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

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  
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Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace k Novostavbě bytového 

domu v Bystřici nad Pernštejnem. Řešený objekt leží na severozápadním okraji města. 

Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt. V druhém a třetím nadzemním podlaží 

se rozprostírá sedm bytových jednotek, o velikostech 1+KK a 2+KK. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází čtyři garážová stání se sklepními kójemi. Součástí jsou tři samostatné 

sklepní kóje, technická místnost, kočárkárna a úklidová místnost. Jedná se o zděný objekt 

z vápenopískových cihel. Konstrukční systém je smíšený a založen na základových 

pasech. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické stropní desky. Zastřešení 

je řešeno jako jednoplášťová plochá střešní konstrukce. Objekt je dále vybaven výtahem 

a bezbariérovým přístupem. Před objektem se nacházejí čtyři venkovní stání, z toho jedno 

pro osoby se sníženou schopností pohybu. Přístup do budovy je umožněn po zpevněných 

plochách. Celý objekt je zateplen systémem ETICS. Fasádní barvy jsou navrženy 

v odstínech bílé a šedé s antracitovými výplněmi otvorů.  

Bytový dům, novostavba, bytová jednotka, plochá jednoplášťová střecha, monolitický 

železobetonový strop, zateplení ETICS, výtah, vápenopískové tvárnice, lodžie  

The subject of this bachelor thesis is project documentation for the new construction of 

an apartment building in Bystřice nad Pernštejnem. The solved object is located on the 

northwestern edge of the city. It is a three-storey non-basement building. On the second 

and third floors there are seven residential units, sizes 1 + KK and 2 + KK. On the first floor 

there are four garage spaces with cellars. It includes three separate cellars, utility room, 

carriage room and cleaning room. It is a brick building made of sand-lime bricks. The 

construction system is mixed and based on foundation strips. Ceiling structures are 

designed as monolithic ceiling slabs. The roofing is designed as a single-skin flat roof 

structure. The building is also equipped with an elevator and wheelchair access. In front 

of the building there are four outdoor parking spaces, one of which is for people with 

reduced mobility. Access to the building is possible through paved areas. The whole 

building is insulated with the ETICS system. Facade colors are designed in shades of white 

and gray with anthracite fillings of openings.  

Apartment building, new apartment building, residential units, flat roofs, monolithic 

reinforced concrete ceiling, ETICS insulation, elevator, sand-lime blocks, loggia 
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Předmětem bakalářské práce bude zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby bytového domu. Práce bude vypracována v rozsahu textové části 

včetně příloh, které obsahují přípravné studijní práce, architektonicko-stavební řešení, 

stavebně-konstrukční řešení, požárně-bezpečnostní řešení a základní posouzení 

z hlediska stavební fyziky. Bude se jednat o třípodlažní nepodsklepený bytový dům se 

sedmi bytovými jednotkami. Návrh stavby urbanisticky zapadá do nově se rozvíjející 

bytové výstavby na severozápadním okraji města Bystřice nad Pernštejnem. Navrhovaná 

stavba je v souladu s územním plánem města Bystřice nad Pernštejnem.  

Během návrhu budou uplatňovány a zohledňovány v současné době platná nařízení 

vlády, zákony a normy. Při návrhu bude posuzován z hlediska denního osvětlení, 

proslunění vnitřních prostor, šíření hluku v konstrukci, požárně bezpečnostní řešení 

stavby a také s ohledem na tepelnou techniku budovy. Bude také kladen důraz na návrh 

objektu s téměř nulovou spotřebou energií. Při zpracování práce budou uplatněny 

nabyté znalosti během celého studia. Návrh bude zohledňovat zadání bakalářské práce. 
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a) Název stavby: Rekonstrukce střešní konstrukce 

b) Místo stavby: k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, par. č. 3052/76 a 3052/79 

Obec:  Bystřice nad Pernštejnem 

Okres:  Žďár nad Sázavou 

Kraj:  Vysočina 

Investor:    SPH stavby s.r.o., Bystřice nad 

Pernštejnem, Průmyslová 1414 

 

Majitel nemovitosti:  

SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, 

Průmyslová 1414 

par. č. 3052/79 – orná půda 1027 m2 

-SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, 

 Průmyslová 1414 

par. č. 3052/76 – orná půda 1050 m2 

-SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, 

 Průmyslová 1414 

 

Sousední pozemky:   

par. č. 3052/58 – zahrada 833 m2 

Koláček Vladimír DiS., Starý dvůr 1749, 59301 Bystřice nad 

Pernštejnem 

Prostřední Kateřina DiS., Starý dvůr 1749, 59301 Bystřice nad 

Pernštejnem 

 

par. č. 3052/57 – zahrada 852 m2 

FIROM s.r.o., č. p. 362, 59262 Nedvědice 

par. č. 3052/43 – orná půda 736 m2 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 59301 Bystřice 

nad Pernštejnem 

par. č. 3052/34 – orná půda 2014 m2 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 59301 Bystřice 

nad Pernštejnem 
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c) Předmět projektové dokumentace:  

 Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu   

 

-SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, 

 Průmyslová 1414 

 

• Vypracoval: 

 Petr Schauer 

 Rovečné 23, 592 65 

 Tel: 702 572 555 

 Email: petrschauer@seznam.cz 

• Zodpovědný projektant: 

 Petr Schauer 

 Rovečné 23, 592 65 

 Tel: 702 572 555 

 Email: petrschauer@seznam.cz 

 

  

mailto:petrschauer@seznam.cz
mailto:petrschauer@seznam.cz
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SO.01 - Bytový dům s třemi nadzemními podlažími. První podlaží umožňuje stání čtyř aut 

se sklepními kójemi. Ve dvou nadzemních podlažích se nachází 7 bytových jednotek. 

SO.02 - Venkovní stání pro automobily a zpevněné plochy pro příjezd do garáží. 

 

IO.01 - Přípojka elektřiny 

IO.02 - Přípojka vody 

IO.03 - Přípojka splaškové kanalizace 

IO.04 -Zasakovací drén na dešťovou vodu 

IO.05 - Přípojka sdělovacích sítí 

 

 

 
 

• urbanistické a klimatické poměry dané lokality 

• produktové katalogy, charakteristické vlastnosti použitých materiálů a výrobků 

• geometrický plán pozemku 

• výstupy měření radonu 

• zaměření stávajícího pozemku 

• konzultace s investorem stavby 

• ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

• ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

• ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
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Celková plocha nemovitosti činí 356 m2. Pozemek stavby je svažitý. Na pozemku 

řešeného objektu se podle vyjádření o existenci inženýrských sítí nenachází přípojka 

žádné sítě. Nejbližší vedení inženýrských sítí se nachází v přilehlé místní komunikaci parc. 

č. 3052/33, která nebude řešenou stavbou dotčena. Pokud by tomu tak bylo, je nutné si 

nechat tyto sítě výškově i polohově vytyčit od příslušných správců sítí. Terén kolem stavby 

bude následně změněn a dosypán. 

 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním a regulačním plánem a požadavky 

stavebního úřadu města Bystřice nad Perštejnem.  Pozemek stavby se nachází 

v zastavěném území na funkční ploše, odpovídající účelu stavby. 

 

Dle územního plánu je tato stavební parcela v ploše BH – bydlení hromadné, splňuje 

požadavky. 

 

Není třeba vydávat výjimky z obecných požadavků na využívání stavby 

 

Podmínky závazných stanovisek jsou uvedeny v dokladové části a připomínky 

dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

Projektová dokumentace využívá předběžný geologický průzkum pro stanovení 

únosnosti základové půdy a následné navržený základové konstrukce. Taktéž využívá 

hydrogeologický průzkum pro zjištění hladiny podzemní vody. 
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Pozemek spadá do zemědělského půdního fondu. Není zde žádné ochranné pásmo. 

Pozemek není CHKO ani památková zóna. 

 

Podle informací projektanta neleží řešený objekt v záplavovém území. Podle informací 

projektanta leží řešený objekt v poddolovaném území. 

 

Stavba bude mít mírný vliv na okolní pozemky, vliv hluku a prašnost při výstavbě. 

Tyto vlivy budou během výstavby co nejvíce eliminovány. 

 

Před zahájením výstavy proběhne pokácení křovin a posečení vysokého travního 

porostu. Nebudou káceny žádné stromy. 

 

Zastavěná plocha 356 m2, tato plocha bude vyňata ze zemědělského půdního fondu. 

 

Technická infrastruktura bude napojena na inženýrské sítě, které se nacházejí v ulici 

před parcelou. Stavba se nachází na svažité parcele, svažitosti je využito a je tak umožněn 

bezbariérový přístup do objektu 

 

Tato stavba nemá žádné věcné a časové vazby 

 

k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Parcelní čísla 3052/79 a 3052/76. 

 

Ochranná pásma vzniknou na parcele číslo 3052/33 
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Jedná se o novostavbu bytového domu. 

 

Bytový dům se sedmi bytovými jednotkami a čtyřmi stáními pro auta. 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí. 

 

Závazná stanoviska jsou umístěna v dokladové části E. 

