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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy odborných firem a odborná 

literatura; (3) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška 

č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další související vyhlášky, (8) Platné normy ČSN, EN 

a ISO; (9) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace třípodlažního bytového domu 

s plochou střechou v mírně svažitém terénu. Výstupy budou zpracovány v rozsahu nutném pro 

potenciální provedení navrhované stavby. 

Cíle: Vyřešení dispozice budovy, návrh vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků a návrh osazení budovy do terénu 

s přihlédnutím k okolní zástavbě. Práce bude zpracována v souladu s platnou legislativou, 

zejména s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 405/2017 Sb. Práce bude 

obsahovat tyto části definované vyhláškou: A, B, C, D.1.1 a D.1.3. Dále bude práce obsahovat: 

studie, předběžné návrhy dispozičního řešení budovy a přílohovou část, ve které budou 

doloženy předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou 

vizualizaci budovy. Výkresová část bude v souladu s uvedenou vyhláškou obsahovat výkresy: 

situací, základů, půdorysů všech podlaží, sestavy dílců stropních konstrukcí, konstrukce 

zastřešení, svislých řezů, technických pohledů a alespoň pět konstrukčních detailů. Součástí 

dokumentace bude i stavebně fyzikální posouzení budovy a vybraných detailů v rozsahu 

odpovídajícímu znalostem studenta BSP, případně další specializované části, zadané 

v průběhu práce vedoucím. Výsledky práce budou shrnuty na posteru formátu B1. 

Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011, jejími dodatky 

a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 

A4 opatřených popisovým polem na čelní a obsahem na vnitřní straně každé složky. Všechny 

části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textových a grafických (CAD) editorech. 

Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 

i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 

a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 

č. 405/2017 Sb. a j) "Závěr". Poster formátu B1 bude k práci přiložen v digitální podobě na 

CD nebo jiném záznamovém médiu. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 
Ing. Karel Struhala 

Vedoucí bakalářské práce  
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Tato bakalářská práce řeší projekt bytového domu v katastrálním území 

Přibyslav, ve stejnojmenném městě na parcele č. 318, která je mírně svažitá 

severním směrem. Bytový dům je nepodsklepený o třech nadzemních 

podlažích. Je navržen jako zděný ze systému Porotherm. Celý je zateplený 

izolačními deskami z expandovaného polystyrenu. Stropní konstrukci ve 

všech patrech tvoří prefabrikované stropní panely. Střecha je nepochozí, 

vegetační - povrch tvoří travní koberec.  

Bytový dům, bakalářská práce, zděný systém, kontaktní zateplení, zelená 

střecha 

This bachelor project describes design of an apartment building on the plot 

no. 318 in the cadastral area Přibyslav. The plot is sloped to the North. The 

building has three above-ground floors. It is designed as a masonry 

(Porotherm system) building. The envelope is insulated with expanded 

polystyrene panels. Floor structures are designed as pre-stressed concrete 

panels. The building has flat green roof with semi-intensive vegetation. 

Apartment house, bachelor project, masonry, ETICS, green roof 
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Jana Medová Bytový dům. Brno, 2019. 49 s., !!YY!! s. příl. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Karel Struhala  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem 

Bytový dům je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Havlíčkově Brodě dne 20. 4. 2019  

   Jana Medová 
autor práce  
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V Havlíčkově Brodě dne 20. 4. 2019  

   Jana Medová 
autor práce  



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce, panu Ing. Karlu 

Struhalovi, za velkou trpělivost, připomínky a cenné rady, které mi pomohli 

k vypracování. Další poděkování patří celé rodině, která mne celou dobu 

podporovala a umožnila mi vystudovat tuto školu. Poslední díky patří za 

trpělivost a podporu mému příteli. 

Děkuji. 

 

 



8 

 

Obsah 
ÚVOD ......................................................................................................................... 13 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................ 14 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ...................................................................................... 14 

A. 1. 1. ÚDAJE O STAVBĚ ...................................................................................... 14 

A) NÁZEV STAVBY .............................................................................................. 14 

B) MÍSTO STAVBY .............................................................................................. 14 

C) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .................................................. 14 

A. 1. 2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ......................................................................... 14 

A. 1. 3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .................... 14 

A) VYPRACOVALA ........................................................................................... 14 

B) HLAVNÍ PROJEKTANT ................................................................................ 14 

A. 2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ ................................................................................................................ 15 

A. 3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .............................................................. 15 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.................................................................... 16 

B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY ...................................................................................... 16 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území ......................................................... 16 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci ..................................................................................................... 16 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území ....................................................................... 16 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů ............. 16 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. .............. 16 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů ....................................... 16 

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

 ............................................................................................................................. 16 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území .............................................................................. 17 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ...................................... 17 



9 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa ................. 17 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě ........................................................................................ 17 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

 ............................................................................................................................. 17 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí ............................................................................................................... 18 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo ............................................................ 18 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ................................................................................... 18 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání..................................... 18 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 

jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí .......................................................................................................... 18 

b) účel užívání stavby ....................................................................................... 18 

c) trvalá nebo dočasná stavba ........................................................................ 18 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby ........................................................................... 18 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů ................................... 19 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů ...................................... 19 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. .............. 19 

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. ...................... 19 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy ................................................................................................ 21 

j) orientační náklady stavby ............................................................................ 21 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ....................................... 21 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení........ 21 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení .................................................................................................. 21 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby......................................... 22 



10 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ..................................................................... 22 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby .................................................................. 22 

B.2.6 Základní charakteristika objektů .............................................................. 23 

a) stavební řešení ............................................................................................. 23 

b) konstrukční a materiálové řešení .............................................................. 23 

c) mechanická odolnost a stabilita. ................................................................ 25 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ....... 25 

a) technické řešení ........................................................................................... 25 

b) výčet technických a technologických zařízení. ......................................... 26 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ................................................. 26 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana .......................................................... 26 

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

komunální prostředí ............................................................................................ 26 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, 

hluk, prašnost apod. ........................................................................................ 26 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 27 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží ............................................ 27 

b) ochrana před bludnými proudy ................................................................. 27 

c) ochrana před technickou seizmicitou ....................................................... 27 

d) ochrana před hlukem .................................................................................. 27 

e) protipovodňová opatření ............................................................................ 27 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. ......................... 27 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .......................................................... 28 

a) napojovací místa technické infrastruktury, .............................................. 28 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. .................................... 28 

B.4 Dopravní řešení ................................................................................................. 28 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace, ................................................................................................. 28 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,............................. 28 

c) doprava v klidu, ............................................................................................ 28 

d) pěší a cyklistické stezky. .............................................................................. 28 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ......................................... 28 

a) terénní úpravy .............................................................................................. 28 



11 

 

b) použité vegetační prvky, ............................................................................. 29 

c) biotechnická opatření. ................................................................................. 29 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ............................... 29 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda .............. 29 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině apod. ..................................................................................................... 31 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 .................................... 31 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem .............................................. 31 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno ........ 31 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. ................................... 32 

B.7 Ochrana obyvatelstva ....................................................................................... 32 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................ 32 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění .......... 32 

b) odvodnění staveniště .................................................................................. 32 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 32 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ................................. 33 

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

kácení dřevin ..................................................................................................... 33 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště ................................. 33 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy ............................................... 33 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace .................................................................................. 33 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, ...... 33 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě .................................................. 33 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ................ 34 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, ............ 34 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, .............................................. 35 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod., ................................................................................................. 35 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ............................................... 35 



12 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení ................................................................... 35 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY .......................................................................................... 36 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  .......... 37 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu .............................. 37 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení .............................................................. 37 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje ........................................... 37 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby ........................................................................... 37 

c) Celkové provozní řešení a technologie výroby ........................................ 38 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení .................................................................... 38 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ................................................................... 40 

D.1.4 Technika prostředí staveb ........................................................................ 40 

a) Tepelná technika, osvětlení, oslunění a akustika .................................... 40 

b) Zdravotně technické instalace, plynová odběrná místa, 

vzduchotechnika a vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá 

elektrotechnika, elektrotechnické komunikace a další. .............................. 40 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ........................... 42 

ZÁVĚR ......................................................................................................................... 42 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 43 

Zákony.................................................................................................................... 43 

Vyhlášky ................................................................................................................. 43 

Nařízení vlády ....................................................................................................... 43 

Literarura ............................................................................................................... 44 

Webové stránky .................................................................................................... 45 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ........................................................ 46 

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ................................................................................ 49 

 

  



13 

 

 

Bakalářská práce se zabývá novostavbou bytového domu na jižním 

okraji města Přibyslav na parcele číslo 318 v ulici Nezvalova. Terén je mírně 

svažitý severním směrem. Technická a dopravní infrastruktura se nachází 

z jižní strany.  

