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Anotace bakalářské práce 

 

Dagmar Kmětíková, Architektura a stavitelství, Katedra architektury 226, VŠB – Technická 

universita Ostrava 2010, 33 stran. 

Cílem této bakalářské práce je vypracování dokumentace studie stavby a dokumentace 

pro skutečné provedení stavby bytového domu. Tento bytový dům je situován v klidnější části 

města Opavy v Kylešovicích, v okolí je zástavba rodinných a bytových domů. Dokumentace 

studie stavby byla částečně vypracována v předmětu Ateliérová tvorba II, byla dokončena a je 

přiložena ve formátu A3. 

Součástí projektové dokumentace je výkresová část, která řeší správnost návrhu 

z hlediska konstrukčního, technologického, architektonického. Dokumentace pro skutečné 

provedení stavby se také skládá z technické zprávy, která je v souladu standardy profesních 

výkonů Výkonového řádu ČKA a ČKAIT. Dle specializace bakalářské práce (architektura) je 

v příloze řešena i tato část. 

 

Bechelor Degree annotation 

 

The main aim of this graduate theses is to propose a construction documentation of the 

block flat and its application on a specific construction site. This flat block is situated in a 

quiet location of the city Opava called Kylešovice, there are family houses and block of flats 

in the neighbourhood. The construction documentation was partly carried out in the subject 

“Architect project”. It was finished and attached in a paper format A3. 

The design documentation is a part of the construction documentation, which deals 

with accuracy of the project from the constructional, technological and architectural aspects. 

Construction documentation on a specific construction site includes a technical report, which 

is in accordance with norms of profession CCA Regulations and ČKAIT. The theses also 

deals with this part in attachment in compliance with a specialization of my bachelor thesis 

(architecture). 
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1.ÚVOD 

 

Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace studie a prováděcího projektu 

budovy Bytového domu v Opavě – Kylešovicích. Návrh bylo nutno sestavit dle typologických 

požadavků dle Vyhlášky č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Bytový dům je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený. Velikost bytů je do 1+kk po 3+kk. Je 

situován do klidnější části města, v okolí je zástavba bytových a rodinných domů, plně zapadá 

do dané lokality. 

Bakalářská práce navazuje na školní projekt, který byl vypracován ve školním roku 

2007/2008 v předmětu Ateliérová tvorba II. 

Textová část se skládá z průvodní zprávy, souhrnné zprávy, a technické zprávy dle 

požadavků sbírky zákonů č.499/2006 o dokumentaci staveb. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby :   Bytový dům – Opava - Kylešovice 

Druh stavby :   Novostavba 

Místo stavby :   Opava – Kylešovice, parc. č. 19/1, 23/1 

Okres :    Opava 

Stavební úřad :   Opava 

Katastrální území :  Kylešovice (okres Opava) 

Kraj :    Moravskoslezský 

Projektant :   Dagmar Kmětíková, Mírová 1497, 696 03 Dubňany 

Datum :    5/2010 

 

2.2. Charakteristika území a stavebního pozemku  

 

Poloha v obci :   Stavební pozemek se nachází v klidnější části Opavě 

v Kylešovicích, parc. č . 19/1 a 23/1. Pozemek leží 

v území určeném pro bytové domy. V okolí je zástavba 

bytových a rodinných domů. 

 

Stavební pozemek :  Pozemek je téměř rovinný, půdorysně připomíná tvar 

písmene P.  

 

Plocha pozemku :  Celkem 1042 m
2
  

 

Obestavěná plocha :   Bytový dům 334,54 m
2
 

 

Obestavěný prostor :  Bytový dům 3 512,72 m
3 

Plocha komunikací :  707,46 m
2 
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2.3. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Dům bude situován jako samostatně stojící 

objekt na parc. č. 19/1 a 23/1 v kat. území Opava. V oblasti je zástavba bytových a rodinných 

domů. Pozemek je ve vlastnictví investora. V současnosti probíhá výstavba bytového domu 

obdobného charakteru. 

 

2.4. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Provedené průzkumy .  Nejsou předmětem řešení  

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu :  

 

Na dopravní infrastrukturu je pozemek napojen přímo na stávající komunikaci. 

 

2.5. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

Veškeré požadavky dotčených orgánů (vodovody, plynárny, elektrárny, kanalizace) 

byly splněny a zahrnuty do projektové dokumentace 

 

2.6. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

Je zajištěno dodržení všech obecných požadavků na výstavbu týkající se bezpečnosti 

práce, osob okolního prostředí, tak i požadavků týkající se dodržení základních 

technologických postupů.  

 

2.7. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Objekt bytového domu je umístěn a projektován v souladu s územním plánem a jeho 

regulačními podmínkami. 
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2.8. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Součástí stavby bude i připravení staveniště a zajištění zásobování. V čase výstavby je 

nutné dbát na bezpečnost osobám sousedící bytového domu. Déle bude potřebné odstranění 

keřů. Je nutné zajistit plynulost a bezpečnost dobu výstavby. Výstavby by neměla nijak 

omezit funkčnost a využitelnost dotčeného ani okolního území 

 

2.9. Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu  

 

Předpokládaný termín zahájená výstavby bude po vydání stavebního povolení, které 

se předpokládá na květen 2010. Předpokládaný termín ukončení výstavby je plánovaný na 

přelom roku 2011/2012. Při výstavbě se bude postupovat dle obecných zásad a postupů. 

