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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro bytový dům 

v obci Prušánky. Stavba se nachází na stavební parcele číslo 217/52 na katastrálním 

území Prušánky. Terén pozemku je rovinatý. 

Objekt je částečně podsklepen a má tři nadzemní podlaží. V bytovém domě se 

nachází celkem deset bytových jednotek, společné nebytové prostory a 

komunikační schodiště. Stavba je navržena z konstrukčního stěnového systému 

HELUZ a ztraceného bednění BEST. Stropní konstrukce jsou ze železobetonových 

monolitických desek. Schodiště je také navrženo jako železobetonová monolitická 

konstrukce. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová. Fasáda je opatřena 

kontaktním zateplovacím systémem. Stavba je založena na betonových 

základových pasech.  

Práce se dělí na textovou a výkresovou část. Dále je přiložena část s posouzením 

z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky budov, akustiky a denního 

osvětlení. 

 

VLASTNÍ TEXT 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Malý bytový dům 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

 Adresa: Ulice Slunečná, obec Prušánky 696 21 

Katastrální území Prušánky 

Parcelní číslo: 217/52 

 

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené 

stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

 Předmětem dokumentace je výstavba nového bytového domu v Prušánkách. 

Stavba je navržena pro trvalé bydlení za účelem zajištění bydlení v bytových 

jednotkách. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

 Není řešeno v této PD. 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo (fyz. osoba 

podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo  

 Není řešeno v této PD. 

 

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

(právnická osoba). 

 Obecní úřad Prušánky 696 21. 

 



13 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

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

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

číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

 Jméno a příjmení: Markéta Netopilíková 

 Trvalé bydliště: Hodonínská 770, Dolní Bojanovice 696 17 

 

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 

 Není řešeno v této PD. 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 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 

 Není řešeno v této PD. 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO 01  BYTOVÝ DŮM 

SO 02  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO 03  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

SO 04  PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO 05  PŘÍPOJKA ELEKTRO (NN) 

SO 06  SKLADOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

SO 07  TEPELNÉ ČERPADLO 

ES  ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ 

RŠ  REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

VŠ  VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

KŠ  KONTROLNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

Studie bakalářského projektu  

Projektová dokumentace bytového domu 

Katastrální mapa 

Geologické a radonové mapy 

Územně plánovací dokumentace obce 

Fotodokumentace a osobní průzkum 

Okrajové podmínky vnitřní a předpisy 

Technické listy výrobců 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní 

využití a zastavěnost území 

Řešený objekt je na pozemku s parcelním číslem 217/52 v katastrálním 

území Prušánky. Stavba se bude nacházet na nezastavěném pozemku, který je 

určen pro výstavbu domů pro bydlení. Pozemek je situován na okraji obci, z jedné 

strany sousedící s pozemkem zastavěným rodinným domem, z druhé strany 

sousedící se zemědělskou půdou III. třídy ochrany. Území vyžaduje napojení na 

technickou infrastrukturu - podrobně viz. C.2 Koordinační situační výkres. 

V současné době není pozemek využit a je připraven pro výstavbu. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

 Na stavbu bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

 Pozemek bytového domu se na ploše pro individuální bydlení a navržená 

stavba se řídí Územním plánem obce Prušánky, který byl schválen dne 23.2.2001. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

 Nejsou vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou postupně 

zapracovávány do příslušných částí projektové dokumentace.  
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 Byl proveden geologický průzkum určují druh základové půdy jako písčito- 

hlinitý až hlinito-písčitý sediment s pevností Rdt = 200 kPa. 

Dle mapy radonového indexu spadá řešený pozemek do oblasti s nízkým 

radonovým indexem. Stavba se nenachází v zóně předpokládaných 

archeologických nálezů ani v památkové zóně. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek neleží v žádném ochranném pásmu ani chráněném území. Jsou 

uvažovány pouze běžná ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 

 

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

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

 

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

odtokové poměry v území 

 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní 

stavby ani pozemky. Během výstavby se předpokládá zvýšená prašnost a hlučnost 

v blízkém okolí stavby. Veškeré práce budou provedeny během denní pracovní 

doby. Odtokové poměry v daném území nebudou výstavbou nijak ovlivněny. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavební objekt nemá žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení 

dřevin. Na stavební parcele se nachází pouze orná půda.  

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Objekt není umístěn na žádných pozemcích určených k plnění funkce lesa a 

byl vyňat ze zemědělského půdního fondu a určen pro výstavbu. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

 Pozemek bude napojen na místní dopravní infrastrukturu pomocí přístupové 

komunikace, která umožňuje příjezd na zpevněnou plochu využitou pro odstavná 

stání objektu. 

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu v rámci celé lokality 

pomocí nově navržených přípojek vodovou, jednotné kanalizace a nízkého napětí 

elektrického proudu. 

 

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

 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

nejsou známy. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 Stavba bude provedena na pozemku s p. č. 217/52 o výměře 1861 m2. 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

 Provedením nových přípojek technické infrastruktury nevzniknou žádná 

ochranná pásma na okolních pozemcích. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Údaje o stavbě 

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 

 Jedná se o novou stavbu bytového domu s 10 obytnými jednotkami. 

b) účel užívání stavby.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba bude sloužit pro trvalé bydlení. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

 Pro tuto stavbu nejsou požadovány žádné výjimky. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou postupně 

zapracovávány do příslušných částí dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není potřeba. 

 

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 Zastavěná plocha:    323,82 m2 

 Obestavěný prostor:    3 1857,25 m3 

 Užitná plocha:    926,91 m2 

 Počet funkčních jednotek:   10 bytů 

Tabulka č.1 – Kapacitní řešení 

Podlaží  Počet jednotek Velikost [m2] Typ Počet uživatelů 

1.NP 2 56,59 2+KK 2 

2.NP 4 67,6 2+KK 2 

3.NP 4 67,6 2+KK 2 

 

 Vybavení objektu: V suterénu se nachází technické zázemí stavby a sklad. 

V 1.NP se nachází společné nebytové prostory (kočárkárna, setkávací místnost, 

úklid),10 kójí a 2 byty. V 2.NP a 3.NP se nachází na každém podlaží 4 byty.  

 Navržený počet odstavných stání je 10, z toho dvě jsou určeny pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. 



20 

 

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. 

 Na vytápění objektu je navržené tepelné čerpadlo vzduch/voda pro 

venkovní instalaci o tepelném výkonu 11,5 kW. Potřeba energie na vytápění a ohřev 

vody stanoví specialista TZB. 