 Bytový dům je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený o třech 

nadzemním podlaží. Jeho půdorysný tvar je složen tří na sebe navazujících 

obdélníků o různé délce jedné. Konstrukčně se jedná o zděný stěnový 

systém, navržený ze systému Porotherm, doplněný kontaktním zateplovacím 

systémem podle zásad ETICS. Vnitřní nosné i nenosné zdivo, bude také ze 

systému Porotherm. Objekt je založený na betonových základových pasech. 

Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných stropních panelů Spiroll 

o tl. 200 mm. Střecha bude plochá jednoplášťová s vrchní vrstvou vytvořenou 

z rozchodníkových rohoží. 

 V bytovém domu se nachází 8 bytových jednotek pro celkový počet 22 

uživatelů. Dispoziční řešení vychází z platných norem a předpisů. 

 Práce je rozdělena na hlavní textovou část a přílohy, které obsahují 

studijní a přípravné práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, 

stavebně-konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby a výpočty 

stavební fyziky. 
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 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PŘIBYSLAV 

 PARCELNÍ ČÍSLO:  318 

 Předmětem dokumentace je nová stavba určená k trvalému využívání, 

pro bydlení v bytových jednotkách. 

 

 Město Přibyslav 

 Bechyňovo náměstí 1 

 Přibyslav 582 22 

 

 Jana Medová 

 Mendlova Ves 180 

 580 01 Havlíčkův Brod 

 

 Jana Medová 

 Mendlova Ves 180 

 580 01 Havlíčkův Brod 
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• SO01 – BYTOVÝ DŮM 

• SO02 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

• SO03 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

• SO04 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

• SO05 – ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 

• SO06 – PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 

• SO07 – ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ A POJÍZDNÉ PLOCHY 

• SO08 – SADOVÉ ÚPRAVY A ZATRAVNĚNÍ 

 

• geodetické zaměření 

• požadavky investora 

• architektonická studie 

• katastrální mapa daného území 

• radonový průzkum 

• vyjádření dotčených orgánů 

• vyjádření správců sítí 
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a)

 Pozemek se nachází na jihozápadním okraji města Přibyslav, v 

katastrálním území Přibyslav na parcele číslo 318 s výměrou 6 292 m2. 

Nadmořská výška se na celém pozemku pohybuje mezi 485,000 a 488,500 m. 

n. m. Je svažitý severním směrem. Jedná se o nezastavěný pozemek s 

dosavadním využití jako orná půda. Podle geologických map a průzkumů se 

zde nachází převážně hlína písčitá S návrhovou pevností 275 kPa. 

 

b)

 Objekt je umístěn v zastavěném území obce Přibyslav v zóně pro 

bydlení v rodinných a bytových domech. 

 

c)

 Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Nejsou 

dány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

d)

 Navržené řešení bylo předem konzultováno se všemi účastníky a 

dotčenými orgány státní správy – viz. Vyjádření správců sítí, souhlasy 

vlastníků okolních pozemků, hygiena atd. Vše bylo zohledněno a zapracováno 

do projektové dokumentace. 

 

e)

 Jedná se o jednoduchou stavbu, bylo provedené pouze geodetické 

zaměření. 

 

f)

 Žádné jiné právní předpisy se nevyskytují. 

 

g)

 Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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h)

 Stavba nebude vytvářet negativní účinky na okolní stavby a pozemky. 

Stavba bytového domu ani jeho provoz nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. 

 Dešťové vody ze střech budou svedeny do vsakovacího objektu na 

pozemku. Jinak se odtokové poměry nezmění. 

 Při samotném provádění stavby nebude okolní prostředí narušováno 

hlukem ani vibracemi. Budou dodrženy podmínky dané nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na 

staveništi bude udržován pořádek a odpady budou likvidovány v souladu se 

zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

i)

 Na parcele se nenachází vzrostlé stromy nebo keře, tzn. že nejsou 

žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

 

j)

Pozemek neplní funkci lesa. Nejsou kladeny žádné požadavky na 

zábory. Vzhledem k velikosti pozemku se žádné zábory nepředpokládají. 

Pozemek investora bude plně využit. Na pozemku investora bude dále 

dočasně uskladněna skrývka ornice a výkopek ze základů. Veškerý výkopek se 

po dokončení využije na okolní úpravy terénu 

 

k)

 Stavba bude napojena na nově vytvořenou komunikaci (pokračování 

ulice Nezvalova) jižně od novostavby bytového domu. Před objektem se bude 

nacházet dostatečný počet parkovacích míst- viz Složka č. 2, výkres C.2 

Celková situace objektu. Navrženo dle ČSN 73 6058 ČSN 73 6056.  

 K objektu budou z jižní strany přivedeny přípojky (vodovodní, 

splašková, plynová a elektrická). Veřejné sítě technické infrastruktury jsou 

vedeny pod místní komunikací. Elektroměr a hlavní uzávěr plynu budou 

umístěny v obvodové zdi vedle dveří do technické místnosti v 1. NP. 

 Budou splněny veškeré požadavky na stavby podle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, budou dodrženy i 

technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby podle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

l)

 Nejsou žádné související, vyvolané, ani podmiňující investice. 
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m)

Stavba bude provedena na pozemku č. 318 v katastrálním území Přibyslav. 

Viz výpis z KN ve složce č. 1. 

 

n)

 Na pozemku č. 318 v katastrálním území Přibyslav vzniknou ochranná 

pásma z nově vzniklých přípojek. Dále je stanovena odstupová hranice od 

nove navržené komunikace a to 5,0 m. 

 

 

a)

 Jedná se o novostavbu bytového domu. 

 

b)

 Účel stavby bude pro bydlení. 

 

c)

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d)

 Stavba splňuje následující paragrafy: 

§ 8 Základní požadavky, § 9 Mechanická odolnost a stabilita, § 10 Všeobecné 

požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí, § 11 Denní a umělé osvětlení a vytápění, § 14 ochrana proti hluku 

vibracím, § 16 Úspora energie a tepelná ochrana, § 18 Zakládání staveb, § 19 

Stěny a příčky, § 20 Stropy, § 21 Podlahy, povrchy stěna stropů, § 22,23 

Schodiště a šikmé rampy, § 24 Komíny a kouřovody, § 24 Střechy, § 26 Výplně 

otvorů, § 27 Zábradlí, § 32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, § 33 

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, § 34 Připojení staveb k distribučním 

sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických 

komunikací, § 36 Ochrana před bleskem. 