Prvním krokem bude zajištění potřebných energii na zajištění chodu staveniště. Vytyčení a 

vyměření stavby. Po sejmutí ornice a odvezením na určená místa, budou probíhat zemní 

výkopové práce, po dokončení budou vybetonovány základy. Po dokončení téhle části, se 

započne s realizací svislých konstrukcí prvního patra zdících materiálů POROTHERM. Dále 

bude následovat realizace stropních konstrukcí, dozdění vnitřních příček a pokračování 

dalších dvou pater. Po zhotovení podlah, budou osazeny okenní a dveřní výplně. Na konec 

budou omítnuty stěny a dokončeny fasády. Závěrem bude dokončení vnějších ploch. 

 

2.10. Statické údaje o orientační hodnotě stavby 

 

Předpokládaná cena novostavby : 20 867 000,- 

Zastavěná plocha BD : 334,54 m
2
 

Počet bytových jednotek : 10 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1. Urbanistické, architektonické s stavebně technické řešení  

 

3.1.1. Zhodnocení staveniště  

 

Pozemek je téměř rovinný. Příjezd na staveniště bude po stávající komunikaci. 

Z geologického složení neklade půda žádné zvláštní požadavky na technické postupy nebo 

netradiční postupy při výkopových a zemních prací. 

 

3.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby  

 

Bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt. Bude využíván 

k trvalému bydlení majitelů bytů. V okolí je rozptýlená zástavba jak bytových tak rodinných 

domů. Bytový dům je navržen jako tří podlažní objekt s 10 bytovými jednotkami. Jednotky 

jsou ve velikosti garsonky, 2+kk, a 3+kk. Objekt je nepodsklepený. 

 

3.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch  

 

Staveniště se nachází v blízkosti příjezdové komunikace, proto veškerá doprava 

pro stavbu bude prováděna z této cesty a to ve stávajících přístupových a příjezdových 

trasách. Parkoviště se navrhuje jako zpevněná plocha s povrchem zámkové dlažby. 

 

3.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Na dopravní infrastrukturu bude pozemek napojen po stávající pozemní 

komunikaci a zhotovením nové silnice mezi stávajícím bytovým domem na parcele č. 23/4, 

která bude fungovat jako příjezd do garáží. Na technickou infrastrukturu bude objekt napojen 

novými přípojkami. 
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3.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Dopravní infrastruktura bude řešena pomocí stávající a zbudováním nové 

komunikace mezi stávajícím bytovým domem na parcele č. 23/4. Pro přístup do bytového 

domu budou zbudovány chodníky. Pro dopravu v klidu budou složit 4 garáže uvnitř objektu a 

10 parkovacích míst, z nichž jedno je pro imobilní občany. 

 

3.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Výstavba bytového domu ani její budoucí provoz nemají žádný negativní vliv na 

životní prostředí. Látky nebezpečné životnímu prostředí se zde nenacházejí.  

Budou produkovány pouze běžné komunální odpady, které budou jímány do připravených 

kontejnerů a popelnic. Splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace, dešťové 

vody do dešťové kanalizace. Nejsou prováděna další zvláštní opatření na ochranu životního 

prostředí. 

 

3.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Vstup do bytového domu je řešený jako bezbariérový. Prostory bytů však nejsou 

řešeny jako bezbariérové a neumožňuje pohyb imobilních občanů. 

 

3.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

Podle výkresu č.2 se provede vytyčení bytového domu. 

 

3.1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový výškový 

systém 

 

Podklad pro vytyčení slouží přiložený výkres: Situace vytyčovací ve výkrese č. 2 
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3.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické a 

provozní soubory 

 

Bytový dům zahrnuje dílčí stavební objekty: 

 bytový dům 

 vodovodní přípojka  

 plynovodní přípojka 

 parkoviště 

 zpevněné plochy, zeleň 

 

3.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 

 

Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby. Při provádění budou 

dodrženy zásady ochrany životního prostředí, bezpečnosti, požární ochrany a zdraví. Nebudou 

použity žádné zdraví ani životnímu prostředí škodlivé látky ani materiály. 

 

3.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost při práci. 

 

Při výkonu stavebních prací bude respektován zákon č. 309/2006 sb. Při 

provádění stavebních a montážních prací bude nutno dodržovat vyhlášku ČUBP č. 48/1982 

Sb. O základních požadavcích pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále 

vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 

pracích. 

 

3.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Návrh a posouzení jednotlivých prvků není předmětem řešení bakalářské práce. 

Dodatečně bude proveden statický výpočet a doložen jako příloha dokumentace. 
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3.2.1. Zřícení stavby nebo její části 

 

Není řešena v bakalářské práci. Dodatečně bude proveden statický výpočet a 

doložen jako příloha dokumentace. 

 

3.2.2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření  

 

Není předmětem řešení, dodatečně bude proveden statický výpočet a doložen 

jako příloha dokumentace. 

 

3.2.3. Poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce 

 

Není předmětem řešení, dodatečně bude proveden statický výpočet a doložen 

jako příloha dokumentace. 

3.2.4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Není řešena v bakalářské práci. Dodatečně bude proveden statický výpočet a 

doložen jako příloha dokumentace. 

 

3.3. Požární bezpečnost 

 

3.3.1. Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

3.3.2. Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 

V objektu je osazen systém sprinter, a hasící přístroje. 

