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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu ve Valašském Meziříčí (okres Vsetín). Jedná 
se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu s částečným podsklepením a 
bezbariérovým přístupem. Objekt bytového domu má jedno podzemní podlaží a 4 nadzemní. 
Má tvar obdélníku s rozměry 35,15 x 21x2 m. Celkem se skládá z 14 bytových jednotek s různou 
velikostí a dispozicí. Na prvním, druhém i třetím podlaží se nachází 4 byty, na čtvrtém podlaží 
pouze 2 byty. Objekt je navržen z jako příčný stěnový konstrukční systém z využitím cihelných 
tvárnic. Konstrukce stropů jsou z prefabrikovaných železobetonových panelů a střecha je plochá 
jednoplášťová. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, bezbariérový přístup, plochá střecha, novostavba, částečné podsklepení, keramické 
tvárnice, prefabrikované stropní panely FILIGRAN. 

ABSTRACT  

The bachelor´s thesis describes the design of apartment building in Valašské Meziříčí (district 
Vsetín). It is a detached, wheelchair accessible building with partial basement, on a slightly 
sloping terrain. The apartment building has one basement and four above-ground floors. The 
shape of the building is rectangle with dimensions 35,15 x 21x2 m. Consists of a total of 14 
residential units. On the first, second and third floors there are 4 apartments, on the fourth floor 
there are only 2 apartments. The building is designed as a transverse wall construction system 
using brick blocks. The ceilings structure is made of concrete prefabricated panels and the roof 
is designed as a warm flat roof. The  bachelors´s thesis includes project documentation in the 
state for the construction. 

KEYWORDS  

Apartment house, wheelchair access, single-skin flat roof, new building, partial basement, 
ceramic blocks, prefabricated panels FILIGRAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  
František Haša Bytový dům. Brno, 2019. 63 s., 547 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce doc. Ing. Jan 

Pěnčík, Ph.D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Bytový dům je shodná s 

odevzdanou listinnou formou. 

V Brně dne 20. 2. 2019  

   

 
 

František Haša 
autor práce  

 

 
  

 

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Bytový dům zpracoval(a) samostatně a že jsem 

uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 20. 2. 2019  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

František Haša 
autor práce  

 

 



7 
 

ÚVOD 

Úkolem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

objektu bytového domu. 

Pro stavbu byl vybrán pozemek ve městě Valašské Meziříčí.  Bytový dům je navržen jako 

samostatně stojící. Pozemek je mírně sklonitý. Situován v okrajové části města blízko 

sportovního centra. BD má tvar obdélníku o čtyřech podlažích. Horní podlaží částečně ustupuje 

a tvoří tak terasy. Dům je navržen pro kapacitu 14 bytů z nichž, 2 jsou řešeny bezbariérově. 

 

Součástí úkolu je navrhnout stavbu z hlediska konstrukčního, dispozičního i architektonického. 

Je také nutno posoudit objekt z hlediska požárního, tepelně technického a stavební fyziky. 

 

Podmínkou je dodržení všech právních předpisů a norem platných na území ČR. 
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A. průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:    

 Bytový dům ve Valašském Meziříčí 

 

b) Místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků, 

 Katastrální území:   Valašské Meziříčí, parcela číslo 1550. 

  

c) Předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo                                                

dočasná stavba, účel užívání stavby) 

Jedná se o novostavbu Bytového domu, přípojek technické infrastruktury, opěrné zdi a      

oplocení. 

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

Šimon Zapletal, trvalé bydliště: Valašské Meziříčí, Luční 1339 

 

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

  František Haša, Hodslavice 268, 741 71, email: F.Hasa@fce.vutbr.cz 

 

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

osoba). 

PROSTAV s.r.o., ič: 54625474/14, Hranická 42 Valašské Meziříčí 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

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

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo 

osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

František Haša, Hodslavice 268, 741 71, email: F.Hasa@fce.vutbr.cz, PROSTAV s.r.o., 

ič: 54625474/14, Hranická 42 Valašské Meziříčí 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 

František Haša, Hodslavice 268, 741 71 

 

 

mailto:F.Hasa@fce.vutbr.cz
mailto:F.Hasa@fce.vutbr.cz
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c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace. 

Posudek požární bezpečnosti: 

Jaroslav Horák, Zahradní 123, Valašské Meziříčí, OHEN s.r.o., Ič: 8575864/12,  

Vyhlídka 254 

 

Statický návrh: 

Jan Ponocný, Žižkovská 661, Vsetín, Ič: 6587541/93 

 

Návrh technického zřízení: 

Jan Spálený, Seifertova 356, Valašské Meziříčí, , Ič: 37564894/52 

 

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

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Parkoviště a připojení na místní komunikaci 

SO 03 Vodovodní přípojka 

SO 04 Odvodnění parkoviště  

SO 05 Odvodnění Bytového domu 

SO 06 Přípojka silového vedení NN 

SO 07 Přípojka plynu 

SO 08 Přípojka CZT – Jedná se o potrubí přípojky, výměníková stanice se nachází uvnitř              

objektu v technické místnosti. 

SO 09  Přípojka telekomunikačních sítí 

SO 10  Přípojka pro nadzemní požární hydrant 

SO 11 Zpevněné plochy na pozemku 

SO 12  Opěrná zeď, z monolitického železobetonu 

SO 13  Dětské hřiště 

SO 14  Přípojka splaškové kanalizace 

SO 15 Dřevěný altán 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa katastrálního území Valašské Meziříčí 

Požadavky stavebníka 

Terénní průzkum + fotodokumentace 

Územní plán města Valašské Meziříčí 

Protokoly o provedených průzkumech (měření radonu, inženýrský a hydrogeologický 

průzkum, atd..) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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Vyhláška 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území A.2 Členění stavby 

na objekty a technologická zařízení 

Technické listy výrobců 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, 

využitelnost pozemku 

Řešený pozemek se nachází na parcele č. 1550 v katastrálním území města Valašské 

Meziříčí. Pozemek se svažuje směrem k jihovýchodu. Celkové převýšení pozemku je cca 

7 m s průměrným sklonem 5-7%. Ze severovýchodní strany je pozemek ohraničen 

komunikací, na kterou bude napojena příjezdová cesta k objektu a výjezd z parkoviště. 

Jižní hranici pozemku tvoří parkoviště sousední zástavby. Tvar parcely je nepravidelný, 

připomínající obdélník. Stavba bude realizována na parcele č. 1550 v katastrálním území 

Valašské Meziříčí. Tvar zmíněné parcely je nepravidelný, připomínající obdélník o 

rozměrech 92 × 45 m.  Ze severovýchodní strany je pozemek ohraničen komunikací, na 

kterou bude napojena příjezdová cesta k objektu a výjezd z parkoviště. Jihovýchodní 

hranice pozemku je tvořena místní komunikací určenou pro chodce a cyklisty. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, případně s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Stavba je v územním plánu obce na pozemku, jehož účel je vymezen jako plocha pro 

hromadné bydlení, konkrétně BH 377. Stavba je v souladu s územně plánovací 

dokumentací obce. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, případně nebyl-li vydán územní souhlas 

Dle platného územního plánu, vydaného v červnu 2018 je parcela 1550 určena pro 

objekty sloužící pro hromadné bydlení, bez žádného druhu omezení. 

 

d) seznam výjimek a úlevových řešení z obecných požadavků na využití území 

stavební řešení nevyžaduje řešení žádných výjimek ani úlev z obecných. Projektová 

dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou 

269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Stavba respektuje charakter okolní zástavby. 

 

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje vyjádření všech dotčených orgánů. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum zeminy nebyly v době zpracování 

projektové dokumentace proveden. Potřebné informace byly převzaty z geologických 

map.  

Zemina: F5, hlína jílovito-písčitá, ML, konzistence tvrdá, Rdt= 0,350 MPa 

Radonový index podloží: nízký 

Byla provedena technická obhlídka staveniště. 

Hladina podzemní vody do hloubky 8,5 m nebyla zjištěna. 

 

g) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti.  

Stavební pozemek nespadá do záplavového ani poddolovaného území. 

 

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

Parcela č.1550 se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

poměry v území 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky ani stavby a nenaruší odtokové poměry 

v oblasti.  

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Z důvodu výstavby objektu bude nutné odstranit veškeré náletové křoviny. Po dokončení 

stavby budou křoviny nahrazeny novou výsadbou dle návrhu zahradního architekta. Na 

pozemku se nachází také vzrostlé stromy, z nichž bude nutné vykácet 3 vzrostlé borovice 

nacházející se na místě, na kterém je umístěna budova Bytového domu. Stromy na 

východním rohu pozemku a na severozápadní straně (za parkovištěm) zůstanou 

zachovány. 

 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Parcela č.1550 nespadá pod ochranu zemědělského půdního fondu, ani se nejedná o 

pozemek určený k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky 

Nový objekt bude napojen novými přípojkami na stávající technickou infrastrukturu. 

V rámci výstavby dojde k napojení na místní obslužnou komunikaci. Přístup 

k navrhované novostavbě je řešen bezbariérově. Podrobnější řešení viz příloha C.2 

Koordinační situační výkres. 

 

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

Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 
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n) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Sousední pozemky  

Parcelní 

číslo 

Druh 

pozemku 
Majitel 

Omezení vlastnického 

práva 

1567 
veřejná 

komunikace 
Město Valašské Meziříčí 

Nejsou evidována žádná 

omezení. 

1552 ostatní plocha 
Vodovody a Kanalizace, Vsetín 

a.s. 

Nejsou evidována žádná 

omezení. 

   1553 ostatní plocha 
Vodovody a Kanalizace, Vsetín 

a.s. 

Nejsou evidována žádná 

omezení. 

1545/62 ostatní plocha Město Valašské Meziříčí 
Nejsou evidována žádná 

omezení 

 

Údaje jsou přebrány z katastru nemovitostí dne 02.03.2019. 

 

o) budoucí a stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Navrhovaná stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. Nová 

bezpečnostní pásma vzniknou v souvislosti s provedením připojení technické 

infrastruktury. Dále rozvedeno v bodě B.3 této zprávy. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užíváni stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Navrženo celkem 14 bytových jednotek. Kapacita 

jednotlivých částí popsány v bodě B.2.1, g) této zprávy. 

 

b) účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je zajištění bydlení v bytových jednotkách, jedná se o výstavbu 

bytového domu navrženého tak, aby vyhovoval z hlediska bezbariérového přístupu pro 

osoby s omezenou schopností a orientací v prostoru. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění. Projektová dokumentace je v souladu 

s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
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bezbariérové užívání staveb. Jedná se o stavbu občanského vybavení a je dle §2 vyhl. č. 

398/2009 Sb. požadováno splnění podmínek této vyhlášky 

 

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje vyjádření všech dotčených orgánů. 

 

f) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou a ani není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované kapacity stavby  

Celková plocha pozemku:    3594 m2 

Zastavěná plocha:     645,4 m2 

Užitná plocha celkem:     2948,6 m2 

Obestavěný prostor:    7615,5 m3 

Počet ubytovaných osob:    38 osob 

Počet bytů:  14 (z toho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace) 

Počet parkovacích stání: 18 (z toho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace) 

 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

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

energetické náročnosti budov apod.)  

 

Zdravotechnika – vodovod  

 

Výpočtový průtok pitné vody:  Q = 0,0876 m3  obyvatel/den  

Průměrná denní potřeba vody:  

Qp = ∑ n . q = 40 . 87,6 = 3504 l/den = 3,504 m3 /den  

Roční potřeba vody: Qr = 3,504.365 = 1279,9 m3 /rok  

Maximální denní potřeba vody:  

Qd,max = 3,504. 1,3 = 4,55 m3 /den  

Max hodinová potřeba vody: 

Qh,max = 1/24 . Qp . kd . kh = 1/24 . 3504 . 1,4 . 1,8 = 367,92 l/hod  

 

Zdravotechnika – kanalizace dešťová 

 

 Množství dešťových vod dle ČSN 12056  

Plochá střecha  

QD = ∑(i . A . C) QD = 0,03 . 221,13 . 1,0 = 5,6 l/s 

 Pochozí terasa v 4.NP  

QD = ∑(i . A . C) QD = 0,07 . 83,58 . 1,0 = 5,8 l/s  
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Zdravotechnika – kanalizace splašková  

 

Množství splaškových vod = množství vody = 7851m3 /rok  

Výpočtový průtok splaškových vod  

Qs= K . √∑DU = 0,5 . √∑ 15x0,5 + 6x0,3 + 14x0,6 + 14x0,8 + 14x0,8 + 16x0,2 + 

14x0,6 = 0,5x10,19 = 5,1l/s  

 

Elektroinstalace 

 

Instalovaný příkon bytu 20,0 kW  

Soudobý příkon bytu 10,0 kW  

 

Odpady  

 

Odpad bude odvážen spolu s dalším odpadem komunálními službami. Podporováno 

bude třídění odpadů a bude využit navrhovaný systém řešení odpadů v rámci celé 

lokality. Odpady při výstavbě viz část B.8h (souhrnná technická zpráva). Vytápění 

Bude řešeno v rámci samostatné projektové dokumentace. Plyn bude potřeba pouze 

spotřebitelské potřeby. Vytápění objektu bude zabezpečen systémem CZT, parním 

teplovodem, který zabezpečuje firma DEZA a.s. Valašské Meziříčí.  