 

Tabulka č. 2 - Roční potřeba studené vody dle Vyhlášky MZ 428/2001 Sb., potřeba 

vody: 

Druh potřeby vody Směrné číslo 

studené vody SV 

m3/rok 

Směrné číslo 

teplé vody TV 

m3/rok 

Energie  

kW/rok 

Byty v domě pouze 

s výtoky, WC, koupelna 

41 na osobu cca 13-18 na 

osobu 

580-950 

 

 Dešťová voda bude svedena přípojkou dešťového potrubí do jednotné 

kanalizace. Navržení dimenzí stanoví specialista TZB. 

 Třída energetické náročnosti budovy – energetický štítek: B – úsporná. 

 Druhy a množství emisí a odpadů vznikající během stavebních prací nelze 

v průběhu projektové přípravy stavby přesně určit. Odpady vzniklé v objektu jsou 

tříděny do veřejných kontejnerů na tříděný odpad. Nevznikají žádné nebezpečné 

odpady. Komunální odpad je skladován v kontejneru na pozemku a je zajištěno jeho 

vyvážení na skládku. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Předpokládané zahájení výstavby je v červenci roku 2020, předpokládaný 

konec výstavby na konci roku 2021. Stavba nebude členěna na etapy. 

 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační cena na m3 obestavěného prostoru dle Jednotné klasifikace stav. objektů:  
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Tabulka č. 3 – Třídění podle jednotné klasifikace stavebních objektů [1] 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Řešená novostavba je v souladu s platným územním plánem obce Prušánky. 

Objekt je umístěn v západní polovině pozemku tak, aby prostor před objektem byl 

využit pro zpevněné plochy a zatravněná plocha za objektem sloužila pro rekreaci. 

Pozemek je ze severovýchodní strany napojen pomocí přístupové komunikace na 

stávající účelovou komunikaci. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

 Půdorys objektu má tvar obdélníka. Stavba je třípodlažní s částečným 

podsklepením a plochou střechou. 

b.1) materiálové řešení 

Jedná se o zděnou stavbu z keramických tvarovek Heluz. Vnitřní nosné 

stěny jsou vyzděny z AKU tvarovek Heluz a nenosné stěny jsou ze SDK příček. 

V podzemním podlaží pro obvodové zdivo jsou použity tvarovky ze ztraceného 

bednění zalité betonem třídy C 16/20. Pro nenosné zdivo v suterénu jsou navrženy 

cihelné bloky Heluz. 

 Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25. 

Podkladní betonová deska je z betonu C 20/25 s KARI sítí. 

Zateplení stavby je provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

s povrchovou úpravou ze silikonové omítky. 

Okna domu jsou dřevohliníková, vstupní dveře jsou hliníková. 

 

Třídění dle JKSO- Materiál Cena 

[Kč/m3] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Orientační 

náklady 

[Kč] 

Domy bytové 

netypové 

Zděná z cihel, 

tvárnic 

6 665 3 157,25 20 840 974,2 
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b.2) barevné řešení 

 Vnitřní povrchová úprava konstrukcí je řešena bílou vápenocementovou 

jednovrstvou omítkou. Vnější povrchová úprava kombinuje bílou a šedou barvu, 

pomocí které je zvýrazněna členitost fasády objektu. Vnitřní povrchy podlah a oken 

jsou laděny do světlých šedobéžových odstínů. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Vstup do domu je situován ze severovýchodní strany. Na vstupní zádveří 

navazuje schodiště umožňující pohyb mezi všemi podlažími. 

 V podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy. V 1.NP je část 

řešena jako dvě bezbariérové bytové jednotky, druhá část jako společný nebytový 

prostor s využitím pro kóje, kolárnu, kočárkárnu apod. 2.NP a 3.NP je určeno pouze 

pro bytové jednotky, na každém podlaží se 4 obytné buňky. Všem bytům je 

umožněno užívání společných nebytových prostor. 

 Samostatné byty jsou dispozičně stejné a přístupné ze společného schodiště. 

Vstupem do bytu se vejde do chodby, odkud je přístupná ložnice, obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, koupelna a WC. Z obývací pokoje je přístup na lodžii. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením. 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. - O obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a v souladu s 

vyhláškou 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů - O technických požadavcích 

na stavby a dalšími právními předpisy. 

 Vstup do objektu je navržen jako bezbariérový. V 1.NP se nachází 2 

bezbariérové bytové jednotky. Návrh hygienického zařízení splňuje předpisy dle 

vyhlášky 398/2009 Sb. Před objektem jsou dvě odstavná stání vyhrazené pro 

zdravotně a tělesně postižené osoby.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami a bude 

provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 

v blízkosti stavby. Nášlapné povrchy musí mít protiskluzové vlastnosti povrch. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Posuzovaná stavba je samostatně stojící objekt. Je to třípodlažní, částečně 

podsklepená budova s plochou jednoplášťovou střechou. V bytovém domě se 

nachází celkem deset bytových jednotek, společné nebytové prostory a 

komunikační schodiště. Stavba je navržena z konstrukčního stěnového systému 

HELUZ a ztraceného bednění BEST. Stropní konstrukce jsou ze železobetonových 

monolitických desek. Schodiště je také navrženo jako železobetonová monolitická 

konstrukce. Fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem. Stavba je 

založena na betonových základových pasech. Půdorys je navržen ve tvaru 

obdélníku. Přístup k objektu je zajištěn přístupovým chodníkem. Před budovou jsou 

navrženy odstavná stání, která zároveň oddělují objekt od pozemní komunikace 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

 Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu C 20/25, o 

velikosti navržené podle působícího zatížení. Tvar a poloha pasů dle výkresové 

dokumentace (výkres č. D.1.2.01 – Půdorys základů). Základová spára musí být 

provedena v nezámrzné hloubce min. 800 mm. Na základové pasy bude provedena 

podkladní betonová deska tl. 150 mm vyztužená KARI sítí s oky 100x100 mm. 

Veškeré prostupy základovou konstrukcí bude dle projektu specialisty ZTI. Pro 

uzemnění stavby bude položen zemnící pásek.  

Hydroizolace 

Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti tvoří asfaltový 

modifikovaný SBS pás v celkové tloušťce 4 mm. Bude celoplošně natavena ve 
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dvou vrstvách (přesahy min. 100 mm) a musí být vytažena min. 300 mm nad úroveň 

přilehlého terénu. 

V přípravě stavby nebyl proveden radonový průzkum. Jako ochrana objektu 

proti pronikání radonu slouží navržený hydroizolační pás.  

Svislé konstrukce 

 Stavba je navržena z konstrukčního stěnového systému HELUZ a 

ztraceného bednění BEST. Obvodové stěny budou vyzděny z keramických 

tvarovek Heluz Family 30 broušené a betonových tvarovek BEST 30, vnitřní nosné 

stěny z keramických tvarovek Heluz AKU 30/33,3 P20 a Heluz AKU 25 

zalévaných broušených. Nenosné zdivo v 1.S je z cihelných bloků Heluz 11,5. 

