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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném a účinném 

znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 

a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, 

konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) 

Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, částečně podsklepené nebo nepodsklepené. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně 

vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 

a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení 

a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků a prostorovou vizualizaci 

budovy včetně modulového schéma budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů 

podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce všech podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobností dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další 

specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou 

uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna 

v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou 

vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně 

každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. 

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

práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby 

podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a 

ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 s údaji o objektu a jeho grafickou 

vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST 

VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných 

prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Sylva Bantová, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 



Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci k novostavbě bytového rezidenčního 

domu Rezidence Lazce. Navrhovaný objekt se nachází na úplném okraji města Olomouc na pomezí tří 

městských částí Lazce, Hejčín a Černovír, současně se pak objekt nachází v bezprostřední blízkosti 

CHKO Litovelské Pomoraví, díky čemuž je pro obyvatele domu zajištěno sportovní a relaxační vyžití a 

současně je zabezpečeno, že nebude v okolí domu vznikat další výstavba směrem právě k CHKO. 

Nesmíme opomenout také řeku Moravu, se kterou objekt sousedí přes ulici na východní straně. Díky 

řece se objekt nachází v historické záplavové oblasti Q100, neboli stoleté vody, které se však bude 

brzy měnit, neboť město investuje nemalé prostředky do protipovodňových opatření, díky záplavám 

v roce 1997. Objekt je čtyřpodlažní, kde první podlaží slouží jako zázemí pro rezidenty a je vybaveno 

sklepními kójemi, kolárnou, kočárkárnou, sportovním zázemím s infrasaunou, shromažďovací 

místností a technickou místností. Na zbylých podlažích se pak nachází vždy 3 bytové jednotky 3+KK, 2 

s prostornou terasou na západ a poslední nejmenší být s výhledem na řeku Moravu na východ. Dům 

je založen na betonových základových pasech v kombinaci se ztraceným bedněním, které objekt 

nadstavuje o 0,5m nad úroveň hladiny stoleté vody, právě z důvodu záplavové oblasti. Svislý 

konstrukční systém je tvořen keramickými tvárnicemi Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou poté 

zhotoveny z monolitických železobetonových stropních desek. Objekt je zateplen větranou fasádou 

s pohledovou vrstvou z lícového zdiva. Střecha domu je poté extenzivní vegetační. 

Bytový dům, novostavba, keramické zdivo, železobetonový monolitický strop, plochá vegetační 

střecha, větraná fasáda, lícové zdivo 

The bachelor's thesis deals with project documentation for the new construction of a 

residential building Rezidence Lazce. The proposed building is located on the outskirts of Olomouc on 

the border of three districts Lazce, Hejčín and Černovír, at the same time the building is located in 

the immediate vicinity of PLA Litovelské Pomoraví, which provides sports and relaxation for residents 

and at the same time in the vicinity of the house, further construction is being built in the direction of 

the PLA. We must not forget the river Moravia, with which the building is adjacent across the street 

on the east side. Thanks to the river, the building is located in the historic flood area Q100, or 

century-old water, which will soon change, as the city invests considerable resources in flood control 

measures, due to floods in 1997. The building is 4 storeys, where the first floor and is equipped with 

cellars, a bicycle shed, a pram, a sports facility with an infrared sauna, a meeting room and a 

technical room. On the remaining floors there are always 3 residential units 3 + KK, 2 with a spacious 

terrace to the west and the last smallest to be overlooking the river Moravia to the east. The house is 

based on concrete foundation strips in combination with lost formwork, which raises the building 0.5 

m above the level of LT, precisely because of the flood area. The vertical construction system consists 

of Porotherm ceramic blocks. The horizontal structures are then made of monolithic reinforced 

concrete ceiling slabs. The building is insulated with a ventilated facade with a visible layer of face 

masonry. The roof of the house is then extensive vegetation. 

