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ABSTRAKT  
Cílem bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu. Objekt má celkem pět 
podlaží, z toho čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží je 
situováno technické zázemí objektu a skladovací prostory. V každém nadzemním 
podlaží se nachází vždy dva byty. Každý byt je tvořen dvěma obytnými místnostmi, 
obývacím pokojem s kuchyňským koutem, toaleta, koupelna a skladovací prostory. 
Základy bytového domu jsou tvořeny betonovými základovými pasy, stěny objektu 
jsou zděné z keramického zdiva. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 
vegetační střechou. Stropní konstrukce jsou tvořeny z nosníků a vložek 
s nadbetonávkou. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Bytový dům, byt, bakalářská práce, lodžie, zdivo z keramických tvárnic, stropy 
z keramických vložek a nosníků, jednoplášťová plochá střecha 

ABSTRACT 
The aim of this bachelor thesis is design of a new detached apartment building. The 
building has an underground floor and four above ground floors. In the 
underground floor there are situated technical facilities and storage spaces. In every 
above ground floor there are located two apartments. In every apartment there are 
two bedrooms, a living room with a kitchen, a toilet, a bathroom and a storage space. 
The building is built on concrete strip foundations, walls are made of ceramic 
masonry. The building is roofed by single shell vegetation roof. Ceilings are made of 
beams and inserts which are over-concreted. 
 

KEYWORDS  
Apartment building, apartments, bachelor thesis, loggia, ceramic masonry, ceilings 
made of beams and inserts, single shell vegetation roof 
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1. ÚVOD 
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout projektovou dokumentaci pro provedení stavby, 
která bude sloužit k trvalému pobytu osob. 
 
Objekt bytového domu se nachází na parcele č. 10490/15 v katastrálním území obce 
Šitbořice. Pozemek pro stavbu je obdélníkového tvaru a je svažitý k severozápadní straně. 
Půdorysný tvar objektu tvoří obdélník s výklenkem o půdorysných rozměrech 15,5x22,5 m a 
výškou horní hrany atiky 13,95 m nad upraveným terénem. Bytový dům má celkem 5 podlaží 
– z toho 1 podzemní, ve kterém se nachází technické zázemí pro chod budovy a skladovací 
prostory pro každou bytovou jednotku. V každém nadzemním podlaží se nachází celkem 2 
byty, v objektu se tedy nachází celkem 8 bytových jednotek. V každé bytové jednotce se vždy 
nachází místnosti pro osobní hygienu – koupelna, toaleta, dále skladovací místnost, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a dvě obytné místnosti. Byty ve 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou vybaveny 
lodžií. 

 
Objekt je založený na základových pasech z prostého betonu. Konstrukční systém objektu je 
zděný – obvodové zdivo podzemního podlaží je zděné z betonových tvárnic ztraceného 
bednění, do kterého je umístěna armatura s betonem. Obvodové zdivo nadzemních podlaží 
je tvořeno z přesných broušených keramických tvárnic tl.500 mm, kladených na 
tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z keramických tvárnic typu AKU tl. 250 
mm, kladených do vápenocementové malty. Nenosné zdivo – příčky jsou tvořeny 
z keramických příčkovek tl.140 mm kladených na vápenocementovou maltu. Vodorovné 
konstrukce jsou tvořeny ze systému keramobetonových nosníků a keramických vložek 
s nadbetonávkou. Schodiště v objektu je tvořeno železobetonovým schodištěm 
s podestovými nosníky. 
 

 

 

 

 



11 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Jiří Vozdecký  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. ONDŘEJ FUCIMAN, Ph.D.  

BRNO 2019  



12 
 

2. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  
Bytový dům 
b) místo stavby: 
Parcela č. 10490/15, katastrální území Šitbořice [584932], okres Břeclav.  
c) předmět dokumentace: 
Projektová dokumentace pro provedení stavby    

A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi 

a) jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu  
Oldřich Hanák 
Osvobození 5 

691 76 Šitbořice 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba), adresa sídla (právnická osoba) 
c) obchodní firma, název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(podnikající fyzická osoba), nebo obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba) 

Jiří Vozdecký 
Šitbořice 691 76 

 
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 

Jiří Vozdecký 
Šitbořice 691 76 

 
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 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ 
Podklady z katastrální mapy 
Výškopisné a polohopisné zaměření 
Mapy radonového rizika 
Hydrogeologický průzkum 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 

Lokalita, kde se nachází pozemek stavebníka je situována v klidné lokalitě při 
jihozápadním okraji obce Šitbořice. Pozemek stavebníka parc.č. 10490/15 je v katastru 
nemovitostí veden jako orná půda. Vlastníkem pozemku je stavebník a výměra pozemku 
činí 1881 m2. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.) 

V lokalitě se nenachází žádné objekty památkové rezervace ani památkové zóny. 
V katastrálním území obce Šitbořice se nenachází žádné zvláštně chráněné území, které 
by limitovalo výstavbu. Obec se rovněž nenachází v záplavovém území.  
 
c) údaje o odtokových poměrech 

Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odvedeny do retenční nádrže, ze které 
bude ústit přepad do místní dešťové kanalizace. Dešťové vody na nezpevněných plochách 
poslouží jako závlaha pro vegetaci. Dešťová voda dopadající na střechu objektu bude 
částečně sloužit k závlaze vegetační ploché střechy. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Parcela č. 10490/15 se nachází v zastavitelném území katastrálního území obce 
Šitbořice. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 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 

Objekt bytového domu je situován na parcele č. 10490/15, která se nachází 
v zastavitelném území katastrálního území obce Šitbořice. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky určené dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb. (Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky ani žádná úlevová řešení nebyly stanoveny 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Tato stavba nepodléhá podmiňujícím ani souvisejícím investicím 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
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Parcela, na které bude prováděn stavební záměr: 

Parcela 10490/15 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a vlastníkem je 
Oldřich Hanák, Osvobození 5, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  
 
Okolní parcely: 

Parcela 10490/2 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha a vlastníkem 
je Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  
 

Parcela 10490/18 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a vlastníkem je 
Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  
 

Parcela 10490/3 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a vlastníkem je 
Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  
 

Parcela 10490/4 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a vlastníkem je 
Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  
 

Parcela 10490/5 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a vlastníkem je 
Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  
 

Parcela 10490/26 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a vlastníkem je 
Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  
 

Parcela 10490/27 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a vlastníkem je 
Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  
 

Parcela 10490/28 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a vlastníkem je 
Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice. K tomuto pozemku nejsou evidována 
žádná omezení vlastnického práva.  