 

3.3.3. Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

 

Objekt je samostatně stojící, okolní zástavba je v dostatečné vzdálenosti. 
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3.3.4. Umožnění evakuace osob a zvířat 

 

Evakuace všech osob a případných zvířat je pomocí schodiště, které zároveň plní 

funkci únikového. 

 

3.3.5. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Přístup jednotek požární ochrany na pozemek je umožněn ze všech stran. 

V objektu budou dle potřeby instalovány požární hlásiče. 

 

3.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Hygienické místností budou opatřeny obkladem. Z hlediska ochrany zdraví 

a životního prostředí nejsou na stavbu bytového domu kladeny žádné zvláštní požadavky. 

Stavba ani její provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí a po dokončení stavby 

se její okolí uvede do původního stavu. Stavba bude probíhat v denních hodinách a nebude 

rušit pohodu bydlení v okolní zástavbě nadměrným hlukem, vibracemi a prašností. Opad při 

provádění stavby bude recyklován a bude s ním nakládáno dle zákona. 

 

3.5. Bezpečnost při užívání 

 

Stavba bude řádně zkolaudována a předána do užívání v bezzávadném stavu z hlediska 

technického, hygienického, požárního aj. dle stavebního zákona a příslušných předpisů. 

 

3.6. Ochrana proti hluku 

 

Objekt je situován do obytné zóny, kde se neuvažuje s nadměrným provozem, tudíž 

lze konstatovat, že obvodové konstrukce a výplně otvorů zajistí optimální pohodu bydlení 

v bytovém domě bez pronikání hluku z vnějšího prostředí nad stanovenou mez. Rovněž se 

v blízkosti objektu nevyskytuje zdroj hluku, který by měl vliv na projektovaný objekt. 
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3.7. Úspora energie a ochrana tepla  

 

3.7.1. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

Použité konstrukce a skladby podlah splňují požadovaný tepelný odpor na stavební 

konstrukce požadovaný normou. 

 

3.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Není předmětem řešení BP. 

 

3.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace  

 

Vchod do objektu je řešen bezbariérově. Objekt není určen ani navržen pro bydlení 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace, tudíž navrhovaná dispozice nebude řešena 

s ohledem na užívání těmito osobami. 

 

3.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, agresivní 

spodní vody, seismicita..) 

 

Území není poddolováno a není zasahováno seizmickou aktivitou.  

 

3.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nebude mít stavba na obyvatelstvo negativní vliv. 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce – Bytový dům – Opava - Kylešovice 

11 
 

3.11. Inženýrské stavby 

 

Objekt bude napojen novými přípojkami na stávající inženýrské sítě před stavební 

parcelou. 

Kanalizace : před pozemkem investora je zbudována splašková a dešťová kanalizace do které 

bude napojena nová kanalizační přípojka. Do přípojky bude osazena revizní kanalizační 

šachta. Do přípojky budou svedeny odpadní vody splaškové i dešťové. 

Po zbudování vnitřních rozvodů, kanalizace a plynu bude provedena jejich tlaková zkouška a 

zápis bude dodán ke kolaudačnímu řízení. K elektroinstalacím a bleskosvodu budou 

zhotoveny revizní zprávy dodány taktéž ke kolaudaci. 

 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Není předmětem řešení. 

 

3.11.2 Zásobování vodou 

 

Bude zbudována nová přípojka. Vodoměrná sestava bude umístěna v technické 

místnosti. 

 

3.11.3. Zásobování energiemi  

 

Bude zbudována nová plynovodní a elektrická přípojka. Plynoměr bude umístěn do 

technické místnosti. 

 

3.11.4. Řešení dopravy  

 

Přístup na pozemek bude zpřístupněn po stávající komunikaci. A bude vybudována 

nová komunikace mezi stávajícím bytovým domem na parc. č. 23/4, pro vjezd do 

garáží v objektu. 
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3.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Okolí zástavby bude řešeno zahradními úpravami, plochy budou zatravněné, 

ve společných zahradních prostorách budou zbudovány lavičky a dětská 

pískoviště. U vchodu a dle potřeby budou umístěny odpadkové koše. 

 

3.11.6. Elektronické komunikace 

 

Nejsou předmětem projektu. Nejsou zřizovány samostatné přípojky. Případné napojení 

bude řešeno bezdrátovou sítí. 

 

3.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stavby  

 

V objektu se nebudou nacházet žádná výrobní a nevýrobní zařízení. 

 

4. SITUACE  

 

4.1. Situace širších vztahů 

4.2. Situace vytyčovací 

4.3. Situace zastavovací 

 

5. DOKLADOVÁ ČÁST  

 

5.1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

 

Není předmětem řešení BP. 

 

5.2. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energii 

 

Není předmětem řešení BP. 
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6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

 

Jedná se o stavbu středního rozsahu. Přístup ke staveništi bude možný z místní asfaltové 

komunikace, která vede před parcelou. Elektrická energie potřebná k provádění stavby bude 

brána z nové přípojky. Voda bude brána z nové vodovodní přípojky, vodoměrná šachta bude 

umístěna v objektu. Při výstavbě bude staveništní odpad tříděn a odvezen na skládku, popř. 

k recyklaci na místo určené městem. V průběhu stavebních prací nebude nadměrně zvyšována 

prašnost a hlučnost, v opačném případě se provedou protiopatření – kropení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce – Bytový dům – Opava - Kylešovice 

14 
 

7. DOKUMENTACE STAVBY  

 

7.1. Architektonické a stavebně technické řešení  

 

7.1.1 Technická zpráva 

 

7.1.1.1. Účel objektu  

 

Objekt je určen jako stavba pro bydlení. Řešený pozemek se nachází na místě určeném 

v územním plánu pro stavbu bytového domu. Proto je zde vhodné zadaný objekt stavět. 