V nadzemních podlažích budou příčky ze SDK desek Habito H. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou navrženy z monolitických železobetonových 

křížem vyztužených desek. Bude použit beton C 20/25 a betonářská výztuž B500. 

Tvar a umístění prostupů dle výkresové dokumentace (D.1.2. – Stavebně 

konstrukční řešení). 

 Pro překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnějších a vnitřních 

nosných stěnách budou použity nosné překlady Heluz 23,8, které lze kombinovat 

s tepelnou izolací. 

Schodiště 

 Schodiště je navrženo jako monolitické s ocelovým tyčovým zábradlím 

výšky 1 m. 

Střecha 

 Stavba je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou se spádovou vrstvou 

z cementové pěny. Krytinu tvoří hydroizolační fólie Dekplan 76 z PVC-P. Výlez 

na střechu bude umožňovat střešní světlík Velux CXP přístupný ze schodišťového 

prostoru objektu.  

Povrchové úpravy 

 Úpravy vnitřních povrchů budou provedeny z jednovrstvé 

vápenocementové omítky strojní a ruční Cemix 073. Dále budou použity keramické 

obklady a keramické sokly. Vnější povrch fasády bude opatřen silikonovou 

omítkou Cemix. 
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Podlahy 

 Podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí s roznášecí anhydritovou 

vrstvou. V nadzemních podlažích budou podlahy opatřeny kročejovou a tepelnou 

izolací z minerální vlny. V suterénu a 1.NP, kde není potřeba kročejový útlum, bude 

použita tepelná izolace z polystyrenu EPS 100. Nášlapná vrstva je tvořena z 

dubového laminátu Quick-step a keramické dlažby RAKO. Musí být provedeno 

dilatování všech podlah od přilehlých stěn dilatační páskou. V místě dveří budou 

použity přechodové lišty při změně povrchové vrstvy podlahy. Skladba 

jednotlivých podlah viz Výpis skladeb. 

Izolace 

 Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti tvoří asfaltový 

modifikovaný SBS pás s přesahy min. 100 mm. Bude celoplošně natavena ve dvou 

vrstvách a musí být vytažena min. 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. 

 Hydroizolaci střešní konstrukce tvoří modifikovaný SBS asfaltový pás 

GLASTEK 40 s vložkou ze skleněné tkaniny v celkové tloušťce 4 mm, pro 

povlakovou hydroizolaci bude použita PVC-P fólie DEKPLAN 76 s PES 

výztužnou vložkou. 

 Fasádní izolace je řešena polystyrenovými deskami EPS 70 F tloušťky 100 

mm, izolace suterénu je řešena deskami XPS Synthos Prime G 30.  

 Podlahová tepelná izolace v suterénu a 1.NP, kde není potřeba útlum 

kročejového hluku, je navržena z EPS tl. 120 mm.  

 Podlahová kročejová izolace v nadzemních podlažích, kde je potřeba omezit 

šíření hluku, je navržena z minerálních desek Isover N a je v v souladu s ČSN 73 

0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

Výplně otvorů 

 Vnější výplně otvorů jsou navrženy dřevohliníková, zasklená izolačním 

trojsklem, vstupní dveře jsou hliníkové taktéž s izolačním trojsklem. 

 Vnitřní výplně otvorů jsou navrženy dřevěné do obložkových zárubní, dveře 

do bytů dřevěné do ocelových zárubní.  

 V suterénu budou použity sklepní světlíky (anglické dvorky) a ve střešní 

konstrukci bude použit výlez do ploché střechy. 
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Klempířské výrobky 

 Budou použity venkovní parapety tažené hliníkové. Specifikace 

klempířských výrobků viz Výpis prvků. 

Truhlářské výrobky 

 Budou použity vnitřní parapety dřevotřískové. Specifikace klempířských 

výrobků viz Výpis prvků. 

Zámečnické výrobky 

 Pro vnitřní schodiště bude použito ocelové tyčové zábradlí kotvené 

chemickými kotvami do betonu. Vnější zábradlí na lodžiích je navrženo jako 

ocelové se skleněnou výplní z bezpečnostního skla kotvené pomocí chemických 

kotev do betonu. Ocel bude žárově zinkovaná. Specifikace klempířských výrobků 

viz Výpis prvků. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stabilita objektu je zajištěna vodorovnými a svislými konstrukcemi 

navzájem spojených ztužujícími věnci. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Splašková kanalizace 

 Splaškové vody jsou z objektu svedeny navrženou přípojkou splaškové 

kanalizace PVC KG DN200 do jednotné kanalizace. Stoupací potrubí splaškové 

kanalizace v objektu bude vedeno v instalačních šachtách a bude zhotoveny z 

potrubí s akustickým útlumem nebo izolovány. 

Dešťová kanalizace 

 Dešťová voda bude ze střechy objektu svedena vyspádováním a vnitřními 

vtoky pomocí dešťové přípojky PVC KG DN150 do jednotné kanalizace. 

Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno spádováním. 

Vodovod 

 Vodovodní přípojka provedena z PE DN50 má sklon k místu napojení na 

hlavní potrubí min. 3 % a je uložena v nezámrzné hloubce, maximálně však 1,5 

metru pod úroveň terénu. Na hlavní řad se napojuje navrtávacím odbočkovým 
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ventilem DAV. Vodovodní přípojka je ukončená hlavním uzávěrem vody (včetně 

vodoměrné sestavy). 

Vytápění 

  Bude řešeno jako ústřední vytápění. Rozvod tepla do radiátorů v celé 

budově bude zajištěn tepelným čerpadlem vzduch/voda Alpha innotec LWAV 

určeným pro venkovní instalaci s použití pro vytápění a ohřev vody. Příslušenství 

k zařízení je zásobník teplé vody, taktovací zásobník, termostat a ovládací jednotka. 

Ohřev TUV 

Je zajištěn nepřímo ohřívaným zásobníkem umístěným v technické 

místnosti. Rozvod TV je řešen s cirkulací tak, aby byla ve všech výtocích k 

dispozici teplá voda bez odpouštění studené.  

Vzduchotechnika a větrání 

 VZT bude řešeno u větrání hygienického zařízení a u odvodu vzduchu 

kuchyňské digestoře. Nucené odvětrávání bude řešeno pomocí odsávacího 

ventilátoru umístěného na střeše. Vzduch z místností bude odveden větracím 

potrubím v instalační šachtě. Větrání obytných místností bytů bude přirozeně okny. 

Pro odsávání vzduchu v kuchyni budou použity recirkulační digestoře s uhlíkovým 

filtrem. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Při návrhu Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části 

projektové dokumentace v příloze D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Stavba z hlediska tepelné ochrany je v souladu s Vyhláškou č. 78/2013 Sb. 