 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba bytového domu na parcele č. 10490/15 v katastrálním území Šitbořice 
[584932], okres Břeclav. 
 
 
b) účel užívání stavby 

Objekt je určen k trvalému bydlení osob. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Objekt je stavbou trvalou. 

 
d) údaje o ochraně stavby dle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Objekt není kulturní památkou, ani nepodléhá ochraně dle jiných právních 
předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je navržena tak, aby splňovala vyhlášku č. 268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavby. Na bezbariérovost objektu nebyl z hlediska 
stavebníka kladen důraz. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Návrhem objektu byly splněny a zohledněny požadavky všech dotčených orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Tento objekt nepodléhá žádným výjimkám ani úlevám. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

Zastavěná plocha BD      359,75 m2 
Obestavěný prostor      5266 m3 
Plocha parcely č.10490/15     1881 m2  
Celkový počet podlaží     5 
Počet nadzemních podlaží     4 
Počet podzemních podlaží     1 
Počet bytových jednotek v objektu    8 
 

i) 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.) 

Bilance je stanovena v samostatné části. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

Výstavba objektu nebude prováděna etapami. Předpokládaná doba realizace jsou 
2 roky. 
 
k) orientační náklady stavby 

Odhadovaná cena díla je 30 mil. Kč. 
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. Objekt je vybaven běžnými 
technickými zařízeními potřebnými pro provoz a chod budovy – výtah, dále plynový 
kotel s otopnou soustavou, kanalizaci, vodovod, plynovod, rozvody elektroinstalace, 
rozvody sdělovacího vedení, hromosvod. 
 
Dělení stavby na stavební objekty:  SO 0.1 Bytový dům 
      SO 0.2 Retenční nádrž 

SO 0.3 Parkovací stání a přístupové 
komunikace 

      SO 0.4 Opěrná zeď 
      SO 0.5 Přípojka splaškové kanalizace 
      SO 0.6 Přípojka pitné vody 
      SO 0.7 Přípojka NTL plynovodního potrubí 
      SO 0.8 Přípojka nízkého napětí 
      SO 0.9 Přípojka sdělovacího vedení 
      SO 1.0 Přípojka dešťové kanalizace 
 
 

 

 

 

 

 



17 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Jiří Vozdecký  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. ONDŘEJ FUCIMAN, Ph.D.  

BRNO 2019  



18 
 

3. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Pozemek se nachází v nově budované části obce Šitbořice. Pozemek je 
pravidelného obdélníkového tvaru a svažuje se k severozápadní straně. K objektu je 
umožněn přístup od místní komunikace pomocí zpevněných ploch z betonové zámkové 
dlažby. V této místní komunikaci jsou zároveň vedeny inženýrské sítě, ke kterým bude 
objekt připojen nově zbudovanými přípojkami.  
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Pozemek se nachází v zastavitelném území obce Šitbořice. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Pozemek se nachází v zastavitelném území obce Šitbořice. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky určené dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb. (Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) ve znění 
pozdějších předpisů. Stavba je navržena v souladu s využitím území dle schváleného 
územního plánu obce Šitbořice. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude brát zřetel na závazná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, které 
jsou obsažené v dokladové složce. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na pozemku nebyl proveden žádný průzkum, všechny podkladové materiály byly 
převzaty z veřejně dostupných zdrojů. Podle mapy radonového indexu se v oblasti 
nachází převážně nízké radonové riziko. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. 
V lokalitě se nachází jílovité zeminy. V případě skutečného projektu by bylo nutné 
provést podrobný hydrogeologický průzkum, změření radonového indexu a zaměření 
polohopisu a výškopisu pozemku. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů (státní památková péče, ochrana 
přírody a krajiny) 

Pozemek se nenachází v žádné chráněné lokalitě, jak z hlediska státní památkové 
péče, tak z hlediska ochrany přírody. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma 

Obec se nenachází v žádném záplavovém území, které by limitovalo využití 
pozemku. V katastru obce se nenachází žádná poddolovaná lokalita. V blízkosti pozemku 
se nachází pouze ochranná pásma inženýrských sítí a nově budovaných přípojek. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba bytového domu neobsahuje žádné technologické zařízení, které by svým 
provozem ovlivňovalo hladinu hluku v přilehlé lokalitě. Stavba negativně neovlivní 
okolní obyvatele. Pouze během výstavby dojde ke zvýšení hlukové a dopravní zátěže 
vlivem použití strojů a mechanizace. Práce nebudou probíhat v době nočního klidu. 
Stavba bude prováděna, tak aby nebyla omezena práva majitelů okolních parcel. 
Stavba objektu změní odtokové poměry z pozemku. Voda ze zpevněných ploch bude 
zachycena retenční nádrží a pomocí přepadu bude odvedena do dešťové kanalizace. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutné odstranit před 
započetím prací. Na pozemku se rovněž nenachází žádné stávající objekty, které by bylo 
nutné odstranit. Asanace území rovněž nebudou provedeny. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Parcela č. 10490/15 je vedena jako orná půda, protože se nachází v nově budované 
lokalitě. Bylo požádáno o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Celkem bude ze 
zemědělského půdního fondu vyjmuto 1881 m2 orné půdy. Kvůli vhodné lokaci pozemku 
nejsou nutné zábory lesních pozemků. 
 
l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
Dopravní napojení  

K parcele č.10490/15 je umožněn přístup z místní komunikace. K objektu bude 
umožněn přístup pomocí zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby vybudovaných 
na vlastním pozemku. 
 
Přípojky inženýrských sítí 

Objekt bude připojen ke splaškové kanalizaci, dešťové vody budou z přepadu 
retenční nádrže odváděny samostatnou dešťovou kanalizací. Dále je objekt připojen 
k vedení nízkého napětí, sdělovacího vedení, k vodovodnímu řadu s pitnou vodou a 
k nízkotlakému plynovodu. 
 
Bezbariérový přístup ke stavbě 

Bezbariérové užívání objektu nebylo vyžádáno investorem. Stavebník je 
soukromého charakteru. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Zhotovení objektu není závislé na dalších investicích. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

Stavba je umístěna na parcele č.10490/15 v katastrálním území obce Šitbořice 
(762 687). 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou bytového domu nevzniknou ochranná pásma.  
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
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 

Na parcele č. 10490/15 bude vybudovaný celoplošně podsklepený bytový dům se 
čtyřmi nadzemními podlažími. Stavba je určena k trvalému bydlení celkem 32 osob. 
 
b) účel užívání stavby 

Stavba bytového domu je určena k trvalému pobytu osob celkem v 8 bytech. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bytového domu tvoří stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projekt pro stavební povolení bytového domu vyhovuje požadavkům ČSN 73 
4301 - obytné budovy a vyhlášce č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby a 
stavba je navržena a umístěna v souladu s  §25 zákona č.501/2006 Sb. 