Okolní zástavba je do podlažnosti 4 pater s plochými střechami, proto by nebylo vhodné 

navrhnout vyšší objekt. Objekt je v klidnější části města, je zde zástavba jak bytových tak 

rodinných domů. 

 

7.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Architektonicky je budova jako samostatně stojící objekt, který je přístupný 

z příjezdové komunikace. Vchod do objektu je řešen v mírném sklonu kvůli bezbariérovému 

vstupu. Byty už ale nejsou řešeny, jako bezbariérové V prvním patře jsou situovány 4 

prostorné garáže, ostatní nájemníci mají možnost parkovat na parkovišti, zde je i jedno 

parkovací stání pro imobilní občany. Dále se v přízemí nachází dva byty velikosti garsonky, 

sklepy, technická místnost, kočárkárna, kolárna a místnost pro odpad. Místnost pro odpad je 

řádně odvětrána, pro manipulaci s dveřmi budou mít popeláři vlastní čip na otevírání 

garážových dveří. 

 Druhé a třetí patro jsou shodné, zpřístupněny pouze schodištěm. V druhém paře se 

nachází dva byty velikosti garsonky, a další dva velikosti 2+kk a 3+kk. Třetí patro je shodné s 

druhým krom výlezu na střechu, který je umístěn na chodbě.  
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7.1.1.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 

Kapacity : 10 bytových jednotek  

 

Plocha pozemku : 1042 m
2
 

 

Obestavěná plocha : Bytový dům 334,54 m
2
 

 

Obestavěný prostor: Bytový dům 3 512,72 m
3
 

 

7.1.1.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost  

 

Nosná konstrukce  

 

Jako nosný systém byl zvolen kombinovaný stěnový nosný systém. Bytový 

dům je navržen ze stavebního materiálu POROTHERM. Obvodové stěny jsou 

navrženy z keramických tvárnic POROTHERM tl. 440 mm. EKO+ (součinitel 

prostupu tepla U = 0,22 W/m
2
K ), na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 

Vnitřní nosné stěny, slouží zároveň jako oddělení bytů, jsou navrženy keramických 

tvárnic  POROTHERM AKU tl. 300 mm P+D (součinitel prostupu tepla 0,90. 

W/m
2
K). Půdorysné rozměry jsou patrné ve výkresové části. Z důvodu uložení stropní 

konstrukce je zde více nosných stěn. 

 

Základy  

 

Základy jsou na železobetonových základových pásech. Základové pásy jsou 

uloženy v místech nosných konstrukcí. Hloubka uložení základových pásů je 1200 

mm. Základy jsou provedeny z betonu pevnosti 16/20. Na základových pásech bude 

vybetonovaná roznášecí deska z betonu třídy C 16/20. Před začátkem betonáže 

dodavatel zajistí převzetí spáry statikem. Základové konstrukce jsou podrobně 

zdokumentovány ve výkrese č.4. Výkres základů. 
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Vertikální komunikace  

 

Vertikální komunikace je řešena hlavním schodištěm. Schodiště je 

dvouramenné pravotočivé s mezipodestou. Které je provedeno jako monolitická 

schodišťová deska. Podesta je oboustranně vetknuta do vnitřních nosných stěn. Výška 

schodišťového stupně je 165 mm, šířka je 300 mm, rozměry vyhovují pohodlnému 

výstupu. Šířka schodišťového ramene je 1300 mm. Šířka celého schodiště je 2800 

mm. Zrcadlo je šířky 200mm. Schodiště splňuje požadavky normy včetně minimální 

podchodné a průchozí výšky. Výpočet schodiště viz. samostatná příloha č.5.  

 

Dělící konstrukce  

 

Konstrukce vnitřních nenosných stěn je tvořena z materiálu POROTHERM tl. 

140 mm. Dělící konstrukce u společných zahradních prostorů jsou tvořeny skleněnou 

mezistěnou a dřevěným plotem. 

 

Stropní konstrukce  

 

Stropy jsou rovněž provedeny ze systému POROTHERM a to konkrétně 

keramobetonové nosníky POT a keramické vložky MIAKO 15/62,5, PTH a 15/50 

PTH, u schodiště budou snížené MIAKA 8/50 PTH. Keramické vložky budou po 

uložení zality betonem třídy C 16/20 v tloušťce 70 mm. Minimální délka uložení 

nosníku se pohybuje od 125-175 mm.  

Součástí stropní konstrukce je navržen železobetonový věnec, po obvodu 

s věncovkou POROTHERM  8/27,5 a vloženou tepelně izolační deskou PPS tl. 80 

mm.  

Jako překlady jsou voleny POROTHER 7 překlady. Minimální délka uložení 

překladu je od 125 do 250 mm.  U schodiště bude položen skrytý průvlak kvůli 

uložení stropní konstrukce.  

 

Střešní konstrukce  

 

Nosná konstrukce střechy je tvořena stropem ze systému POROTHERM. Na 

němž je provedena betonová deska od tloušťky 210 ve sklonu do tloušťky 50 mm 
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z materiálu liaporbeton, který má zároveň i funkci izolační, na něm je položena 

parozábrana derbicum derbicoat, jako drenážní vrstvu sem volila polyesterovou rohož, 

na které je tepelná izolace exrtrudovaný polystyren. Jako hydroizolační vrstvu jsem 

volila Bitagit S.  