 

Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

1
N

P
 Byt č. 7 1+KK 88,3 m2 

Byt č. 6 1+KK 67,8 m2 

Byt č. 5 2+KK 88,3 m2 

2
N

P
 

Byt č. 4 2+KK 88,3 m2 

Byt č. 3 1+KK 33,9 m2 

Byt č. 2 1+KK 33,9 m2 

Byt č. 1 2+KK 88,3 m2 
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 Zastavěná plocha:     356 m2 

 Obestavěný prostor:    3810 m3   

 Užitná plocha:     1068 m2  

 Předpokládaná kapacita:    16 trvale žijících osob 

 Počet funkčních jednotek:    7 bytových jednotek 

 

Výpočet spotřeby vody: 

 

Počet obyvatel:      16 

Spotřeba vody na jednoho obyvatele na den  60 l 

Spotřeba vody celého objektu na den   60.16=960 l/den 

Maximální denní spotřeba vody koef.    1,35.960=1296 l/den = 0,015 l/s 

Celková roční spotřeba vody    473,04 m3/rok 

 

Výpočet produkce splašků: 

 

Druh    počet n výp. Odtoky (l/s)  ∑DU 

Umyvadlo   7   0,5   3,5 

WC    7   2,0   14 

Dřez   7   0,8   5,6 

Sprcha   7   0,6   4,2 

Pračka   7   0,8   5,6 

Výlevka   7   1,5   10,5 

 

Celkem:         57,12 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝐾. √∑𝐷𝑈 = 0,5. √57,12 = 3,78 𝑙/𝑠 

 

Produkce odpadů: 

 Během provozu stavby bude vznikat běžný odpad, který bude následně skladován 

v kontejnerech, na vyhrazeném místě. Z tohoto vyhrazeného místa bude probíhat 

pravidelný svoz komunálního odpadu. 

 

Energetická náročnost budovy: 

Navrhovaný objekt je zařazen do kategorie A velmi úsporná budova 

 

Přepokládaná doba výstavby bude 20 měsíců s odhadovanou 3měsíční zimní 

přestávkou. Stavba je členěna na dvě etapy: spodní stavba a vrchní stavba. 

 

7,8 mil. korun českých 
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Na stavební parcelu, kde se stavba nachází, nejsou vyžadovány speciální územní 

regulace. Stavba splňuje požadavky stavebního úřadu a územního plánu obce Bystřice 

nad Pernštejnem. Urbanisticky stavba zapadá do řešeného území, jedná se o bytový dům. 

 

Stavba má obdélníkový půdorys s třemi nadzemními podlažími. Svislé nosné 

konstrukce jsou zděné z tvarovek KM Beta Sendwix. Vodorovné konstrukce jsou řešeny 

jako železobetonový monolitický strop. Střešní konstrukce je řešena jako plochá střecha 

s atikou. Fasáda bude řešena systémem ETICS s barevnou fasádní úpravou v odstínu šedé 

a bílé. Výplně otvorů a garážová vrata budou v barvě antracit. 

 

Objekt je v prvním nadzemním podlaží vybaven čtyřmi garážovými stáními, doplněná 

o sklepní kóje a technické vybavení objektu. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 

umístěny jednotlivé bytové jednotky. Celkový počet bytových jednotek činí 7. Budova je 

navržena pro 16 trvale žijících osob. 

 

Objekt je řešen jako bezbariérová budova, kde komunikační prostory splňují všechny 

požadované normy. 

 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k 

úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 

591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích, nesmí být ohrožena technická infrastruktura. Po dokončení 

výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak, jak 

předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukcí. Konstrukce bude udržována v dobrém 

a bezchybném stavu. Budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a 

užívání konstrukce. 
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Konstrukce je navržena jako zděný objekt se smíšeným nosným systémem. Stropní 

konstrukce jsou navrženy jako železobetonový monolitický strop, ztužený věnci. 

Konstrukce střechy je navržena jako plochá jednoplášťová střecha s povlakovou 

hydroizolací, zatížena kačírkem. 

 

Celý objekt je založen na základových pasech z betonu C16/20. Objekt je zděný 

z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix. Vnitřní nosné zdivo a obvodové zdivo je z cihel 

tloušťky 240 mm. Stropní konstrukce je monolitická z betonu C25/37. Plochá střecha se 

spádovými klíny je odvodněna do střešních vpustí. 

 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby odolávaly vnějším vlivům prostředí dle empirických 

zkušeností a vztahů. 

 

 

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu, tj. voda, elektřina, komunikační sítě, 

kanalizace dešťová a splašková. Dále bude objekt vybaven tepelným čerpadlem země-

voda, extrémní výkyvy odběru energie budou vykrývány elektrokotlem. 

 

• Přípojka elektřiny 

• Přípojka vody 

• Přípojka dešťové a splaškové kanalizace 

• Přípojka komunikačních sítí 

• Tepelné čerpadlo s třemi geologickými vrty 

 

Pro požárně bezpečnostní řešení je součástí této projektové dokumentace zpracován 

samostatný oddíl, který řeší tuto problematiku. 
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V rámci projektu je zpracována tepelná bilance objektu, kdy je řešena úspora energie 

a zařazení objektu do energetické skupiny 

 

V rámci projektové dokumentace je řešeno posouzení osvětlení a akustika objektu. 

 

 

Objekt bude opatřen protiradonovou izolací. Do spodní stavby bude zakomponován 

asfaltový pás typu S s hliníkovou vložkou a asfaltový pás typu S se skelnou tkaninou. 