 

Vzduchotechnika  

 

Větrání bytů Větrání obytných místností bytů bude přirozeně.  

 

Odsávání koupelen bytů 

 

Množství nuceně odváděného vzduchu  

150 m3 /h pro koupelnu 

30 m3 /hod pro výtok teplé vody  

150 m3 /hod pro sprchu  

Druh větrání: nucené  

 

Odsávání hygienických místností bytů  

 

Množství nuceně odváděného vzduchu  

50 m3 /h pro WC  

30 m3 /hod pro výtok teplé vody 

Druh větrání: nucené  
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Odvětrání kuchyňských digestoří  

 

Projektované množství nuceně odváděného vzduchu 400 m3 /h pro digestoř (digestoř 

v každém bytě). 

 

Větrání technické místnosti  

 

Požadované množství hygienického vzduchu:  

10 m3 /hod (0,5x / hod-1 ) 

 

i) základní předpoklady výstavby  

Stavba není členěna na etapy a bude prováděna jednorázově. Předpokládaná doba 

výstavby činí 28 měsíců od započetí prací.  Stavební práce budou prováděny oprávněnou 

stavební firmou dle výběru investora. 

Předpokládané zahájení stavby: duben 2019 

Předpokládané ukončení stavby: srpen  2021 

 

j) orientační náklady stavby 

Cena je stanovena odhadem na 18 000 000 Kč s DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus 

Objekt je navržen v souladu s územním plánem města Valašské Meziříčí vydaného 

v červnu 2018, dle kterého je zájmová parcela 1550 určena pro objekty sloužící hromadné 

bydlení. Bytový dům je situován v klidné části Valašského Meziříčí na přechodu zástavby 

bytových a rodinných domů (viz výkres C.1 – situace širších vztahů). Objekt celou svou 

půdorysnou plochou dosahuje se čtyřmi podlažími maximální výšky 12,6 m.  

Okolní zástavba nemá jednotný urbanistický vzhled a samotná stavba je navržena tak, 

aby nenarušovala ráz okolního prostředí. 

 

 

b) architektonické řešení 

Architektonicky se jedná o jednoduchou hmotu na půdorysu tvaru obdélníku s dvěma 

odskoky na fasádě tvořené předsazenými lodžiemi. Střecha je navržena plochá 

jednoplášťová, v nejvyšším patře budou jsou navrženy 2 částečně zastřešené pochůzí 

terasy. Budou použity tradiční materiály – keramické broušené tvarovky, izolace 

s obsahem čediče a spřažené prefa-monolitické železobetonové stropy. Barevnost fasády 

objektu je orientována do odstínů šedé barvy. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je dispozičně rozdělen čtyři bytovými jednotkami od 1.NP až po 3NP. Ve 4.NP je 

rozdělen dvěma prostornějšími byty s terasou. Dva byty v 1.NP jsou uzpůsobeny pro 

ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Bytový dům má ve středové části 

u severní fasády výtah, kolem něj se obtáčí dvouramenné schodiště. Každá bytová 

jednotka je orientována převážně na jednu fasádu. V objektu se nebudou nacházet žádné 

speciální technologie. Hlavní vstup je umístěn na severní straně budovy a je krytý 

zádveřím. Hlavním vchodem je přístup přes zádveří do komunikačního prostoru ze 

kterého vedou přístupy do jednotlivých bytů. V podzemním podlaží se nahází technická 

místnost, úklidová komora, a skladovací prostory uživatelů. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zásady řešení komunikací, 

ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 

řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Hlavní i vedlejší přístup do budovy je 

řešen v souladu s podmínkami pro užívaní osobami s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace. Podrobné požadavky zpracovány v bodě B.8, g) této zprávy. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 

úrazu sklouznutím, upadnutím, naražení, popálením, elektrickým proudem, explozí 

uvnitř nebo v blízkosti stavby. Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a 

činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v 

souladu s vyhl. 48/1982 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při 

užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů. Veškeré použité stroje, zařízení 

a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít 

příslušné certifikáty (prohlášení o shodě). Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou 

úpravu. Požadavky jsou stanoveny v normách:  

 

• ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení (06/2012)  

• ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů 

podlah (06/2007)  

• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry (11/2003)  

• ČSN 72 5191 „Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti (04/2004 + Z1: 

11/2011)  

• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví (05/2016)  

 

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. 

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 
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73 4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná 

zábradlí. Navíc celý objekt má parametry pro bezpečný pohyb osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009Sb. Pro zajištění bezpečného chodu 

stavby musí investor zajistit před jeho uvedením do provozu zpracování poplachových 

směrnic a všech potřebných provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově 

(kotelna). Budou zde uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, 

zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít 

kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti 

provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize elektrických 

zařízení (ČSN 33 2000-6-61). Vnitřní ochrana před přepětím – Spolehlivě spojeného 

ocelového armování stavby bude využito pro vytvoření prostorového stínění. V objektech 

bude realizována koordinovaná zónová ochrana před přepětím dle ČSN EN 62305-4 s 

využitím přepěťových ochran. V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární 

prevenci, musí zhotovitel stavby nechat zpracovat Požární poplachové směrnice, 

Evakuační schémata a Evakuační plán, Řád ohlašovny požárů, Dokumentaci zdolávání 

požáru a další požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků zákona o 

požární 21 ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. požární kniha). Dále dle uvedené 

vyhlášky je nutno vykonávat pravidelně po 6 měsících preventivní požární prohlídky. 

Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický stav střešní 

krytiny a provedena kontrola vpustí. Uživatel objektu bude užívat objekt podle 

projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební 

povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní 

zkoušení systémů. Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními 

předpisy, při běžném provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti 

s tvarem a technickým řešením stavby. Při kolaudační prohlídce bude předložen 

uživatelský řád objektu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba bude řešena jako zděný objekt z keramický broušených tvárnic, s prefa-

monolitickými železobetonovými stropními konstrukcemi s využitím prefabrikovaných 

stropních panelů typu filigrán. Konstrukční systém je navržen jako stěnový, příčný. 

Střecha bude plochá jednoplášťová s nosnou konstrukcí z obdobného systému, jako horní 

ochranná vrstva je použito prané říční kamenivo. Vnitřní nosné i nenosné konstrukce 

budou vyzděné ze stejného materiálu s ohledem na jejich akustické vlastnosti. Nosné 

konstrukce spodní stavby budou provedeny z tvarovek ztraceného bednění. Stavba bude 

částečně podsklepena a založena na základových pasech. 

 

 

 

b) konstrukční a materiálové řešení.  

 



20 
 

Svislé konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických tvárnic. Pro obvodové 

i vnitřní nosné stěny jsou použity zdící prvky HELUZ UNI 30 broušená, tloušťky 300 

mm, vyzděné na lepidlo HELUZ. Obvodové i vnitřní stěny v podzemním podlaží jsou 

navrženy z tvárnic ztraceného bednění BEST, vyztuženy a zality betonem. Obvodové 

stěny jsou navíc zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS z pěnového 

polystyrenu EPS GREYWALL tloušťky 160 mm. Nenosné svislé konstrukce v přízemí a 

výše budou tvořeny z cihelných bloků HELUZ 14 vyzděných na vápenocementovou 

maltu HELUZ. Nenosné svislé konstrukce v 1. podzemním podlaží budou tvořeny 

z cihelných bloků HELUZ 8, vyzděných na maltu HELUZ 5  V hygienických místnostech 

a tam kde je s technického hlediska zapotřebí, budou použity sádrokartonové příčky 

s dvojitým a trojitým opláštěním. Příčky jsou tvořeny nosnými CW a UW profily, na 

kterých jsou pomocí vrutů upevněny impregnované protipožární a tvrzené 

sádrokartonové desky RIGIPS MA RF. Vnitřní prostor mezi nosnými profily se vyplní 

akustickou izolací z minerální vlny ISOVER AKU. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako spřažené prefa-monolitické konstrukce ze 

systémových panelů Filigrán. Konstrukce balkónů jsou řešeny jako monolitické desky  – 

viz. Výkresy stropních konstrukcí nad jednotlivými podlažími D.1.2. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navržená stavba je dostatečně tuhá v horizontálním i vertikálním směru. Únosnost 

jednotlivých konstrukčních prvků je garantována výrobcem. Všechny konstrukce jsou 

navrženy tak, aby stavba fungovala jako celek bez problémů a závad po celou dobu její 

životnosti. Pro detailnější popis mechanické odolnosti a stability je nutno zpracovat 

samostatnou část této dokumentace – D1.2. – SKŘ, které část je řešena v rámci této 

dokumentace. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení 

Celkové technické řešení je popsáno výše v části Základní charakteristika objektu. 
  
b) výčet technických a technologických zařízení 

- přípojka silové elektřiny NN 

- přípojka STL plynu 

- přípojka kanalizace 

- přípojka sdělovacího vedení 

- přípojka vody 

- přípojka CZT 

- VZT (včetně rozvodů a příslušenství) 

- zařízení pro vytápění (centrálním zdrojem je parní teplovod)  

- vybavení varny (konvektomaty, indukční vařiče aj.) 
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- osobní výtah 

- retenční nádrže, lapač lehkých kapalin 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno v samostatné příloze D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana budov.  

Výpočet tepelně technických vlastností je uveden v příloze stavební fyzika, část 

„Komplexní posouzení skladeb stavebních konstrukcí z hlediska šíření tepla a vodní 

páry“ 

 

b) energetická náročnost budovy 

Řešeno v samostatné příloze – viz složka č.6 - Stavební fyzika 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V projektu nejsou navrženy alternativní zdroje energií. Nelze využít sluneční energii 

z důvodu negativního estetického vlivu na okolní krajinu. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 

a) větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou  

Řešeno v části B.2.1 této zprávy.  

 

b) denní osvětlení  

Stavba je navržena takovým způsobem, aby bytové jednotky a jejich okna nebyli 

orientovány na severní stranu. Stavba splňuje požadavky na denní osvětlení a proslunění 

dle ČSN 734301 – viz složka č.6 - Stavební fyzika (příloha - Základní posouzení objektu 

z hlediska stavební fyziky) 

  

c ) Odpad  

Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem 

komunálními službami, v rámci celé lokality navrhovaným způsobem (viz výkres C.2 -  

koordinační situace). 

 

 

d) Vliv stavby na okolí  
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Stavba a její provoz jako nevytváří pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a 

nebude mít negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet výhradně 

po dobu výstavby objektu. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonového indexu spadá řešený pozemek do oblasti se nízkým radonovým 

indexem. Jako ochrana proti radonu je vyhovující hydroizolační vrstva ve skladbě 

podlahy na terénu (2 asfaltové pásy, tl. 4 mm – se skleněnou vložkou). 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V okolí stavby se nenachází zdroj bludných proudů. Není zapotřebí speciálních 

ochranných opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Projekt nepředpokládá namáhání technickou seizmicitou. Není zapotřebí speciálních 

ochranných opatření. 

 

d) ochrana před hlukem 

Konstrukce splňují požadavky na ochranu před hlukem.  

Zhodnocení je zpracováno v seminární práci „Zhodnocení stavebních konstrukcí 

a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky“ v části stavební fyzika 

 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi a protipovodňová opatření nejsou 

nutná. 