Apartment building, new building, ceramic masonry, reinforced concrete monolithic ceiling, flat 

vegetation roof, ventilated facade, facing masonry 



Patrik Ambrozek Rezidence Lazce. Brno, 2021. 29 s., 614 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Sylva Bantová, 

Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Rezidence Lazce je shodná s 

odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 23. 4. 2021  

   Patrik Ambrozek 
autor práce  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Rezidence Lazce zpracoval(a) samostatně a že jsem 

uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 23. 4. 2021  

   Patrik Ambrozek 
autor práce  



ÚVOD 

Bakalářská práce na téma Rezidence Lazce je vypracována na úrovni dokumentace 

pro provádění staveb. Objekt tvoří čtyři nadzemní podlaží a plochá extenzivní vegetační 

střecha. V bytovém domě se nachází celkem 9 bytových jednotek 3kk, a to o rozloze třikrát 

66,7 m2 a šestkrát 114 m2. V prvním nadzemním podlaží se nachází 10 sklepních kójí, 

kočárkárna, kolárna, technická místnost, shromažďovací místnost a sportovní zázemí s 

infrasaunou pro rezidenty. Centrální chodba vede přímo ke dvouramennému schodišti s 

mezipodestou a výtahem umístěným v zrcadle schodiště. Podlaží jsou vyzděna z keramických 

cihelných bloků typu THERM. Stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické 

železobetonové desky. Střecha je navržena jako plochá extenzivní vegetační s vnitřními 

svody. Celý objekt je zateplen minerální vatou s větranou fasádou a je navržen jako dům 

s téměř nulovou spotřebou energie. Práce je vytvořena s pomocí programů AutoCAD, Revit a 

Lumion.  

  



 

 



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Rezidence Lazce 

b) Místo stavby 

Adresa Olomouc, 779 00 

Katastrální území: Hejčín, KÚ 710644 

Parcelní čísla pozemku: 164/3 

c) Předmět projektové dokumentace:  

Novostavba bytového domu, jedná se o trvalou stavbu čtyřpodlažního objektu 

s parkováním na pozemku 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

c) - 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení: Patrik Ambrozek 

Adresa: U Stavu 550, Bohuňovice 783 14 

b) Jméno, příjmení: - 

c) Jméno, příjmení: -- 

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

S0 01 - BYTOVÝ DŮM 

S0 02 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 

S0 03 - PŘÍPOJKA VODOVODNÍ 

S0 04 - PŘÍPOJKA NN 

S0 05 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ (PARKOVIŠTĚ) 

S0 06 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHŮZNÁ + OKAPOVÝ CHODNÍK 

S0 07 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU SE VSAKEM 

S0 08 - VENKOVNÍ KOHOUT S ČERPADLEM PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ 

VODY 

S0 09 - VEŘEJNÁ CYKLOSTEZKA 

S0 10 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

S0 11 - SVOD DEŠŤOVÉ VODY DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE 



S0 12 - ZELEŇ 

S0 13 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

S0 14- BETONOVÁ ZÍDKA U CYKLOSTEZKY 

S0 15- BETONOVÁ ZÍDKA U VJEZDU 

 

A.3 Vstupní podklady 

• Zadání bakalářské práce; 

• katastrální mapa Olomouce; 

• platný Územní plán města Olomouc; 

• platné ČSN vztahující se k dané problematice; 

• platné právní předpisy vztahující se k dané problematice; 

• hluková mapa města Olomouc; 

• technické listy od výrobců 

 

  



 

 



B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku: 
Pozemek se nachází na úplném okraji severu města Olomouce – Hejčín na ulici 
Lazecká, na místě bývalé betonárky. Na severu pozemek sousedí s hranicí CHKO 
Litovelské Pomoraví, a proto je to poslední pozemek určený k zástavbě na severu v 
této městské části. Z východní strany je potom přes ulici koryto řeky Moravy, a z toho 
důvodu se pozemek nachází v záplavové oblasti Q100 vody. Dle nových 
protizáplavových opatřeních budovaných v Olomouci by se však tato záplavová oblast 
měla razantně měnit. Maximální výška objektu je zde stanovena na 14 m, díky 
záplavové oblasti není možno vybudovat podzemní parkování, a proto se parkovací 
místa budou nacházet vně, vedle objektu. Příjezdová cesta na pozemek je zajištěná ze 
západní strany. Pozemek je rovný, bez výrazných nerovností, stromů a křovin. 
V bezprostředním okolí objektu se nenachází zástavba bytových ani rodinných domů, 
ale pouze sídlo stavební firmy 
b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 
Projekt bytového domu je projektován v souladu s územním plánem města Olomouc 
z roku 2020. Územní plán stanovil plochu, na které se nachází stavební parcela, jako 
plochu určenou k rozvoji bydlení v bytových domech s minimální výškou 10 m a 
maximální výškou 14 m.  
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby: 
Umístěná stavba a její konstrukční řešení jsou v souladu s územním plánem města. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: 
- 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
- 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Geologický průzkum nebyl proveden, nicméně dle geologických map je podloží 
tvořeno písčitými hlínami. Dle radonových map se jedná o území s nízkým radonovým 
indexem. 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 
Pozemek, na kterém se nachází navrhovaný objekt, se nenachází v památkové 
rezervaci, památkové zóně ani na zvláště chráněném území. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 
Oblast spadá do záplavového území stoleté vody města Olomouc 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Projekt nebude mít vliv na okolní zástavbu. Dešťová voda ze střechy bude odvedena 
do retenční nádrže a následně do vsakovací jímky na pozemku. Dešťová voda z 
parkovacích stání a přilehlé komunikace bude odvedena přes odlučovač do retenční 
nádrže a poté také do vsakovací jímky. Zbylé zpevněné plochy budou vyspádovány do 