 

V rámci tohoto projektu se neřeší ochrana před bludnými proudy. 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. Objekt se nenachází v záplavovém 

území. 

 

Není předmětem této projektové dokumentace 
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Napojení technické infrastruktury bude projednáno s příslušnými vlastníky 

jednotlivých inženýrských sítí. 

 

Řešeno v koordinačním situačním výkrese. 

 

 

Před objektem budou zřízeny zpevněné plochy pro stání čtyř aut. Také bude navržen 

příjezd do garážových stání. Následně bude zřízen bezbariérový přístup k hlavnímu 

vchodu. 

 

V rámci projektu je řešeno dopravní napojení na komunikaci. Bude určena šířka vjezdu 

a nájezdový úhel. 

 

Bytový dům bude vybaven čtyřmi garážemi v 1NP a čtyřmi venkovními stáními pro 

ostatní obyvatele, z nichž jedno bude vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností 

pohybu. 

 

Není předmětem projektové dokumentace. 
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Po výstavbě budovy bude kolem stavby upraven terén do vzdálenosti 1,5 m od objektu 

na výšku -0,320. Následně budou vytvarovány nájezdy ke garážovým stáním. Před 

objektem bude vysazeno stromořadí zakrslých stromů. Za objektem bude vybudován 

malý park s nízkými stromy, keři a okrasnými květinami. V rámci zahrady bude zhotoveno 

dětské hřiště. 

 

 
 

 

Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní ovzduší, hluk, vodu a půdu. Pro odpad 

bude zřízeno místo pro jeho shromažďování a následný svoz dle odpadového 

hospodářství. 

 

 V okolí stavby se nenachází žádné památkou chráněné stromy. Stavba samotná 

nemá vliv na okolní živočichy a na ekologické vazby v krajině. 

 

Stavba se nenachází na území Natura 200. 

 

Tato projektová dokumentace neobsahuje závazná stanoviska na životní prostředí. 

 

Netýká se této stavby. 

 

Vodovodní přípojka:   1,5 m 

Kanalizační přípojka:   1,5 m 

Přípojka elektriky:   1 m 

Sdělovací sítě:   0,6m 
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Ze stavebního řešení a situování stavby neplynou požadavky na ochranu 

obyvatelstva. Provedením stavby nedojde k žádnému ohrožení obyvatelstva. Stavba je 

dále navržena v souladu s legislativou platnou na území České republiky a při jejím 

navrhování a užívání budou dodrženy předpisy: 

 

• č.183/2006 Sb., včetně vyhlášek č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

• všech platných bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů, zejména 

dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).  

• ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  

Posouzení potřeby koordinátora BOZP bude řešeno při realizaci stavby. 

 

 

 

Potřeby a spotřeby budou vypočteny v projektové dokumentaci. Doprava bude 

probíhat automobilovou dopravou a jednotlivé hmoty budou skladovány na pro ně 

předem určených místech. 

 

Staveniště bude odvodněno pomocí drenáže a přirozeného spádu pozemku, dešťová 

voda bude vsakována na pozemku. U prací, které budou prováděny, se nepředpokládá 

výskyt podzemní vody. 

 

Příjezdová komunikace na stavbu povede ze severní strany z ulice Za Rybníčkem, 

pomocí staveništní zpevněné komunikace. Na jižní straně budou rovněž zřízeny zpevněné 

plochy pro parkování stavební techniky. Pozemek je dostatečně velký pro veškeré 

potřebné staveništní vybavení Pro napojení na sítě bude využito budoucích přípojek 

bytového domu, budou zřízeny provizorní staveništní přípojky elektřiny, vody a splaškové 

kanalizace. 

 

Stavba bude mít negativní vliv na okolí z hlediska hluku, prašnosti a vibrací. Musí být 

respektováno nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před negativními účinky 

hluku a vibrací. Je potřeba věnovat pozornost těmto bodům: 

 

• -Ochranu proti hluku a vibrace  

• - Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
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• - Ochranu proti znečišťování komunikace  

• – Veškeré stavební technika musí být před odjezdem ze staveniště očištěna na 

tomu určeném místě  

• - Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod  

• - Respektování hygienických předpisů  

• - Ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy  

 

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m a řádně označeno výstražnými cedulemi, 

vstupní brána bude zamykatelná. Pozemek nepotřebuje žádné asanace a kácení dřevin. 

 

Stavba nevyžaduje žádné trvalé ani dočasné zábory. 

 

Nebudou zřízeny žádné obchozí trasy 

 

Nakládání s odpadem bude prováděno podle platných právních předpisů a norem, O 

odpadech, vyhlášky č. 93/2016 Sb., vyhlášky č. 541/2020 Sb. a předpisů souvisejících s 

odvozem na legální skládky a úložiště.  

Zatřídění odpadů, které vzniknou během stavby, se provede podle Katalogu odpadů 

vyhlášky č. 8/20021 Sb. do následujících kategorií. 