Před objektem se nachází dostatečný počet parkovacích stání 

vyhrazených pro bytový dům. Dvě stání jsou řešeny jako bezbariérové pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, to přímo navazuje na 

přilehlý chodník, po kterém je zaručen bezbariérový přístup až do objektu. 

V 1. NP je jeden byt řešen jako bezbariérový.   
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e)

 Navržené řešení bylo předem konzultováno se všemi účastníky a 

dotčenými orgány státní zprávy – viz. Vyjádření správců sítí, souhlasy 

vlastníků okolních pozemků, hygiena atd. Vše bylo zohledněno do projektové 

dokumentace. 

 

 Jiné právní předpisy se nevyskytují. 

 

g)

 Jedná se o bytový dům se třemi nadzemním podlažími.  

Zastavěná plocha:   328,64 m2 

Obestavěný prostor:   2925,38 m3 

Užitná plocha:   818,03 

Počet bytových jednotek:  8 

Celkový počet uživatelů:  22 osob 

Celkový počet místností:  64 místností 

Výška objektu na úroveň 0,000: 9,565 m 

 

 V 1. NP se nachází dva a v ostatních dvou patrech 3 byty. Ty jsou 

přístupné ze společné chodby. Ke každé bytové jednotce náleží v 1. NP jedna 

kóje.  

 

 Velikosti bytových jednotek je znázorněna v následující tabulce. 

 

Č. BYTOVÉ 

JEDNOTKY 

UMÍSTĚNÍ DISPOZICE VELIKOST 

[m2] 

POČET 

UŽIVATELŮ 

1 1.NP  2 + kk 64,28 2 

2 1.NP 2 + kk 80,83 2 

3 2.NP 3 + kk 79,52 3 

4 2.NP 2 + kk 55,71 2 

5 2.NP 4 + kk 102,78 4 

6 3.NP 3 + kk 79,52 3 

7 3.NP 2 + kk 55,71 2 

8 3.NP 4 + kk 102,78 4 

 

 

h)

Počet bytů:     8 

Počet uživatelů:    22 osob 
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Potřeba vody: 

Spotřeba vody na 1 osobu:   120 l/den 

Průměrná denní spotřeba vody:  2 640 l/den 

Max. denní spotřeba (koef. d = 1,35): 3 564 l/den = 0,4125 l/s 

Celková roční potřeba vody:  1 301 m3/rok 

 

Výpočet produkce splašků: 

Výtokové armatury počet n výpočt. Odtoky (l/s)  Σ DU 

WC   8   2,0   16,0 

Umyvadlo  8   0,5     4,0 

Sprch. Kout  5   0,6     3,0 

Vana   5   0,8     4,5 

Pračka   8   0,8     6,4 

Dřez   8   0,8     6,4 

Myčka   8   0,8     6,4 

          46,7 

Qtot = K × √𝛴𝐷𝑈 = 0,5 × √46,7 = 3,42 l/s 

 

Předpokládaná potřeba elektrické energie: 

Pračka:  2,2 kW × 8 ks =   17,6 kW 

Osvětlení  0,034 kW × cca 160 ks =  5,44 kW 

Myčka:   1,5 kW × 8 ks =  12 kW 

Rychlovarná konvice: 2,0 kW × 8 ks =   16 kW 

Sporák elektrický: 6,0 kW × 8 ks =   48,0 kW 

Komb. chladnička: 0,3 kW × 8 ks =   2,4 kW 

Digestoř:  0,4 kW × 8 ks =   3,2 kW 

Ostatní:  5,0 kW × 8     =  40 kW 

CELKEM:      144,64 kW  

 

Výpočet hlavního jističe: 

I = P/U = 14 464 / 230 = 628,9 A 

   

 

Množství odpadů: 

Objekt je určen k trvalému bydlení osob, tudíž nevznikají žádné nebezpečné 

odpady. Popelnice pro komunální i tříděný odpad se budou nacházet jižně od 

vstupu do objektu v blízkosti silnice (ulice Nezvalova). Vyvážení bude 

zajišťovat město Přibyslav jedenkrát týdně. Komunální odpad bude odvážen 

na místní skládku.  

 

Energetická náročnost budovy: B 
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i)

 Vytyčení a výkopové práce:   duben 2020 

 Spodní stavba:    duben 2020 

 Přípojky:     květen 2020 

 Hrubá vrchní stavba:    květen 2020 

 Výplně otvorů a provedení instalací: prosinec 2020 

 Vnitřní konstrukce:    leden 2021 

 Vnitřní dokončovací práce:   březen 2021 

 Vnější dokončovací práce:   červen 2021 

 Terénní úpravy:    srpen 2021 

  

    

 

j)

Obestavěný prostor:  2 925,38 m3 

Cena za m3:   5 500 Kč.  

Orientační náklady na stavbu jsou 16 089 590 Kč. 

 

 

 

 Objekt bytového domu se bude nacházet v zástavbě rodinných a 

bytových domů, dle navržené územní studie vypracované v červenci 2011. 

Dle územního plánu se jedná o plochu pro bydlení v rodinných domech 

s přípustným řešením bytových domů. Výstavbou nebude narušena okolní 

zástavba, kvůli profilu terénu, kdy bytový dům se bude nacházet lehce za 

horizontem, tudíž se opticky sníží jeho výška. Nejvyšší úroveň atiky nad 0,000 

je 9,565 m. 

 Na stavební parcele je navržen jako samostatně stojící bytový dům se 

třemi nadzemními podlažími a plochou zelenou střechou. Náleží k němu 

zpevněné pochozí i pojízdné plochy. Na výkrese č. C.2 Celková situace a 

C.3 Koordinační situaci jsou patrné odstupové vzdálenosti od hranice 

sousedních pozemků. 

 

 

barevné řešení 

 Bytový dům má půdorysný tvar tří na sebe navazujících obdélníků o 

různé délce. Hlavní rozměr činí 25,4 x 14,4 m. Přístup je z jižní strany z ulice 

Nezvalova. Objekt bude zastřešen zelenou plochou střechou. Atika bude 

zasahovat do výše 9,565 od 0,000. 

 Fasáda domu bude bílá doplněná světle šedou barvou kolem oken. 

Sokl bude z marmolitu a bude mít hnědou barvu, která bude ladit s hnědými 



22 

 

rámy oken a dveří. Oplechování atiky a parapetu bude z pozinkovaného 

šedého plechu. 

 Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 30 

Profi, tloušťky 300 mm na zdící maltu Porotherm. Objekt bude zateplen 

systémem ETICS a to izolačními deskami EPS o tl. 150 mm. Vnitřní nosné 

stěny jsou z akustických cihel Porotherm 25 AKU SYM o tloušťce 250 mm. 

Ostatní nenosné příčky budou provedeny také z tvárnic Porotherm 14 Profi a 

Porotherm 8 Profi. 

 Základy jsou z betonových pasů o tloušťce 600 mm u obvodového 

zdiva a 800 mm u vnitřního zdiva. Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou 

seskládány z prefabrikovaných panelů Spiroll tloušťky 200 mm. Střecha je 

plochá, zelená s rozchodníkovou rohoží, ve vzdálenosti 500 mm od atiky je 

prané říční kamenivo. 

 Zpevněné pochozí plochy kolem objektu budou z betonových dlaždic, 

okapový chodník bude z říčního kameniva. 

 

  

 Objekt bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé byty jsou přístupné ze 

společné chodby. V 1. NP se nachází dva, v 2. a 3. NP tři byty. Ke každému 

náleží kóje. Všechny byty mají navíc přístup do společné kočárkárny a 

technické místnosti. 

 Přesné provozní vazby a velikosti jednotlivých bytů jsou k vidění ve 

výkresové dokumentaci. 