přilehlých travnatých ploch. 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Na pozemku se nenachází žádné dřeviny ani křoviny. 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 
- 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu ze západní strany z ulice 
Lazecká. Zároveň bude z této strany i napojen na technickou infrastrukturu novými 
přípojkami. Úroveň prvního podlaží je 0,5 m nad úrovní terénu. Objekt je vybaven 
výtahem, kterým se lze dostat do zbývajících podlaží. 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
V době zpracování dokumentace nebyly žádné takové vazby známé. 
n) Seznam pozemků, podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí. 

Katastrální území:  
Parcelní číslo:  

Vlastník:  
 

Typ parcely:  
Druh pozemku: 

Olomouc – Hejčín, 710644 
164/3 
Nová Lazecká s.r.o., Rokycanova 781/15, Nové Sady, 
77900 Olomouc 
Parcela katastru nemovitostí 
ostatní plocha 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo:  
Není navrženo ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu 
b) Účel užívání stavby: 
Stavba je určena k trvalému bydlení maximálně 27 osob. V objektu se nachází 
celkem 9 bytových jednotek. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby: 
Výjimka nebyla udělena. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
Veškeré požadavky dotčených orgánu jsou zohledněny v projektové 
dokumentaci a budou uloženy v části E Stanoviska dotčených orgánů. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
Stavba není chráněna žádnými dalšími předpisy. 
g) Navrhované parametry stavby: 



Zastavěná plocha:  
Obestavěný prostor:  

Užitná plocha: 
Počet funkčních jednotek:  

Vlastnosti funkčních jednotek: 
   

501,2m2 

6582,43 m3 

1304,8 m2 

9 bytů 
6 x 3+kk (110,2m2) 
3 x 6+kk (66,3 m2) 

Počet uživatelů: 25-27 

Počet parkovacích stání (vnější): 19 stání 

h) Základní bilance stavby: 

Roční spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 sb. pro 18 osob činí 875 m3, tj. 

1313 m3 pro 27 lidí 

Průměrná měsíční spotřeba vody činí 109,3 m3. 

Roční spotřeba elektrické energie je odhadnuta na 40 MWh/rok. Spotřeba se 

může výrazně lišit dle chování odběratelů a vybavení bytových jednotek 

spotřebiči. 

Produkce splaškových vod je odhadnuta na 1000 m3. Dům je připojen na 

městskou splaškovou kanalizaci. 

Dešťová voda je svedena do vsakovací jímky na pozemku investora o 

vypočítaném objemu 15 m3. 

Produkce komunálního odpadu je odhadnuta na 8,7 tuny. 

i) Základní předpoklady výstavby: 

Předpokládané zahájení stavby: 15.3.2022 

Předpokládané ukončení stavby: 30.11.2022 

j) Orientační náklady stavby: 

Předpokládané náklady na stavbu, bez zpevněných ploch a přípojek, dle  

celkové kubatury 6582,43 m 3 a cenového ukazatele ve stavebnictví rok 2020 

pro domy bytové netypové (5740,- kč/m3) je odhadnut na 37 783 150,- Kč  

+ Cena přípojky 2 000,- Kč/m  

Vodovodní přípojka: 50 m x 2000,- = 100 000,- Kč 

Elektrická přípojka: 47 m x 2000,- = 94 000,- Kč 

Jednotná odpadní přípojka: 68 m x 2000,- = 136 000 Kč 

Zpevněné plochy: 501,2 m2 x 3000,- =1 503 600,- Kč 

Celková odhadovaná cena je 39 616 750,- Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stavba zapadá do urbanistického řešení lokality určené územním plánem pro 

město Olomouc. Okolní zástavba jsou nízké sídla firem a v širším okolí pak 

bytové domy. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení: 



