úpravy povrch  vn jší 

Vn jší povrchy jsou opat eny dvousložkovou akrylátovou barvou HET, viz 

výkresy F.1.05, F.1.06 

• Úpravy povrch  vnit ní 

Na vnit ní st ny se nanese bílá výmalba. Sociální za ízení a koupelny 

budou opat eny keramickým obkladem RAKO.
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• Výpln  okenních otvor

Okna hliníková trojit  zasklená vypln ná vakuem. Sou initel prostupu 

tepla zasklení v etn  okenních rám  výrobce uvádí 1,1 W/m2K.

• Výpln  dve ních otvor

Vn jší dve e budou hliníkové trojit  prosklené. Povrch rámu hliníkový, 

barva RAL 7011. Sou initel prostupu tepla výrobce uvádí 1,1 W/m2K. 

Vnit ní dve e budou d ev né obložkové, opat eny nát rem. 

• Klempí ské výrobky 

Venkovní parapety budou titanzinkové ší ky 210 mm. Podokapní hranaté 

žlaby z titanzinku, v etn  kolen, odskok  a hák . Z titanzinku budou 

rovn ž hranaté svislé odpadní svody a háky, viz výkresy F.5.01 a F.5.02 

Výpis klempí ských výrobk . 

• Záme nické výrobky 

Ocelová pozinkovaná venkovní zábradlí výšky 900 mm vyrobené na 

zakázku.. Ocelová pozinkovaná venkovní schodišt  to itá vyrobená na 

zakázku. Sloup tvo en ocelovou trubkou ší ky 100 mm, ty e zábradlí 

tvo eny p esnou trubkou a opat eny erným plastovým madlem. Stupn

mají protiskluzovou úpravu.  

Nosná pozinkovná ocelová konstrukce poch zné vrstvy st echy nad prvním 

podlaží, ocelová pozinkovaná zábradlí a porošty, viz. výkres F.6.01 Výpis 

záme nických výrobk . 
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• Denní osv tlení a v trání 

Odv trávání pomocí oken a vzduchotechniky. Osv tlení p irozené pomocí 

okenních otvor  a svítidel.

e) tepeln  technické ešení stavebních konstrukcí a výplní otvor

Konstrukce, které jsou ve styku s exteriérem, budou opat eny tepelnou izolací, 

aby spl ovaly tepeln  technické požadavky na výstavbu, normované hodnoty 

prostupu tepla a vzniku tepelných most . Týká se svislých obvodových 

konstrukcí, stropních a podlahových konstrukcí, st ešního plášt  a okenních  

a dve ních otvor . 

Izolace obvodových konstrukcí je provedena z PUR panelu tl. 200 mm, ocelové 

nosné sloupy jsou opat eny izolací z minerální vlny. Izolace st echy je 

provedena z minerální vaty a PUR panelu. Izolace podlahových konstrukcí je 

provedena z PUR panelu a polystyrenu. 

Okenní otvory jsou zaskleny izola ním trojsklem. Sou initel prostupu tepla 

zasklení v etn  rámu je 1,1 W/m2K. 

Pr m rný sou initel prostupu tepla: < 0,27 W/m2K 

St na- sou initel prostupu tepla: 0,13 W/ m2K 

Strop- sou initel prostupu tepla: 0,12 W/ m2K 

Podlaha- sou initel prostupu tepla: 0,12 W/ m2K 

Hodnoty udávané výrobcem na webových stránkách www.koma-modular-

construction.cz 

f) zp sob založení objektu 

Základové konstrukce objektu jsou navrženy jako základové pásy z prostého 

betonu. Na základové pásy bude vybetonována deska podkladního betonu. 
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Základové konstrukce ocelových schodiš  budou provedeny základovou patkou 

z prostého betonu. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí 

Objekt nebude mít negativní dopad na životní prost edí. Objekt neobsahuje 

zdroje technologického hluku ani zdroje nebezpe ného zá ení. 

h) dopravní ešení 

Novostavba bytového domu bude napojena na novou obousm rnou místní 

obslužnou komunikaci, navrženou pro dopravní obsluhu zóny pr myslových 

objekt , která bude vyúst na výjezdem na silnici II/461.  

i) ochrana objektu p ed škodlivými vlivy prost edí 

V okolí navrženého objektu se nevyskytují žádné škodlivé vlivy prost edí. 
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3. Záv r

Cílem bakalá ské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provád ní 

stavby bytového domu s restaurací v obci Otice, které p edcházelo zpracování 

urbanistické studie Revitalizace železni ního koridoru Opava – Svobodné He manice, 

zpracování architektonické studie v rámci ateliérové tvorby a zpracování dokumentace  

pro stavební povolení. 

P i ešení bakalá ské práce byl kladen d raz na rozvinutí architektonických  

a funk ních požadavk  stavby, které byly rozpracovány v p edchozích studiích a zárove

tyto požadavky detailn ji rozvinout. 
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