Požadavky na požární ochranu stavby a konstrukci jsou podrobněji řešeny 
v samostatné části dokumentace – „Požárně bezpečnostní řešení stavby“, ve které je řešen 
soulad stavby s příslušnými normovými hodnotami, na které se výše uvedená vyhláška 
odkazuje. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude brát zřetel na závazná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, které 
jsou obsažené v dokladové složce. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (státní památková péče, ochrana 
přírody a krajiny) 

Pozemek se nenachází v žádné chráněné lokalitě, jak z hlediska státní památkové 
péče, tak z hlediska ochrany přírody  
 
g) navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha BD      359,75 m2 
Obestavěný prostor      5266 m3 
Plocha parcely č.10490/15     1881 m2  
Celkový počet podlaží     5 
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Počet nadzemních podlaží     4 
Počet podzemních podlaží     1 
Počet bytových jednotek v objektu    8 
 
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. 
 
Elektrická energie 

Každý byt bude vybaven vlastním elektroměrem a hlavním jističem. Každá 
bytová jednotka bude mít zajištěný požadovaný jmenovitý příkon, tak aby mohly být 
v provozu elektrospotřebiče pro jednotlivé činnosti – pečení/vaření, automatická pračka, 
osvětlení bytové jednotky a ostatní elektrospotřebiče. 
 
Tepelná energie 

Zdrojem tepelné energie bude plynový kotel umístěný v technické místnosti 
v suterénu. Otopná tělesa budou umístěna v jednotlivých místnostech pod okny. Jejich 
velikost závisí na tepelné ztrátě objektu. Předběžná celková tepelná ztráta objektu je 65,12 
kW.  
 
Pitná voda 

Pitná voda bude zajištěna z vodovodu pro pitnou vodu. Předpokládaná spotřeba 
vody je 90 litrů na osobu za den. 
 
 
Množství a kvalita odpadních vod 

Odpadní vody jsou charakterizované jako městské odpadní vody s běžnou úrovní 
znečištění. Odpadní voda bude odvedena pomocí splaškové kanalizace do obecní čistírny 
odpadních vod. 
 
Odvedení dešťových vod 

Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odvedeny do retenční nádrže, ze které 
bude ústit přepad do místní dešťové kanalizace. Dešťové vody na nezpevněných plochách 
poslouží jako závlaha pro vegetaci. Dešťová voda dopadající na střechu objektu bude 
částečně sloužit k závlaze vegetační ploché střechy. 
 
Odpady a emise 

Stavba byla navržena tak, že jejím provozem nedochází k znečištění a trvalému 
poškození životního prostředí. Při užívání stavby vzniká pouze směsný komunální odpad, 
jehož vytříditelné složky budou separovány do jednotlivých kontejnerů pro tříděný 
odpad. Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn a zlikvidován dle druhu odpadu. 
Při stavbě vznikají následující druhy odpadu: 

Katalogové číslo Název odpadu Závadnost 
odpadu 

Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové obaly O Odvoz do sběrného dvora 
15 01 02 Plastové obaly O Odvoz do sběrného dvora 
15 01 04 Kovové obaly O Odvoz do sběrného dvora 
15 01 06 Směsné obaly O Odvoz na skládku 
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Katalogové číslo Název odpadu Závadnost 
odpadu 

Likvidace odpadu 

17 01 01 Beton O Odvoz na skládku 
17 02 01 Tašky a keramické 

výrobky 
O Odvoz na skládku 

17 02 03 Dřevo O Odvoz do sběrného dvora 
17 03 01 Asfaltové směsi 

obsahující dehet 
N Odvoz na skládku 

nebezpečného odpadu 
17 04 05 Ocel a železo O Odvoz do sběrného dvora 
17 04 11 Kabely neuvedeny 

pod 17 04 11 
O Odvoz do sběrného dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O Odvoz na skládku 
17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 
O Odvoz na skládku 

 
Provozem stavby bude vznikat domovní odpad následující kategorie: 

Katalogové číslo Název odpadu Závadnost 
odpadu 

Likvidace odpadu 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 

O Odvoz na skládku 

 
Odvoz bude zajištěn firmou, která se zabývá svozem komunálního odpadu v obci. 
 
Třída energetické náročnosti budov 

Průkaz energetické náročnosti budovy byl řešen v samostatné části - „Stavební 
fyzika“. Objekt byl navržen s ohledem na požadavky zákona o hospodaření s energiemi. 
 
j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Uvažovaná doba výstavby objektu jsou 2 roky. Předpokládaná doba zahájení 
výstavby je duben 2020. Během výstavby nejsou vyžadovány žádné zvláštní postupy a 
jednotlivé práce na sebe vzájemně navazují s ohledem na technologii stavebních prací.  
 
k) orientační náklady stavby     

30 000 000,- Kč  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Novostavbou nedojde ke změně ve způsobu využití území. Stavba je navržena a 
umístěna v souladu s  §25 zákona č.501/2006 Sb. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Navrhovaný bytový dům je nevýrobním objektem o čtyřech nadzemních 
podlažích a jednom podzemním podlaží o půdorysných rozměrech 15,5 x 22,5 m a výškou 
horní hrany atiky 13,95 m nad upraveným terénem.  
V suterénu se nachází technická místnost, společenská místnost, strojovna výtahu, dílna, 
úklidová místnost, toaleta a osm sklepních kójí a komunikační prostory. Vstup do objektu 
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je řešen z mezipodesty mezi suterénem a 1.NP. V nadzemních podlažích se vždy 
nacházejí 2 obytné buňky. 
 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační střechou s odvodněním do 
střešních vtoků. Sklon střešní roviny je 3 %. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navrhovaný bytový dům je nevýrobním objektem. V objektu se nenalézá žádné 
technologické zařízení pro výrobu. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nebyla požadována v bezbariérovém řešení. Stavebníkem je soukromá 
osoba a nevyžaduje bezbariérové řešení stavby. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V objektu jsou používána a zabudována pouze zařízení, které odpovídají 
dokumentaci a jsou podrobeny potřebným revizím odbornou osobou. 
Požární bezpečnost viz. samostatná část. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

Bytový dům má celkem 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní o půdorysných 
rozměrech 15,5 x 22,5 m a výškou horní hrany atiky 13,95 m nad upraveným terénem. 
Zastavěná plocha je 359,775 m2. Hlavní vstup do objektu je ze severozápadní strany. 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou vegetační plochou střechou se spádem 3 %. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém stavby je stěnový. 

• Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Podkladní 
betonová mazanina je rovněž z prostého betonu C 16/20 s přidanou výztužnou 
KARI sítí. Předběžný návrh rozměrů základových konstrukcí je řešen 
v samostatné části. Nutnost vyztužení je potřeba ověřit statickým posudkem od 
autorizovaného statika. 
 