Bytový dům je samostatně stojící objekt a vyhovuje současnému standartu 

bydlení. Bytový dům má čtyři nadzemní podlaží, kde první nadzemní podlaží 

slouží pro společné užití a jsou zde umístěny sklepní kóje. V nadzemních 

podlažích jsou bytové jednotky s terasami a lodžiemi. Střecha je plochá 

vegetační se dvěma vtoky a je opatřena dvěma pojistnými přepady. Hlavní 

vchod je z východní strany. Objekt je založen na základových 

železobetonových pasech. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je 

z keramických tvárnic Porotherm tl. 300 mm s zatepleno minerální vatou 

s větranou fasádou. Vnitřní nosné konstrukce jsou z cihelných bloků tl. 300 

mm a vnitřní nenosné konstrukce v tl. 115 mm. Stropní konstrukce jsou 

z monolitické železobetonové desky křížem vyztužené tl. 250 mm. Okna, 

vchodové a balkonové dveře jsou navrženy hliníkové s přerušeným tepelným 

mostem a izolačními trojskly. Fasáda je větraná cihlová hnědé barvy, kromě 

atiky nad terasami, kde je z hliníkového plechu antracitové barvy. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do objektu je z východní strany, k vstupu vede 

chodník ze zámkové dlažby. V prvním podlaží je 10 sklepních kójí, společná 

kolárna, kočárkárna, shromažďovací místnost, infrasauna, sportovní zázemí a 

technické zázemí. Ze společných prostorů se dá dostat schodištěm nebo 

výtahem na ostatní podlaží. V každém nadzemním podlaží jsou 3 bytové 

jednotky, celkem tedy 9 bytových jednotek.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen k bezbariérovému vstupu do celého objektu a jednotlivých 

podlaží. V objektu se nenachází bezbariérový byt, neboť to není požadavkem 

investora. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena dle platných norem a předpisů, bude 

zajištěna bezpečnost při užívání. Veškeré materiály budou použity dle 

technických norem a předpisů dodané výrobcem. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení: 

V prvním podlaží je 10 sklepních kójí, společná kolárna, kočárkárna, 

shromažďovací místnost, infrasauna, sportovní zázemí a technické zázemí. Ze 

společných prostorů se dá dostat schodištěm nebo výtahem na ostatní 

podlaží. V každém nadzemním podlaží jsou 3 bytové jednotky, celkem tedy 9 

bytových jednotek, 6 s přístupem na prostorné terasy a 3 s vlastní lodžií. 

Střecha je navržena jako plochá vegetační se dvěma vtoky a je opatřena 



dvěma pojistnými přepady. Spád střechy je 3 %. Objekt je založen na 

Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je z keramických tvárnic tl. 300 mm 

zatepleno minerální vatou. Vnitřní nosné konstrukce jsou z cihelných bloků tl. 

300 mm a vnitřní nenosné konstrukce v tl. 115 mm. Stropní konstrukce jsou z 

monolitické železobetonové desky křížem vyztužené tl. 250 mm. Vnitřní 

schodiště je z monolitického železobetonu. Přístup do objektu je 0,5m nad 

úrovní terénu 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Základy 

Základy bytového domu tvoří betonové základové pasy (C25/30). Šířka 

základového pasu pod obvodovým zdivem je 1 000 mm a pod vnitřní nosným 

zdivem 1 400 mm. Hloubka základových konstrukcí je v 800 mm a 1 000 mm a 

nachází se tak v nezámrzné hloubce. 

Svislé nosné konstrukce 

Vnitřní nosné konstrukce jsou z keramických bloků POROTHERM 30 AKU Z tl. 

300 mm. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je založeno na keramických 

blocích POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm. Zdi kolem výtahové šachty je ve 

všech podlažích z železobetonu tl. 200 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce, v každém podlaží, je navržena jako 

monolitická železobetonová křížem vyztužena deska tloušťky 285 mm. 

Deska pro lodžii je připojena pomocí ISO nosníků, z důvodu přerušení 

tepelného mostu 

C 25/30 a ocel B 500B. 