 V objektu se nenachází technologie výroby. 

  

  

 Stavba je navržena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace a je navržena jako bezbariérová v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a v souladu 

s vyhláškou 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, O technických 

požadavcích na stavby, dalšími právními předpisy a s platnými normami ČSN. 

 Přístup do objektu je řešen bezbariérově. Před bytovým domem 

se budou nacházet dvě místa vyhrazená parkovací stání pro osoby ZTP. 

V 1. NP je jedna bytová jednotka řešena pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Dispozičně se jedná o 2 + kk. 
 

  

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 323/2017 Sb., kterou se 

mění vyhláška 268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 Sb., O technických 
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požadavcích na stavby a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem nebo úrazu způsobeným pohybujícím vozidlem. 

 Chodby, schodiště a koupelny budou mít nášlapnou vrstvu podlahy se 

součinitelem smykového tření min. 0,5. Ostatní místnosti budou mít podlahy 

se součinitelem smykového tření min. 0,3. 

 Schodišťová ramena budou opatřena madly ve výši 1 000 mm, která 

musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň.  

 Při užívání je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla k jednotlivým 

spotřebičům. 

 

 Stavba se nachází na západním okraji města Přibyslav v katastrálním 

území Přibyslav na parcele č. 318. Terén je svažitý severním směrem. 

 Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt. Střecha je navržená 

plochá zelená se sklonem 2 %. Výška atiky od ± 0,000 je 9,565 m.  

 Jedná se o příčný stěnový zděný systém z keramických tvárnic 

Porotherm 30 Profi (obvodové stěny) a Porotherm 25 AKU SYM (vnitřní nosné 

stěny). Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou seskládány 

z prefabrikovaných panelů Spiroll tloušťky 200 mm.  

 V objektu budou dodrženy požadavky na minimální světlé výšky, 

plochy i rozměry obytných místností. Velikosti osvětlovacích otvorů splňují 

požadavky stavební akustiky. Návrh konstrukcí odpovídá normovým 

požadavkům.  

  

ZEMNÍ PRÁCE 

Na místech, kde budou skladovány a připravovány stavební hmoty a i tam, 

kde se budou pohybovat stavební stroje bude sejmuta ornice o tloušťce 200 

mm. Ornice bude uskladněna na pozemku investora. Dále budou provedeny 

rýhy pro základové pasy. 

Svahování do rýh bude v poměru 1:1. Aby nedocházelo k zaplavování rýh 

bude provedeno příkopové odvodnění. 

 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20. Pod 

obvodovými zdmi budou o šířce 600 mm a pod vnitřními zdmi 800 mm. Na 

pasy se vyzdí ztracené bednění CS BETON šířky 300 a 250 mm, vše je patrné 

z výkresu č. D.1.2.1 Základy. 

Následně se to dosype zeminou, hutněnou po 300 mm.  

 Při realizaci základů musí bít do základů umístěn zemnící pásek FeZn, 

který bude vyveden v protilehlých stranách konstrukce. 
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 Před provedením základových konstrukcí budou ověřeny předpoklady 

o únosnosti základové půdy. 

 Podkladní beton bude z betonu C20/25 a bude doplněn kari sítí 

150x150 á 6 mm. 

 

HYDROIZOLACE 

 Z radonového průzkumu byla zjištěna hodnota radonového indexu 

střední. Na to byla navržena izolace z dvou SBS modifikovaných asfaltových 

pásů (Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Mineral). Spodní pás 

bude bodově natavený na podkladní beton předem nepenetrovaný a horní 

celoplošně na spodní. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad upravený 

terén. 

 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Obvodové stěny budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na 

tenkovrstvou zdící maltu, z exteriéru bude zdivo doplněno o fasádní tepelnou 

izolaci Isover EPS Grey, tloušťky 150 mm. Vnitřní nosné stěny budou také 

z keramických tvárnic Porotherm, ale typu 25 AKU SYM o tloušťce 250 mm, 

také na tenkovrstvou zdící maltu. 

 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Příčky u kójí a instalační šachty jsou vyzděny z tvarovek Porotherm 8 Profi, 

tloušťka včetně omítek bude 100 mm. Ostatní nenosné stěny jsou 

z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi, tloušťka zdiva 150 mm. 

 

PŘEKLADY 

 Nad vnitřními zdmi jsou systémové překlady Porotherm KP 7.  

 V obvodových stěnách budou překlady tvořeny ztužujícím 

železobetonovým věncem, který bude umístěný hned pod stropní konstrukcí. 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

 Stropy budou ve všech patrech sestaveny z prefabrikovaných 

betonových panelů Spiroll o tl. 200 mm. Ve 2. a 3. NP budou bude 

z jihozápadní strany vykonzolovány monolitické železobetonové balkóny 

pomocí systému Schöck Isocorb – typ K. 

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Objekt je zastřešen plochou zelenou střechou. Nosnou konstrukci tvoří 

stropní panely Spiroll, spád je vytvořen z klínů z tepelné izolace ve sklonu 2 %. 

Minimální výška izolace je 220 mm.  

 

KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ  

Schodiště je navrženo jako prefabrikované betonové tříramenné. Šířka 

jednotlivých ramen je 1 100 mm, na vnější straně bude umístěno pouze 
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madlo. Na vnitřní straně je zábradlí o výšce 1 100 mm. Ramena budou 

uloženy na trvale pružné dilatační pásky kvůli kročejovému hluku. 

 

KOMÍN 

Spaliny z plynového kotle budou odváděny do systémového 

nerezového komínu Schiedel Kerastar s průměrem průduchu 200 mm 

vedeného po fasádě domu. Výška komínu nad atikou bude 1 000 mm.  

 

KONSTRUKCE PODLAH 

 Podlahy jsou řešeny jako plovoucí. Tloušťka v 1. NP je 150 mm, 

tloušťka v ostatních podlažích bude 100 mm. Jako izolace bude budou použity 

izolační desky EPS, jejich tloušťka ve spodním patře bude 100 mm, v horních 

50 mm.  

 Ve společných prostorách bude provedena nášlapná vrstva 

z keramické dlažby. V bytech bude dlažba také použita, na chodbách a 

v koupelně, v obytných místnostech bude laminátová podlaha. Detailní 

skladby viz Skladby konstrukcí. 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

 V bytovém domě jsou použity plastová okna s izolačním trojsklem, 

barva rámu v exteriéru je hnědá, v interiéru bílá. 

 Vstupní dveře budou také plastové stejné barvy. 

 

OMÍTKY 

 Vnitřní vápenocementové jádrové omítky budou nanášeny v tloušťce 

10 mm a jejich povrch bude opatřený vápenocementovým jemným štukem o 

tloušťce 5 mm. V místě s keramickými obklady, štuková vrstva nebude 

provedena. 

 Vnější omítka je prováděna na zateplovací systém, kdy se na na 

tepelnou izolaci nanese stěrková hmota, vyztuží se sklotextilní síťovinou a 

dále se nanese  

 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení, kterým bude vystavena během 

výstavby, i užívání nemohly způsobit zřícení eventuelně nepřípustné 

přetvoření. 

 Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a bude navržena a provedena v souladu s normovými 

hodnotami.  

 

 K novostavbě bytového domu budou přivedeny nově vzniklé přípojky 

inženýrských sítí (vodovod, plynovod, elektrika, splašková a dešťová 
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kanalizace). Při budování se musí dbát na ochranná pásma a je nutné doržet 

minimální předepsané vzdálenosti z ČSN 73 6005.  