Zatřídění stavebních odpadů:  

 

Tab. č. 1 – Tabulka seznamu a způsobu likvidace odpadů 

Kód 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Likvidace 

Skupina 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel, 

těsnících materiálů 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
O Spalovna 

08 01 21 Odpadní odstraňovače barev a laků N Spalovna 

Skupina 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Spalovna 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Spalovna 

13 07 02  Motorový benzín N Spalovna 

Skupina 15 Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
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15 01 04 Kovové obaly O Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O Skládka 

15 01 07 Skleněné obaly O Recyklace 

Skupina 17 Stavební a demoliční odpady 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Skládka 

17 02 03  Plasty O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 04 07 Směsné kovy O Skládka 

17 06 03 
Jiné izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 

06 02 
O Skládka 

Skupina 20 Komunální odpady 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

20 01 02 Sklo O Recyklace 

20 01 39 Plasty O Recyklace 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O Skládka 

 

 

 

Veškerá vytěžená zemina bude použita pro úpravu terénu, na stavbu bude nutné 

dodatečně přisunout zeminu pro vyrovnání terénu. Deponie ornice bude zřízena v severní 

části pozemku, viz situace ZOV. 

 

Zátěž na životní prostředí bude minimální a není potřeba závazných opatření k jeho 

ochraně. 

 

Všichni pracovníci a subdodavatelé musejí být seznámeni s předpisy BOZP. O tomto 

seznámení bude proveden záznam do stavebního deníku. 

 

Úpravy pro bezbariérové užívání se nenavrhuje. 

 

Na stavbě bude zřízena komunikace šířky 3 m. Konstrukce cesty bude z podsypu 

tloušťky 200 mm z frakce kameniva 0/32. Bude označen výjezd vozidel ze stavby. 
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Nejsou zjištěny žádné speciální podmínky. 

 

Zahájení: 04/2022  

Dokončení:  7/2023  

 

Stavební ohlášení   04/2022  

Zahájení výstavby   04/2022 

Násyp     04/2022  

Základy    04/2022  

Podkladní beton   05/2022 

Zdivo 1.NP    05/2022  

Stropy nad 1 NP   05/2022  

Schodiště 1NP do 2NP 05/2022 

Zdivo 2 NP    06/2022  

Stropy nad 2 NP   06/2022  

Schodiště 1NP do 2NP 06/2022 

Zdivo 3 NP    07/2022  

Stropy nad 3 NP   07/2022  

Střecha    08/2022  

Výplně otvorů   09/2022  

Příčky     10/2022  

Vnitřní rozvody   11/2022  

Omítky    01/2023  

Podlahy    03/2023  

Fasáda, zateplení   04/2023  

Dokončovací práce   05/2023  

Kolaudace    07/2023 

 

 
 

Vodohospodářské řešení není součástí této projektové dokumentace. 
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Viz příloha – složka č. 2 

 

 
 

Viz příloha – složka č.2 
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Tato projektová dokumentace se zabývá novostavbou bytového domu v Bystřici nad 

Pernštejnem. Jedná se o bytovým dům o třech nadzemních podlažích. Bytový dům 

disponuje sedmi bytovými jednotkami. Čtyři bytové jednotky se nacházejí ve druhém 

patře a tři jednotky ve třetím nadzemním podlaží. V prvním patře se nacházejí čtyři 

samostatná garážová stání, kterým přísluší sklepní kóje. Dále jsou zde umístěny 

samostatné sklepní kóje, technická místnost, úklidová místnost a kočárkárna. Objekt 

disponuje dalšími čtyřmi venkovními stáními na odvodněných zpevněných plochách. 

 

 

 

Urbanistické řešení 

 

Řešený objekt se nachází v severozápadní části města na místě nově se rozvíjející 

lokality pro bydlení. Plynule navazuje na sídliště budované v sedmdesátých letech 

minulého století. Bytový dům je zakomponován do zástavby rodinných domů, ale také 

v těsné blízkosti bytové výstavby. Stavba architektonicky zapadá do okolní zástavby svým 

moderním vzhledem a s celkovou výškou 10,5 metru nevyniká jako dominantní stavba. 

Stavba splňuje požadavky územního plánu, oblast je vedena v územním plánu pod 

označením Z11 a má požadavek výšku stavby maximálně 4NP. Tuto podmínku řešený 

objekt splňuje. 

 

Materiálové, výtvarné a architektonické řešení 

 

Objekt obdélníkového půdorysu o třech nadzemních podlažích, který je 

nepodsklepený a s plochou střechou. Objekt je orientovaný delší stranou k uliční čáře 

směrem na jih. Na jižní stranu jsou orientovány jednotlivé vjezdy do garážových stání. Jsou 

zde také orientována okna a lodžie z obývacích pokojů. Vchod do objektu je orientován 

na východní stranu. 

Kompozice řešení dává přednost jednoduchým a čistým tvarům, materiálům a barvám. 