• Obvodové zdivo v suterénu 
Obvodové zdivo je navrženo z betonových bednících tvárnic šířky 400 mm 
vyztuženého pruty z betonářské oceli B500 B a vybetonovány betonem C 20/25 
XC1. Ze strany exteriéru je na zdivo natavena hydroizolační vrstva z živičných 
pásů chráněných tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm. 
 

• Obvodové zdivo nadzemních podlaží 
Obvodové zdivo nadzemních podlaží je tvořeno přesnými keramickými 
tvárnicemi typu Therm tl. 500 mm, zděných na tenkovrstvou maltu, která je 
nanášena celoplošně ve spáře. Objekt není opatřen žádným zateplovacím 
systémem. 
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• Vnit řní nosné zdivo 
Vnitřní nosné zdivo všech podlaží je tvořeno z keramických tvárnic typu AKU 
tl.250 mm zděných na vápenocementovou maltu, která je nanášena celoplošně. 
 

• Vnit řní nenosné zdivo 
Příčky všech podlaží jsou tvořeny keramickými příčkovkami typu THERM tl.140 
mm zděných na maltu vápenocementovou, která je nanášena celoplošně. 
 

• Vodorovné stropní konstrukce 
Vodorovné stropní konstrukce všech podlaží jsou provedeny systémovými 
keramobetonovými stropními nosníky s keramickými vložkami s dobetonávkou 
z betonu C 20/25 XC1 a betonářskou ocelí B500B. Tloušťka stropní konstrukce 
je 300 mm. V úrovní stropní konstrukce v místě nosných a obvodových stěn jsou 
vytvořeny ztužující věnce vyztužené betonářskou ocelí B500 B. 
 

• Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou vegetační plochou střechou o spádu 3 %. 
Odvodnění je tvořeno dvěmi střešními vtoky. Spád je tvořen ze spádových klínů 
z EPS. Na stropní konstrukci je natavena parozábrana ze živičných pásů 
s hliníkovou vložkou. Tepelná izolace je tvořena ve dvou vrstvách z důvodu 
zamezení tepelných mostů. Na tepelné izolaci je nalepen samolepící živiční pás 
na kterém je natavený další živičný pás. Živičné pásy by měly být odolné proti 
prorůstání kořínků. Na hydroizolačním souvrství se nachází hydroakumulační 
vrstva z perforované HDPE folie a geotextilie, která tvoří filtrační vrstvu. 
Poslední vrstva je tvořena vegetačním substrátem, která zároveň tvoří vrstvu 
stabilizační. 
 

• Ostatní konstrukce 
Hlavní povrchy podlah jsou navrženy z keramické dlažby nebo z vinylových, dle 
účelu konkrétních místností. Úpravy vnitřních povrchů jsou klasické, dle účelu 
jednotlivých místnosti. Jedná se buď o klasické omítnuté stěny, případně stěny 
obložené keramickým obkladem. Vnější výplně otvorů v obvodovém plášti jsou 
navrženy jako plastové s izolačním dvojsklem. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce jsou navrženy z běžně užívaných materiálů, které splňují požadavky 

na dostatečnou kvalitu a jakost. Prvky budou zabudovány v souladu technologickými 
předpisy stanovenými výrobci. Dále se předpokládá, že stavba je navržena běžným 
zatížením pro obytné budovy, které ji bude namáhat po celou dobu její životnosti. 
Prostorová stabilita je zajištěna nosnými stěnami a ztužujícími věnci v úrovni stropních 
konstrukcí. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Objekt je vybaven následujícími technickými zařízeními: kanalizace, rozvody 
pitné vody, rozvody plynu, rozvody elektroinstalace a otopnou soustavou. 
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• Kanalizace 
Objekt je napojen na dešťovou i splaškovou kanalizaci. Přípojky jsou tvořeny 
z PVC trub, které jsou uloženy v pískovém loži. Dešťová voda je primárně 
kumulována v retenční nádrži s přepadem do dešťové kanalizace. Vnitřní rozvody 
jsou tvořeny z potrubí HT. 
 

• Vodovod 
Objekt je připojen na stávající vodovodní řad vodovodní přípojkou z potrubí z PE. 
Vodovodní přípojka ústí v technické místnosti, odkud jsou rozvody vedeny dále 
do objektu. 
 

• Plynovod 
Objekt bude připojen k plynovodu pomocí přípojky z PE, která bude ústit do 
technické místnosti. K plynovodnímu potrubí bude připojen pouze plynový kotel 
umístěný v technické místnosti. Rozvody do ostatních podlaží nejsou uvažovány. 
 

• Elektřina 
Objekt bude připojen k podzemnímu vedení nízkého napětí. Připojení bude 
provedeno pomocí podzemní přípojky do rozvodné skříně. 
 

• Ochrana proti zasažení objektu bleskem 
Objekt bude chráněn proti zasažení bleskem hromosvodem. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je vyřešeno v samostatné části „požárně bezpečnostní řešení stavby“. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických 
nároků. Veškeré nově navržené konstrukce a výplně otvorů obvodového pláště domu 
splňují doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20 dle ČSN 73 0540-2. 
 
b) kritéria tepelně technického hodnocení 

Průkaz energetické náročnosti budovy je řešen v samostatné části Stavební fyzika. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Projekt neuvažuje s alternativními zdroji energií. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 

• Větrání 
Větrání objektu je zajištěno přírozeně pomocí okenních a dveřních výplní. 
V prostoru koupelen a WC je uvažováno podtlakové větrání a v kuchyni digestoří. 
Vytápění objektu je navrženo společné pro všechny bytové jednotky. Zdrojem 
tepelné energie je plynový kotel umístěný v technické místnosti v suterénu. 
V bytech jsou umístěny otopná tělesa – radiátory. 



26 
 

• Osvětlení 
Osvětlení je ve všech obytných místnostech zajištěno přirozeně – okny. Všechny 
místnosti jsou vybaveny zdroji umělého osvětlení. Schodiště je vybaveno 
nouzovým osvětlením z hlediska požární bezpečnosti. 

 
• Odpad 

Odpad bude ukládán do nádob na směsný odpad, které jsou uloženy na zpevněné 
ploše před objektem. Vytříditelné složky odpadu lze umístit do nádob pro tříděný 
odpad umístěných v rámci obce. Komunální odpad bude svážen svozovou firmou, 
zajišťující svoz komunálního odpadu. 