  

 Jedná se o domovní vodovod, plynovat, ústřední vytápění, 

vzduchotechniku, elektroinstalace a domovní kanalizace 

 

Viz. D. 1. 3. – Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 

 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a 

ochrany tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky 

§ 6 a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 

Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 

0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla Udop. Budova je zařazena 

do klasifikační třídy B – úsporná – viz složka č. 6. 

 Posouzení alternativních zdrojů energií není řešeno. 

 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, 

hluk, prašnost apod. 

  

VĚTRÁNÍ 

 Stavba bude primárně větrána přirozeně. V kuchyních jednotlivých 

bytů budou nad sporáky navrženy dva typy digestoří, první s odtahem 

vzduchu nad střechu objektu a druhý typ – recirkulační. Ve sklepních kójích, 

kde nejsou okna, bude provedeno odvětrání mřížkou ve dveřích. 

 

VYTÁPĚNÍ A TUV 

Objekt bude vytápěn třemi kondenzačními plynovými kotli po 15 kW. Ke 

kotlům budou připojeny externí zásobníky pro ohřev teplé vody. 

 

OSVĚTLENÍ 

Stavba splňuje požadavky na oslunění a proslunění obytných místností, podle 

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 

0580 – 2 Denní osvětlení budov  - část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Objekt bude napojen na veřejnou síť vodovodu. 
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ODPADY 

Před objektem je vyčleněno místo pro ukládání komunálního odpadu. 

 

VIBRACE A HLUK 

V objektu ani jeho okolí se nenachází žádný významný zdroj hluku a vibrací, 

který by narušoval chráněné prostředí. Návrh objektu zajišťuje, že hluk a 

vibrace budou na takové úrovni, kdy nebudou mít nepříznivý vliv na zdraví 

člověka a jeho pohodu. Akustické poměry v okolí stavyb nebudou narušeny.  

 

PRAŠNOST 

V objektu se nepředpokládá prašný provoz. 

 

 Byla stanovena hodnota radonového indexu pronikajícího z podloží – 

hodnota střední. Na základě radonového průzkumu byla navržena 

odpovídající protiradonová izolace (Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 

Special Mineral). Veškeré prostupy soustavou asfaltových pásů musí být 

dokonale utěsněny. 

 

 Projekt neřeší. 

 

 V dané oblasti se nevyskytuje technická seizmicita. 

 

 Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku 

a vibrací. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi byly na 

takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro 

obytné prostředí. Obvodová konstrukce objektu je navržena, aby hodnota 

vážené stavební neprůzvučnosti R´w> 30 ,0 dB. Při stavbě bude zajištěna 

ochrana staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy. 

 

 Stavba se nenachází v povodňové oblasti. Neřeší se. 

 

 Nevyskytují se žádné ostatní negativní účinky vnějšího prostředí. 
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Stavba bude napojena na nově navrženou komunikaci, ulice Nezvalova. V ní 

budou vedeny veřejné sítě technické infrastruktury. Sítě jsou navrženy tak, aby 

všechny práce při zřizování, opravách a údržbě byly snadno proveditelné. Sítě 

nebudou umístěny pod stromy a budou mezi sebou mít alespoň minimální 

odstupové vzdálenosti, dále budou dorženy i minimální krytí. V místě křížení 

nebudou umístěny žádné armatury ani objekty. Všechny nově zřízené sítě 

budou výškově a polohově určeny k neměnnému vytyčovacímu systému. 

 

 

 Řešení a vedení přípojek je znázorněno na výkrese C.3  Koordinační 

situace. 

 

 Objekt bude z jižní strany napojený na ulici Nezvalova. Nad ulicí budou 

provedeny kolmá parkovací stání, dvě z nich budou určeny pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Od nich bude bezbariérový přístup 

až do bytového domu.  

 

 Bytový dům bude napojený na ulici Nezvalova z jižní strany. 

 

 Parkování je zajištěno na zpevněné parkovací ploše na pozemku 

investora. Návrh parkovacích míst byl proveden podle platných norem. 

 

 V okolí se nachází chodník vedoucí k objektu. Cyklistické stezky se zde 

nevyskytují. 

 

 Po realizaci stavebních prací budou provedeny terénní a sadové 

úpravy. Budou dosypány a upraveny plochy kolem objektu a zpevněných 

ploch. Následně bude provedeno vyrovnání a zatravnění s případnou 

výsadbou keřů či menších stromů. Zasypání bude probíhat po vrstvách a 

bude se průběžně hutnit na 45 MPa. 
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 Po skončení terénních úprav bude nutné obnovit travní plochu kolem 

objektu. Budou vysazeny nové keře a stromy podél chodníku. 

 

 Není řešeno. 

 

 Stavba nemá svým charakterem zásadní vliv na životní prostředí. 

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů 

z použitých stavebních materiálů, výkopová zemina z hloubení stavební jámy, 

odpad obalů a malé množství odpadů komunálních. 

 

Přehled odpadů vzniklých při výstavbě: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

08 01 11 

N 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
2 

08 01 12 

O 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

(např. vodouředitelné barvy) 
2 

08 04 09 

N 

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
2 

08 04 10 

O 

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 

08 04 09 
2 

14 06 03 

N 
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 1,2 

15 01 01 

O 
Papírové a lepenkové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

15 01 03 

O 
Dřevěné obaly 1 

15 01 04 

O 
Kovové obaly 1 

15 01 05 

O 
Kompozitní obaly 1 

15 01 06 

O 
Směsné obaly 1 

15 01 07 

O 
Skleněné obaly 1 

15 01 09 

O 
Textilní obaly 1 
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Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

15 01 10 

N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
1,2 

15 02 02 

N 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

1,2 

15 02 03 

O 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 
1,2 

17 01 06 

N 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahujících nebezpečné látky 
2 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plast 1 

17 02 04 

N 

Sklo, plasty a dřevo obsahujících nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
2 

17 03 02 

O 

Asfaltové směsi (neobsahující dehet) neuvedené pod číslem 

17 03 01 
1,2 

17 04 01 

O 
Měď, bronz, mosaz 1 

17 04 02 

O 
Hliník  1 

17 04 05 

O 
Železo a ocel 1 

17 04 07 

O 
Směsné kovy 1 

17 04 10 

N 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 

látky 
1,2 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) neuvedené pod číslem 17 04 10 1 

17 05 03 

N 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1,2 

17 06 01 

N 
Izolační materiál s obsahem azbestu  2 

17 06 03 

N 
Jiné izolační materiály, které nebezpečné látky  2 

17 06 04 

O 

Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) 

neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
1,2 

17 08 02 

O 

Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými 

látkami) neuvedené pod číslem 17 08 01 
1,2 
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Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

17 09 03 

N 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
2 

17 09 04 

O 

Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných 

látek) neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
1,2 

20 02 01 

O 
Biologicky rozložitelný odpad 3 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 1,2 

 

Vysvětlivky: 

- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 

   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 

   3 – biologická úprava 

- kategorie odpadu: O - ostatní 

   N – nebezpečný 

 

V období provozu bytového domu budou vznikat především odpady 

skupiny 15 – Odpadní obaly, skupiny 20 - Komunální odpady včetně 

složek s odděleného sběru. 

 

Primární shromažďování odpadů: 

V interiéru budou vhodně rozmístěny odpadové koše pro 

shromažďování a sběr směsného komunálního odpadu. Tyto by bylo 

vhodné doplnit o nádoby na oddělený sběr papíru a plastů.  

 

 Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a zachovává 

ekologické funkce a vazby v krajině. 

 

 Nevyskytují se zde chránění druhy živočichů, rostlin nebo přírodních 

stanovišť. Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000. 