Schodiště 

Schodiště je dvouramenné železobetonové monolitické a je vetknuté do 

obvodové stěny. Na železobeton je použit beton C 25/30 a ocel B 500B. 

Tloušťka schodišťové desky je 200 mm a tl. schodišťové mezipodesty je 160 

mm. Schodišťové stupně jsou součástí schodišťové desky. Nášlapnou vrstvu 

tvoří samotná beton, který bude obroušen a opatřen drážkami proti 

uklouznutí. Schodiště spojující 1NP a 2NP – výška stupně 157,3 mm a šířka  

290 mm, schodiště spojující 2NP,3NP a 4NP – výška stupně 156 mm a šířka 

290 mm. 

Příčky a dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou z keramických bloků POROTHERM 11,5 Profi 

tl. 115 mm, případně POROTHERM 14 Profi tl. 140 mm. Instalační šachty a 

předstěny jsou z SDK konstrukce tloušťky 125 mm. 

Tepelná izolace 

Objekt je zateplený minerální vatou ISOVER Multimax 30 tl. 100 mm 

Hydroizolace 

Spodní stavba je zaizolována pomocí asfaltových pasů. Střešní plášť je 



zaizolovaný také pomocí asfaltových pásů s výztužnou vložkou a horní vrstvu 

hydroizolace tvoří fólie Farafol. Jako ochranná vrstva na střeše je použitý 

kačírek a vegetační souvrství. 

 

Kročejová izolace 

Kročejová izolace bude použita v podlahách od druhého nadzemního podlaží. 

Bude použit Rigifloor 5000 tl. 30–40 mm. 

Podlahy a obklady 

Roznášecí vrstvu tvoří anhydritový potěr a v koupelnách cementový potěr. 

Nášlapné vrstvy jsou z keramické dlažby, nebo vinylové podlahy v pokojích. 

Koupelny, WC a kuchyně jsou opatřeny obkladem 

viz jednotlivé výkresy půdorysů. 

Výplně otvorů 

Okna, vchodové dveře a balkonové dveře jsou navrženy s hliníkovým rámem 

s izolačním trojsklem. Barva rámu, dveří je v barvě antracitová – RAL 7016. Do 

bytů jsou navrženy dřevěné dveře do skrytých zárubní. Dveře uvnitř bytů jsou 

dřevěné opět se skrytou zárubní. Schodišťový prostor má prosklenou stenu ze 

systémů Heroal 50 PH, což je hliníkový systém prosklené fasády pro pasivní 

domy s přerušeným tepelným mostem. 

Povrchové úpravy 

Vnitřní povrchové úpravy jsou z hlazené omítky BAUMIT klima White, nebo 

leštěné, lakované betonové stěrky. Koupelny, WC a kuchyně jsou opatřeny 

obkladem viz jednotlivé výkresy půdorysů. Spodní část 

povrchů je opatřena nerezovou lištou. 

Zpevněné plochy 

Okolo objektu je zřízen okapový chodník z betonové dlažby, sloužící současně, 

jako komunikace pro chodce. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna návrhem, který se řídí požadavky 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Správným 

návrhem konstrukcí je zajištěna životnost stavby, použitelnost a odolnost proti 

nepříznivým vlivům. Zatížení působící na stavbu nebude mít žádný negativní 

vliv na stavbu během výstavby a ani v následném užívání. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení: 

Není předmět projektové dokumentace.  

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Není předmět projektové dokumentace. 

 

 



B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení viz samostatná příloha D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 

732540 Tepelná technika budov pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie. Bytový dům spadá do kategorie B což je dokladováno ve výpočtu 

energetického štítku obálky budovy. V bytovém domě se uvažuje s využitím 

tepelného čerpadla země-voda. Výpočet a dokladování splnění normových 

požadavků jsou v části D1.03. Stavební fyzika. 

 

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

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

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

prašnost apod. Návrh objektu splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, 

stavební zákon a další související normy a předpisy. 

Větrání 

Větrání v bytovém domě je navrženo jako přirozené okny, případně dveřmi. 

Odvětrání kuchyní bude pomocí kuchyňských digestoří a hygienické zařízení 

bytů pomocí ventilátorů do šachty a na střechu.  

Vytápění 

Vytápění jednotlivých bytů bude provedeno pomocí podlahového vytápění,  

otopná voda bude ohřívána tepelným čerpadlem země-voda a akumulována 

v zásobníkovém ohřívači v technické místnosti. 