 

Podlahy  

 

Podlahy jsou ve všech místnostech stejné tloušťky a to 150 mm v patrech 

z důvodu kročejové neprůzvučnosti. Jejich přesné skladby jsou popsané v příloze č. 3.  

 

Vnější povrchové úpravy  

 

Vnější základní omítka je řešena jako bílá omítky Renop. Výraznost budovy je 

dána šembránamy kolem oken a balkonových sestav ve 2 a 3. NP, které jsou v barvě 

oranžové, tloušťky 250 mm a délky 2050 mm a výšky 1150 mm, vytvořené z omítky 

Renop. Olemování kolem hlavního vstupu garáží a balkonové sestavy v prvním patře 

jsou po celém obvodu čímž je zdůrazněna odlišnost funkcí. Zajímavým prvkem u 

vchodu je zámečnický prvek – žebřík na popínavé rostliny v barvě oranžové, který je 

v šířce schodiště, je proveden tak aby udržel tíhu rostlin, ale nebyl na tolik silný aby 

unesl člověka. Kontrast s oranžovými prvky je vytvořen šedými barvami, které jsou 

natřeny prvky balkonů, vodotěsný sokl a obdelník u oken v koupelnách. 

 

Vnitřní povrchové úpravy  

 

Keramické obklady v koupelnách a na záchodech jsou do výšky 2,0 m. tvořeny 

dlaždicemi 200 x 200 mm, barevné řešení podle přání majitele bytu. Vnitřní omítky 

POROTHERM barvy dle přání majitele bytu. 

 

Výplně otvorů  

 

Okna jsou hliníková, série Horeal, barvy rámů zlatý dub. Pro danou stavbu jsou 

vhodná (součinitel teplené vodivosti Uf = 1,8 – 2,4 W/m
2
K). Více v příloze č.2. 

Specifikace zámečnických výrobků.  
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Dveře 

 

Vstupní vchodové dveře jsou hlinková, samozamykací zámek (součinitel 

tepelné vodivosti U = 2,3 – 2,6 W/m
2
K). Dveře k bytům jsou protipožární. Více 

v příloze č.2 specifikace zámečnických výrobků.  

 

Doplňkové prvky  

 

Konstrukce předsazená, u schodiště, pro pnoucí rostliny je na šířku schodiště to 

je 2800 mm. Nenosný rám, příčle z drátů. Barva oranžová. Konstrukce je provedena 

tak aby unesla tíhu rostlin ale ne tíhu člověka, aby tím bylo zamezeno případnému 

násilnému vniku do budovy.  

 

Zábradlí 

 

Zábradlí u francouzských oken je tvořeno z nerezové oceli, madlo je dřevěné, 

kruhové – barva - zlatý dub. Výška zábradlí 1000 mm. 

Základním prvkem zábradlí u balkonů je nosný profil s upínacím systémem z 

vysoce kvalitní pozinkované oceli, který se upevní z boku s odstupem. Do profilu se 

vsadí skleněná deska spolu se speciálně vyvinutým plastovým upínacím profilem a vše 

se  průběžně zajistí klíny. Madlo zábradlí je dřevěné kruhové. Sklo je z části průhledné 

v druhé části neprůhledné řešeno PVB foliemi – vzhled pískové sklo. Více v příloze č. 

1 Architektura. 

Dělící konstrukce v prvním patře, u teras garsonek je provedeno ze stejného 

systému jako u balkonových zábradlí. Sklo je neprůhledné, řešeno PVB foliemi – 

vzhled pískové sklo. Dělící konstrukce u společných zahradních prostor a soukromým 

prostorem garsonek je řešena jako ocelový rým s dřevěnou výplní, z venkovní strany 

od silnice je oplocení řešeno jako ocelové profily na nichž jsou upevněny dřevěné 

prvky.  

 

7.1.1.5. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů 

 

Tepelně technické vlastnosti všech materiálů a výplní otvor splňují normativní 

požadavky a zaručuju jak technické tak i tepelné standarty. 
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K zasklení hliníkových oken a dveří používáme izolační dvojskla Ug = 1,1 W/m
2
K

-1
 

nebo izolační trojskla Ug = 0,6 W/m
2
K

-1
. Použitá izolační skla mají meziprostor 

naplněn plynem Argonem, pokovení vnitřního skla okna a nerezový distanční 

rámeček. 

Tepelná izolace podlah je provedena z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm u podlah 

v prvním patře u podlah v patrech 2.NP a 3NP tl. 80 z materiálu rockwool steprock, 

kterou doporučuje výrobce POROTHERM. Tepelná izolace u střechy je navržena 

z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm.  

 

7.1.1.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko – 

geologického a hydrogeologického řešení  

 

Základy jsou řešeny jako betonové pásy, na kterých je betonová deska tl. 150 

mm z betonu 16/20. Základy jsou rozmístěny v místě nosných konstrukcí. Hloubka 

uložení základů je 1200 mm. Základy jsou zobrazeny na výkrese č. 4. 

 

7.1.1.7. Vliv objektů a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků. 

 

Objekt ani jeho užívání nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. 