 

 Projekt nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 Projekt nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  
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 Ochranná pásma navrhovaných přípojek na technickou infrastrukturu 

budou odpovídat normovým hodnotám. 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní 

požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2000 Sb. 

 Při realizaci bude staveniště oploceno do výšky 1,8 m pro zamezení 

vstupu nepovolaných osob. 

 

 

 Rozsah staveniště je patrný z Koordinačního situačního výkresu. 

Skrývka ornice se předpokládá 20 cm. Bude uložena na odděleném místě 

pozemku na pozemku a poté použita při terénních úpravách k navýšení 

kulturní vrstvy půdy. Spotřební elektrická energie bude odebírána po 

domluvě s majitelem ze sousedního pozemku, z tohoto objektu bude vedena 

do staveništního rozvaděče s elektroměrem. Voda se bude odebírat z nově 

vybudované vodoměrné šachty, kam bude zavedena vodovodní přípojka a na 

kterou bude osazený vodoměr. 

 

 Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 

bude řešeno tak, aby bylo zabráněno rozmočení pozemku staveniště, 

nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení komunikací a jiných 

ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

 

 Staveniště bude napojeno na ulici Nezvalova samostatným dočasným 

nájezdem. Na komunikaci se umístí dopravní značení upozorňující na možný 

výjezd stavebních vozidel ze stavby. Vozidla před výjezdem ze staveniště musí 

být patřičně očištěna, aby bylo zamezeno znečišťování veřejných komunikací.  

 Staveništní komunikace je navržena v šíři 5,5 metrů, aby umožňovala 

obousměrný provoz. Obratiště bude ve tvaru písmene T. 
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 Veškeré stavební práce se budou realizovat pouze na pozemku 318 . 

V pracovní době by mohly být sousední pozemky ovlivněny hlukem, případně 

prašností. Při těchto pracích je nutné dodržet bezpečnostní předpisy, 

zejména vyhl. Č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Hluková zátěž bude 

také splňovat veškeré požadavky z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

 demolice, 

kácení dřevin 

 Na pozemku se nenachází žádné dřeviny nebo objekty. 

  

 Veškeré práce budou prováděny na pozemku 318. 

 

 Veškeré dočasně budované komunikační propojení pro pohyb chodců 

v blízkosti staveniště musí být řešeny bezbariérově. 

 

 Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění 

stavebních prací zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a 

normami. Běžný domovní odpad bude ukládán do popelnic a vyvážen. Při 

realizaci stroje musí mít všechny používané stroje a vozidla platnou 

technickou a emisní zkoušku. 

 S odpady bude nakládáno podle ustanovení zákona č. 185 Sb., O 

odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. a dalších 

souvisejících předpisů. Všechny odpady budou zařazeny do příslušné 

kategorie a bude s nimi také podle tohoto zařazení nakládáno. 

 

 Deponie zeminy bude na pozemku investora a zemina bude následně 

použita na terénní úpravy. Přebytek zeminy z výkopových prací bude z části 

rozprostřen na zbylé ploše pozemku investora a zbylá zemina se odveze na 

skládku. 

 

 Stavba bude probíhat na pozemku investora č. p. 318 při minimalizaci 

zásahů do životního prostředí. Veškerý odpad bude likvidován podle návrhu 

na nakládání s odpady. 

 Výstavba a provozování stavby je řešeno takovým způsobem, který 

nebude mít negativní vliv svým konečným dopadem na životní prostředí v 
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okolí realizované stavby. Komunální odpady z objektu budou ukládány do 

odpadních nádob na pozemku stavebníka a budou pravidelně odváženy 

(likvidovány). 

 Na stavbě bude umístěno mobilní WC, které bude vyváženo 

specializovanou firmou. Během realizace a následném užívání stavby nesmí 

docházet ke znečišťování ovzduší. 

 

 Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 

stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v 

platném znění (novela 192/2005Sb.) 

 Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce v platném znění (novela 253/2005 Sb.) 

 Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). 

 Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště 

osoba koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 

309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby 

musí respektovat ustanovení BOZP.  

 Stavbyvedoucí bude mít k dispozici lékárničku první pomoci, která 

musí být průběžně doplňována novou náplní. Při svařování plamenem nebo 

el. obloukem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být 

zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po skončení 

svařování. Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem 

pracovníků zadavatele nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu 

staveniště dodavatele.  

 

 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné jiné stavby. 
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 Veškeré stavební práce se budou realizovat pouze na pozemku 

investora – zábory se nepředpokládají. Auta vyjíždějící ze stavby budou 

náležitě omyta, aby nedošlo k ušpinění komunikace. Na ulici bude umístěno 

dopravní značení, upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. 

 

 stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod., 

 Charakter stavby nepředpokládá speciální podmínky pro provádění 

stavby – neřeší se. 

 

 Jedná se o stavbu, která bude realizována stavební firmou, která bude 

vybrána na základě výběrového řízení.  

 Plán kontrolních prohlídek stavby si určí stavbyvedoucí podle průběhu 

stavebních prací. Předpokládá se kontrola po provedení základových 

konstrukcí a následně hrubé stavby. 

 Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské 

sítě, které jsou na celkové situaci stavby zakresleny podle podkladů jejich 

správců bez dalšího prostorového upřesnění. Dále musí zhotovitel obdržet 

vytýčení hranic staveniště, předání výškových a směrových bodů, odběrná 

místa vody, elektřiny a stavební povolení.  

 

 

 Dešťové vody budou svedeny přes retenční nádrž do dešťové 

kanalizace, která vede místní ulicí. Odvodnění pozemku bude zajištěno 

přirozeným svahováním. 
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Viz složka č. 2 – C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
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Jedná se o bytový dům, novostavbu, s 8 bytovými jednotkami. Ty jsou 

přístupné ze společné chodby. Ke každému bytu náleží jedna kóje. V 1. 

nadzemním podlaží se nachází dva byty, z nichž jeden je řešený bezbariérově. 

V dalších dvou podlažích je navrženo po třech bytech na patro. 

 Objekt je třípodlažní, nepodsklepený a jeho půdorysný tvar tvoří 3 

spojené obdélníky o různé délce. 

 Zastavěná plocha:  328,64 m2 

 Obestavěný prostor:  2925,38 m3 

 Užitná plocha:  818,03 m2 

 Počet funkčních jednotek: 8 

  

 

 Bytový dům je samostatně stojící třípodlažní objekt. Nachází se na 

západním okraji města Přibyslav. Stavba bude stát v blízkosti přírody, Celková 

výška od 0,000 po okraj atiky je 9,565 m. Má plochou zelenou střechu 

z rozchodníkových rohoží. Fasáda je navržena čistě bílá ze silikátové omítky 

s šedým lemováním kolem oken. Bytový dům je navržen tak, aby zapadl do 

stávající zástavby, která se nachází na východní straně. Okna budou plastová, 

rámy budou mít hnědou barvu a budou doplňovat soklovou marmolitovou 

omítku také hnědé barvy. Oplechování parapetů a atiky bude provedeno 

z šedých pozinkovaných plechů. Hlavní dveře budou orientované na 

jihozápadní stranu objektu a budou mít stejnou barvu jako okna.  

 Stavba je navržena podle požadavků investora a přizpůsobena užívání 

až pro čtyřčlennou rodinu. Bytové jednoty jsou přístupné ze společné chodby, 

v prvním NP se nachází 2 byty a v dalších dvou patrech je po 3 bytech.  

Velikosti bytových jednotek je znázorněna v následující tabulce. 