Fasáda je řešena jako bílá v kombinaci se světle šedou. Plastová okna a sekční vrata jsou 

v barvě antracitu. 

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z tvarovek KM Beta Sendwix. Vodorovné konstrukce 

jsou řešeny jako železobetonový monolitický strop. Střešní konstrukce je řešena jako 
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plochá střecha s atikou. Fasáda bude řešena systémem ETICS s barevnou fasádní úpravou 

v odstínu šedé a bílé. Výplně otvorů a garážová vrata budou v barvě antracit. 

 

Dispoziční řešení 

 

Objekt je v prvním nadzemním podlaží vybaven čtyřmi garážovými stáními, která 

jsou doplněná o sklepní kóje a technické vybavení objektu. V druhém a třetím nadzemním 

podlaží jsou umístěny jednotlivé bytové jednotky. Celkový počet bytových jednotek činí 7. 

Budova je navržena pro 16 trvale žijících osob. 

 

Přehled bytových jednotek: 

 

1
N

P
 Byt č. 7 1+KK 88,3 m2 

Byt č. 6 1+KK 67,8 m2 

Byt č. 5 2+KK 88,3 m2 

2
N

P
 

Byt č. 4 2+KK 88,3 m2 

Byt č. 3 1+KK 33,9 m2 

Byt č. 2 1+KK 33,9 m2 

Byt č. 1 2+KK 88,3 m2 

 

Bezbariérové řešení objektu 

 

Objekt je řešen jako bezbariérová budova, kde komunikační prostory splňují 

všechny požadované normy. Navržený objekt bytového domu splňuje požadavky dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. Vstupní prostory 

jsou řešeny bezbariérově a prostorově dostačují pro manipulaci s invalidním vozíkem a 

jeho otočení ve vstupních prostorech před výtahovou šachtou i na jednotlivých patrech 

chodby. Objekt je vybaven výtahem. Přístup do jedné z garáží je řešen taktéž 

bezbariérově. Maximální výškový rozdíl podlahových ploch bude činit 20 mm. Na 

venkovním parkovacím stání bude vyhrazeno jedno parkovací místo pro osoby s 

omezenou schopností pohybu. Parkovací stání bude označeno symbolem vozíčkáře 

dopravní značkou. 

 

 

Konstrukční systém objektu 

 

Pro tento objekt byl vybrán konstrukční systém kombinovaný, na kterém budou 

uloženy vodorovné stropní železobetonové desky. Dále bude objekt ztužen obvodovým 

věncem z železobetonu. Objekt je zastřešen plochou stropní konstrukcí. 
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Zemní práce  

 

Obsah zemních prací zahrnuje sejmutí ornice o mocnosti 150 mm, která bude 

uložena na stavebním pozemku a dále bude využita ke svahování nově vzniklých ploch. 

Dále budou provedeny výkopy základových pasů, při kterých je kladen velký důraz na 

ekonomický návrh a využití odstupňovaných základů. Výkopek bude taktéž uložen na 

stavební parcele a dále bude využit pro hutněný zásyp pod podkladní beton a vytvoření 

nivelety. Dále proběhnou výkopové práce v rozsahu vytvoření kanalizačního potrubí pod 

základy a dále zbudování přípojek technické infrastruktury. Dle projektové dokumentace 

nedojde k hloubení výkopu hlubších než 1500 mm, tudíž nebude potřeba užívat pažení. 

Pokud by ale během výstavby došlo ke změně, je potřeba brát tuto skutečnost na zřetel. 

Výkopové práce by podle hydrogeologického průzkumu neměli být ohroženy podzemní 

vodou. 

 

Základové konstrukce 

 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy, která mají uloženou 

základovou spáru na nezámrzné úrovni. Dále jsou provedeny nadezdívky ze ztraceného 

bednění o šířce 500 mm, které je vyztuženo. Základové pasy jsou odstupňovány, aby co 

nejekonomičtěji kopírovaly svažitý terén. Je odstupňován po hodnotě 250 mm. Pasy jsou 

navrženy z betonu C 20/25. Déle je použito ztracené bednění, které je skládáno na 

základové pasy. Nadezdívka je vyztužena betonářskou výztuží: dvěma pruty ve svislém 

směru 2x10mm a dvěma pruty ve vodorovném směru 2x10, svislé pruty jsou zataženy a 

zakotveny do základových pasů minimálně 200 mm. Ztracené bednění je zalito betonem 

C20/25. Následně bude proveden podkladní beton, který je tlustý 150 mm a vyztužen 

dvěma KARI sítěmi o velikosti oka 100x100mm a průměru prutu 8 mm. Musí být zaručeno 

krytí výztuže minimálně 30 mm. Pod podkladním betonem bude proveden hutněný násyp 

na niveletu spodní hrany podkladního betonu. Na zásyp bude použit výkopek, který vznikl 

při hloubení základů a vnitřní ležaté kanalizace. Před samotnou betonáží základových 

pasů je třeba uložení zemnícího pásku FeZn 30x4. Je nutné uložení na distanční podložky 

50 mm, vedení ve středu základové spáry. Také budou vytaženy vývody viz Projekt 

hromosvodu. Před zahájením betonáže musí být zkontrolována základová spára 

zodpovědnou osobou, což se musí zaznamenat do stavebního deníku. Základová spára 

musí být suchá, čistá a bez vad. 