Osvětlení 

Objekt je dostatečně osvětlen za pomoci oken. Veškeré obytné místnosti 

splňují požadavky na osvětlení. Umělé osvětlení je navrženo stropními svítidly. 

Zásobování vodou 

Stavba bude napojena na veřejný vodovodní řád, ohřev pitné vody bude 

zajištěn tepelným čerpadlem. 

Ochrana proti hluku 

Stavba nevyžaduje žádnou speciální ochranu proti hluku. Stavební konstrukce 

splňují normové požadavky na akustický útlum. 

Odpady vzniklé užíváním 

Nádoby na komunální odpad, který vzniká při běžném užívání budou umístěny 

na ploše pro kontejnery viz výkresová část. 

Odvod splaškové vody 

V objektu je splaškové kanalizační potrubí, které splaškovou vodu odvádí do 

splaškové kanalizace. 

 

 



 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Stavba nevyžaduje speciální radonová opatření. Ochranu proti radonu zajistí 

použitá hydroizolace stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Stavba neleží v oblasti s bludnými proudy.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Stavba neleží v oblasti s technickou seizmicitou.  

d) Ochrana před hlukem: 

Stavba neleží v blízkosti zdroje, který by mohl přesahovat hygienické limity. 

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu proti hluku. 

e) Protipovodňová opatření: 

Vzhledem k místění v záplavové oblasti je úroveň podlahy v 1NP je zvýšena o 

500 mm nad rozlivem Q100. Z tohoto důvodu je ovlivněna volba 

konstrukčního systému – obvodových stěn s finálním obkladem. Ve vstupních 

dveřích budou instalovány zábrany. Celá objekt není překážkou v případě 

rozlivu přilehlého vodního toku. Celé 1NP není určeno k trvalému pobytu.  

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: 

Stavba neleží v poddolovaném území ani na území, kde by byl znám výskyt 

metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou na západní straně objektu viz 

situační výkres C.02. Objekt bude napojen na vodovodní řád, splaškovou 

kanalizaci a elektrickou síť. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem řešení. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Veřejná komunikace se nachází ze všech stran kromě severní. Vjezd na 

pozemek a na parkoviště je ze západní strany. Na parkovišti je zajištěné i stání 

pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Pozemek bude napojen na městskou komunikaci v ul. Lazecká. Stávající 

komunikace zůstane beze změn. 

c) Doprava v klidu: 

Na pozemku je umístěno parkoviště, které poskytuje 19 parkovacích stání, z 

toho 1 je řešené pro bezbariérové užívání. 



d) Pěší a cyklistické stezky: 

V okolí se nachází frekventovaná cyklostezka a z tohoto důvodu se počítá 

s využitím části pozemku na severu pro účely cyklostezky.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terén není nutno upravovat 

b) Použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy na stavebním pozemku budou zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 

Neřeší se. 

 

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

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

Při užívání nebude nijak zásadně ovlivněno ovzduší, hluk a půdy. Nebudou 

vznikat žádné nebezpečné odpady. Vzniklý odpady budou tříděny a odnášeny 

do příslušných veřejných kontejnerů. Při výstavbě objektu může dojít k 

dočasnému zvýšení hluku a prašnosti ovzduší, ale nebudou překročeny 

povolené limity. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

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

apod. 

Stavba bytového domu nezpůsobí žádné narušení ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. Stavba dále nevyvolá nutnost ochrany dřevin, památkových stromů, 

ochrany rostlin a živočichů apod. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 a ani se 

na něm nevyskytuje. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Není podkladem. 

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 

Nebylo vydáno.  

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují.  

 

 

 

 

 



B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění ochrany obyvatelstva. 

Stavba splňuje základní požadavky na stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi bude potřeba vody a energie pro potřebu výstavby. Energie a 

voda budou odebírány ze stejných odběrných míst pro budoucí objekt. Na 

území pozemku bude zřízena vodoměrná šachta podle projektu, která bude 

po ukončení stavby sloužit jako vodoměrná šachta objektu. Z této šachty bude 

zřízeno provizorní vedení vody pro potřebu výstavby. Energie bude odebírána 

z nově vybudované přípojky NN, která bude ukončena v HDS na hranici 

pozemku. Z HDS bude elektrický proud doveden do provizorního staveništního 

rozvaděče pro potřebu výstavby. Bude zřízena přípojka splaškové kanalizace s 

její revizní šachtou, která bude později využita pro provoz bytového domu. 