 

Č. BYTOVÉ 

JEDNOTKY 

UMÍSTĚNÍ DISPOZICE VELIKOST 

[m2] 

POČET 

UŽIVATELŮ 

1 1.NP  2 + kk 64,28 2 

2 1.NP 2 + kk 80,83 2 
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3 2.NP 3 + kk 79,52 3 

4 2.NP 2 + kk 55,71 2 

5 2.NP 4 + kk 102,78 4 

6 3.NP 3 + kk 79,52 3 

7 3.NP 2 + kk 55,71 2 

8 3.NP 4 + kk 102,78 4 

 

Bezbariérově je řešen pouze byt č. 1 v 1. NP s dispozicí 2 + kk. Vstup do 

objetu je tedy také řešen bezbariérově. Na jižní straně před objektem se 

nachází kolmá parkovací místa, z nichž jsou 2 určena pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  V 1. NP jsou na veřejných prostorech 

dodrženy minimální manipulační prostory pro otáčení vozíku do různých 

směrů v rámci úhlů, který je větší než 180 °. 

 

 Jedná se o bytový objekt určený k bydlení, k trvalému užívání. Nejedná 

se o výrobní objekt. 

 

 

Nejdříve se provede vytyčení všech inženýrských sítí, musí být dodrženy 

veškeré odstupové vzdálenosti.  

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Na místech, kde budou skladovány a připravovány stavební hmoty a i tam, 

kde se budou pohybovat stavební stroje bude sejmuta ornice o tloušťce 200 

mm. Ornice bude uskladněna na pozemku investora. Dále budou provedeny 

rýhy pro základové pasy. Výkopek bude skladován na pozemku investora. 

Jeho výška nesmí být větší než 1,5 m. 

Svahování do rýh bude v poměru 1:1. Aby nedocházelo k zaplavování rýh 

bude provedeno příkopové odvodnění.  

 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20. Pod 

obvodovými zdmi budou o šířce 600 mm a pod vnitřními zdmi 800 mm. Na 

pasy se vyzdí ztracené bednění CS BETON šířky 300 a 250 mm, vše je patrné 

z výkresu č. D.1.2.1 Základy. 

Následně se to dosype zeminou, hutněnou po 300 mm.  

 Při realizaci základů musí bít do základů umístěn zemnící pásek FeZn, 

který bude vyveden v protilehlých stranách konstrukce. 

 Před provedením základových konstrukcí budou ověřeny předpoklady 

o únosnosti základové půdy. 

 Podkladní beton bude z betonu C20/25 a bude doplněn kari sítí 

150x150 á 6 mm. 
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HYDROIZOLACE 

 Z radonového průzkumu byla zjištěna hodnota radonového indexu 

střední. Na to byla navržena izolace z dvou SBS modifikovaných asfaltových 

pásů (Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Mineral). Spodní pás 

bude bodově natavený na podkladní beton předem nepenetrovaný a horní 

celoplošně na spodní. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad upravený 

terén. 

 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Obvodové stěny budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na 

tenkovrstvou zdící maltu, z exteriéru bude zdivo doplněno o fasádní tepelnou 

izolaci Isover EPS Grey, tloušťky 150 mm. Vnitřní nosné stěny budou také 

z keramických tvárnic Porotherm, ale typu 25 AKU SYM o tloušťce 250 mm, 

také na tenkovrstvou zdící maltu. 

 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Příčky u kójí a instalační šachty jsou vyzděny z tvarovek Porotherm 8 Profi, 

tloušťka včetně omítek bude 100 mm. Ostatní nenosné stěny jsou 

z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi, tloušťka zdiva 150 mm. 

 

PŘEKLADY 

 Nad vnitřními zdmi jsou systémové překlady Porotherm KP 7.  

 V obvodových stěnách budou překlady tvořeny ztužujícím 

železobetonovým věncem, který bude umístěný hned pod stropní konstrukcí. 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

 Stropy budou ve všech patrech sestaveny z prefabrikovaných 

betonových panelů Spiroll o tl. 200 mm. Ve 2. a 3. NP budou bude 

z jihozápadní strany vykonzolovány monolitické železobetonové balkóny 

pomocí systému Schöck Isocorb – typ K. 

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Objekt je zastřešen plochou zelenou střechou. Nosnou konstrukci tvoří 

stropní panely Spiroll, spád je vytvořen z klínů z tepelné izolace ve sklonu 2 %. 

Minimální výška izolace je 220 mm.  

 

KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ  

Schodiště je navrženo jako prefabrikované betonové tříramenné. Šířka 

jednotlivých ramen je 1 100 mm, na vnější straně bude umístěno pouze 

madlo. Na vnitřní straně je zábradlí o výšce 1 100 mm. Ramena budou 

uloženy na trvale pružné dilatační pásky kvůli kročejovému hluku. 

 

KOMÍN 
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Spaliny z plynového kotle budou odváděny do systémového 

nerezového komínu Schiedel Kerastar s průměrem průduchu 200 mm 

vedeného po fasádě domu. Výška komínu nad atikou bude 1 000 mm.  

 

KONSTRUKCE PODLAH 

 Podlahy jsou řešeny jako plovoucí. Tloušťka v 1. NP je 150 mm, 

tloušťka v ostatních podlažích bude 100 mm. Jako izolace bude budou použity 

izolační desky EPS, jejich tloušťka ve spodním patře bude 100 mm, v horních 

50 mm.  

 Ve společných prostorách bude provedena nášlapná vrstva 

z keramické dlažby. V bytech bude dlažba také použita, na chodbách a 

v koupelně, v obytných místnostech bude laminátová podlaha. Detailní 

skladby viz Skladby konstrukcí. 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

 V bytovém domě jsou použity plastová okna s izolačním trojsklem, 

barva rámu v exteriéru je hnědá, v interiéru bílá. 

 Vstupní dveře budou také plastové stejné barvy. 

 Oplechování a lemování bude provedeno pozinkovaným plechem 

 

OMÍTKY 

 Vnitřní vápenocementové jádrové omítky budou nanášeny v tloušťce 

10 mm a jejich povrch bude opatřený vápenocementovým jemným štukem o 

tloušťce 5 mm. V místě s keramickými obklady, štuková vrstva nebude 

provedena. 

 Vnější omítka je prováděna na zateplovací systém, kdy se na na 

tepelnou izolaci nanese stěrková hmota, vyztuží se sklotextilní síťovinou a 

dále se nanese  

 

 

Viz Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) Tepelná technika, osvětlení, oslunění a akustika 

 Řešeno v samostatné příloze, složka č. 6 

 

b) Zdravotně technické instalace, plynová odběrná místa, 

vzduchotechnika a vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá 

elektrotechnika, elektrotechnické komunikace a další. 

 

KANALIZACE 
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 Stavba je napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci umístěnou 

v ulici Nerudova. Čtyři svislé odpadní potrubí budou svedeny do ležatého 

svodného, s minimálním sklonem 2 %. Odtud povedou do veřejné kanalizace. 

 Odvodnění plochých střech je řešeno dvěma vpustmy a dvěma 

bezpečnostníma přepadama.  

 Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže na pozemku 

investora a odtud bezpečnostním přepadem do veřejné dešťové kanalizace. 

 

Vodovod 

 V ulici Nezvalova se z vodovodního řádu PVC DN 90 bude objekt 

napojovat na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna 

v technické místnosti v 1. NP. Odtud bude voda rozvedena do instalačních 

šachet a v jednotlivých podlažích bude vedena zejména v předstěnách. Každá 

bytová jednotka bude mít samostatný vodoměr. Teplá voda se bude ohřívat 

plynovým kondenzačním kotlem v extérním zásobníku. 

 

PLYNOVOD 

 Objekt bude připojen na vedení nízkotlakého plynu (PE d63). Hlavní 

uzávěr plynu bude umístěný na jihovýchodním rohu domu, kde bude 

umístěné odběrné místo. Plyn bude sloužit k vytápění objektu a pro ohřev 

teplé vody. 