 

f) ostatní účinky 

Stavba není ohrožena žádnými dalšími negativními účinky. Na pozemku nehrozí 

poddolování ani zde není výskyt metanu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Objekt bude připojen k inženýrským sítím novými přípojkami, a to konkrétně: 

SO 03 – vodovodní přípojka 

SO 05 – odvodnění objektu  

SO 06 – přípojka silového elektrického vedení NN 

SO 07 – přípojka nízkotlakého plynovodu 

SO 08 – přípojka parního teplovodu, CZT 

SO 09 –  přípojka telekomunikačních sítí 

SO 10 –  přípojka pro nadzemní požární hydrant 
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SO 14 –  přípojka splaškové kanalizace 

 

 

Přípojka silového vedení bude napojena přes pojistkovou skříň umístěnou na fasádě 

objektu, ve které se bude nacházet rozvaděč a elektroměr. Na fasádě budovy se nachází 

také HUP s regulátorem plynu.  

Vodovodní přípojka bude procházet plastovou vodoměrnou šachtou umístěnou vně 

objektu pod úrovní terénu. Na trase kanalizační přípojky bude umístěno 8 revizních 

šachet. Na pozemek investora je dovedena přípojka elektřiny, která je ukončena 

přípojkovou skříní v přistavěném pilíři na severní straně na kraji pozemku, od této skříně 

bude zemí vedeno měřené domovní vedení do hlavního rozvaděče umístěného v zádveří 

vstupní části do bytového domu. 

Vodovodní přípojka PE DN 40 je provedena, překopem místní komunikace a přes 

navrtávací zemní pas napojena na vodovodního řad PE DN 160, tato nová vodovodní 

přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou (určenou správcem sítě) v nové 

vodoměrné šachtě na pozemku investora, odtud bude po pozemku investora vedeno PE 

potrubí DN 32 do technické místnosti. Odkud bude dále proveden vnitřní domovní rozvod 

vody. Splašková kanalizace bude gravitačně svedena potrubím DN 110 revizní šachty, na 

pozemku investora odkud bude svedena do městské veřejné splaškové gravitační 

kanalizace z tvrzeného plastu, systému KG, DN 300. V dané lokalitě se nachází 

plynovod, který je ukončen na hranici pozemku skříní HUP odkud se povede plynovodní 

přípojka, která bude přivedena do technické místnosti. Pro napojení objektu na rozvody 

CZT, bude zřízena přípojka DN 80/160, která bude přivedena do technické místnosti. 

Veškeré rozvody systémů TZB jsou vedeny šachtami které tvoří jádro každého bytu. 

 

Napojovací místa přípojek k inženýrským sítím jsou znázorněna v příloze  

C.2 Koordinační situační výkres 

Výstavba ani užívání objektu nevyžaduje přeložky inženýrských sítí, pouze bude zrušena 

část stávající trasy elektrického vedení, které není v současné době využíváno. Stávající 

část přípojky silové elektrické energie musí být odpovědnou osobou zkontrolována a 

v případě jejího poškození nebo nefunkčnosti ji bude nutné vyměnit. 
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Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí 
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Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí 

 

Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry jsou řešeny v projektu technického zařízení stavby v rámci 

jednotlivých stavebních objektů. Připojovací kapacity viz výše bod a). 

 

Délky přípojek: 

SO 03 – vodovodní přípojka     32,1 m 

SO 05 – odvodnění objektu SO 01 

  splašková kanalizace    24,3 m 

  dešťová kanalizace (SO 01)   21,0 m 

  dešťová kanalizace (parkoviště)  54,3 m  

  jednotná kanalizace    7,5 m 

SO 06 – přípojka silového elektrického vedení NN  30,2 m 

SO 07 – přípojka nízkotlakého plynovodu   29,3 m 

SO 08 – přípojka teplovodu CZT         2x 69,7 m 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení  

Přístupu objektu bude nově vytvořen dle návrhu, tvořen zámkovou dlažbou. příjezd 

k objektu bude zajištěn ze stávající komunikace, která odpovídá parametrům pro pojezd 

osobních a užitkových vozidel do hmotnosti 7,5 t. Podél této komunikace budou zřízena 

parkovací stání pro osobní automobily. Parkovací stání jsou navržena dle ČSN 73 6110, 

viz složka č.1, příloha S.12. Vzhledem k charakteru budovy se nepředpokládá příjezd 

větších automobilů. Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu je podrobně řešeno 

v příloze C.2 Koordinační situační výkres. Přístup do budovy splňuje požadavky na 

bezbariérový přístup k objektu, pro osoby s omezenou schopností pohybu, a orientace. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu navržen samostatný sjezd. Podrobné řešení 

je zakresleno v příloze C.2 Koordinační situační výkres. 

 

c) doprava v klidu 

Z §20 odst. 5 bod a) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

vyplývá, že na pozemku musí být stavba umístěna tak, aby na něm bylo možné zřídit 

odstavná a parkovací stání potřebná pro využití pozemku a užívání staveb na něm.  

Výpočet potřebného počtu parkovacích míst byl proveden dle ČSN 773 6110 o 

projektování místních komunikací. 

Na pozemcích investora je navrženo celkem 18 parkovacích stání pro osobní automobily, 

z čehož 2 jsou vyhrazena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Tato zvláštní parkovací místa jsou umístěna v těsné blízkosti vstupu do objektu. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

Podél východní strany pozemku se nachází neznačená pěší stezka, na kterou bude 

připojena komunikace pro chodce vedoucí od hlavního stupu objektu.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Projekt řeší jen nezbytné terénní úpravy, a to zejména spádování okolo domu. Po 

dokončení stavebních činností bude pozemek dorovnán do požadovaného tvaru 

vytěženou zeminou. Je nutné terén v těsné blízkosti objektu vyspádovat tak, aby 

nedocházelo k hromadění povrchové vody v okolí objektu. V místech, kde nejsou přímo 

podél svislých obvodových konstrukcí navrženy komunikační plochy pro chodce bude 

objekt ohraničen drceným říčním kamenivem frakce 4-32 mm vyspádovaného směrem 

k obrubníku. Součástí terénních úprav bude také výstavba opěrné zdi pro zajištění zeminy 

ze severní strany pozemku investora. Projektová dokumentace opěrné zdi není součástí 

této dokumentace a bude vypracována statikem. Zpevněné plochy nacházející se v okolí 

budovy jsou zakresleny v příloze C.2 Koordinační situační výkres. Ostatní plochy budou 

po skončení stavebních prací zatravněny. 

 

b) použité vegetační prvky 

Plocha kolem stavby bude vyseta travinami. Podél severovýchodní hranice mezi 

pozemkem a přilehlou veřejnou komunikací je navržen živý plot. Vegetační úpravy před 

budovou jsou orientačně znázorněny v příloze C.2 Koordinační situační výkres, přesné 

druhy a počty jednotlivých rostlin budou popsány v samostatné dokumentaci vytvořené 

zahradním architektem.  

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou navržena žádní biotechnická zařízení. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Po dokončení stavby nebude objekt vypouštět do ovzduší žádné škodlivé látky, 

způsobovat hluk, ani znečišťovat půdu. Odpady budou ukládány do kontejnerů a dle 

harmonogramu obce vyváženy. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a staveb v krajině 

Objekt nebude mít negativní vliv na okolní krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

nepodléhá EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Jediná navrhovaná ochranná pásma 

zde budou od nově budovaných rozvodů inženýrských sítí. Podrobněji popsáno v bodě 

B.3. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem 

č.183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb.  

Při provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci č. 601/2006 Sb. a všechny předpisy související a technologické postupy. Všichni 

zaměstnanci budou v oblasti BOZP pořádně vyškoleni, bude dodržován a ctěn pracovní 

řád zaměstnavatele a zákoník práce.  

Podmínky v objektu budou odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění 

hygienických normativních, bezpečnostních požadavků na prostředí. Celá stavba je 

koncepčně řešena tak, aby byl pobyt v ní příjemný a neohrožoval její obyvatele na zdraví 

a životě. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební hmoty je nutné objednávat v dostatečném předstihu, aby během výstavby 

nedocházelo k nedodržení termínů. Materiál bude dodáván dle časového harmonogramu. 

Pro stavební práce budou zapotřebí média vody a elektřiny. Z důvodu velkého odběru je 

nutné zbudovat samostatné dočasné přípojky. Zmíněná média budou během výstavby 

odebírána pouze z těchto nově zbudovaných přípojek, které jsou umístěny na severní 

straně pozemku. 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění bude probíhat přirozeným vsakem. V případě déle trvajícího deště, kdy by 

voda nestačila odtékat se bude voda přečerpávat a odvádět kanalizace. Přečerpávání je 

nutné také v případě, že by stékající voda mohla znečistit přilehlé komunikace a sousední 

pozemky. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na pozemek bude zajištěn z přilehlé komunikace. 

Staveniště bude mít zajištěný přívod silové elektrické energie ze skříně a vodu 

z vodoměrné šachty. Podrobně popsáno v bodě B.3. 

 

d) vliv provádění staveniště na okolní stavby a pozemky 

Je nutné dbát především na hlučnost, kdy veškeré práce při kterých vzniká nepřiměřený 

hluk musí být prováděny výhradně v denní době – v nočních hodinách je použití 



29 
 

mechanizace zakázáno. Stavební technika bude před výjezdem ze staveniště řádně 

očištěna, kdyby i přesto došlo ke znečištění obecní komunikace, je nutné ji co nejdříve 

očistit. Prašnost je třeba minimalizovat používáním uzavřených nádob a skrápěním 

vodou. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Z důvodu výstavby objektu bude nutné odstranit veškeré náletové křoviny. Po dokončení 

stavby budou křoviny nahrazeny novou výsadbou dle návrhu zahradního architekta. Na 

pozemku se nachází také vzrostlé stromy, z nichž bude nutné vykácet 3 vzrostlé stromy 

nacházející se na místě, na kterém je umístěna budova bytového domu. Stromy na 

východním rohu pozemku a na severozápadní straně (za parkovištěm) zůstanou 

zachovány. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Bude proveden dočasný zábor v místě napojení na místní komunikaci. Zábor bude 

odstraněn po dokončení stavby. Stavba bude probíhat 2 roky, a to od dubna 2019, až do 

srpna 2021. 

 

g) požadavky na bezbariérové a obchozí trasy 

Objekt bude řešen jako bezbariérový dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm 

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm 

Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon 

1:50 

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená 

stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3 500 mm, která 

zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1 200 mm. Dvě sousedící stání mohou 

využívat jednu manipulační plochu 

Podélný sklon může být maximálně 1:50 a příčný sklon maximálně 1:40 

Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla 

musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

Počet vyhrazených stání z celkového počtu stání: 

 

2 až 20 stání  1 vyhrazené stání 

21 až 40 stání  2 vyhrazená stání 

41 až 61 stání  3 vyhrazená stání 

U staveb pro služby musí být vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku 

v minimálním počtu 1 % stání z celkového počtu stání. Výsledný počet vyhrazených stání 

se zaokrouhluje směrem nahoru. 

 

 

Přístupy do staveb 

Přístupy do staveb musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být 

umístěny v úrovni komunikace. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo 
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stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou 

rampou. 

Přístup ke stavbám se musí vytyčit přirozenými nebo umělými vodícími liniemi. 

Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1 500 mm × 1 500 mm 

vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1 250 mm 

dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému 

poškození vozíkem 

prosklené dveře musí mít ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 

mm kontrastně označeny od pozadí 

 

Požadavky na stavby občanského vybavení  

Přístup do všech prostorů určených k užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými 

komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. 

Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto 

zařízení jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a jedna v oddělení pro muže řešena 

jako bezbariérová.  

Ve stavbě, ve které je sprcha určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část 

v oddělení pro muže a část v oddělení pro ženy řešena jako bezbariérová 

V budovách a zařízeních pro cestovní ruch musí být nejméně 5 % pokojů řešeno jako 

bezbariérové. Výsledný počet pokojů se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru 

 

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být větší než 20 mm 

Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření minimálně 0,5. V případě sklonu je 

součinitel smykového tření 0,5 + tgα 

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů je kruh o poloměru 

Ø 1500 mm. Nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník 1 200 × 

1 500 mm. 

 

 

h) maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány. 