O energetické náročnosti budov a s 4SN 73 0540. Posouzení stavby a energetického 

štítku budovy řešeno viz samostatná část projektové dokumentace Stavební fyzika- 

Příloha A – Tepelná technika budov. 

 

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

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

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

prašnost apod. 

 Objekt je navržen v souladu s vyhlášku č. 268/2009 Sb., O technických 

požadavcích na stavby a stavební zákon a další související právní předpisy.  

 Větrání objektu zajištěno přirozeně okny. Hygienické prostory odvětrávány 

nuceně pomocí ventilátoru.  

 Vytápění je pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci, 

které rozvede teplou vodu do deskových otopných těles v místnostech bytů. 

 Osvětlení všech obytných místností a proslunění všech bytů splňují 

požadavky norem a právních předpisů. Umělé osvětlení je zajištěno úspornými 

svítidly. 

Posouzení stavby řešeno viz příloha - Stavební fyzika. 

 Zásobování vodou objektu je řešeno pomocí veřejného vodovodu, na který 

se napojuje pomocí vodovodní přípojky. 

 S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu s platnými předpisy, zejm. 

zákonem č. 185/2001 Sb. – O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady 

vzniklé v objektu jsou tříděny do veřejných kontejnerů na tříděný odpad. 

Nevznikají žádné nebezpečné odpady. Komunální odpad je skladován v kontejneru 

na pozemku a je zajištěno jeho vyvážení na skládku. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska hluku, vibrací ani 

prašnosti.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonového indexu spadají řešení pozemky do oblasti se nízkým 

radonovým indexem. Jako ochrana proti radonu postačí hydroizolační vrstva spodní 

stavby v celkové tloušťce 4 mm. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Na řešeném území se nepředpokládají bludné proudy. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Na řešeném území se nepředpokládá technická seizmicita. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Budova je chráněna před nežádoucím vnějším hlukem obvodovými 

konstrukcemi s výplněmi otvorů. 

 Z hlediska stavební akustiky jsou konstrukce navrženy v souladu 

s požadavky ČSN 73 5302 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuování 

akustických vlastností výrobků. 

 Stoupací splaškové potrubí bude vedeno v instalačních šachtách a bude 

zhotoveno z potrubí s akustickým útlumem nebo bude izolováno. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Řešené území se nenachází v povodňové oblasti. Nebudou potřeba 

protipovodňová opatření. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Na řešeném území se neuvažuje vliv poddolování ani výskyt metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napoj ovací místa technické infrastruktury 

 Napojovací místa přípojky splaškové kanalizace, dešťové vody, vodovodu 

a elektrického nízkého napětí viz výkresová dokumentace příloha C – Situační 

výkresy. 

 Podrobnější informace viz samostatný projekt specialisty TZB. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodoměrná šachta s vodoměrnou soustavou bude umístěna na řešeném 

pozemku. Přípojka splaškové kanalizace a dešťové jsou svedeny do revizní šachty, 

která bude umístěna na řešeném pozemku. Přípojka elektrického nízkého napětí 

bude přivedena do elektrické skříně, umístěné na hranici pozemku.  
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 Potrubí přípojek bude opatřeno signalizačním drátem. Přípojky musí být 

umístěny v nezámrzné hloubce. 

 Podrobnější informace viz samostatný projekt specialisty TZB. 

 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 Přístup na stavební parcelu z místní komunikace je umístěn 

v severovýchodní části pozemku. Přístup je navržen příjezdovou komunikací a 

bezbariérovým chodníkem na pozemku. Jsou navrženy zpevněné plochy pro 

odstavné stání, taktéž umístěné na pozemku. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešenou přístupovou 

komunikací šířky 5,5 m, která se připojuje na přilehlou účelovou komunikaci. Ta 

se dále napojuje na silnici III. třídy. 

 

c) doprava v klidu 

 Na ploše určené pro odstavné stání je navrženo 10 parkovacích míst, z toho 

dvě určeny pro zdravotně a tělesně postižené osoby. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 V blízkosti objektu se nevyskytují žádné pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Na pozemku bude sejmuta ornice tl. 200 mm, která bude později 

rozprostřena po nezpevněných plochách pozemku. Zemina z výkopových prací 

bude odvezena. Z důvodu rovinatého terénu nebudou nutné velké terénní úpravy a 

pro drobné dotvarování terénu kolem stavby bude použita část vykopané zeminy. 
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b) použité vegetační prvky 

 Bude užito standartní zatravnění dle zvyklostí v dané vegetační oblasti. Po 

dokončení výstavby budou nově vysázeny tři stromy. 

 

c) biotechnická opatření 

 Není řešeno v rámci projektu. 

 

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

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

  Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pouze 

během výstavby mohou mít stavební práce vliv na okolí a bude snaha je 

minimalizovat a provádět s ohledem na okolní stavby či pozemky. 

Ovzduší 

 Stavba také neovlivní ovzduší, pouze během výstavby může dojít ke zvýšení 

prašnosti v okolí objektu. Tuto problematiku řeší zákon 201/2012 Sb. včetně změn 

O ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování 

a jejím zjišťování. 

Hluk 

Objekt ani jeho provoz nenavýší stávající hlučnost v dané lokalitě, pouze při 

výstavbě může dojít ke krátkodobému zvýšení hladiny zvuku. Požadavky na 

ochranu proti hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví. Dále vychází z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a zdraví a vibrací. Stavební práce budou prováděny 

pouze v denní době a budou požity vhodné mechanizmy a prostředky pro výstavbu. 

Voda a půda  

Stavbou nového objektu se nepředpokládá znečištění půdy a vodních toků. 

Odpady 

 Provozem bytového domu nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady, 

pouze běžný komunální odpad, který je likvidován běžným způsobem v rámci obce. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

 Navrhovaný objekt nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a budou 

zachovány ekologické funkce a vazby v krajině. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

  Není řešeno v rámci projektu. 

 

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 

 Není řešeno v rámci projektu. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Stavba nevyvolá žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Jediná navrhovaná 

ochranná pásma budou od nově navržených rozvodů inženýrských sítí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Objekt splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva a je 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, O 

technických požadavcích na stavby. Je postaven na soukromém pozemku, který 

bude oplocen do výšky min. 1,8 m. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí a 

nebude jej nijak narušovat. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Na staveništi bude nutno zřídit přípojku vody a vedení nízkého napětí 

z veřejné infrastruktury. Než bude vybudována přípojka vody, bude staveniště 

dočasně zásobováno pomocí mobilních nádrží na vodu. 
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 Dále je nutno zabezpečit hygienické buňky a kanceláře pro pracovníky na 

stavbě. Bude zřízena skládka potřebného materiálu pro výstavbu, dále kontejnery 

na odpad. Pro zásobování stavebním materiálem bude zřízena dočasná staveništní 

komunikace z železobetonových panelů. 