 
• Vibrace, prašnost a hluk 

Objekt bytového domu se nachází v klidné lokalitě. Ve vzdálenosti zhruba 100 m 
od objektu se nachází silnice III/0511, po které podle sčítání dopravy z roku 2016 
projede 1573 osobních vozidel a 439 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. 
Výpočtem bylo prokázáno, že chráněný venkovní prostor stavby vyhovuje 
normativním požadavkům. Zdroje prašnosti a vibrací nebyly v této lokalitě 
uvažovány. 

 
b) řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze 
materiály s patřičnými atesty, bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující 
požadavky hygienických norem. V případě technických a technologických zařízení bude 
zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle orientační mapy radonového indexu bylo na pozemku stanoveno nízké 
radonové riziko, tudíž není nutné navrhovat zvláštní ochranu proti radonovému riziku. 
V případě projektové dokumentace pro skutečnou stavbu by bylo nutné provést měření 
radonového rizika na pozemku. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

V oblasti nejsou předpokládané žádné bludné proudy, tudíž nebyla navržena 
žádná opatření. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v seizmicky aktivní oblasti ani v poddolovaném území. 
V blízkosti objektu se nenachází žádné významné zdroje (dálnice, železnice) technické 
seismicity, které by ovlivňovaly objekt. 
 
d) ochrana před hlukem 

Objekt bytového domu se nachází v klidné lokalitě. Ve vzdálenosti zhruba 100 m 
od objektu se nachází silnice III/0511, po které podle sčítání dopravy z roku 2016 projede 
1573 osobních vozidel a 439 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. Výpočtem bylo 
prokázáno, že chráněný venkovní prostor stavby vyhovuje normativním požadavkům. 
Nebyly navrženy žádné prvky ochrany stavby před hlukem. 
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e) protipovodňová opatření 
Stavba není umístěná v záplavové oblasti, tudíž není nutné navrhovat žádná 

opatření. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba není umístěna v poddolovaném nebo jinak nestabilním území, kde by 
hrozily sesuvy půdy 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je připojen ke stávajícím sítím technické infrastruktury přípojkami: 
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektřiny a sdělovacího vedení. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Dimenze jednotlivých přípojek ke stávajícím sítím nebyly v rámci projektu 
zpracovány. Byly stanoveny pouze předběžné délky přípojek: 
 Kanalizace splašková:  10,40 m 
 Vodovod:    32,26 m     
 Plynovod:    20,58 m     
 Elektřina:    28,88 m     
 Sdělovací vedení:   27,50 m 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pozemek bude napojen na místní komunikaci pomocí zpevněných ploch 
z betonové zámkové dlažby. Vjezd na pozemek bude umožněn z jihozápadní strany 
pozemku, kde se nachází parkoviště. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Místní komunikace je navržená pro obousměrný provoz a je tvořena krytem 
z asfaltového betonu. Tato komunikace se napojuje dále na silnici III/0511. 
 
c) doprava v klidu 

Parkování osobních automobilů bude zajištěno na venkovním parkovišti s celkem 
8 parkovacími stání. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 

V lokalitě se nenachází žádné cyklistické stezky. Pěší stezky rovněž nejsou 
navrženy, provoz na místní komunikaci je minimální. Na pozemku stavebníka byly 
budovány pěší stezky - chodníky z betonové zámkové dlažby. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 

Bytový dům je osazen do střední části pozemku. Vzniklý výškový rozdíl v 
upraveném terénu bude opatřen vhodnými stabilizačními prvky - výškový rozdíl bude 
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upraven svahováním ve vhodném poměru dle vnitřního úhlu tření zeminy. Před 
započetím prací bude sejmuta ornice, která bude deponována a následně bude použita 
k terénním úpravám a následně budou tyto plochy osázeny zelení, která bude omezovat 
vznik půdní eroze. 
 
b) použité vegetační prvky 

Po dokončení výstavby budou nezpevněné plochy v okolí stavby zatravněny a 
bude provedena výsadba zeleně - keřů a stromů dle přání stavebníka. 
 
c) biotechnická opatření 

Osazením nezpevněných ploch zelení dojde k jejich stabilizaci a zamezení eroze 
půdy. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Novostavba bytového domu nemá negativní vliv na ochranu přírody a krajiny. 
Objekt je určen k trvalému bydlení, tudíž neobsahuje žádné výrobní linky a technologie, 
které by mohly znečišťovat okolí objektu hlukem, vibracemi a znečištěním vzduchu.  

Objekt je připojen na stávající splaškovou kanalizační síť, objekt tudíž nemá vliv 
na kvalitu podzemních vod. Dešťová voda bude zachycována v retenční nádrži především 
za účelem zalévání vegetace. Nádrž je vybavena přepadem do dešťové kanalizace. Ve 
stavbě budou použity nezávadné certifikované materiály, které neohrožují životní 
prostředí. Odpad bude ukládán do nádob na směsný odpad, které jsou uloženy na 
zpevněné ploše před objektem. Vytříditelné složky odpadu lze umístit do nádob pro 
tříděný odpad umístěných v rámci obce. Komunální odpad bude svážen svozovou firmou, 
zajišťující svoz komunálního odpadu. 
Nezpevněné plochy budou po dokončení terénních úprav osázeny zelení tak, aby bylo 
zamezeno půdní erozi. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V blízkosti pozemku se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny a 
živočichové, které jsou chráněny zákonem. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V blízkosti pozemku se nenachází žádné chráněné území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb.  
 
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 

Novostavba bytového domu nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Vybudování objektu nevyžaduje navržení žádných ochranných či bezpečnostních 
pásem. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Stavba není navržená k využití pro potřeby ochrany obyvatelstva v případě 
havárie, války apod. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Během výstavby objektu bude mít zhotovitel přístup k vodě a elektřině. Obě 
média budou odebírána z přípojek, které budou vybudovány v předstihu před započetím 
stavebních prací. Materiál bude skladován na zpevněných plochách nebo krytých 
skladech. Zásobování materiálem bude průběžné dle jeho spotřeby a kapacity skládek. 
 
b) odvodnění staveniště 

Odvodnění ploch využívaných staveništěm bude vyspádováním do vsakovacího 
rigolu na pozemku stavebníka, kde bude srážková voda povrchově zasakována. V případě 
nedostatečného vsakování vody bude tato voda odčerpána z vsakovacího rigolu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební parcela pro výstavbu bytového domu je přímo ze dvou stran u místní 
obslužné komunikace. Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny. Po 
skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu. Vše bude podrobně 
řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

Připojení staveniště k elektrické energii bude provedeno z pojistkové skříně, která 
je na hranici pozemku. Napojení na vodovodní řad během výstavby bude provedeno 
pomocí, v předstihu vybudované, přípojky pro objekt bytového domu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškeré stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem k okolní 
zástavbě obytného charakteru. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební 
činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních 
staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti. 
Stavební práce budou probíhat převážně v pracovní dny, a to od 6.30 do 17.30.  

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. 
Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 
Zařízení staveniště je umístěno pouze na pozemku stavebníka.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné stávající objekty a dřeviny, které by bylo nutné 
odstranit. Dále se zde nenachází žádné požadavky na asanaci území. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Prostor staveniště bude situován pouze na pozemku investora a bude navržen v 

minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby bytového domu. Staveniště bude 
dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu.  