 

VZDUCHOTECHNIKA 

V kuchyních bytového domu budou dva typy digestoří, recirkulační a 

s odvodem skrz šachtu na střechu budovy. 

 

Vytápění 

Bytový dům bude vytápěný plynovými kondenzačními kotli kaskádovitě 

zapojené, které budou umístěny v technické místnosti. Ke kotlům budou 

připojeny externí zásobníky pro ohřev teplé vody. Byty budou vytápěny 

radiátory, v koupelnách otopnými žebříky.  

 

ELEKTŘINA 

Objekt bude napojený na vedení nízkého napětí. Přípojková skříň se bude 

nacházet vedle chodníku, další pak v zádveří bytového domu, tam bude 

umístěn elektroměr. Elektrický rozvod po domě bude umístěn v instalačních 

šachtách a odtud dále povede po bytové jednotce. Každá bytová jendotka 

bude mít svůj elektroměr. 

 

HROMOSVOD 

Na dno základové rýhy bude uložen uzemňovací pásek pro uzemnění 

hromosvodu a elektroinstalace, bude vytažen min. 1,5 m nad úroveň terénu, 

aby bylo možné ho připevnit na hlavní domovní rozvaděč a hromosvod. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
Objekt plní funkci pro bydlení rodinami. Stavba funguje jako jeden provozní 

celek, který je rozdělen podle funkčních požadavků na užitné a obytné 

plochy. Nenacházejí se zde žádná technologická výrobní zařízení.  

 

 

V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem novostavby bytového domu. 

Navrhovala jsem ho tak, aby splňovaly veškeré technické požadavky. Cílem 

bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Práci jsem 

vypracovala podle rozsahu zadání a získaných znalostí studiem na střední 

průmyslové škole stavební a na bakalářském studiu fakulty stavební v oboru 

pozemní stavby. Při vypracování jsem používala platné normy, právní 

předpisy a technické listy materiálů a výrobků. 

 



43 

 

  

Zákony  
Zákon č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů 

Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 406/2000 Sb., O technických požadavcích na stavby ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon č. 320/2015 Sb., O hasičském záchranném sboru České republiky  

 

Vyhlášky  
Vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb 

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

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

ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška č. 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších přepisů  

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

pozdějších předpisů  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

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

hluku a vibrací. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.  

České státní normy ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná 

ustanovení   

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami   

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou   

 

ČSN 73 0821 ED. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 

stavebních konstrukcí  

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 4200 – Komíny – Všeobecné požadavky  

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody  

ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení  

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS  

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov -Část 1: Terminologie.  
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ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov -Část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov -Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin.  

 

 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov -Část 4: Výpočtové metody.  

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.  

ČSN 73 0525 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné 

zásady.  

ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy.  

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 

požadavky.  

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných 

budov.  

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 

hodnot.  

ČSN 73 4130: 2010 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1991-1-1: 2004, oprava Opr.:2010, změny Z1: 2010, Z2:2010. Zatížení 

konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 

zatížení pozemních staveb  

ČSN EN 1991-1-3: 2004, změna A1: 2016, oprava Opr.1: 2010, změny Z1: 2006, 

Z2: 2010, Z3: 2010, Z4: 2012, Z5: 2013. Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná 

zatížení – Zatížení sněhem  

ČSN EN 1991-1-4: 2007, změna A1: 2010, opravy Opr.1: 2008, Opr.2: 2010, 

Opr.3: 2011, změny Z1: 2010, Z2: 2011, Z3: 2013 Zatížení konstrukcí – Část 1-

4: Obecná zatížení – zatížení větrem  

40  

ČSN EN 1992-1-1: 2006, změna A1: 2015, opravy Opr.1: 2009, Opr.2: 2011, 

změny Z1: 2010, Z2: 2011, Z3: 2016 Navrhování betonových konstrukcí – Část 

1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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A [m2]   Plocha  

apod.   A podobně  

b [m]    Šířka  

BD   Bytový dům  

B. p. v.   Balt po vyrovnaní  

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

č.   Číslo  

ČSN    Česká státní norma  

D [%]   Činitel denní osvětlenosti  

d1 [m]   Odstupová vzdálenost sáláním  

dl. [m]   Délka  

DN   Jmenovitý průměr porubí  

DPS    Dokumentace pro provedení stavby  

E   Exteriér  

EPS    Expandovaný polystyrén  

ETICS   Vnější tepelně izolační kompozitní systém  

F [kN]   Zatížení  

fRsi    Teplotní faktor  

fRsi,N   Požadovaný teplotní faktor  

h [m]    Výška  

H   Hydrant  

HI   Hydroizolace  

HUP    Hlavní uzávěr plynu  

I    Interiér  

JTSK   Jednotná trigonometrická katastrální síť  

KN   Katastr nemovitostí  

k. u.    Katastrální území  

ks   Kus  

kce   Konstrukce  

L´n,w [dB]  vážená normalizovaná hladina kročejového hluku  

Ln,w [dB]  vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost  

m   Metr  

mm   Milimetr  

m2   Metr čtvereční 

m3   Metr krychlový  

m n. m.  Metrů nad mořem  

NÚC   Nechráněná úniková cesta  

NN   Nízké napětí  

NP   Nadzemní podlaží  

OSB   Deska ze slisovaných dřevěných štěpků  

p. č.    Parcelní číslo  

PD    Projektová dokumentace  
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PE   Polyethylen  

PP   Podzemní podlaží  

PT    Původní terén  

PÚ    Požární úsek  

PUR   Polyuretan  

Pv [kg/m2]   Požární zatížení  

PVC   Polyvinylchlorid  

Q [l/s]   Průtok  

R [(m2K)/W]   Tepelný odpor konstrukce  

Rdt [kPa]   Výpočtová hodnota únosnosti zeminy  

Rse [(m
2K)/W]  Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rsi [(m2K)/W]  Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

RS   Rozvodná skříň  

Rw [dB]   Vzduchová neprůzvučnost  

Rw,N [dB]   Požadovaná vzduchová neprůzvučnost  

S   Suterén  

SDK    Sádrokarton  

SO   Stavební objekt  

SPB    Stupeň požární bezpečnosti  

STL   Středotlaký  

Tab.    Tabulka  

tj.   To je  

tl.   Tloušťka  

TUV    Teplá užitková voda  

TZB   Technické zařízení budov  

tzn.   To znamená  

U [W/(m2K)]    Součinitel prostupu tepla  

Uem [W/(m2K)]   Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N,20 [W/(m2K)]   Průměrný součinitel prostupu tepla, pož. hodnota  

Uf [W/(m2K)]   Součinitel prostupu tepla rámem okna  

Ug [W/(m2K)]    Součinitel prostupu tepla zasklením okna  

UN,20 [W/(m2K)]   Součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota  

Urec,20 [W/(m2K)]   Součinitel prostupu tepla doporučená hodnota  

UT     Upravený terén  

Uw [W/(m2K)]  Součinitel prostupu tepla okna  

v [m/s]    Rychlost  

V [m3]    Objem  

VZT    Vzduchotechnika  

XPS     Extrudovaný polystyrén  

ZPF    Zemědělský půdní fond  

ZTI    Zdravotechnika  

ŽB     Železobeton  

θe [°C]    Teplota exteriéru  

θi [°C]    Teplota interiéru  
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θsi,N [°C]    Nejnižší povrchová teplota  

λ [W/(mK)]    Součinitel tepelné vodivosti  

φi     Relativní vlhkost vzduchu 
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