 Potřeba a spotřeba rozhodujících médií bude závislá na použitých 

technologických postupech a mechanických zařízení. 

 

b) odvodnění staveniště 

 na pozemku se nachází propustná zemina, tudíž nebude nutné odvodnění 

staveniště. Pokud na některém místě dojde k většímu hromadění vody, bude 

odčerpána do splaškové kanalizace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  staveniště bude napojeno na stávající účelovou komunikaci. Řešení 

napojení na technickou infrastrukturu viz samostatná část projektové dokumentace 

Příloha C.2 – Koordinační situační výkres. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby nebo 

pozemky. Nesmí dojít k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zejména 

hlukem a prachem, ke znečišťování vod a ovzduší. Nakládání s odpady se musí řídit 

podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Potřeba minimalizovat vliv výstavby na 

okolní pozemky, stavby a především jejich obyvatele. 

 

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

kácení dřevin 

 Výstavba bude prováděna tak, aby nebyly poškozeny sousední navazující 

objekty a plochy. Případné škody je nutno opravit a uvést do původního stavu před 

ukončením stavby. 

Výstavba objektu nemá požadavky na související asanace, demolice nebo 

kácení dřevin.  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Není uvažováno v rámci projektu. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Bezbariérové obchozí trasy nejsou potřeba  

 

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

jejich likvidace 

 S veškerými odpady bude nakládáno podle ustanovení zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, Vyhlášky. Č. 381/2001 Sb. a Vyhlášky. č. 383/2001 Sb. a dalších 

platných souvisejících předpisů. Odpady budou zatřízeny do příslušné kategorie a 

bude s nimi podle toho také tak nakládáno. 

Tabulka č. 4 – Katalog odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. 

Katalogové 

číslo 

Druh odpadu Kategorie 

odpadu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků – neuvedené pod číslem 170106 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 

N 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 

170603 

O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

170801 

O 



35 

 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O 

20 01 01 Papír, lepenka O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 07 Objemný odpad O 

Pozn.: O – Obyčejný odpad, N – nebezpečný odpad 

 

Zhotovitel je povinen zajistit třídění odpadů. Způsob zpracování odpadů je 

možný recyklací, spalováním, uložením na skládku nebo na sběrnu kovů. 

 Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené k 

recyklaci a do sběrných surovin budou samostatně ukládány. 

 Evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude 

předložena při kolaudaci stavby. Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých 

odpadů v rámci realizace stavby 

 

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

 Na pozemku bude sejmuta ornice tl. 200 mm, která bude skladována na 

pozemku do výšky max. 1,5 m a později rozprostřena po nezpevněných plochách 

pozemku. Ornice uložená na skládce musí být kypřena, aby nedošlo ke 

znehodnocení. Zemina z výkopových prací bude odvezena, část se ponechá pro 

drobné úpravy. Z důvodu rovinatého terénu nebudou nutné velké terénní úpravy a 

pro dotvarování terénu kolem stavby bude použita část vykopané zeminy. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí okolí stavby. 

Nesmí dojít k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a 

prachem, ke znečišťování vod a ovzduší. Případná zvýšená prašnost bude snížena 

pomocí kropení. Nakládání s odpady se musí řídit podle zákona 185/2001 Sb. o 

odpadech. Potřeba minimalizovat vliv výstavby na okolní pozemky, stavby a 

především jejich obyvatele. 

 Pro stavební práce musí být použity pouze stroje v dobrém technickém 

stavu. Stroje a zařízení musí být kontrolovány a nesmí dojít k úniku pohonných 

hmot nebo jiných nebezpečných látek. 
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 Požadavky na ochranu proti hluku musí být splněny podle zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a také podle Nařízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Používání 

pracovních strojů a mechanismů bude vždy v denní pracovní době.  

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Z hlediska zajištění bezpečnosti práce je nutné dodržovat platné právní 

předpisy a související technické normy. Jedná se o Zákon č. 309/2066 Sb. a 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 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. 

 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o pohybu na pracovišti, 

používání strojní techniky, o rizikách prováděných prací a vybaveni osobními 

ochrannými a pracovními pomůckami dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

 Na pracovišti musí být udržován pořádek a musí být vybaveno 

protipožárními pomůckami a nouzovými čísly. 

 Všechny kontroly a školení budou zaznamenány do knihy BOZP. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Při zřizování přípojek inženýrských sítí budou v místě výkopů umístěny 

přechodové lávky šířky 1500 mm a řádně zabezpečeny. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Dočasná příjezdová komunikace pro stavbu bude zřízena na pozemku 

z betonových panelů a její navrhovaná šířka je 6 metů, aby byl umožněn 

obousměrný provoz. Bude zde prostor pro čištění strojní mechanizace. Doprava na 

staveniště neomezí běžný provoz místní pozemní komunikace. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Speciální podmínky nejsou uvažovány. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Podrobný harmonogram stavebních prací zajistí dodavatel. Během výstavby 

budou probíhat kontrolní prohlídky. Stavba bude provedena v jedné etapě. 

 Zahájení stavby: 07/2020 

 Dokončení stavby: 11/2021 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 Dešťová voda z ploché střechy objektu bude odváděna dešťovým potrubím 

do revizní šachty splaškové kanalizace. Srážková voda ze zpevněných ploch bude 

odváděna pomocí sklonu plochy. 
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C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

d) vyznačení hranic dotčeného území 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000, u změny 

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

památkové zóně v měřítku 1: 200 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hranice pozemků, parcelní čísla 

d) hranice řešeného území 

e) stávající výškopis a polohopis 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemní podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na doprav. infrastrukturu 

i) řešení vegetace 

j) okótované odstupy staveb 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na tech. infrastrukturu 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod. 

m) maximální dočasné a trvalé zábory 

n) vyznačení geotechnických sond 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje pož. vody 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva  

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Řešený objekt je novostavba bytového domu s třemi nadzemními podlažími 

a částečným podsklepením. Bude určen k trvalému bydlení.  

- Zastavěná plocha:   323,82 m2 

- Počet bytových jednotek  10 

- Počet uživatelů   20 

 

Architektonické a výtvarné řešení 

Posuzovaná stavba je třípodlažní, částečně podsklepená budova s plochou 

jednoplášťovou střechou. Půdorys je navržen ve tvaru obdélníku. Přístup k objektu 

je zajištěn přístupovým chodníkem. Před budovou jsou navrženy odstavná stání, 

která zároveň oddělují objekt od pozemní komunikace. Fasáda objektu kombinuje 

bílou a šedou barvu pro zvýraznění členitosti objektu. 