 
V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a 

skladovací plochy pro předzásobení materiálem. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Výstavba neomezuje pěší komunikace, nejsou zavedena žádná zvláštní opatření. 
 

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

Během realizace dochází především ke vzniku obalových odpadů a stavebních a 
demoličních odpadů. Likvidaci těchto odpadů zajistí oprávněná firma, která vydá 
zhotoviteli prohlášení o ekologické likvidaci odpadu. Vytříditelné složky odpadu budou 
separovány a recyklovány. 
 
Tabulka vzniklých odpadů: 

Katalogové číslo Název odpadu Závadnost 
odpadu 

Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 02 Plastové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 04 Kovové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 06 Směsné obaly O Odvoz na skládku 
 

Katalogové číslo Název odpadu Závadnost 
odpadu 

Likvidace odpadu 

17 01 01 Beton O Odvoz na skládku 
17 02 01 Tašky a 

keramické 
výrobky 

O Odvoz na skládku 

17 02 03 Dřevo O Odvoz do sběrného 
dvora 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 

17 04 05 Ocel a železo O Odvoz do sběrného 
dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O Odvoz na skládku 
17 09 04 Směsné stavební 

a demoliční 
odpad 

O Odvoz na skládku 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na pozemku bude provedena skrývka ornice. Zemina ze zemních prací bude 

použita pro úpravu okolního terénu v rámci pozemku. Dále bude na pozemku 
rozprostřena skrytá ornice, která bude následně osázena zelení. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na 
staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy 
příslušné zákonné předpisy. Při úniku ropných látek ze strojů a vozidel bude 
kontaminovaná zemina vytěžena a ekologicky zlikvidovaná. V oblasti se nenachází žádné 
chráněné stromy ani rostliny, které by bylo nutno chránit během výstavby. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen splnit požadavky zákona 
309/2006 Sb., kterým se upravují další 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) v platném znění. Dodavatel je povinen používat 
doporučené pracovní postupy pro jednotlivé výrobky dané jejich výrobcem, tak aby 
nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků. Dále je dodavatel povinen dbát na bezpečnost 
práce a chodu staveniště dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou objektu není dotčená žádná další okolní stavba. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výstavba nebude svým rozsahem zasahovat do místní komunikace. Místní 
komunikace bude po dobu výstavby opatřena svislým dopravním značením ,,Pozor, 
výjezd vozidel stavby“. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou stanoveny žádné speciální podmínky 
pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba objektu bude započata skrývkou ornice, dále bude pokračovat zemními 
pracemi – hloubení jámy a rýh pro základové pasy. Dále bude provedena betonáž 
základových pasů a betonáž podkladní betonové mazaniny. Dále bude probíhat zdění 
suterénního zdiva s následnou realizací stropní konstrukce nad tímto podlaží s betonáží 
schodiště. Následně budou vystavěna všechna nadzemní podlaží a zhotovení střešního 
pláště. Po osazení okenních výplní budou pokračovat práce na instalacích – kanalizace, 
vodovod, elektroinstalace, topení. Následně budou zhotoveny vnitřní omítky, dále hrubé 
konstrukce podlah. V další fázi budou pokračovat dokončovací práce – realizace obkladů 
a dlažeb, pokládka povlakových podlahových krytin, výmalba, osazení zařizovacích 
předmětů a otopných těles, osazení obložkových zárubní. V posledním kroku bude 
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provedena výstavba lešení kolem objektu pro realizaci fasády a následně budou 
provedeny dokončovací práce kolem objektu a výsadba zeleně. 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťové vody budou zaústěny do akumulační nádrže s přepadem do dešťové 
kanalizace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Jiří Vozdecký  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. ONDŘEJ FUCIMAN, Ph.D.  

BRNO 2019  



34 
 

4. D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ 

 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o novostavbu bytového domu o čtyřech nadzemních a jednom 

podzemním podlaží. Objekt je určený k trvalému bydlení. 
Zastavěná plocha BD:     359,75 m2 
Obestavěný prostor:      5266 m3 
Plocha parcely č.10490/15:     1881 m2  

 
V objektu je navrženo celkem 8 bytových jednotek. V každé bytové jednotce je 

předpokládaný trvalý pobyt 4 osob. Celková předpokládaná kapacita objektu k trvalému 
bydlení je tedy 32 osob. 
 
D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 

Objekt je navržený jako čtyřpodlažní celoplošně podsklepený bytový dům. 
Půdorysný tvar objektu tvoří obdélník s výklenkem o půdorysných rozměrech 15,5x22,5 
m a výškou horní hrany atiky 13,95 m nad upraveným terénem. Objekt je zastřešený 
jednoplášťovou plochou vegetační střechou o sklonu střešní roviny 3% s odvodněním do 
střešních vtoků. 

 
V suterénu se nachází technická místnost, společenská místnost, strojovna výtahu, 

dílna, úklidová místnost, toaleta a osm sklepních kójí a komunikační prostory. Vstup do 
objektu je řešen z mezipodesty mezi suterénem a 1.NP. Přístup do všech nadzemních 
podlaží je umožněn výtahem nebo dvouramenným schodištěm. 

 
V nadzemních podlažích se vždy nacházejí 2 obytné buňky. V každé bytové 

jednotce se vždy nachází místnosti pro osobní hygienu – koupelna, toaleta, dále 
skladovací místnost, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě obytné místnosti. Byty 
ve 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou vybaveny lodžií. 

  
Fasáda objektu je navržena v žlutém odstínu s hnědými pruhy v místě oken. 

Otvorové výplně jsou navrženy z PVC profilů v polepem v odstínu ořech. Sokl objektu 
je tvořen ze soklové omítky Marmolit v hnědém odstínu.  
Žádná bytová jednotka objektu nebyla řešena jako bezbariérová, protože stavebník 
nevznesl žádné požadavky na bezbariérovost. 
 
D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o objekt nevýrobního charakteru, tudíž se v něm nenacházejí žádná 
technologická zařízení. V objektu se nacházejí pouze zařízení, která zabezpečují chod 
objektu.  

 
Přístup k objektu od místí komunikace je umožněn pomocí chodníků z betonové 

zámkové dlažby. Parkování vozidel je umožněno na venkovním nekrytém parkovišti při 
jihozápadním okraji pozemku. Hlavní vstup do objektu se nachází na severozápadní 
fasádě objektu a je vytvořen na mezipodestě mezi 1.S a 1.NP. Odkud je možné pokračovat 
do suterénu, kde se nachází technické zázemí objektu a skladovací prostory nebo 
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nadzemních do podlaží, které jsou tvořeny jednotlivými bytovými jednotkami. Přístup do 
nadzemních podlaží je umožněn i pomocí výtahu. 
 