 

Hydroizolace spodní stavby 

 

Hydroizolace bude provedena dvěma asfaltovými pásy typu S. První pás bude 

opatřen hliníkovou vložkou proti radonu. Druhá vrstva bude opatřena výztužnou vložkou 

ze skelného vlákna. Pásy budou celoplošně nataveny na penetrovaný podklad speciálním 

penetračním nátěrem. Pro navázání vodorovné vrstvy a svislé vrstvy, která bude vytažen 

min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu, bude použit zpětný spoj. 
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Svislé nosné konstrukce 

 

Nosné stěny jsou navrženy z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix 8DF-LDE 

240x248x248 P20, zděné na tenkovrstvé lepidlo Profimix ZM 921. První řada je založena 

na dvou řadách izolačních tvárnic KM Beta Sendwix 16DF-D 498x240x113. Založeno je na 

zakládací maltu KM Beta Profimix. Celý objekt je zateplen systémem ETICS s minerální 

vatou tl. 250 mm Isover TF Thermo. Základové konstrukce jsou zatepleny Isover EPS SOKL 

3000, tl. 120 mm do minimální hloubky 500 mm pod upravený terén. Do výšky 500 mm 

nad úroveň podlahy v 1NP bude ETICS zhotoven z EPS Sokl 3000 tl. 250 mm. Vnitřní nosné 

zdi jsou taktéž z KM Beta Sendwix 8DF-LDE. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

 

Nenosné stěny v objektu budou kompletně zhotoveny z KM Beta Sendwix 4DF-LDE 

115x248x248 P25. Zdící prvky budou spojovány lepidlem téhož výrobce s označením 

Profimix ZM 921. Naznačené instalační předstěny budou zhotoveny z porobetonových 

tvárnic Itong tl. 115 mm zděné na tenkovrstvé lepidlo Itong. Předstěny budou kotveny do 

nenosné příčky pomocí pásových kotev v každé třetím vrstvě.  

 

Vodorovné stropní konstrukce 

 

Stropní vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

desky z betonu C 25/30, oceli B500B. Návrh vyztužení a dimenze výztuže budou navrženy 

statickým výpočtem, který není součástí této bakalářské práce. Během provádění stropní 

konstrukce budou vyhotoveny stropní viditelné a skryté průvlaky. Na stropní konstrukci 

bude taktéž navazovat monolitické zábradlí lodžie, které bude navázáno na nosnou výztuž 

skrytého průvlaku. 

 

Konstrukce vertikální – výtah a schodiště 

 

V objektu se nachází schodiště, které je zhotoveno jako monolitické. Celá 

konstrukce je opatřena protihlukovými prvky od firmy Schock. Mezipodesta je osazena do 

speciálních kapes opatřené prvkem Tronsole Typ Z. Takto jsou osazeny i schodišťové 

průvlaky, která vynáší schodišťová ramena. Celé schodiště je po obvodu opatřeno tlumící 

páskou Tronsole Typ L, která je vložena i ze strany od výtahové šachty. Výtahová šachta o 

vnitřních rozměrech 1650x2290 mm, je vyzděna z nosného zdiva KM Beta Sendwix 8DF-

LDE. V úrovni podlaží je opatřena železobetonovým věncem, který je vyztužen pruty 4x12 

mm a třmínky 6 mm po vzdálenosti 250 mm. Výtahová šachta přesahuje nad úroveň 

stropu 3NP podlaží. Nad výtahovou šachtou je navržena samostatná stropní konstrukce.  

 

Překlady 

 

Překlady jsou ve většině řešeny systémovými prvky od firmy KM Beta. Překlady 

v nosných zdech tl. 240 mm jsou použity překlady 8DF příslušné délky, kde musí být 

zajištěno minimální uložení 150 mm. Podrobný výpis překladů viz výkres půdorysu 

jednotlivých podlaží. Překlad nad otvorem 2750 mm, bude zhotoven ze tří kusů 
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prefabrikovaných železobetonových překladů délky 3290 mm. Překlady v nenosných 

stěnách tl. 115 mm, budou zhotoveny ze systémových překladů označení 2DF v příslušné 

délce, popis prvků taktéž výkres půdorysů jednotlivých podlaží.  