 

Dispoziční a provozní řešení 

 Vstup do domu je situován ze severovýchodní strany. Na vstupní zádveří 

navazuje schodiště umožňující pohyb mezi všemi podlažími. 

 V podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy. V 1.NP je část 

řešena jako dvě bezbariérové bytové jednotky, druhá část jako společný nebytový 

prostor s využitím pro kóje, kolárnu, kočárkárnu apod. 2.NP a 3.NP je určeno pouze 

pro bytové jednotky, na každém podlaží se 4 obytné buňky. Všem bytům je 

umožněno užívání společných nebytových prostor. 

 Samostatné byty jsou dispozičně stejné a přístupné ze společného schodiště. 

Vstupem do bytu se vejde do chodby, odkud je přístupná ložnice, obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, koupelna a WC. Z obývací pokoje je přístup na lodžii. 
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Materiálové řešení 

 Jedná se o zděnou stavbu z keramických tvarovek Heluz. Vnitřní nosné 

stěny jsou vyzděny z AKU tvarovek Heluz a nenosné stěny jsou ze SDK příček 

Habito H jednoduše opláštěných. V podzemním podlaží pro obvodové zdivo jsou 

použity tvarovky ze ztraceného bednění zalité betonem třídy C 16/20. Pro nenosné 

zdivo v suterénu jsou navrženy cihelné bloky Heluz. 

 Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25. 

Podkladní betonová deska je z betonu C 20/25 s KARI sítí. 

Zateplení stavby je provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

s povrchovou úpravou ze silikonové omítky. 

Okna domu jsou dřevohliníková, vstupní dveře jsou hliníková. 

Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérové řešení je provedeno pro vstup do budovy a dvě bytové 

jednotky, které se nachází v levé části prvního nadzemního podlaží. Je také 

navrženo dvojité odstavné stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Vytyčení  

Vytyčení musí být shodné s umístěním objektu dle projektové dokumentace 

a musí být dodrženy všechny odstupové vzdálenosti. 

Zemní práce 

  Před zahájením zemních prací bude na pozemku sejmuta ornice tloušťky 0,2 

m.  Budou provedeny výkopy stavební jámy, rýhy pro základové pasy a výkopy pro 

přípojky inženýrských sítí. Hloubení bude provedeno strojně s ručním dočištěním 

stavební jámy a základové spáry. 

Základy 

 Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu C 20/25, o 

velikosti navržené podle působícího zatížení. Tvar a poloha pasů dle výkresové 

dokumentace (výkres č. D.1.2.01 – Půdorys základů). Základová spára musí být 

provedena v nezámrzné hloubce min. 800 mm. Na základové pasy bude provedena 

podkladní betonová deska tl. 150 mm vyztužená KARI sítí s oky 100x100 mm. 
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Veškeré prostupy základovou konstrukcí bude dle projektu specialisty ZTI. Pro 

uzemnění stavby bude položen zemnící pásek.  

Hydroizolace a protiradonová izolace 

Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti tvoří asfaltový 

modifikovaný SBS pás v celkové tloušťce 4 mm. Bude celoplošně natavena ve 

dvou vrstvách (přesahy min. 100 mm) a musí být vytažena min. 300 mm nad úroveň 

přilehlého terénu. 

V přípravě stavby nebyl proveden radonový průzkum. Jako ochrana objektu 

proti pronikání radonu slouží navržený hydroizolační pás.  

Svislé konstrukce 

 Stavba je navržena z konstrukčního stěnového systému HELUZ a 

ztraceného bednění BEST. Obvodové stěny budou vyzděny z keramických 

tvarovek Heluz Family 30 broušené a betonových tvarovek BEST 30, vnitřní nosné 

stěny z keramických tvarovek Heluz AKU 30/33,3 P20 a Heluz AKU 25 

zalévaných broušených. Nenosné zdivo v 1.S je z cihelných bloků Heluz 11,5. 

V nadzemních podlažích budou příčky ze SDK desek Habito H. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou navrženy z monolitických železobetonových 

křížem vyztužených desek. Bude použit beton C 20/25 a betonářská výztuž B500. 

Tvar a umístění prostupů dle výkresové dokumentace (D.1.2. – Stavebně 

konstrukční řešení). 

 Pro překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnějších a vnitřních 

nosných stěnách budou použity nosné překlady Heluz 23,8, které lze kombinovat 

s tepelnou izolací. 

Schodiště 

 Schodiště je navrženo jako monolitické s ocelovým tyčovým zábradlím 

výšky 1 m. 

Střecha 

 Stavba je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou se spádovou vrstvou 

z cementové pěny. Krytinu tvoří hydroizolační fólie Dekplan 76 z PVC-P. Výlez 

na střechu bude umožňovat střešní světlík Velux CXP přístupný ze schodišťového 

prostoru objektu.  
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Komín 

 V objektu není komín navržen. 

Povrchové úpravy 

 Úpravy vnitřních povrchů budou provedeny z jednovrstvé 

vápenocementové omítky strojní a ruční Cemix 073. Dále budou použity keramické 

obklady a keramické sokly. Vnější povrch fasády bude opatřen silikonovou 

omítkou Cemix. 

Podlahy 

 Podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí s roznášecí anhydritovou 

vrstvou. V nadzemních podlažích budou podlahy opatřeny kročejovou a tepelnou 

izolací z minerální vlny. V suterénu a 1.NP, kde není potřeba kročejový útlum, bude 

použita tepelná izolace z polystyrenu EPS 100. Nášlapná vrstva je tvořena z 

dubového laminátu Quick-step a keramické dlažby RAKO. Musí být provedeno 

dilatování všech podlah od přilehlých stěn dilatační páskou. V místě dveří budou 

použity přechodové lišty při změně povrchové vrstvy podlahy. Skladba 

jednotlivých podlah viz Výpis skladeb. 

Izolace 

 Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti tvoří asfaltový 

modifikovaný SBS pás s přesahy min. 100 mm. Bude celoplošně natavena ve dvou 

vrstvách a musí být vytažena min. 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. 

 Hydroizolaci střešní konstrukce tvoří modifikovaný SBS asfaltový pás 

GLASTEK 40 s vložkou ze skleněné tkaniny v celkové tloušťce 4 mm, pro 

povlakovou hydroizolaci bude použita PVC-P fólie DEKPLAN 76 s PES 

výztužnou vložkou. 

 Fasádní izolace je řešena polystyrenovými deskami EPS 70 F tloušťky 100 

mm, izolace suterénu je řešena deskami XPS Synthos Prime G 30.  

 Podlahová tepelná izolace v suterénu a 1.NP, kde není potřeba útlum 

kročejového hluku, je navržena z EPS tl. 120 mm.  