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně 

přenést na dodavatele stavby, nebo jinou fyzickou či právnickou osobu. 
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Tab. 2 Zařazení odpadů vzniklých při výstavbě a způsob likvidace 

Kód Název odpadu Kat. Způsob nakládání 

08 01 11 Odpadní laky obsahující org. rozp. 
N 

skladování, řízená skládka 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky ředitelné vodou 
O 

skladování, řízená skládka 

08 04 10 Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály 
O 

skladování, řízená skládka 

15 01 01 Papírové lepenkové obaly 
O 

skladování, řízená skládka 

využití (palivo) 

15 01 02 Plastové obaly 
O 

skladování, řízená skládka 

15 01 03 Dřevěné obaly 
O 

skladování, řízená skládka 

využití (palivo) 

15 01 06 Směsné obaly 
O 

skladování, řízená skládka 

15 02 02 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami N 
skladování, řízená skládka 

15 02 03 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

neznečištěné nebezpečnými látkami O 
skladování, řízená skládka 

17 01 01 Beton 
O 

skladování, řízená skládka 

17 01 02 Zlomky tvárnic 
O 

skladování, řízená skládka 

17 02 01 Dřevo (bednění) 
O 

skladování, řízená skládka 

využití (palivo) 

17 02 02 Sklo (obaly) 
O 

skladování, řízená skládka 

17 02 03 Plasty 
O 

skladování, řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu 
O 

skladování, řízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel 
O 

skladování, řízená skládka 

17 04 11 Kabely (neobsahují nebezpečné látky) 
O 

skladování, řízená skládka 

17 05 04 Zemina a kamení(neobsah.nebezpečné látky) 
O 

skládka stavební suti 

17 06 04 Izolační materiály (neobsahují nebezpečné látky) 
O 

skladování, řízená skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
O 

skladování, řízená skládka 
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í) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na staveniště nebude přivážena žádná zemina, ani nebudou vznikat deponie jinde než na 

pozemcích investora. Vytěžená zemina se použije na konečné vyrovnání terénu v okolí 

stavby. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Prašnost vznikající při stavebních pracích bude minimalizována kropením. Během 

výstavby musí být použita pouze technika v dobrém technickém stavu, aby nedošlo 

k úniku provozních kapalin do půdy. Odpady budou likvidovány výhradně dle bodu 

B.8 h) tohoto dokumentu – je zakázáno odpady likvidovat jiným způsobem, zejména 

spalováním na staveništi, nebo vyléváním tekutých látek do vodního toku. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Koordinátor bude nasazen kvůli spolupráce více subdodavatelů. Jeho úkol je koordinace 

prací a dohlížení na bezpečnost stavby. Podrobněji v rámci bakalářské práce neřešeno. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V bezprostředním okolí se nenachází žádné stavby s bezbariérovým přístupem a úpravy 

jsou tedy neopodstatněné.  

 

m) zásahy pro dopravní inženýrská opatření 

Výstavbou nebude omezen provoz na přilehlé veřejné komunikaci. Vjezd na staveniště 

bude označen značkou „pozor, výjezd vozidel stavby“. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Práce na staveništi musí být v souladu s předpisy BOZP. Nejsou stanoveny žádné 

speciální podmínky. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba není členěna na etapy a bude prováděna jednorázově. Předpokládaná doba 

výstavby činí 28 měsíců od započetí prací.  Stavební práce budou prováděny oprávněnou 

stavební firmou dle výběru investora. Podrobný harmonogram stavebních a montážních 

prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. V harmonogramu stavebních a montážních 

prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou produkcí 

hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod.). 

V rámci výstavby se uvažuje s plánem kontrolních prohlídek stavby po následujících 

ucelených etapách výstavby:  

 

Prohlídka č. 1  

Při předání staveniště –zde může být ze strany dotčených orgánů vznesen              

požadavek na případné další kontrolní prohlídky mimo tento plán prohlídek.  
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Prohlídka č. 2  

Při realizaci pokládky inženýrských sítí (před záhozem).  

 

Prohlídka č. 3 

 Při zahájení prací na provádění zpevněných ploch (zemní práce, podkladní konstrukce).  

 

Prohlídka č. 4  

Při dokončení prací a zahájení přejímacího řízení (předkolaudační prohlídka). 

 

Předpokládané zahájení stavby: duben 2019 

Předpokládané ukončení stavby:  srpen 2021 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářské řešení bude zpracováno v samostatném dílčím projektu, a není součástí 

projektové dokumentace. Předmětem řešení je zejména způsob nakládání s dešťovými 

vodami. 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Seznam příloh 

C.1.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:500        2× A4 

C.1.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:200 8× A4 

 

C.1 situační výkres širších vztahů 
- měřítko 1 : 500 až 1 : 50000, 

- napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

- stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

- vyznačení hranic dotčeného území. 

- viz výkres č. C.1 
 

C.2 Koordinační situační výkres 
- měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, 

která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v 

měřítku 1 : 200, 

- stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

- hranice pozemků, parcelní čísla, 

- hranice řešeného území, 

- stávající výškopis a polohopis, 

- vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

- stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného     terénu; maximální výška staveb, 

- navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

- řešení vegetace, 
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- okótované odstupy staveb, 

- zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

- stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

- maximální dočasné a trvalé zábory, 

- vyznačení geotechnických sond, 

- geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

- zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

- odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

- Viz výkres č. C.2 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

1)Technická zpráva  

 
a) Účel objektu 

Objekt je čtyřpodlažní, je určen pro trvalé bydlení o 14 bytových jednotkách s 

příslušenstvím a garážovými stáními. Celý objekt je řešen pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Na venkovních plochách se nachází parkoviště a klidová 

zóna. 

 

b) 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 

- Navržený bytový dům je situován na okraji sídliště Štěpánov ve Valašském Meziříčí v 

lokalitě určené dle územního plánu města pro výstavbu bytových domů. Okolí je 

převážně nezastavěné, jižně od navrženého domu se nachází bytový dům s 4 

nadzemními podlažími, severně od domu pak areál mateřské školky.  

- Navržený bytový dům má půdorys tvaru obdélníku. V jižní podélné části jsou umístěny 

byty, ze severu pak k domu přiléhá schodišťový prostor s výtahem. Dům má 4 nadzemní 

podlaží a je zastřešen plochou střechou.  

- Jižní, východní a západní fasády jsou členěny francouzskými okny a lodžiemi, k severní 

fasádě pak přiléhá schodišťový prostor. Barevně jsou fasády řešeny dle okolní zástavby. 

Dominantní hmota má šedou fasádu, ustupující části (lodžie) jsou v barvě bílé. Fasáda 

objektu je tvořena kombinací bílé a šedivé barvy s proměnnou sytostí. 

- Odstíny fasády nám člení objekt na jednotlivé části a zvýrazňují tvarové řešení. Okna a 

dveře jsou plastová, z vnější strany pak opatřena folií ve tmavě šedím dekoru. Otvory 

jsou zvýrazněny použitím tmavě šedých rámů. 

- Klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu tmavě šedé barvy. 

Zábradlí lodžií jsou nerezová se skleněnou výplní z bezpečnostního skla. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění,  

- Kapacity a další statistické údaje jsou uvedeny v bodě i části A – Průvodní zpráva – této 

projektové dokumentace.  

- Hlavní vstup do domu je v severní fasádě, směrem na parkoviště a účelovou příjezdovou 

komunikaci před domem. Vedlejší vstup do objektu je ve fasádě severní.  

- Obytné místnosti jsou dostatečným způsobem osvětleny a osluněny přirozeným 

způsobem – okny. Objekt je volně stojící.  

 

 

d) Dispoziční řešení  

- Celý objekt se dělí na domovní vybavenost, komunikační prostory a samotné byty. 

1.PP slouží jako technické zázemí objektu, vstupní prostory, sklepní kóje a společné 

zázemí. Následující čtyři podlaží slouží jako obytná, kde najdeme jednotlivé byty 

a komunikační prostory. 

Hlavní vstup se nachází ze severní strany objektu a dostáváme se jím přes zádveří do 

komunikačního jádra objektu. Přes tento prostor můžeme pokračovat do všech částí 

objektu, jak horizontálně tak vertikálně. 

Vedlejší vstup se nachází také na severní straně objektu a slouží pro vstup z parkoviště 

do objektu. Na venkovních plochách se nachází parkoviště a klidová zóna. 

 

Typy dispozice v jednotlivých patrech: 

• 1PP =  sklepní kóje, kolárna, technická a spol. místnost 

• 1NP =  2+kk; 3+kk 

• 2NP =  2+kk; 3+kk 

• 3NP =  2+kk; 3+kk 

• 4NP =  5+kk 

 

 

   Navrhované kapacity: 

 

Celková plocha pozemku:    3594 m2 

Zastavěná plocha:     645,4 m2 

Užitná plocha celkem:     2948,6 m2 

Obestavěný prostor:    7615,5 m3 

Počet ubytovaných osob:    38 osob 

Počet bytů:  14 (z toho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace) 

Počet parkovacích stání: 18 (z toho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace) 
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e) Bezbariérové užívání stavby 

- Objekt bude řešen jako bezbariérový dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

- Venkovní chodníky jsou sklonu max. 1:12. Na parkovištích jsou parkovací místa pro 

invalidy min. šířky 3,5 m s mezinárodním symbolem přístupnosti.  

- Na přístupové cestě z veřejného chodníku i z vyhrazených parkovacích míst jsou 

dodrženy parametry pro bezbariérový přístup – stupeň do 20 mm, spád 8,33 % pro 

chodník a 6,25 % pro rampu.  

- Počet vyhrazených parkovacích stání pro imobilní splňuje § 4/2 a jsou vyznačeny 

svislým dopravním značením. 

- Vstup do objektu bude zpřístupněn pomocí přechodu ze zpevněných ploch do 

objektu přes dveře se sníženým prahem (výškový rozdíl do 20 mm). Vstupní dveře 

budou dvoukřídlé šířky 2000 mm s hlavním křídlem 900 mm otvíravé dovnitř. 

- Minimální světlá šířka dveří ve všech společných prostorech objektu 

a bezbariérových bytech bude 900 mm. 

- Všechny dveře ve společných prostorech objektu a bezbariérových bytech musejí 

být opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800–900 mm na opačné straně než jsou 

závěsy. 

- klika bude ve výšce 1000 mm a zámek 950 mm. Prosklení může být realizováno až od 

výšky 400 mm od země. Dveře zasklené níže než 800 mm musí být ve výšce 800 mm 

až 1000 mm a zároveň 1400 mm až 1600 mm kontrastně označeny proti pozadí výrazný 

pruh šířky 50 mm nebo pruh značek o průměru 50 mm vzdálený nejvýše 150 mm jasně 

viditelnými proti pozadí. Před vstupem do objektu bude vybudován volný prostor 

minimálně 1500x1500 mm, který bude mít maximální spád 1:50. 

- Všechny okna ve společných prostorech objektu a bezbariérových bytech musejí mít 

otvírání ve výšce maximálně 1100 mm. 

- Všechny společné prostory splňují minimální požadovanou šířku 1200 mm 

(doporučená 1500 mm) a výškový rozdíl uvnitř menší než 20 mm. 

- Všechny nášlapné vrstvy společných prostor a bezbariérových bytu mají smykové 

tření větší nebo rovno. Pokud se jedná o vrstvy ve spádu je nezbytné dodržet smykové 

tření tg+0,5. 

- Všechny komunikační prostory splňují požadavek na minimální šířku 1500 mm. 

- Výška schodišťových stupňů bude 150 mm. Stupně budou provedeny bez přesahu 

stupnice. Výška schodů do 1.S je 167 mm a do nadzemních podlažích je 167mm. Tyto 

hodnoty jsou vyšší než požadovaných 160 mm, ale nejedná se o veřejně přístupné 

provozy a větší sklon je přípustný. První a poslední stupeň v rameni bude výrazně 

kontrastně materiálově odlišen. Zábradlí na schodišti bude provedeno ve výšce 900 mm 

po obou stranách. Přesahy zábradlí musí být minimálně 150 mm. 

- Výtah bude nejméně jedno madlo ve výšce 900 mm po obvodu výtahu. Dále bude 

navrženo sklápěcí sedátko ve výšce 500 mm o rozměrech hloubky 400 mm a šířky 500 

mm. Všechny ovládací prvky budou umístěny ve výšce 1100 mm osazeny vodorovně. 

Stanice budou směřovat zleva do prava, od nejnižší po nejvyšší patro. Nouzová 

signalizace a otvírání dveří bude provedeno v minimální výšce 900 mm a odsazena od 

rohu 500 mm. Velikost vnitřního prostoru výtahu vyhovuje požadovaným hodnotám 

(1400x1100mm). 