D.1.1.a.4 Materiálové řešení 

Všechny podlaží byly navrženy z nezávadných a certifikovaných materiálů a 
hmot, tak aby byly splněny tepelně technické požadavky. 
 

• Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Podkladní 
betonová mazanina je rovněž z prostého betonu C 16/20 s přidanou výztužnou 
KARI sítí. Předběžný návrh rozměrů základových konstrukcí je řešen 
v samostatné části. Nutnost vyztužení je potřeba ověřit statickým posudkem od 
autorizovaného statika. 
 

• Obvodové zdivo v suterénu 
Obvodové zdivo je navrženo z betonových bednících tvárnic šířky 400 mm 
vyztuženého pruty z betonářské oceli B500 B a vybetonovány betonem C 20/25 
XC1. Ze strany exteriéru je na zdivo natavena hydroizolační vrstva z živičných 
pásů chráněných tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm. 
 

• Obvodové zdivo nadzemních podlaží 
Obvodové zdivo nadzemních podlaží je tvořeno přesnými keramickými 
tvárnicemi typu Therm tl. 500 mm, zděných na tenkovrstvou maltu, která je 
nanášena celoplošně ve spáře. Objekt není opatřen žádným zateplovacím 
systémem. 
 

• Vnit řní nosné zdivo 
Vnitřní nosné zdivo všech podlaží je tvořeno z keramických tvárnic typu AKU 
tl.250 mm zděných na vápenocementovou maltu, která je nanášena celoplošně. 
 

• Vnit řní nenosné zdivo 
Příčky všech podlaží jsou tvořeny keramickými příčkovkami typu THERM tl.140 
mm zděných na maltu vápenocementovou, která je nanášena celoplošně. 
 

• Vodorovné stropní konstrukce 
Vodorovné stropní konstrukce všech podlaží jsou provedeny systémovými 
keramobetonovými stropními nosníky s keramickými vložkami s dobetonávkou 
z betonu C 20/25 XC1 a betonářskou ocelí B500B. Tloušťka stropní konstrukce 
je 300 mm. V úrovní stropní konstrukce v místě nosných a obvodových stěn jsou 
vytvořeny ztužující věnce vyztužené betonářskou ocelí B500 B. 
 

• Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou vegetační plochou střechou o spádu 3 %. 
Odvodnění je tvořeno dvěmi střešními vtoky. Spád je tvořen ze spádových klínů 
z EPS. Na stropní konstrukci je natavena parozábrana ze živičných pásů 
s hliníkovou vložkou. Tepelná izolace je tvořena ve dvou vrstvách z důvodu 
zamezení tepelných mostů. Na tepelné izolaci je nalepen samolepící živiční pás 
na kterém je natavený další živičný pás. Živičné pásy by měly být odolné proti 
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prorůstání kořínků. Na hydroizolačním souvrství se nachází hydroakumulační 
vrstva z perforované HDPE folie a geotextilie, která tvoří filtrační vrstvu. Poslední 
vrstva je tvořena vegetačním substrátem, která zároveň tvoří vrstvu stabilizační. 
 

• Ostatní konstrukce 
Hlavní povrchy podlah jsou navrženy z keramické dlažby nebo z vinylových 
dílců, dle účelu konkrétních místností. Úpravy vnitřních povrchů jsou klasické, 
dle účelu jednotlivých místnosti. Jedná se buď o klasické omítnuté stěny, případně 
stěny obložené keramickým obkladem. Vnější výplně otvorů v obvodovém plášti 
jsou navrženy jako plastové s izolačním dvojsklem. 
 

• Komín 
Komín bude odvádět spaliny od spotřebiče na plynná paliva – plynový kotel. 
Komínové těleso bylo navrženo certifikovaným komínovým třísložkovým 
systémem z betonových tvárnic, integrovanou tepelnou izolací a komínovou 
vložkou. Komín je jednoprůduchový s větrací šachtou. Spotřebič je napojen 
pomocí sopouchu v suterénu. Nad střešní rovinou je komín obležen systémovým 
obkladem s imitací režného zdiva.  
 

• Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy stěn a stropů jsou ve většině místností tvořeny štukovou 
vápennou omítkou. Povrchové úpravy stěn koupelen a toalet jsou tvořeny 
z keramických obkladů. Výšky obkladů jsou specifikované ve výkresové 
dokumentaci. Obklad za kuchyňskou linkou je vždy tvořen ze stejného materiálu 
jako kuchyňská linka a je její součástí. 
 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na stabilitu a mechanickou 

odolnost, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost, ochranu osob a zvířat, ochranu proti 
hluku, tvořila zdravé životní podmínky a byla energeticky úsporná. 
 
D.1.1.a.6 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Během výstavby je nutné postupovat podle platných předpisů a zákonů v ČR 
z hlediska bezpečnosti práce. Pracovníci budou odborně způsobilí a všechny pracovní 
postupy budou prováděny podle technologických předpisů výrobce. Zhotovitel poskytne 
zaměstnancům ochranné pomůcky. 
 
D.1.1.a.7 Stavební fyzika – tepelná technika, proslunění, denní osvětlení, energetická 
náročnost budovy 

Stavební fyzika z pohledu tepelné techniky, proslunění a denního osvětlení byla 
řešena v samostatné části práce. Budova byla zatříděna do třídy energetické náročnosti B 
– úsporná, řešeno také v samostatné části – Stavební fyzika.  
 
D.1.1.a.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo řešeno v samostatné části. 
 
D.1.1.a.9 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
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Během návrhu objektu byly použité zdravotně nezávadné stavební materiály 
s platnými certifikáty o jakosti materiálu. Při zabudování těchto materiálů do stavby je 
nutné postupovat podle pokynů a technologických postupů výrobce. 
 
D.1.1.a.10 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

Při realizaci budou používané pouze tradiční a známé technologické předpisy 
udávané výrobci jednotlivých materiálů. 
 
D.1.1.a.11 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Dokumentace není řešena v rámci bakalářské práce. 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 

V rámci bakalářské práce tyto kontroly zakrývaných konstrukcí nebyly navrženy. 
 

5. ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo vypracování části projektové dokumentace pro 

provedení stavby bytového domu. 
Objekt bytového domu byl navržen na pozemku v katastrálním území obce Šitbořice. 

Během zpracování projektu byl brán zřetel na požadavky platné legislativy – 
norem a vyhlášek, tak aby objekt vhodně a bezpečně sloužil svému navrhovanému účelu. 
Dále během zpracování dokumentace byl brán zřetel na technologické předpisy 
jednotlivých materiálů uvažovaných pro realizaci stavby, které jsou stanoveny 
jednotlivými výrobci těchto materiálů. 