Z revizní šachty bude vybudována provizorní kanalizace, která bude sloužit na 

napojení zařízení, kde vznikají splaškové vody. Pro měření odběrů bude zřízen 

provizorní vodoměr a elektroměr. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je řešeno vsakováním do propustné zeminy. V případě 

hromadění vody v některé části staveniště, bude voda odčerpána za pomoci 

čerpadel. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na městskou komunikaci v ul. Lazecká. Stávající 

komunikace zůstane beze změn. Městskou komunikaci je nutno udržovat v 

čistotě dle stavebního zákona. Staveniště bude napojeno na veřejný 

vodovodní řád, vedení NN elektrické energie a na odpadní řád viz. situační 

výkres. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během provádění výstavby mohou být okolní pozemky a stavby ovlivněny 

zvýšenou dopravou a prašnosti vzniklé prováděním stavby. Prašnost bude v 

případě potřeby omezená kropením. Hlučnost je nutné omezit na dobu 

stanovenou pro provoz hlučných strojů podle platných předpisů. Hladina 

zvuku bude splňovat požadavky z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hladina zvuku bude 

pravidelně měřena. Místní komunikaci je nutno udržovat v čistotě dle 

stavebního zákona. Jako opatření budou vozidlům očisťována kola před 

vjezdem na komunikaci, případně budou nečistoty z komunikace ihned 

odstraněny. 

 



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

kácení dřevin: 

Staveniště bude oploceno dočasným oplocením min. výšky 1,8 m, aby 

nemohlo dojít k vniknutí neoprávněných osob do prostoru staveniště a 

zajistila se ochrana jejich zdraví. Do prostoru staveniště je možný pouze se 

souhlasem odpovědných pracovníků dodavatele či investora. Všechny tyto 

osoby budou vybaveny osobními ochrannými pomůckami dle platných 

předpisů. U všech vstupů na staveniště budou umístěny informační cedule o 

provozu staveniště a cedule zakazující vstup neoprávněných osob. Kvůli 

výstavbě nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Nepřepokládá se zřizovaní záborů na okolních pozemcích. Zařízení staveniště 

bude zřízeno na vyčleněné části pozemku parcelního čísla 164/3. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 

Stavba nijak nebude zasahovat do běžného provozu. 

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

likvidace: 

Skladování a způsob likvidace odpadů bude proveden dle platných právních 

předpisů a norem, především na základě ustanovení zákona č. 185 Sb. o 

odpadech, vyhlášky č.381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů 

souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. 

Zatřídění odpadů, která budou vznikat během výstavby, lze provést podle 

Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. do následujících kategorií. 

Číslo odpadu Název odpadu Způsob recyklace: 

17 01 01 Beton- Recyklace 

17 01 02 Cihly- Skládka 

17 01 03 Keramika -Skládka 

17 02 01 Dřevo -Skládka 

17 02 02 Sklo -Recyklace 

17 02 03 Plasty -Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi -Skládka 

17 04 05 Železo, ocel -Sběrna kovů 

17 04 10 Kabely -Skládka 

17 05 04 Zemina a kamenivo -Skládka 

17 06 04 Izolační materiály -Skládka 

17 09 04 Směsné stavební materiály -Skládka 

15 01 02 Plastové obaly -Recyklace 

20 03 01 Komunální odpad -Skládka 

20 03 99 Směsný odpad, obaly -Skládka 

20 01 13/20 01 28 Zbytky barev a ředidel- Skládka 

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

Nebude zřízená deponie, neboť není nutná skrývka ornice a zeminy 

z výkopových prací bude odvezena mimo staveniště. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 



Výstavba bytového domu nebude mít zásadní negativní vliv na životní 

prostředí. S odpady bude nakládáno dle platných právních předpisů a norem. 

Odpady budou zatříděny podle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Na stavbě budou pouze stavební stroje ve způsobilém technickém stavu. U 

stavebních strojů bude pravidelně kontrolováno, zda nedochází u úniku oleje, 

pohonných hmot či jiných nebezpečných látek. Během výstavby dojde ke 

zvýšení hluku a prašnosti, ale nebudou překročeny maximální limity. 