- Vstup do hygienických zařízení v bezbariérových bytech bude proveden dveřmi 

otvíranými ven opatřené zámkem, který lze odjistit zevnitř (Platí požadavky jako u 

ostatních dveří). 

- Záchod bude opatřen dvěma madly – pevným a sklopným. Pevné musí být umístěno 
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ve vzdálenosti 150 mm od zdi a ve výšce 800 mm. Na konci bude zahnuté a pokračovat 

do výšky 1500 mm. Pevné madlo bude přesahovat 200 mm záchodovou mísu. Osa 

záchodové mísy musí být minimálně 450 mm od zdi a sklopné madlo bude umístěno 

300 mm od osy mísy. Výškové osazení záchodové mísy je 460 mm. Sklopné madlo bude 

umístěno ve výšce 800 mm a přesah přes mísu bude činit 100 mm. WC budou opatřeny 

pneumatickým splachováním s ovladačem na stěně ve výšce 1000 mm. Výška držáku 

toaletního papíru bude ve výšce 600-700 mm. 

Osa umyvadla se umísťuje 550 mm od zdi. Výškové osazení horní hrany umyvadla 

bude provedeno ve výšce 800 mm a musí umožnit podjezd osoby na vozíku. Umyvadlo 

musí být opět opatřeno svislým madlem o délce minimálně 500 mm. Umyvadlo bude 

opatřeno stojánkovou pákovou baterií nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla. Horní 

hrana vany bude maximálně ve výšce 500 mm. Odsazení stěny od vany bude provedeno 

v šířce 100 mm. Délka vany bude 1700 mm a šířka 700 mm. V záhlaví vany bude 

provedena plocha pro posazení délky 500 mm. Vanová páková baterie musí být osazena 

na podélné straně vany v dosahu osoby sedící ve vaně. Na podélné stěně u vany bude 

provedeno pevné mádlo délky 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a další svislé 

pevné madlo délky 500 mm umístěné 200 mm od vanové baterie.  

- Samotný byt bude navrhnut dle požadavků majitele na rozmístění nábytku, ale při 

návrhu se předpokládalo jako manévrovací prostor kruh o průměru 1500mm u linky, 

stolu či postele. Všechny další nepopsané prvky musí být umístěny ve výšce 800-1000 

mm. 

- Domovní schránky bezbariérových bytů budou umístěny ve výšce 850 až 1200 mm 

nad podlahou. 

- Sklepní kóje splňují požadavky na minimální rozměr (1850x1500 mm). 

- Ke komunálnímu odpadu bude komunikace šířky 1500 mm s možností vyhození 

odpadu ve výšce 850 mm. 

 

f) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost,  

- Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu pod nosnými stěnami a 

železobetonových pasech pod železobetonovými sloupy a pilíři. Výtahová šachta je 

založena na železobetonové základové desce.  

- Svislé nosné konstrukce 1.PP jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění BEST, ve 

vyšších patrech jsou navržené zděné z keramických cihelných bloků HELUZ, v 1PP pak 

z důvodu potřeby volného prostoru technické místnosti jsou některé nosné zdi 

nahrazeny železobetonovými sloupy a průvlaky.  

- Stropní konstrukce jsou navržené prefa-monolitické ze stropních deskových panelů 

FILIGRÁN, zmonolitněných betonem C20/25. 

- Plochá střecha s opačným pořadím vrstev nám řeší zastřešení objektu. Pro odvod 

bylo použito kombinace vnitřních vpustí a okapního žlabu. Kontaktní zateplení z 

kamenné vaty nám řeší tepelně izolační a akustickou 

problematiku. Vnější povrch je vytvořen z silikonové točené omítky z důvodu menší 

náchylnosti na vlivy zeleně v okolí (pH – zásadité). 

 

g) Stavební fyzika -  vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,  

- Veškeré obalové konstrukce (obvodový a střešní plášť, výplně otvorů) jsou navrženy s 

parametry požadovanými ČSN 730540-2. Navržené konstrukce splňují požadavek na 
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součinitel prostupu tepla Urec,20 stanovený pro nízkoenergetické stavby. Skladby 

konstrukcí a jejich vlastnosti, jsou popsány v části D.1.2  Základní posouzení objektu 

z hlediska stavební fyziky.  

 

h) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu,  

- Na místě stavby jsou dle inženýrsko-geologického průzkumu základové poměry 

jednoduché, vrstvy základových půd jsou uloženy vodorovně, založení není ovlivněno 

přítomností podzemní vody. Dle ČSN 73 1001 jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti 

půdy v základové spáře charakterizovány hodnotou R(dt) = 350 kPa.  

 

i) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků,  

- Objekt v době výstavby ani užívání nemá zásadní vliv na žádnou složku životního 

prostředí. Podrobněji jsou některé skutečnosti blíže popsány v části A-Průvodní zpráva, 

popřípadě B-Souhrnná technická zpráva.  

-  

j) Dopravní řešení,  

- Objekt bude napojen na místní komunikaci na sídlišti Štěpánov novým sjezdem na 

přilehlé parkoviště o kapacitě 18 parkovacích míst, z nichž dvě jsou vyhrazena pro 

parkování vozidel osob s omezenou schopností pohybu. Parkoviště i sjezd je navrženo 

s živičným povrchem. Podrobněji řešeno ve výkresu C-Situace.  

 

k) Hygienické požadavky (ochrana zdraví a pracovní prostředí)  

- Objekt bude využíván pouze pro bydlení. Realizovaná stavba nebude v rozporu 

s principy ochrany zdraví a životního prostředí a během budoucího provozu nebude 

zdrojem škodlivin, vibrací, radiace ani hluku či jiných negativních vlivů na životní 

prostředí a na zdraví osob. Ke stavbě bude použito atestovaných stavebních materiálů 

zpracovaných v souladu s předpisy a schválenými technologickými postupy 

oprávněným a odborně způsobilým zhotovitelem. Dokumenty – atesty, popřípadě 

prohlášení o shodě budou součástí dokumentace. Jsou splněny veškeré hygienické 

požadavky kladené na stavbu bytového domu.  

 

 

Odpady:  

- Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Ty budou tříděny a 

odváženy na řízené skládky. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Pro 

zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma 

s oprávněním pro tuto činnost. Jedná se především o obalové materiály. Seznam odpadů 

je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 – Katalog 

odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. 
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Odpady jednorázové – vznikající během výstavby: 

 

Kód Název odpadu Kat. Způsob nakládání 

08 01 11 Odpadní laky obsahující org. rozp. 
N 

skladování, řízená skládka 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky ředitelné vodou 
O 

skladování, řízená skládka 

08 04 10 Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály 
O 

skladování, řízená skládka 

15 01 01 Papírové lepenkové obaly 
O 

skladování, řízená skládka 

využití (palivo) 

15 01 02 Plastové obaly 
O 

skladování, řízená skládka 

15 01 03 Dřevěné obaly 
O 

skladování, řízená skládka 

využití (palivo) 

15 01 06 Směsné obaly 
O 

skladování, řízená skládka 

15 02 02 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami N 
skladování, řízená skládka 

15 02 03 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

neznečištěné nebezpečnými látkami O 
skladování, řízená skládka 

17 01 01 Beton 
O 

skladování, řízená skládka 

17 01 02 Zlomky tvárnic 
O 

skladování, řízená skládka 

17 02 01 Dřevo (bednění) 
O 

skladování, řízená skládka 

využití (palivo) 

17 02 02 Sklo (obaly) 
O 

skladování, řízená skládka 

17 02 03 Plasty 
O 

skladování, řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu 
O 

skladování, řízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel 
O 

skladování, řízená skládka 

17 04 11 Kabely (neobsahují nebezpečné látky) 
O 

skladování, řízená skládka 

17 05 04 Zemina a kamení(neobsahují nebezpečné látky) 
O 

skládka stavební suti 

17 06 04 Izolační materiály (neobsahují nebezpečné látky) 
O 

skladování, řízená skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
O 

skladování, řízená skládka 



40 
 

 

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno stavebníkem. Původce bude 

dle povinností uvedených v zákoně č.185/2001 odpady zařazovat podle druhů a 

kategorií stanovených v Katalogu odpadů. Vzniklé odpady, které nemůže sám využít 

bude trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, 

zajistí jejich zneškodnění, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, 

zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání 

předloží dokumentaci a bude poskytovat úplné informace související s odpadovým 

hospodářstvím. Odpady vzniklé při provozu a užívání objektu – komunální odpad – 

bude likvidován smluvní firmou. 

 

 

Větrání 

- Větrání objektu bude prováděno v obytných místnostech přirozeně pomocí okenních 

otvorů. Nucené větrání bude použito v hygienické části bytu (toaleta, koupelna) a na 

odtah par v kuchyni. 

 

Vytápění 

- Ústřední vytápění je řešeno jako teplovodní soustava s nuceným oběhem topné vody 

teplotním spádu 50/40°C pro systém podlahového vytápění. 

- Zdrojem tepla je systém CZT, (parním teplovodem) který zjišťuje firma DEZA a.s. 

Valašské Meziříčí. Otopný systém: Nucený oběh otopné vody bude zajištěn oběhovým 

čerpadlem a to samostatně pro jednotlivé topné větve.  

 

Osvětlení 

- Pobytové a komunikační prostory jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorů. 

- Koupelny, WC a sklepní kóje budou osvětleny uměle. 

 

Zásobování vodou 

- Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řádu. Ta pak bude 

- rozvedena pomocí potrubí do všech požadovaných míst. 

 

Odpady 

- Odpady z objektu budou likvidovány následujícím způsobem: 

- splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. 

- komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním základě 

s oprávněnou organizací. 

 

Vibrace, hluk, prašnost 

- Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní pozemky či stavby. 

- Negativní vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním 

režimu 

- pracovní doby a pracovního klidu. Prašnost bude odstraňována pomocí kropení, 

hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a 

charakteru stavby 

- budou tyto negativní vlivy minimální. 
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l) Bezpečnost při užívání stavby  

- Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření 

kromě těch, které vyplývají z účelu užívání stavby. 

- Všechna venkovní zábradlí budou výšky 1000 mm nad daným povrchem. 

 

m) Ochrana zdraví a pracovní prostředí  

- Nejsou požadovány zvláštní požadavky, které by se týkaly ochrany zdraví 

a pracovního prostředí. 

 

n) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření,  

 

 

- Radon  

Radonovým posudkem pozemku byl stanoven nízký radonový index. Jako ochrana proti 

pronikání radonu z podlaží do vnitřních prostor stavby bylo navrženo použití 

hydroizolace 1x Glastek 40 special mineral, která současně zamezuje pronikání radonu 

a splňuje požadavky i na střední radonový index.  

Objekt nevyžaduje speciální ochranu jednotlivých povrchů nebo konstrukcí z hlediska 

jejich ochrany před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  

 

- Povodně  

Navrhovaná stavba neleží v povodňové oblasti, nejsou navržena opatření proti povodni.  

 

- Sesuvy půdy  

Stavba se nevyskytuje v oblasti ohrožené sesuvy půdy.  

 

- Bludné proudy 

Stavba se nevyskytuje v oblasti ohrožené bludnými proudy.  

 

- Hluk 

Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Negativní vlivy, které 

jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu pracovní doby a 

pracovního klidu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy 

minimální. Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací 

chráněno technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových 

konstrukcích. Parametry okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména 

ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze 

stavby ven, nedojde k žádnému negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

- Poddolování  

V oblasti není a v minulosti nebyla provozována důlní činnost.  

 

- Seismicita  

Stavba se nevyskytuje v oblasti se seismickou aktivitou.  
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o) požadavky na požární ochranu konstrukcí  

- V rámci projektu je vypracovaná samostatná zpráva: Požárně bezpečnostní řešení. 

Zhotovitel bude respektovat veškeré podmínky uvedené v požárně bezpečnostním 

řešení stavby. 

- Stavba jako celek je posuzována dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 jako OB2. Požární 

bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování a dle norem a vyhlášek 

souvisejících. 

- Požárně nebezpečný prostor stavby nezasahuje sousední pozemky ani žádné stavby na 

sousedních pozemcích ani jiné stavby na pozemku stavebníka, stavba se nenachází 

v požárně nebezpečném prostoru jiných staveb. 

 

p) Dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

- Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 

Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu. Lze tedy konstatovat, že obecné 

technické požadavky na výstavbu byly splněny. 