 

7.1.1.8. Dopravní řešení  

 

Pozemek je zpřístupněn po stávající komunikaci, která bude rozšířena o nový 

chodník. Nová komunikace se zbuduje mezi stávajícím bytovým domem, který je 

umístěn na parcele č. 23/4. Parkovací stání jsou umístěna před vchodem do objektu. 

V objektu jsou 4 prostorné garáže, které jsou k dispozici větším bytům, v případě 

nezájmu budou nabídnuty ostatním nájemníkům. Pro ostatní nájemníky je k dispozici 

parkoviště pro 10 parkovacích míst, z nichž jedno je pro imobilní občany.  
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7.1.1.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti 

radonová opatření 

 

Samotný objekt nemá, negativní vliv na okolní prostředí ani životní prostředí, proto nejsou 

nutná žádná zvláštní opatření. 

 

7.1.1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

Během výstavby budou zajištěny základní obecné požadavky na výstavbu, zajištění 

bezpečnosti a ochrany majetku. Samotná stavba je navržena v souladu zákona č. 183/2006 

Sb. (stavební zákon) a vyhláškou č. 137/1998  Sb. v platném znění O obecně technických 

požadavcích na výstavbu.   

 

7.1.2. Výkresová část 

 

7.1.2.1. Zastavovací plán 

 

Situace zastavovací viz. výkres č. 3. 

 

7.1.2.2. Vytyčovací plán  

 

Situace vytyčovací viz výkres č. 2 

 

7.1.2.3. Celkové půdorysy  

 

Půdorys 1.NP viz. výkres č. 5, Půdorys 2.NP viz. výkres č. 6. Výkres základů viz. výkres č. 4. 

Půdorys stropu viz. výkres č. .7, Výkres střechy viz. výkres č. 8. 

 

7.1.2.4. Řez  

 

Řez A-A´ viz. výkres č. 9 
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7.1.2.5. Pohledy  

 

Pohled severní viz. výkres č.11, pohled jižní viz výkres č. 10, pohled západní viz. výkres č. 

11, pohled východní viz. výkres č. 10. 

 

7.2. Stavebně konstrukční část  

 

7.2.1 Technická zpráva 

 

7.2.1.1. Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

 

Jako nosný systém byl zvolen kombinovaný stěnový nosný systém. Bytový dům je 

navržen ze stavebního materiálu POROTHERM. Obvodové stěny jsou navrženy 

z keramických tvárnic POROTHERM tl. 440 mm. EKO + (součinitel prostupu tepla U 

= 0,22 W/m
2
K )Vnitřní nosné stěny, slouží zároveň jako oddělení bytů, jsou navrženy 

keramických tvárnic  POROTHERM AKU tl. 300 mm P+D (součinitel prostupu tepla 

0,90. W/m
2
K). Půdorysné rozměry jsou patrné ve výkresové části. Z důvodu uložení 

stropní konstrukce je zde více nosných stěn. 

Pod nosnými stěnami jsou navrženy železobetonové pásy z betonu c 16/20, na které je 

nabetonována deska tl. 150 mm ze stejného betonu. Základy jsou do hloubky 1200 

mm.  

Jako vertikální komunikace slouží hlavní schodiště, které je tvořena z monolitické 

desky.  

Nosná konstrukce stropu je tvořena systémem POROTHERM tl. 300 mm, složená 

z nosníků a MIAK rovněž ze systému POROTHERM..  

Tepelné izolace jsou voleny extrudovaný polystyren a rockwool steprock. 

 

7.2.1.2. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Celý objekt je navřen ze zdícího systému POROTHERM. Jako nosný systém 

byl zvolen kombinovaný stěnový nosný systém. Bytový dům je navržen ze stavebního 

materiálu POROTHERM. Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic 

POROTHERM tl. 440 mm. EKO + (součinitel prostupu tepla U = 0,22 W/m
2
K 
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)Vnitřní nosné stěny, slouží zároveň jako oddělení bytů, jsou navrženy keramických 

tvárnic  POROTHERM AKU tl. 300 mm P+D (součinitel prostupu tepla 0,90. 

W/m
2
K). Půdorysné rozměry jsou patrné ve výkresové části. Z důvodu uložení stropní 

konstrukce je zde více nosných stěn. 

Pod nosnými stěnami jsou navrženy železobetonové pásy z betonu c 16/20, na které je 

dána deska tl. 150 mm ze stejného betonu. Základy jsou do hloubky 1200 mm.  

Jako vertikální komunikace slouží hlavní schodiště, které je tvořena 

z monolitické desky. Na niž budou nabetonovány stupně.  

Nosná konstrukce stropu je tvořena systémem POROTHERM tl. 300 mm, 

složená z nosníků a MIAK.  

Tepelné izolace jsou voleny extrudovaný polystyren a rockwool steprock. 

Okna jsou hliníková, série Horeal,barvy rámů zlatý dub. Pro danou stavbu jsou 

vhodná (součinitel teplené vodivosti Uf = 1,8 – 2,4 W/m
2
K). Více v příloze 

truhlářských výrobků.  

Vstupní vchodové dveře jsou hlinková, samozamykací zámek (součinitel 

tepelné vodivosti U = 2,3 – 2,6 W/m
2
K). Dveře k bytům jsou protipožární. Více 

v příloze specifikace truhlářských výrobků. Hlavní garážová vrata do garáží a 

místnosti na odpad – sekční s pohonem na dálkové ovládání, systém větrání dle ČSN.  