Podzemní voda nebude výstavbou znečištěna. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při práci na staveništi bude dodržována bezpečnost práce dle BOZP. Při 

provádění stavebních prací se budou dodržovat bezpečnostní předpisy, 

zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všechny stavební 

práce se budou řídit předpisy, které stanovuje zákon č. 309/2006 Sb.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pozemek je napojen na stávající městskou veřejnou komunikaci, která je beze 

změn. 

Napojení proběhne v ulici Lazecká. U výjezdu ze staveniště bude osazeno 

dočasné svislé dopravní značení informující o výjezdu vozidel ze staveniště. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.: 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.  

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: - 

Předpokládané ukončení stavby: - 

Zjednodušený postup výstavby: 

- vytyčení stavby, výkopové práce, přípojky, základy 

- spodní stavba s hydroizolací 

- svislé a vodorovné nosné konstrukce 

- střešní konstrukce 

- příčky a vnitřní instalace 

- výplně otvorů 

- dokončovací práce 

- zpevněné plochy a úprava terénu 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Dešťová voda ze 

střechy bude pomocí vtoků svedena do akumulační nádrže se vsakem. Srážková voda 



z parkoviště je řešená stejným způsobem a zbavena nečistot z motorových vozidel 

pomocí lapače ropných nečistot.  

 

3 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby Rezidence Lazce. Při návrhu jsem dbal na platné technické normy a právní předpisy, 

stejně tak i na podklady od výrobců.  

Jako první byla vytvořena architektonická studie a řešení dispozic objektu tak, aby 

objekt splňoval moderní požadavky na bydlení.  Následně byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby. 

  Objekt splňuje požadavky na výstavbu, vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti, 

tepelné techniky, akustiky a osvětlení. Součástí bakalářské práce je i seminární práce 

zaměřená na fasádní systémy použité na objektu.  

 Při zpracovávání této práce jsem nabyl mnoho nových zkušeností a pohledů na řešení 

různých problematik. Naučil jsem se pracovat se softwarem pro posuzování několika odvětví 

stavební fyziky a zpracovávání vizualizací. V průběhu jsem řešil nespočet překážek a 

problémů, ať technických, či architektonických. Tím jsem získal drahocenné zkušenosti, které 

bezesporu využiji v budoucím profesním životě. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  

Použité normy:  

ČSN 73 4301 – Obytné budovy  

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

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 a ubytování  

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005  

ČSN 73 0540-2+Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011  

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

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

ČSN 73 0580 -1. Denní osvětlení budov – Základní požadavky.2007  

ČSN 73 0580 -2. Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov.2007  

ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 2011.  

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

 vlastností stavebních výrobků  

ČSN EN 12354 – Stavební akustika  

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení  

ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží  

 

Právní předpisy:  

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. ln: č. 36/2013.  

ČR. Vyhláška č.20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., technických 

požadavcích  

na stavby. ln: č. 6/2012  

ČR. Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2013 Sb a č. 499/2006 Sb., o  

dokumentaci staveb.  

 ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 25  

ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících  

bezbariérové užívání staveb.  

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. In: 63/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

ČR. Vyhláška č. 221/2010 Sb. Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení  

zdravotnických zařízení.  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Seznam zkratek:  

B500B    Třída oceli  

Bpv    Balt po vyrovnání  

BD    bytový dům  

C25/30   Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

CHÚC    chráněná úniková cesta  

ČSN   Česká technická norma  

č.p.    číslo parcely  

DN    diameter nominal (jmenovitý průměr)  

DPS   dokumentace pro provádění stavby  

EPS    expandovaný polystyren  

HI    hydroizolace  

LV    list vlastnictví  

m n.m.   metrů nad mořem  

NN    nízké napětí  

NP    nadzemní podlaží  

NÚC    nechráněná úniková cesta  

PBŘ    požárně bezpečnostní řešení  

PD    projektová dokumentace  

PHP    přenosný hasicí přístroj  

POZN.    Poznámka  

POP    požárně otevřená plocha  

PT    původní terén  

PÚ    požární úsek  

RŠ    revizní šachta  

UT    upravený terén  

ÚP    územní plán  

SDK    sádrokarton  

SO    stavební objekt  

SPB    stupeň požární bezpečnosti  

TI    tepelná izolace  

VŠ    vodoměrná šachta  

WC    Záchod  

XC    Třída prostředí betonu  

ŽB    železobeton 
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