 

q) Údaje o požadované jakosti navrhovaných materiálů,  

- Jakost a kvalita požitých materiálů je patrná z technických listů výrobků, které jsou 

- přiloženy jako příloha k technické dokumentaci. 

 

r) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí,  

- Při realizaci je nezbytné provést kontrolu všech zakrývaných konstrukcí, jako 

například správné umístění ocelových výztuží (správná poloha, typ) před vlastní 

betonáží. 

- V projektu nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 

- Stanovení základních prohlídek viz B.9-o) 

 

s) Výpis použitých norem  právních předpisů, 

 

Při zpracování projektové dokumentace byly použity tyto normy: 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

- ČSN 73 0540 – 4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

- ČSN 73 0802 -Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 08018 – Požární bezpečnost staveb – osazení objektu osobami 

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
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akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4201:10/2010 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 169/2013., novela odpadového zákona 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

- Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru 

- Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

2) Výkresová část  

 
- Výkres č. D.1.1.01 – PŮDORYS 1PP 

- Výkres č. D.1.1.02 – PŮDORYS 1NP 

- Výkres č. D.1.1.03 – PŮDORYS 2NP 

- Výkres č. D.1.1.04 – PŮDORYS 3NP 

- Výkres č. D.1.1.05 – PŮDORYS 4NP 

- Výkres č. D.1.1.06 – PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY 

- Výkres č. D.1.1.07 – ŘEZ PODÉLNÝ A-Á 

- Výkres č. D.1.1.08 – ŘEZ PŘÍČNÝ B-B´ 

- Výkres č. D.1.1.09 – ŘEZ PRÍČNÝ C-Ć 

- Výkres č. D.1.1.10 – TECHNICKÉ POHLEDY 

- Výkres č. D.1.1.11 – SCHÉMA PŘÍSTUPU K OBJEKTU 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

1)Technická zpráva  
 

- Podrobný popis navrhovaných prvků a konstrukcí objektu: 

 

Výkopy 

Vzhledem k rozsáhlosti stavebního záměru a svažitosti terénu budou výkopové práce 

poměrně rozsáhlé. Zemní práce zahrnují srovnání terénu pod objektem do roviny, výkopy 

pro základové pasy pod nosnými svislými konstrukcemi, výkopy pro základové pasy 

zajišťující přenesení zatížení ze sloupů do zeminy, výkopy rýh pro položení přípojek a 

konečné terénní úpravy v okolí stavby. Před započetím výkopových prací je nutné 

zaměřit polohu inženýrských sítí v bezprostřední blízkosti pozemku a viditelně ji 

vyznačit. Nesmí dojít k žádnému poškození těchto sítí ani k narušení jejich ochranných 

pásem. Během výkopových prací je potřeba prověřit, jestli se pod parcelou nenachází 

archeologické naleziště. Kromě konečného začištění základové spáry je doporučeno 

provádět výkopové práce strojně, a co nejdříve po dokončení výkopových prací začít 

s betonáží základů. Vytěžená zemina se uskladní na pozemku investora a bude později 

použita k terénním úpravám. Nejdříve se provede sejmutí ornice v tloušťce 200 mm a 

ornice se uskladní odděleně od ostatní vytěžené zeminy.  

Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma bude hloubena do hloubky 1200 mm a bude zajištěna pomocí svahování 

na základě vnitřního úhlu tření zeminy. Stavební rýhy hlubší než 1500 mm budou 

paženy 

z důvodu BOZP. 

Základy 

Výkopy pro základové pásy je potřeba co nejdříve zabetonovat. Základové pasy pod 

jednotlivými svislými konstrukcemi jsou umístěny v různých výškových úrovní a při 

jejich provádění je nutné postupovat dle přílohy D.1.2.01 půdorys základů. Základová 

spára vnitřních nosných stěn se nachází v hloubce 1200 mm, pouze základ pod stěnou 

pod zádveřím je umístěn v hloubce 1600 mm. U napojení na základ nosné stěny je 

navrženo odstupňování základu, které zasahuje do vzdálenosti 700 mm od vnitřního líce 

níže položeného základu.  Pod nenosnými příčkami bude provedeno podbetonování 300 

x 150 mm, a 500x300 v místě uložení schodiště, které bude probíhat zároveň 

s betonováním roznášecí desky.  Základy budou tvořeny pouze prostým betonem C12/15 

- X0, S2, 16/32 mm. V další etapě bude vybetonována i podkladní betonová deska z 

betonu C20/25 - XC3, S3, 16/32, která bude vyztužena KARI sítí  Ø6/100 mm. Při 

betonáži základů se musí provést prostupy pro ležaté rozvody kanalizace a prostupy pro 

přívod přípojek inženýrských sítí.  
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Hydroizolace spodní stavby 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je použito souvrství dvou asfaltových pásů. S pokládkou 

hydroizolačních pásů se může začít až po úplném vyzrání betonu podkladní vrstvy. 

Nejdříve se štětcem nanese za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu 

rozpouštědel, na kterou se po zaschnutí celoplošně nataví SBS modifikovaný asfaltový 

pás s vložkou ze skleněné tkaniny. Na první hydroizolační vrstvu se stejným způsobem 

aplikuje další SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože. 

Asfaltové pásy budou pokládány tak, aby po obvodu podkladní betonové vrstvy zůstal 

přesah nejméně 40 cm. Po zhotovení obvodových svislých nosných konstrukcí 1.NP se 

stejným postupem aplikují hydroizolační pásy také na vnější strany těchto konstrukcí a 

pomocí zmíněného přesahu se jednotlivé části propojí. 

 

Za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu rozpouštědel 

Podklad musí být před aplikací suchý, soudržný, bez plísní, řas, mastnoty a bez ostrých 

výčnělků. Teplota podkladu musí být min. +5°C. Přípravek se na podklad nanáší stříkací 

pistolí, případně štětkou.  

 

SBS modifikovaný asfaltový pás  ve spodní stavbě 

Podklad musí být soudržný, bez ostrých hran a výstupků a nesmí být prašný. Povrch musí 

být opatřen nátěrem na asfaltové bázi. Vlhkost podkladu je max. 6%. Požadovaná teplota 

vzduchu je +5°C - +25°C. Pásy k podkladu celoplošně natavují, jednotlivé vrstvy pásů 

musí mít prostřídány spáry. Překrytí spojů je v podélném spoji min. 8 cm, v čelním spoji 

12 cm. 

 

Nosné zdivo 

Obvodové svislé konstrukce prvního nadzemního podlaží jsou tvořeny dutinovými 

tvarovkami z prostého vibrovaného betonu (tzv. ztracené bednění) o rozměrech 

250×300×250 mm (d x š x v). První řada bude uložena na základovou maltu, další řady 

se na sebe pokládají nasucho. Po vyzdění každé řady se umístí na horní část do žlábků 

vodorovná výztuž, která bude tvořena vždy dvěma ocelovými pruty z oceli B500B o 

průměru 10 mm. Vyzdívají se vždy maximálně čtyři řady betonových tvarovek, do 

kterých se umístí svislá výztuž se stejnými parametry jako u vodorovných prutů. Takto 

připravené bednění se vylije betonovou směsí s pevností C20/25. Je nutné dbát na to, aby 

beton zatekl do všech částí a nevznikaly nikde vzduchové dutiny. Po dokončení zálivky 

se pokračuje v ukládání dalších tvarovek a postup se opakuje až do vyzdění stěny do 

požadované výšky. 

Veškeré svislé nosné konstrukce druhého až čtvrtého nadzemního podlaží a vnitřní nosné 

konstrukce prvního nadzemního podlaží jsou navrženy z broušených keramických bloků 

o rozměrech 247x300x249 (d x š x v) s pevností 15 MPa. První řada cihel bude vyzděna 

na základovou maltu (pevnost > 10 MPa). Další řady cihel se budou vyzdívat na 
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celoplošné lepidlo (pevnost > 10 MPa) určené pro použití s broušenými keramickými 

bloky. Lepidlo se nanáší pouze na ložné spáry, styčné spáry jsou spojeny na pero a drážku. 

Při vyzdívání obvodových konstrukcí je potřeba zamezit vzniku tepelných mostů.  

 

Vápenocementová jádrová omítka pro strojní omítání  

Omítka se smí nanášet pouze na suchý podklad zbavený prachu, mastnoty a jiných 

nečistot, který nesmí být zmrzlý. Cihlový podklad ve vnitřním prostředí se před omítáním 

zkropí vodou. Na hladké betonové povrchy je potřeba aplikovat polymer-cementový 

spojovací můstek a ve vnějším prostředí podklad opatřit cementovým postřikem.  

Omítka bude nanášena omítacím strojem na připravený podklad a následně se stáhne latí. 

Navržená tloušťka omítky je 15 mm, maximální tloušťka jedné vrstvy omítky je 20 mm. 

Doba zrání omítky je 1 den na 1 mm nanášené vrstvy.  

 

Vápenocementová štuková omítka  

Omítka se smí nanášet pouze na suchý podklad zbavený prachu, mastnoty a jiných 

nečistot, který nesmí být zmrzlý. Štuková omítka bude vždy nanášena na podkladní 

jádrovou omítku.  

Suchá omítková směs se vsype do předepsaného množství záměsové vody a rozmíchá 

rychloběžným míchadlem na homogenní hladkou hmotu. Malta se nanáší na podklad 

nerezovým nebo novodurovým hladítkem. Po lehkém zatvrdnutí se povrch stočí filcovým 

nebo pěnovým hladítkem za současného zkrápění vodou. Navržená tloušťka omítky je 5 

mm. Doba zrání omítky je 1 den na 1 mm nanášené vrstvy.  

 

Disperzní otěruvzdorná interiérová barva 

Podklad musí být před aplikací suchý, soudržný, bez plísní, řas, mastnoty a chemicky 

stálý. pH podkladu musí být menší než 8,5. Podkladní vrstva musí mít po celé ploše 

stejnou savost. Teplota hmoty, prostředí i podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po 

aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až 30 °C (doporučeno +10 až +25 °C).  

Nejdříve se nanese napouštěcí nátěr, který bude na podkladu ze štukové omítky tvořen 

barvou zředěnou 0,3 l vody na 1 kg barvy. Při aplikaci na sádrokartonové konstrukce 

bude jako napouštěcí nátěr použit penetrační přípravek určený pro použití na 

sádrokartonové desky. Po zaschnutí napouštěcího nátěru (min 4 hodiny) se nanesou 2 

krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,1 l vody na 1 kg barvy. Doba schnutí každého nátěru 

je minimálně 4 hodiny. V průběhu nanášení i schnutí musí být zajištěno důkladné větrání.   

Před aplikací musí být barva řádně promíchána, samotná aplikace se provádí nanášením 

barvy válečkem na připravený povrch.  
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Flexibilní jednosložková silikátově-disperzní těsnící stěrka  

(použití u stěn s keramickým obkladem v místnostech s vysokou vlhkostí –koupelny, 

sprchy) 

Podklad musí být tvarově stabilní, pevný, čistý, bez prachu a nesoudržných částí, bez 

filmových hmot se separačním účinkem a nesmí být zmrzlý. Nerovnosti a poruchy 

podkladu musí být předem zapraveny vyrovnávací maltou (před aplikací hydroizolační 

stěrky musí být vyrovnávací malta zcela vyzrálá). Podkladní vrstva se před použitím 

hydroizolační stěrky opatří penetračním nátěrem. 

Stěrka se připravuje rovnoměrným vsypáním suché směsi do záměsové vody (0,23 l vody 

na 1 kg suché směsi) za současného míchání pomaluběžným míchadlem až do vzniku 

homogenní hmoty. Připravuje se pouze takové množství, které je možné spotřebovat do 

1 hodiny od namíchání. Na připravený podklad se hmota nanáší ocelovým hladítkem 

s celoplošným pokrytím postupně ve dvou vrstvách (každá tl. 1 mm), mezi kterými musí 

být časový odstup minimálně 12 hodin. Pro překrytí pravoúhlých přechodů podkladu a 

pro opracování kolem prostupů se použije pružná těsnící páska šířky min. 80 mm, která 

se ukládá do první čerstvé stěrkové vrstvy a druhou vrstvou se převrství. Během aplikace 

a 24 hodin po jejím dokončení je nutné materiál chránit od styku s vodou, přímým 

slunečním zářením a mrazem.  