Konstrukce předsazená, u schodiště, určena pro pnoucí rostliny je na šířku 

schodiště to je 2800 mm.  Nenosný rám, příčle z drátů. Barva oranžová. Konstrukce je 

provedena tak aby unesla tíhu rostlin ale ne tíhu člověka, aby tím bylo zamezeno 

případnému násilnému vniku do budovy.  

Zábradlí u francouzských oken je tvořeno z nerezové oceli, madlo je dřevěné, 

kruhové – barva - zlatý dub. Výška zábradlí 1000 mm. Základním prvkem zábradlí u 

balkonů je nosný profil s upínacím systémem z vysoce kvalitní pozinkované oceli, 

který se upevní z boku s odstupem. Do profilu se vsadí skleněná deska spolu se 

speciálně vyvinutým plastovým upínacím profilem a vše se  průběžně zajistí klíny. 

Madlo zábradlí je dřevěné kruhové. Sklo je z části průhledné v druhé části 

neprůhledné řešeno PVB foliemi – vzhled pískové sklo. Více v příloze č. 1 

Architektura. 

Dělící konstrukce v prvním patře, u teras garsonek je provedeno ze stejného 

systému jako u balkonových zábradlí. Sklo je neprůhledné, řešeno PVB foliemi – 

vzhled pískové sklo. Dělící konstrukce u společných zahradních prostor a soukromým 

prostorem garsonek je řešena jako ocelový rým s dřevěnou výplní, z venkovní strany 
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od silnice je oplocení řešeno jako ocelové profily na nichž jsou upevněny dřevěné 

prvky.  

Klempířské výrobky jsou popsané v příloze č. 2 Specifikace výrobků. 

Vnější základní omítka je řešena jako bílá omítky Renop. Výraznost budovy je 

dána šembránamy kolem oken a balkonových sestav ve 2 a 3. NP, které jsou v barvě 

oranžové, tloušťky 250 mm a délky 2050 mm a výšky 1150 mm, vytvořené z omítky 

Renop. Olemování kolem hlavního vstupu garáží a balkonové sestavy v prvním patře 

jsou po celém obvodu čímž je zdůrazněna odlišnost funkcí. Zajímavým prvkem u 

vchodu je zámečnický prvek – žebřík na popínavé rostliny v barvě oranžové, který je 

v šířce schodiště, je proveden tak aby udržel tíhu rostlin, ale nebyl na tolik silný aby 

unesl člověka. Kontrast s oranžovými prvky je vytvořen šedými barvami, které jsou 

natřeny prvky balkonů, vodotěsný sokl a obdelník u oken v koupelnách. 

Vnitřní povrchové úpravy jsou řešeny keramickými obklady a vnitřními 

omítkami. Keramické obklady v koupelnách a na záchodech jsou do výšky 2,0 m. 

tvořeny dlaždicemi 200 x 200 mm, barevné řešení podle přání majitele bytu. Vnitřní 

omítky POROTHERM barvy dle přání majitele bytu. 

 

7.2.1.3. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 

 Jako zvláštní neobvyklá konstrukce je navrženo zábradlí u balkonů, v druhém a třetím 

patře. Prvky zábradlí i jeho ukotvení a vizualizace je popsáno a podrobně definováno 

v příloze č. 1 Architektura. 

 

7.2.1.4. Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 

 

Použité stavební materiály splňují požadavky protipožární ochrany. Výpočty a posudky 

požární odolnosti nejsou předmětem řešení. 
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7.2.1.5. Seznam použitých podkladů, předpisů ČSN, literatury, výpočetních 

programů a podobně 

 

Fajkoš A.:     Ploché střechy, CERM Brno 1997 

Kutnar Z.:     Hydroizolace  spodní stavby, Praha 2000 

Neufert E.:    Navrhování konstrukcí, Consulinvest, Praha 1995 

Vaverka J., Chybík J., Mrlík F.:  Stavební fyzika 2, Vutium Praha 1995 

 

Zákony a normy: 

 

Zákon č. 183/2006 Stavební zákon 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 O dokumentaci staveb 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví 

ČSN 73 41 30 – Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 01 34 19 – Vytyčovací výkresy staveb 

ČSN 74 45 05 + změna Z1, změna Z2 a Z3 – Podlahy 

ČSN 01 34 20 – Výkresy pozemních staveb 

ČSN 72 61 10 a změna Z1 – Projektování místních komunikací 

ČSN 730540- 1 až 4 - Tepelná ochrana budov 

 

Použitý software: 

 

ArchiCAD ve verzi 11 – 12 - 13 

Atlantis 13 

Microsoft office word 

 

7.2.2. Výkresová část  

 

7.2.2.1. Zastavovací plán 

 

Situace zastavovací viz. výkres č. 3. 

 

 



Bakalářská práce – Bytový dům – Opava - Kylešovice 

25 
 

7.2.2.2. Vytyčovací plán  

 

Situace vytyčovací viz výkres č. 2 

 

7.2.2.3. Celkové půdorysy  

 

Půdorys 1.NP viz. výkres č. 5, Půdorys 2.NP viz. výkres č. 6. Výkres základů viz. výkres č. 4. 

Strop -1.NP viz. výkres č. .7, Výkres střechy viz. výkres č. 8. 

 

7.2.2.4. Řez  

 

Řez A-A´ viz. Výkres č. 9 

 

7.2.2.5. Pohledy  

 

Pohled severní viz. výkres č.11, Pohled jižní viz výkres č. 10, Pohled západní viz. výkres č. 

11, Pohled východní viz. výkres č. 10. 