 Podlahová kročejová izolace v nadzemních podlažích, kde je potřeba omezit 

šíření hluku, je navržena z minerálních desek Isover N a je v v souladu s ČSN 73 

0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 
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Výplně otvorů 

 Vnější výplně otvorů jsou navrženy dřevohliníková, zasklená izolačním 

trojsklem, vstupní dveře jsou hliníkové taktéž s izolačním trojsklem. 

 Vnitřní výplně otvorů jsou navrženy dřevěné do obložkových zárubní, dveře 

do bytů dřevěné do ocelových zárubní.  

 V suterénu budou použity sklepní světlíky (anglické dvorky) a ve střešní 

konstrukci bude použit výlez do ploché střechy. 

Klempířské výrobky 

 Budou použity venkovní parapety tažené hliníkové. Specifikace 

klempířských výrobků viz Výpis prvků. 

Truhlářské výrobky 

 Budou použity vnitřní parapety dřevotřískové. Specifikace klempířských 

výrobků viz Výpis prvků. 

Zámečnické výrobky 

 Pro vnitřní schodiště bude použito ocelové tyčové zábradlí kotvené 

chemickými kotvami do betonu. Vnější zábradlí na lodžiích je navrženo jako 

ocelové se skleněnou výplní z bezpečnostního skla kotvené pomocí chemických 

kotev do betonu. Ocel bude žárově zinkovaná. Specifikace klempířských výrobků 

viz Výpis prvků. 

Oplocení 

 Kolem pozemku je navrženo oplocení min. výšky 1,8 m. 

Terénní úpravy 

 Kolem domu bude řešen okapový chodník z betonové dlažby šířky 500 mm, 

dále přístupový chodník šířky 3,5 m ze zámkové dlažby. Příjezdová komunikace 

šířky 5,5 m a odstavná stání budou řešené pojízdnou zámkovou dlažbou BEST 

Beaton tl. 80 mm na podkladové lože ze štěrku. Nezastavěná plocha pozemku bude 

zatravněna. 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Při stavebních pracích bude dodržena bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(BOZP). Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a budou se řídit nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce 

a technických zařízeních při stavebních pracích. Stavba bude provedena tak, aby 

nijak neohrožovala životní prostředí. 

Požárně bezpečnostní řešení  

 Stavba musí být v souladu se souborem norem Požární bezpečnosti staveb 

a musí splňovat kladné požadavky.  

 Z toho hlediska je objekt řešen a posouzen v samostatné části projektové 

dokumentace D.1.3 – Požární bezpečnostní řešení stavby 

Stavební fyzika 

Tepelná technika 

Skladby navrhovaných stavebních konstrukcí a výplně otvorů jsou navrženy 

v souladu s požadavky platné ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Konstrukce 

byly navrženy tak, aby splňovaly požadované a doporučené normové hodnoty 

součinitele prostupu tepla. Z hlediska obálky budovy je stavba zatříděna do 

klasifikační třídy B-úsporná. Vlastnosti výrobků viz Technické listy. Výpočet a 

posouzení objektu viz příloha D.1.4 – Technika prostředí staveb. 

Osvětlení 

 Obytná stavba je navržena v souladu s normou ČSN 73 0580-2 – Denní 

osvětlení budov - část 2: Denní osvětlení obytných budov a musí splňovat 

požadavek na minimální hodnotu činitele denní osvětlenosti. Výpočet a posouzení 

objektu na osvětlení viz příloha D.1.4 – Technika prostředí staveb. 

Oslunění 

Dle vyhlášky č.268/2009 Sb. musí být všechny byty prosluněny. Podmínky 

na oslunění klade norma ČSN 73 4301 Obytné budovy. Výpočet a posouzení 

objektu na oslunění viz příloha D.1.4 – Technika prostředí staveb. 

Akustika - hluk, vibrace - popis řešení,  

Z hlediska stavební akustiky a ochrany zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací budou stavební konstrukce navrženy v souladu s požadavky ČSN 

73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků tak, aby byly splněny požadavky stanovené nařízením vlády 

272/2011 Sb.- Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Výpočet a posouzení objektu z hlediska akustiky viz příloha D.1.4 – 

Technika prostředí staveb. 

Požadavky na novostavbu z hlediska stavební fyziky budou splněny. 

Výpis použitých norem 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty + její změny 

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

- ČSN 73 0821 - Požární odolnost stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

- 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 0580 -1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky  

- ČSN 73 0580 -2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných 

   budov  

- ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot 

- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

   akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

- ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních 

   prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a 

   kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 

ustanovení 

- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

- ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 

- ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení 

- ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 
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b) Výkresová část 

Výkresová část 

D.1.1.01 – Řez A-A‘    M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.02 – Řez B-B‘    M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.03 – Půdorys 1.S    M 1:50  4xA4/A2 

D.1.1.04 – Půdorys 1.NP   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.05 – Půdorys 2.NP   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.06 – Půdorys 3.NP    M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.07 – Půdorys ploché střechy   M 1:50  8xA4/A1 

 

Dokumenty podrobností 

D.1.1.12 - DETAIL A – Vstupní dveře M 1:5  4xA4/A2 

D.1.1.13 - DETAIL B – Střešní světlík M 1:5  4xA4/A2 

D.1.1.14 - DETAIL C – Sklepní světlík M 1:5  4xA4/A2 

D.1.1.15 - DETAIL D – Zateplení soklu M 1:5  4xA4/A2 

D.1.1.16 - DETAIL E – Přechod lodžie M 1:5  4xA4/A2 

Výpis prvků 

Výpis skladeb 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

 Není součástí bakalářské práce. 

b) Výkresová část 

D.1.2.01 – Půdorys základů   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.2.02 – Půdorys stropu nad 1.S   M 1:50  4xA4/A2 

D.1.2.03 – Půdorys stropu nad 1.NP   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.2.04 – Půdorys stropu nad 2.NP   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.2.05 – Půdorys stropu nad 3.NP  M 1:50  8xA4/A1 

c) Statické posouzení 

 Není součástí bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz samostatná příloha: D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Viz samostatná příloha Stavební fyzika. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není součástí bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro 

bytový dům v obci Prušánky. Práce byla zpracována v rozsahu podle zadání a je v 

souladu s požadavky na veškeré platné právní předpisy, vyhlášky a normy týkající 

se dané stavby.  

Byla vypracována projektová dokumentace ve stupni pro provádění staveb. Její 

součástí bylo také posouzení z hlediska stavební fyziky a požární bezpečnosti. 