 

Flexibilní cementové lepidlo pro lepení keramických obkladových prvků 

(použití u stěn s keramickým obkladem v místnostech s nízkou vlhkostí – WC, úklidové 

místnosti) 

Podklad musí být nosný, čistý, vyzrálý, rovný, pevný, zbavený prachu, mastnot a jiných 

nečistot a nesmí být zmrzlý.  

Lepidlo se připravuje rovnoměrným vsypáním suché směsi do záměsové vody (0,26 – 

0,30 l vody na 1 kg suché směsi) za současného míchání rychloběžným míchadlem až do 

vzniku hladké jednolité hmoty. Ta se nechá 5 minut odležet a směs se znova krátce 

promíchá. Lepidlo se nanáší na podklad zubovým hladítkem tak, aby hladítko svíralo s 

podkladem úhel 60-70 °C. Na takto připravený podklad se pokládá obklad maximálně po 

dobu zpracovatelnosti (cca 3 hodiny). Při lepení velkoformátové dlažby nebo na nerovný 

podklad se lepidlo nanese rovnou stranou hladítka v tenké vrstvě na její rubovou stranu.  

Spárování obkladu se může provádět u svislých konstrukcí nejdříve po 24 hodinách a u 

dlažby po 48 – 52 hodinách. Plná zatížitelnost je možná po 7 dnech. 

 

Keramické obklady stěn 

Keramický obklad bude proveden ve všech místnostech s WC, umývárnách, koupelnách 

a za kuchyňskou linkou. Výška obkladů v koupelně je 2100 mm, na WC 1800 mm, a 

v kuchyni 600 mm se zakládací výškou 900 mm. Pro obložení stěn je navržen keramický 

obklad RAKO Rock. Výběr zoru a barevného provedení se upřesní později dle požadavků 

investora.  
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Překlady 

V obvodových stěnách tvořených ztraceným bedněním budou použity betonové nosné 

překlady s průřezem 98×190 mm. V obvodových svislých konstrukcích tvořených 

keramickými tvárnicemi jsou navrženy keramické nosné překlady o rozměrech 

70×238 mm, dodávané výrobcem zdícího materiálu. Podrobný popis jednotlivých 

překladů a jejich délek, včetně umístění případné tepelné izolace EPS je uvedeno ve 

výkresech jednotlivých podlaží. Při osazování překladů je třeba dbát především na 

dostatečné uložení a správnou orientaci překladu. Používané prvky nesmí být žádným 

způsobem porušeny.  

 

Stropy 

Nad všemi podlažími je navržena stropní konstrukce z prefa-monolitických panelů 

filigrán, zalitých betonem C20/25 XC1, S3,  výšky 250 mm. Panely mohou být ukládány 

pouze na zdivo, je však nutné podepřít panel před betonáží na dvou místech, vždy v 1/3 

rozpětí stropního panelu. Před samotným uložením panelu se pod něj vloží 

polypropylenová podložka tloušťky 5 mm. Minimální uložení na zdivo je 100 mm a 

nesmí být za žádných okolností zmenšeno. Předpjaté panely mají základní šířku 1990 mm 

a skladebnou šířku 2000 mm, spára mezi panely je tedy 10 mm. V případě panelů, jejichž 

šířka bude odřezáním snížena je nutné z odřezané strany vytvořit spáru šířky minimálně 

50 mm, do které bude umístěn jeden prut betonářské výztuže B500B o průměru 10 mm. 

Po uložení panelů na jejich místo se provede z dřevěných prken nebo dřevotřískových 

desek opatřených odbedňujícím přípravkem bednění tak, aby mohly být betonem vylita 

betonová spřažená deska, která vznikla nad nosnými stropními panely. Nakonec se do 

vytvořeného bednění nalije beton o pevnosti C20/25 a případné spáry mezi jednotlivými 

panely se zalijí zálivkovou maltou, čímž bude stropní konstrukce dokončena. Další práce 

mohou probíhat až po úplném zatvrdnutí betonové směsi. Podepření stropní konstrukce 

se může odstranit až v době, kdy dosáhne stropní deska 70% své navrhované pevnosti. 

 

Nenosné zdivo 

Svislé nenosné konstrukce ve všech podlažích jsou navrženy z broušených keramických 

bloků o rozměrech 247x140x249 (d x š x v) s pevností 10 MPa. První řada cihel bude 

vyzděna na základovou maltu (pevnost > 10 MPa). Další řady cihel se budou vyzdívat na 

celoplošné lepidlo (pevnost > 10 MPa) určené pro použití s broušenými keramickými 

bloky. Lepidlo se nanáší pouze na ložné spáry, styčné spáry jsou spojeny na pero a drážku. 

 

Nosný rošt instalační předstěny 

Nejdříve budou upevněny vodorovné profily UW50 tl. 0,6 mm (50x50 mm), které se 

kotví k podlaze šrouby M8x55 mm do rozpěrných hmoždinek M8x65 mm určených pro 

kotvení do betonu. Ke stropu budou profily kotveny šrouby M8x55 mm a nerezových 

kotev určených pro kotvení do dutinových stropních panelů M8x65 mm. Dále se osadí 
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svislé profily CW50 tl. 0,6 mm (50x50 mm), které jsou volně vloženy do vodorovných 

UW profilů v osové vzdálenosti maximálně 625 mm. Profily CW50 a UW50 se navzájem 

napevno nespojují a budou vzájemně spojeny až prostřednictvím desek opláštění.  

V místech svislých CW profilů se do zdiva pomocí šroubů M8x55 mm a rozpěrných 

hmoždinek M8x65 mm upevní další CW profil délky cca 20-30 cm. Tyto profily kotvené 

do zdiva budou se svislým roštem instalační předstěny ve vodorovném směru vzájemně 

spojeny pomocí dořezů ze sádrokartonových desek přišroubovaných samořeznými vruty.  

Při umístění zařizovacích předmětů budou použity systémy pro závěsná WC a umyvadla, 

která budou kotvena do svislých CW profilů.  

Bude zhotoven revizní otvor, který bude umístěn 1200 mm nad podlahou. Rám revizních 

dvířek je zhotoven z profilů CW50 a výplň je ze dvou vrstev impregnovaných 

sádrokartonových desek značky RIGIPS. Obdobným způsobem budou provedeny 

sádrokartonové podhledy, viz dále. 

 

Podhledy 

Sádrokartonové podhledy jsou montovány dle pokynů výrobce na systémové kovové 

profily z pozinkovaného plechu připevněné ke stropní betonové desce (maximální 

průhyb roštu mezi závěsy 3 mm – přičíst zatížení rozvody). Povrch bandážován, 

zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem na sádrokarton: 1x základní nátěr (ředěný), 

2x vrchní nátěr (emulze). Desky upevněny tak, aby povrch byl rovný bez prohnutí a 

změny roviny. Hlavy šroubů zapuštěny. Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny 

povrchy, kde musí být aplikována páska, použít těsnící hmotu. Po vyplnění a zakrytí 

všech spár a otvorů (prohlubně po šroubech) jsou tyto překryty páskou a zatmeleny do 

ztracena, aby vznikl zarovnaný hladký bezešvý povrch. Spárovací tmel systémový.  

V podhledech musí být zajištěn přístup nad podhled k technologickým zařízením, 

skrytým servisním místům, uzávěrům rozvodů apod., které vyžadují servis. U SDK 

podhledu budou osazena revizní dvířka. Tato budou provedena jako systémová. Viditelné 

části rámů v materiálu přírodní hliník.  

 

Penetrační přípravek pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti podkladů 

Podklad musí být dostatečně vyzrálý, suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, bez 

mastných hmot se separačním účinkem a nesmí být zmrzlý.  

Prostředek se aplikuje neředěný pomocí válečku. 

 

Keramické obklady příček 

Keramický obklad bude proveden ve všech místnostech s WC, umývárnách, koupelnách 

a za kuchyňskou linkou. Výška obkladů kromě kuchyně je 2100 a 1800 mm. Pro obložení 

stěn je navržen keramický obklad RAKO Trend. Výběr zoru a barevného provedení se 

upřesní později dle požadavků investora.  
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Podkladní vrstvy podlah 

Podlaha se začne provádět až po dokončení všech rozvodů ve stěně, omítek a maleb. 

Podkladní vrstvou v podlahách je litý anhydritový potěr se samonivelační schopností o 

pevnosti nejméně 30 MPa. Tloušťka podkladní vrstvy se liší podle druhu nášlapné vrstvy 

a pohybuje se v rozmezí 50-60  mm. Pokud se vrstva z litého potěru nachází nad tepelně 

izolační vrstvou z pěnového polystyrenu nebo skleněné vaty, je vždy nutné oddělit tyto 

materiály separační PE fólií, aby záměsová voda z cementové směsi neznehodnotila 

jejich tepelně izolační vlastnosti.  

Minimální teplota vzduchu je +5°C, zároveň musí být stavba dobře zabezpečena proti 

průvanu. Podklad musí být dostatečně únosný a rovnoměrně stlačitelný. anhydritový 

potěr bude dodán v autodomíchávači a dále transportován čerpadly. 

Výsledný povrch musí být rovný, s tolerancí ±3 mm na 2 m lati. 

 

Akrylátové lepidlo na bázi syntetické pryskyřičné disperze 

Podklad musí být pevný, rozměrově stálý, bez prachu, zbytků oleje a tuku. Teplota 

podkladu je min. +15°C. Čekací doba je 20-90 minut, doba zpracovatelnosti 2 hodiny a 

doba schnutí 24 hodin. Konečné pevnosti je dosaženo po 72 hodinách. 

 

Spojovací můstek pro zvýšení adheze cementových podkladů 

Podklad musí být suchý, nosný, tvrdý, vyzrálý, objemově stálý, zbavený prachu a 

mastnoty a nesmí být zmrzlý. Doporučená minimální teplota je +5°C. Suchá směs se 

vsype do záměsové vody v poměru 0,38l vody / 1 kg suché směsi a rozmíchá 

rychloběžným míchadlem. Na podklad se nanáší válečkem nebo štětcem. Následná 

aplikace materiálů na hotový nátěr je možná po 24 hodinách. 

 

Podlaha z keramické dlažby 

Keramická dlažba se provádí až po dokončení obkladu stěn, zároveň ale před osazením 

obložkových zárubní. Navržena je keramická dlažba RAKO Trend (59,8 x 59,8 cm). Je 

důležité přesně osadit dilatační, okrajové a přechodové lišty. V místnostech, kde není 

keramický obklad stěny bude proveden keramický sokl vysoký 100 mm pro snadnější 

údržbu.  

 

Schodiště 

V objektu se nachází jedno interiérové schodiště. Konstrukčně je schodiště navrženo jako 

prefabrikované železobetonové deskové, se dvěma schodišťovými rameny. Provedeno 

bude s tloušťkou desky 180 mm z betonu C20/25 - XC3, S3, 16/32 vyztuženého 

betonářskou ocelí B500B. Mezipodesta je podepřena podezdívkou z keramických tvárnic 

HELUZ AKU 30 MK, tl. 300 mm s pevností 15 MPa a bude osazena do akustických boxů 
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HALFEN kvůli přerušení šíření vibrací vzniklých při provozu objektu. Obě schodišťové 

ramena budou po obou stranách oddělena od steny výtahové šachty akustickým 

dilatačním páskem HALFEN tl. 25 mm. Šířka schodišťového ramene činí 1125 mm, šířka 

mezipodesty 1350 mm. Schodišťová ramena jsou symetrická, v každém je 9 schodů o 

rozměrech 300 x 166,67 (b x h). Celková konstrukční výška, kterou schodiště překonává 

je 3000 mm. Stupnice i podstupnice schodišťových stupňů jsou opatřeny keramickým 

obkladem. Na vnější straně obou schodišťových ramen bude umístěno madlo 

z nerezových profilů ve výšce 900 mm. Schodiště je navrženo dle ČSN 73 41 30. 

 

Hydroizolace střešního pláště 

Hydroizolační vrstva střešního pláště je navržena jako vrstva PVC-P folie 

FATRAFOL810. Součástí návrhu střechy bude dodavatelská dokumentace, která bude 

obsahovat kromě standardních výkresů také kladečský plán střechy a statický návrh 

kotvení střešního souvrství. Střešní konstrukce bude tvořena jako jednoplášťová plochá 

střecha klasického pořadí. Hydroizolační vrstva je tvořena z PVC -Po tloušťce 1,8mm. 