6. POUŽITÉ ZDROJE 
Vyhlášky a zákony 

• Vyhláška č.268/2009 Sb; o technických požadavcích na stavby  
• Vyhláška č.499/2006 Sb; o dokumentaci staveb  
• Vyhláška č.501/2006 Sb; o obecných požadavcích na využívání území  
• Vyhláška č.23/2008 Sb; o technických podmínkách požární ochrany  
• Vyhláška č.246/2001 Sb; o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
• Vyhláška č.78/2013 Sb; o energetické náročnosti budov  
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb; o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 
• Zákon č.183/2006 Sb; o územním plánování a stavebním řádu  
• Zákon č.133/1985 Sb; o požární ochraně  
• Zákon č.185/2001 Sb; o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

 
České technické normy 

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
• ČSN 73 4301 Obytné budovy  
• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy  
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• ČSN 73 0580 - 1 Denní osvětlení budov – část 1 – Základní požadavky  
• ČSN 73 0580 - 2 Denní osvětlení budov – část 2 – Osvětlení obytných budov  
• ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor 
• ČSN 73 0540 - 1 Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie 
• 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 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky  
• ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách  
• ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty   
• ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení  
• ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

Všechny vyhlášky, zákony, Nařízení vlády a České technické normy byly použity 
v aktuálním znění. 

Webové stránky 

• www.wienerberger.cz 
• www.isover.cz 
• www.dek.cz 
• www.tzb-info.cz 
• www.topwet.cz 
• www.best.info 
• www.baumit.cz 
• www.schiedel.com 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ČSN    Česká technická norma 
Vyhl.   vyhláška 
Sb.   sbírky 
Zák.   zákona 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SO   stavební objekt 
NP   nadzemní podlaží 
S   suterén 
BD   bytový dům 
Bpv   Balt po vyrovnání 
S-JTSK  systém jednotné sítě katastrální 
m n.m.   metry nad mořem 
Parc.č.   parcelní číslo 
PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 
p.ú.   požární úsek 
PHP   přenosný hasicí přístroj 
CHÚC   chráněná úniková cesta 
NÚC   nechráněná úniková cesta 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
pv   výpočtové zatížení 
tl.   tloušťka 
mm   milimetr 
m2   metr čtverečný 
m3   metr krychlový 
kN   kilonewton 
kPa   kilopascal 
Mpa   megapascal 
W   watt 
dB   decibel 
°C   stupeň Celsia 
TI   tepelná izolace 
EPS   expandovaný polystyren 
XPS   extrudovaný polystyren 
ŽB   železobeton 
PB   prostý beton 
C   concrete 
PVC   polyvinylchlorid 
HDPE   vysokohustotní polyuretan 
PE   polyethylen 
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NTL   nízkotlaké plynovodní potrubí 
NN   nízké napětí 
DN   vnitřní průměr potrubí 
U   součinitel prostupu tepla 
UN,20   požadovaný součinitel prostupu tepla 
Urec,20   doporučený součinitel prostupu tepla 
Uem,rc  průměrný doporučený součinitel prostupu 

tepla 
Uem,rq  průměrný požadovaný součinitel prostupu 

tepla 
θai  návrhová teplota interiéru 
φai  návrhová vlhkost v interiéru 
θe  návrhová teplota v exteriéru 
φe   návrhová vlhkost v exteriéru 
λ   součinitel tepelné vodivosti 
Ʃ   suma 

8. SEZNAM PŘÍLOH 
SLOŽKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
Výkresová část 
01 STUDIE SITUACE      1:200 
02 STUDIE PŮDORYSU 1.S     1:100 
03 STUDIE PŮDORYSU 1.NP     1:100 
04 STUDIE PŮDORYSU 2.NP     1:100 
05 STUDIE PŮDORYSU 3.NP     1:100 
06 STUDIE PŮDORYSU 4.NP     1:100 
07 STUDIE PŘÍČNÉHO ŘEZU     1:100 
08 STUDIE PODÉLNÉHO ŘEZU    1:100 
09 STUDIE POHLEDU OD JIHOVÝCHODU   1:100 
010 STUDIE POHLEDU OD SEVEROZÁPADU  1:100 
011 STUDIE POHLEDU OD SEVEROVÝCHODU  1:100 
012 STUDIE POHLEDU OD JIHOZÁPADU   1:100 
Textová část: 
 SEMINÁRNÍ PRÁCE 
 VÝPOČET A NÁVRH SCHODIŠTÍ 
 
SLOŽKA Č.2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 
Výkresová část: 
C.1.01 SITUACE ŠIŘŠÍCH VZTAHŮ    1:1000 
C.1.02 KOORDINAČNÍ SITUACE     1:200 
SLOŽKA Č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Výkresová část: 
D.1.1.01 PŮDORYS 1.S     1:50 
D.1.1.02 PŮDORYS 1.NP     1:50 
D.1.1.03 PŮDORYS 2.NP     1:50 
D.1.1.04 PŮDORYS 3.NP     1:50 
D.1.1.05 PŮDORYS 4.NP     1:50 
D.1.1.06 JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA   1:50 
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D.1.1.07 PŘÍČNÝ ŘEZ A-A     1:50 
D.1.1.08 PODÉLNÝ ŘEZ  B-B    1:50 
D.1.1.09 TECHNICKÉ POHLEDY    1:100 
D.1.1.10 DETAIL A – DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU 1:5 
D.1.1.11 DETAIL B – DETAIL ATIKY   1:5 
D.1.1.12 DETAIL C – DETAIL LODŽIE   1:5 
D.1.1.13 DETAIL D – DETAIL LODŽIE NAD 1.NP 1:5 
D.1.1.14 DETAIL E – DETAIL VĚNCE   1:5 
D.1.1.15 VÝPIS PRVKŮ 
D.1.1.16 VÝPIS SKLADEB  
D.1.1.17 3D MODEL  
 
SLOŽKA Č.4 – D.1.1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Výkresová část: 
D.1.2.01 ZÁKLADY       1:50 
D.1.2.02 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1.S 1:50 
D.1.2.03 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1.NP 1:50 
D.1.2.04 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 2.NP 1:50 
D.1.2.05 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 3.NP 1:50 
D.1.2.06 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 4.NP 1:50 
Textová část: 
  PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET ROZMĚRŮ ZÁKLADŮ 
 
SLOŽKA Č.5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Výkresová část: 
D.1.3.01 KOORDINAČNÍ SITUACE - PBŘ   1:200 
D.1.3.02 PŮDORYS 1.S - PBŘ    1:50 
D.1.3.03 PŮDORYS 1.NP - PBŘ    1:50 
D.1.3.04 PŮDORYS 2.NP - PBŘ    1:50 
D.1.3.05 PŮDORYS 3.NP - PBŘ    1:50 
D.1.3.06 PŮDORYS 4.NP - PBŘ    1:50 
Textová část: 
  TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
 
SLOŽKA Č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 
Textová část: 
  STAVEBNÍ FYZIKA  