V této práci jsem se snažila čerpat ze zkušeností získaných při studiu a vytvořit 

projektovou dokumentaci novostavby. 
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https://www.rigips.cz/
https://www.best.info/
https://www.mea-odvodneni.cz/
https://www.velux.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce  

BP  bakalářská práce   

BD  bytový dům   

PD  projektová dokumentace   

DPS  dokumentace pro provádění stavby   

1.NP  první nadzemní podlaží   

2.NP  druhé nadzemní podlaží   

3.NP  třetí nadzemní podlaží   

1.S  podzemní podlaží 

ÚT  upravený terén   

PT  původní terén   

ŽB  železobeton   

EPS  expandovaný polystyren   

SO.01  označení stavebního objektu 

p. č.  parcelní číslo   

ČSN EN eurokód   

ČSN  česká technická norma   

Vyhl.  vyhláška   

Sb.  sbírka zákona   

Ks  kusů 

č.  číslo   

Tab.  tabulka   

atd.  a tak dále   

pozn.  poznámka   

kce  konstrukce   

m n. m. metrů nad mořem   

B.p.v.  Balt po vyrovnání   

ρ  objemová hmotnost[kg/m3]   

h  výška   

min.  minimální   

max.  maximální   

mm  milimetr   

m  metr   

m2  metr čtvereční   

m3  metr krychlový   

MPa  megapascal, jednotka tlaku   

°C  stupně Celsia  

C 20/25 beton s charakteristickou válcovou/krychlovou pevností v tlaku  

Rdt  výpočtová únosnost zeminy  

d  tloušťka vrstvy konstrukce  

TL.  tloušťka 

ZTI  zdravotně technická instalace 

TZB  technická zařízení budov 

AKU  akustické 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

REI 120 požární odolnost stavební konstrukce 
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R  únosnost nebo stabilita 

E  celistvost 

I  teplota na neohřívané straně 

W  Hustota tepelného toku 

DP1  třídy konstrukčních částí podle hořlavosti 

PÚ  požární úsek 

pv  požární riziko jednotlivého požárního úseku 

OB2  obytné budovy druhé kategorie 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

N1.01  označení požárního úseku 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

d  odstupová vzdálenost 

E  počet evakuovaných osob 

21A  hasicí přístroj s hasící schopností 21A pro hašení pevných látek 

RŠ  revizní šachta 

ES  elektrická skříň 

K  klempířský výrobek 

Z  zámečnický výrobek 

DL  dveře levé 

DP  dveře pravé 

O  okno 

S  plocha 

TUV  teplá užitková voda 

SDK  sádrokarton 

NN  nízké napětí 

R´w,N  vážená stavební neprůzvučnost 

L´w,N  vážená normalizovaná hladina aku. tlaku kročejového zvuku 

λ  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu  

λd  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu  

U  součinitel prostupu tepla  

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem, N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

UN,rq  součinitel prostupu tepla požadovaný  

UN,rec  součinitel prostupu tepla doporučený 

Mc  zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry 

HT  měrná ztráta prostupem 

bj  teplotních redukční činitel 

Ag  plocha zasklení okna 

Af  plocha rámu  

lg  délka distančního rámečku  

Ψg  lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku 

UW  součinitel prostupu tepla okna  



55 

 

RT  dpor konstrukce při prostupu tepla  

Rsi  odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

Rse  odpor při prostupu tepla na venkovní straně konstrukce  

Rsik  tepelný odpor při prostupu tepla v koutu konstrukce 

ξRsi  pomocný teplotní rozdíl vnitřního povrchu  

ξRsik  pomocný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukci v koutě 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklením  

Uf  součinitel prostupu tepla rámu 

Ue  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér  

φe  relativní vlhkost vzduchu – exteriér 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér  

Ui  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér  

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu  

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce  

θsi,min,N   požadovaná hodnota teploty odpovídající nejnižšímu dovolenému 

teplotnímu faktoru vnitřního prostředí  

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutu konstrukce  

Δθi  teplotní přirážka 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

Studie: 

01 - Půdorys 1.S     M 1:100 1xA4/A4 

02 – Půdorys 1.NP     M 1:100 2xA4/A3 

03 – Půdorys 2.NP     M 1:100 2xA4/A3 

04 – Půdorys 3.NP     M 1:100 2xA4/A3 

05 – Řezy A-A‘ a B-B    M1:100 4xA4/A2 

Návrh základů 

Výpočet schodiště 

Poster bytový dům 

Technické listy 

Seminární práce – 3D model    M 1:50  

 

Složka č. 2 – C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů  M 1:1000 2xA4/A3 

C.2 Koordinační situační výkres  M 1:200 2xA4/A3 

 

Složka č. 3 – D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.01 – Řez A-A‘    M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.02 – Řez B-B‘    M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.03 – Půdorys 1.S    M 1:50  4xA4/A2 

D.1.1.04 – Půdorys 1.NP   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.05 – Půdorys 2.NP   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.06 – Půdorys 3.NP    M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.07 – Půdorys ploché střechy   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.1.08 – Severovýchodní pohled   M 1:50  4xA4/A2 

D.1.1.09 – Jihovýchodní pohled   M 1:50  4xA4/A2 

D.1.1.10 – Jihozápadní pohled   M 1:50  4xA4/A2 

D.1.1.11 – Severozápadní pohled   M 1:50  4xA4/A2 

D.1.1.12 - DETAIL A – Vstupní dveře M 1:5  4xA4/A2 

D.1.1.13 - DETAIL B – Střešní světlík M 1:5  4xA4/A2 

D.1.1.14 - DETAIL C – Sklepní světlík M 1:5  4xA4/A2 

D.1.1.15 - DETAIL D – Zateplení soklu M 1:5  4xA4/A2 

D.1.1.16 - DETAIL E – Přechod lodžie M 1:5  4xA4/A2 

Výpis prvků 

Výpis skladeb 

 

Složka č. 4 – D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.01 – Půdorys základů    M 1:50  8xA4/A1 

D.1.2.02 – Půdorys stropu nad 1.S   M 1:50  4xA4/A2 

D.1.2.03 – Půdorys stropu nad 1.NP   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.2.04 – Půdorys stropu nad 2.NP   M 1:50  8xA4/A1 

D.1.2.05 – Půdorys stropu nad 3.NP  M 1:50  8xA4/A1 
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Složka č. 5 – D.1.3 – Požární bezpečnost staveb 

D.1.3 - Technická zpráva požární ochrany 

D.1.3.01 – Situace     M 1:200 2xA4/A3 

D.1.3.02 – Půdorys 1.S   M 1:100 2xA4/A3 

D.1.3.03 – Půdorys 1.NP   M 1:100 4xA4/A2 

D.1.3.04 – Půdorys 2.NP   M 1:100 4xA4/A2 

D.1.3.05 – Půdorys 3.NP   M 1:100 4xA4/A2 

 

Složka č. 6 - Stavební fyzika 

Základní posouzení z hlediska stavební fyziky 

Příloha A – Tepelná technika budov 

Příloha B – Akustika a denní osvětlení 

 