Celou skladbu mechanicky kotvenou v přesazích PVC-P (viz. výkresy), odděleného od 

tepelné izolace separační vrstvou z geotextílie 300g/m2 z důvodu chemické reakce mezi 

materiály. Tepelná izolace z polystyrenu je ve dvou vrstvách (tloušťka horní vrstvy je 

150 mm a dolní vrstvy 50-200 mm), spojených ve vodorovném směru na sraz a ve 

svislém směru na sraz. Spádová vrstva bude tvořena z polystyrénových klínů ve sklonu 

2,5%. Parozábrana je tvořena z jednoho modifikovaného asfaltového SBS izolačního 

pásu (DEKTRADE GLASTEK 40 MINERAL), 

který je natavena na stropní desku opatřená penetračním asfaltovým nátěrem. Střešní 

vpusti budou plastové profilové vpusti s nakašírovaným mPVC límcem a vytápěcí 

spirálou. V místě vpustí je snížena horní deska teplená izolace ze 160mm na 140mm do 

vzdálenosti 500mm okolo vpusti. Konkrétně navržené skladby střešního pláště jsou v 

dokumentu SKLADBY KONSTRUKCÍ. Střecha je plochá jednoplášťová se sklonem 

2,5% Pokládky jednotlivých vrstev střechy a způsob provedení hydroizolací, prostupů, 

dilatací atd. jsou provedeny dle doporučených technologických postupů a detailů 

výrobce, resp. dodavatele daného typu hydroizolace v závislosti na její poloze v 

souvrství skladby střechy a dále v souladu s příslušnými ČSN. Pro jednotlivé vrstvy 

střech jsou použity předepsané doplňkové typové výrobky. Do dodávky střech je nutné 

zohlednit i materiál a nutné úkony na zajištění a ochranu jednotlivých vrstev a prvků 

střechy v průběhu výstavby vyvolaných postupem výstavby, technologickými 

přestávkami, nepříznivými povětrnostními podmínkami atd. (např. provizorní ochrana 

jednotlivých vrstev, provizorní kotvení vrstev, pomocné konstrukce pro montáž, …).  

Navržené skladby střech splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu 

tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 

hodnotami – viz příloha stavební fyzika. Pokládání FATRAFOLU 810 na stavbách 

mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy. FATRAFOL 

810 se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v Konstrukčním a 

technologickém předpisu výrobce platném v době provádění hydroizolace. V ploše a 

v místech přechodů musí být fólie vhodným způsobem upevněna ke stabilní části 

střešního pláště pomocí speciálních kotvících prvků. Způsob kotvení musí být navržen 

tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým změnám a sání větru. Stabilizace je 
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hydroizolace je řešeno přitížením vrstvou okrasného praného říčního kačírku F16/32. 

Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem 

(jednostopý svar). Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -5 °C. 

Hydroizolační vrstvu střechy je nutné vytáhnout i podél atiky, aby nedocházelo 

k zatékání vody do konstrukce, viz výkres D.1.2.08 DETAIL B – ATIKA 

 

 

Tepelná izolace 

Zateplení obvodových stěn je řešeno kontaktním zateplovacím systémem s deskami 

z pěnového polystyrenu s grafitem ISOVER GREYWALL tloušťky 160  mm. Jedná se o 

desky, které se k podkladu lepí a mechanicky kotví pomocí talířových hmoždinek. 

V místě budoucího obkladu fasády musí být použity talířové hmoždinky s kovovým nebo 

kombinovaným trnem, u ostatních ploch fasády se použijí hmoždinky s plastovým trnem. 

Pro zateplení podlahy na terénu je navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu 

BACHL EPS 150 S. Tloušťka tepelné izolace se je v jednotlivých místnostech různá, 

konkrétně je uvedena v příloze „výpis skladeb konstrukcí“ přiložené ve složce č.2. 

Zateplení ploché střechy je řešeno deskami EPS 150 S. Spodní vrstva se lepí na podkladní 

spádovou vrstvu z perlitbetonu asfaltovým lepidlem DENBIT Styro LT a tvoří ji izolační 

desky EPS 150 S tloušťky 150 mm. Na ně se stejným postupem umístí druhá vrstva 

tepelné izolace ve formě spádových klínů EPS 150 S, tloušťky 50-250 mm. Jako tepelná 

a zvuková izolace podlahy v 2.NP bude použita izolace z minerálních kamenných vláken 

ROCKWOOL STEPROCK ND tloušťky 30 mm. 

 

Vstupní dveře  

Vstupní dveře budou plastové, šestikomorové, případně částečně zaskleny izolačním 

trojsklem. Jedná se o typ dveří KOMFORT PREMIUM EVO od výrobce VEKRA. 

Kování je navrženo jako bezpečnostní tříbodové, zajištěné výrobcem SIEGENIA. Dveře 

jsou z plastových profilů s přerušeným tepelným mostem s dvojitým těsněním, částečně 

prosklené. Součinitel prostupu tepla Uw dle výpisu. Prosklení izolačním sklem 

bezpečnostním (proti poranění osob při rozbití a proti mechanickému proražení).  

Kování a zárubně jsou systémové – součást dodávky dveří.  

Řešeno podrobně v příslušném výpise dveří. Vstup bude snadno vizuálně rozeznatelný 

vůči okolí. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, 

budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí; zejména budou mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo 

pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně 

viditelnými oproti pozadí, viz požadavky na bezpečnost při užívání stavby. 

Podrobný popis a schéma dveří je uveden v příloze „výpis skladeb konstrukcí“, která se 

nachází ve složce č.3. 
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Okna  

Všechny okna jsou navrženy jako plastová, šestikomorová, s izolačním trojsklem značky 

VEKRA PREMIUM EVO. Okno se ovládá třípólovou klikou s možností mikroventilace. 

Kotvení okna se provede pomocí kotevních plechů, uchycených ke konstrukci stěny 

turbošrouby. Spára mezi oknem a zdivem bude vyplněna montážní pěnou. 

Výška podkladního profilu bude navržena dodavatelem oken po přesném zaměření 

tvaru parapetu okna a musí umožnit zateplení vnějšího parapetu izolantem tl. min. 40 

mm. Šířka rámu musí umožnit zateplení ostění, nadpraží a parapetu TI tl. min. 40 mm.  

Vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou. Zvenku bude 

tepelný izolant tl. min. 40 mm doražen na rám přes komprimační pásku, která je 

součástí začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován.  

Vnější styk rámu okna s ostěním a nadpražím se ošetří ochrannou difúzní páskou.  

Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů.  

Kotvení výplní bude probíhat na základě předpisu výrobce. 

Podrobný popis a schéma jednotlivých oken je uveden v příloze „výpis skladeb 

konstrukcí“, která se nachází ve složce č.3. 

Vnitřní dveře 

Podrobný popis a schéma jednotlivých dveří je uveden v příloze „výpis skladeb 

konstrukcí“, která se nachází ve složce č 3. 

Zámečnické a klempířské výrobky 

Specifikace jednotlivých výrobků viz příloha výpis prvků „výpis skladeb konstrukcí“, 

která se nachází ve složce č.3. 

Akustická izolace 

Akustická izolace podlah je navržena izolace z minerálních vláken STEPROCK ND 

ROCKWOOL. Posouzení neprozvučnosti konstrukcí je řešeno v samostatné příloze 

(složka č.6 – Stavební fyzika) 

Výtahy 

V objektu bude použit osobní, lanový výtah bez strojovny SCHINDLER 3300, max pro 

6 osob. Nosnost až 675 kg. Rozměr dveří 900x2000 mm. 

Protipožární izolace 

Řešeno v samostatné příloze, viz složka č.5 – technická zpráva požární ochrany. 

 

 

2) Výkresová část  
 

- D.1.2.01 Půdorys základů     

- D.1.2.02 Strop nad 1.PP       
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- D.1.2.03 Strop nad 1.NP    

- D.1.2.04 Strop nad 2.NP    

- D.1.2.05 Strop nad 3.NP    

- D.1.2.06 Strop nad 4.NP    

- D.1.2.07 Detail A – Střešní vtok      

- D.1.2.08 Detail B – Atika    

- D.1.2.09 Detail C – Lodžie    

- D.1.2.10 Detail D – Terasa - vstup   

- D.1.2.11 Detail E – Terasa - ukončení    

- D.1.2.12 Detail F – Základ pod obvodovou zdí   

- D.1.2.13 Detail G – Konstrukční detaily okna 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Viz samostatnou technickou zprávu - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

 

 

 

Tepelná technika, osvětlení, oslunění a akustika 
 

Obytné místnosti jsou dispozičně umístění u fasády, aby bylo zajištěno denní osvětlení a 

proslunění těchto místností. Většina obytných místností je orientována na jih, východ a 

západ. Odstupy od okolních objektu jsou dostatečné z hlediska případného zastínění. 

Řešení a posouzení fyzikálních požadavků je patrné z posudku, který je součástí této 

dokumentace. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování projektu novostavby bytového domu s 

čtrnácti samostatnými bytovými jednotkami.  

Novostavba je umístěná na reálných, dosud nezastavěných parcelách v části města, kde 

se předpokládá další výstavba.  Navržený bytový dům je částečně podsklepený, se 

čtyřmi nadzemními podlažími a s plochou střechou. Projekt je zpracován jako 

dokumentace pro provedení stavby Bytového domu ve Valašském Meziříčí.  Navržená 

stavba vyhovuje platným ustanovením a zákonům a je navržena dle českých 

technických norem. Při návrhu byla nejdříve zpracována architektonická studie, ze které 

vychází i konečné řešení. Práce dále obsahuje architektonicko-stavební dokumentaci, 

stavebně konstrukční řešení a 6 detailů. Objekt je posouzen z hlediska tepelné techniky i 

akustiky a je na něj vypracován štítek energetické náročnosti budov, kde je budova 

zařazena do třídy B – úsporná. Vypracováno je také požárně bezpečnostní posouzení, 

obsahující požadavky na jednotlivé konstrukce. Jednotlivé části projektu jsou umístěny 

v přílohách této práce, součástí je také dokumentace, která zhodnocuje tepelně 

technické a akustické parametry navržené stavby.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

NP   nadzemní podlaží  

ŽB   železobeton  

XPS   extrudovaný polystyren 

EPS   expandovaný polystyren  

PD  projektová dokumentace 

DPS  dokumentace provedení stavby 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

1.PP  první podzemní podlaží 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

3.NP  třetí nadzemní podlaží 

4.NP  čtvrté nadzemní podlaží 

SO  stavební objekt 

TZB   technické zařízení budov 

ZTI  zdravotně technické instalace 

ŽB  železobeton 

HI   hydroizolace  

TI   tepelná izolace  

CZT                centrální zásobování teplem 

UP   upravený terén  

PT   původní terén  

NTL  nízkotlaký 

NN  nízké napětí 

PUR  polyuretan 

PE  polyethylen  

HUP   hlavní uzávěr plynu  

KV  konstrukční výška 

SV  světlá výška 

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

PÚ  požární úsek 

ČSN   česká národní norma  

DN   jmenovitá světlost  

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém 

EIA  Enviromental Impact Assesment 

ZPF  zemědělský půdní fond 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

R.Š.   rozvinutá šířka 

B.p.v.   Balt po vyrovnání  
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m.n.m   metrů nad mořem  

tl.   tloušťka  

hl.   hloubka 

dl.  délka 

celk.  celková 

např.  například 

min.  minimálně / minimální 

max.  maximálně / maximální 

tab.   tabulka 

č.   číslo  

sb.   sbírky  

č.p.   číslo popisné  

p.č.   parcelní číslo  

k.ú.  katastrální území 

ks   počet kusů  

Ø   průměr  

λ   součinitel tepelné vodivosti  

U   součinitel prostupu tepla  

R   tepelný odpor  

Rsi   teplený odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  

µ   faktor difúzního odporu  

Mc,a   roční množství zkondenzované vodní páry  

Mev,a   roční množství vypařené vodní páry  

Mc,N   normová hodnota ročního množství zkondenzované vodní páry  

θi    návrhová vnitřní teplota  

θe  návrhová vnější teplota  

Uem   průměrný součinitel tepelného odporu  

Uem,rq   požadovaná hodnota průměrného součinitele tepelného odporu  

Uem,rc   doporučená hodnota průměrného součinitele tepelného odporu 

φi   vlhkost v interiéru fRsi teplotní faktor HT měrná ztráta prostupem tepla 

Rdt   tabulková výpočtová únosnost zeminy  

pv   výpočtové požární zatížení  
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