 

7.3. Zpevněné plochy, oplocení a zeleň 

 

7.3.1. Zpevněné plochy  

 

Zpevněné plochy jsou tvořeny okapovým chodníkem ze zámkové dlažby okolo 

bytového domu ve spádu 0,5 %.dlaždice budou uloženy do pískového podkladu, a chodníkem 

kolem budovy kopírující siluetu silnice, a přístupovým chodníkem do bytového domu.  

 

7.3.2. Oplocení 

 

Oplocení je řešeno v částech společných zahradních prostorů, kde jsem navrhla 

oplocení z důvodu blízkosti k vozovce a možnému vběhnutí dítěte na vozovku. 
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7.3.3. Zeleň 

 

Zeleň bude vysázena ve společných zahradních prostorech a u parkoviště, bude 

vysázeno několik stromů před bytovým domem, zobrazeno ve studii ve výkrese situace 

architektonická. 

 

7.4. Technika prostředí staveb  

 

7.4.1. Zařízení pro vytápění staveb  

 

7.4.1.1 Typ zdroje tepla  

 

Centrální výměník tepla z nedaleké kotelny, měření a regulace pro každý byt, 

termostatické hlavice na tělesech. Otopná tělesa bílé barvy RADIK umístěna pod okny - v 

koupelnách vertikální otopný žebřík, ostatní obytné místnosti vytápěné radiátory. Radiátor – 

možnost napojení elektrické otopné vložky, rozvody v materiálu Rehau.  

 

7.4.1.2. Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná 

venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota v otopném období, počet 

otopných dnů v roce, provoz – počet hodin za den, počet pracovních dní a týdnů 

v roce, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, 

průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum, typ provozu) 

 

Venkovní výpočtová teplota -15 °C, Předpokládaný provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

 

7.4.1.3. Popis uvažovaného otopného systému 

 

Jako otopný systém je volen ohřev vody, který je umožněn z nedaleké kotelny. 

 

7.4.2. Zařízení pro ochlazování staveb 

 

Není předmětem  BP.  
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7.4.3. Zařízení vzduchotechniky  

 

Nucené větrání hygienických místností (WC, koupelna), garáží a místnosti pro odpad, 

s časovým doběhem, vyvedeno na střechu. V kuchyních odtah z digestoře.  

 

7.4.4. Zařízení pro měření a regulaci 

 

Všechna zařízení pro měření regulaci jsou umístěna v prostorech bytů. Hlavní je 

umístěn v technické místnosti.  

 

7.4.5. Zdravotně technická instalace 

 

Instalace a výběr wc, sprchy, záchodu je podle přání majitele bytu. 

 

7.4.6. Plynová zařízení 

 

Plyn bude přiveden do technické místnosti dle přání investora bude napojen příslušný 

byt a  jeho plynové zařízení. 

 

7.4.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 

 

Světelné a zásuvkové okruhy dle platných ČSN, ukončení vypínači a zásuvkami bílé 

barvy, bytová jističová skříň, elektroměr.  

 

7.4.8. Slaboproudá zařízení  

 

Přípojka pro telefon v obývacím pokoji, anténní přípojka na střešní anténu v obývacím 

pokoji, včetně SAT, rozvody domovního telefonu, otevírání dveří bezpečnostním zámkem. 

 

7.4.9. Vnitřní vybavení (interiér) 

 

Zádveří u vchodu bude vybaveno schránkami velikosti A4. Kolárna bude vybavena 

stojany na kola. Interiér jednotlivých bytů bude vybaven dle přání majitele bytu. Návrh 

interiéru jednoho u bytů je řešeno v příloze č. 1 Architektura.  
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7.4.10. Vnější vybavení budov  

 

Před vstupem do budovy budou umístěny zvonky a podle možností koše na odpadky. 

Ve společných zahradních prostorech budou umístěny pískoviště a lavičky, koše na odpadky. 

Společné zahradní prostory budou oploceny a vybaveny brankou se zámkem, klíče od branek 

budou mít jen majitelé bytu.   

 

7.5. Požárně bezpečnostní řešení 

 

7.5.1. Popis a umístění stavby a jejich objektů 

 

Zadaná parcela je situována v Opavě konkrétně v klidnější části tohoto města a to 

Kylešovicích. Samotný objekt je umístěn v části severo – východní. V části jihozápadní jsou 

situovány dětské hříště respektive posezení s lavičkami. Parkoviště je umístěno na parcele č. 

19/1, počet parkovacích stání 10 z nichž jedno je pro imobilní občany. Parkoviště je přístupno 

ze stávající komunikace. 

 

7.5.2. Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude doloženo formou přílohy. 

 

7.5.3. Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění 

požárních výtahů 

 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude doloženo formou přílohy. 

 

7.5.4. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů 

 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude doloženo formou přílohy. 
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8. ZÁVĚR 

 

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro realizaci 

stavby. Výsledkem je dílo, které zohledňuje současné potřeby investora. Řešení je v souladu 

s danými vyhláškami a normami. V bakalářské práci je popsáno jak řešení stavební, 

technické, dispoziční tak i architektonické.  

V části příloh (příloha č. 1 Architektura) je řešena zvolaná specializace.  

Daný objekt neovlivňuje negativně okolí, ani životní prostředí. Plně zapadá do dané 

lokality. Tato stavba by zároveň měla uspokojovat potřeby města i obyvatel dané oblasti. 
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