 

Keramické obklady a dlažby 

 

Keramické obklady budou zhotoveny v koupelnách, a to do výšky 2200 mm nad 

úroveň podlahy. Dále budou provedeny obklady na samostatných WC, kde budou obklady 

do výšky 1500 mm na úroveň podlahy. Rovněž budou provedeny obklady v místě 

kuchyňské linky, obklad bude začínat 800 mm nad podlahou a bude vysoký 600 mm. Ve 

všech místnostech, kde je zvolena za nášlapnou vrstvu keramická dlažba bude zhotoven 

sokl výšky 70 mm. Všechny obklady budou ukončeny speciálními ukončovacími lištami 

z nerezové oceli.  

 

Okna a dveře 

 

Objekt bude osazen plastovými okny s izolačním trojsklem a šestikomorovým 

rámem. Barevné řešení rámu v interiéru je bílá barva, v exteriéru je opatřena antracitovou 

barvou. Stavební hloubka rámu 110 mm. Okna jsou vybavena celoobvodovým kováním, 

vnitřní kliky jsou v barvě rámu. Výpis oken a dveří viz příloha. 

 

Střešní konstrukce 

 

Jako střešní konstrukce je navržena plochá střecha nepochozí. Nosnou konstrukci 

tvoří železobetonová monolitická deska, která stvoří stropní konstrukci nad 3NP. Celá 

střešní rovina je odvodněna čtyřmi střešními vtoky TOPWET TWE 75 S s maximálním 

průtokem 5,1 l/s. Tyto vtoky jsou vedeny uvnitř objektu v instalačních šachtách. Potrubí je 

opatřeno zvukovou izolací. Na střeše jsou také navrženy dva bezpečnostní přepady 

TOPWET  TWPP 110 PVC. Plochá střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se 

standartním pořadím vrstev. Na nosné konstrukci je nataven modifikovaný asfaltový pás 

typu S, který tvoří funkci parotěsnící. Dále tepelnou izolaci tl. 300 mm, která je složena 

dvěma vrstvami desek o tl. 150 mm, které jsou kladeny křížem. Jedná se o Isover EPS 150. 

Z téhož materiálu jsou vyhotoveny i spádové klíny, o spádu 3 %, které začínají na 30 mm 

u vpusti. Hydroizolační vrstvu tvoří PVC fólie, která je volně položena a ve spojích svařena. 

Separační vrstvu mezi TI a HI tvoří geotextilie. Na HI se nachází drenážní vrstva 

z prostorové rohože tl. 15mmm, která je z vrchní strany opatřena filtrační vrstvou 

geotextilie. Tato celá skladba je přitížena násypem z kačírku 11/22, tloušťka vrstvy 120 

mm. 

 

Podlahy 

 

Podlaha v 1NP je navržena jako těžká plovoucí podlaha s proměnlivou tloušťkou 

tepelného izolantu a betonové mazaniny. Ve sklepních kójích je navržena tepelná izolace 

o tloušťce 100 mm, doplněná o 60 mm betonové mazaniny. V garážích je navržena tepelná 

izolace o tl. 60 mm a doplněna o 100 mm betonové mazaniny. Nášlapná vrstva je zvolena 

epoxidová vrstva. Ve sklepních kójích bude použita keramická dlažba.  
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Podlahy v 2Np a 3NP jsou navrženy také jako plovoucí podlahy. Skladbu podlahy 

tvoří instalační vrstva o tl. 70 mm, dále kročejová izolace Isover T-N o tl. 40 mm a betonový 

cementový potěr o tl. 50 mm. Jsou zde užívány dva druhy nášlapných vrstev, keramická 

dlažba a vinylové vlysy s korkovou podložkou. Skladba v koupelnách je dále doplněna o 

hydroizolační vrstvu. 

 

Vnitřní omítky 

 

Vnitřní omítky jsou navrženy jako sádrové jednovrstvé strojně omítané omítky, 

s povrchem gletovaným. Jedná se o výrobek Cemix Velveta tl. 10 mm a zrnitosti 0-0,7 mm. 

Omítky budou doplněny armovací sítí, která bude přichycena na zdivo před samotnou 

aplikací omítky. Jedná se o výztužnou sklo-vláknitou síťovinu s oky 10x10 mm. 

 

Vnější omítky 

 

Vnější omítky budou provedeny v rámci ETICS. Tepelná izolace Isover TF Thermo bude 

natažena armovací stěrkou s vloženou sítí. Následně proběhne penetrace v barvě finální 

omítky. Následně bude nanesena pastovitá omítka o zrnitosti 1,5 mm, která bude 

zatáčena.  

 

Oplocení pozemku 

 

Pozemek bude oplocen ze tří stran, bez oplocení bude strana směrem do ulice, kde 

bude vytvořen přírodní plot z nízké vegetace.  

 

Zpevněné plochy 

 

Před objektem budou zhotoveny zpevněná plochy jako příjezd do garážových 

stání, dále samotná parkovací stání a chodník pro pěší přístup do objetu. Plochy budou 

odvodněny pomocí liniových vpustí do dešťové kanalizace. Pod zpevněnými plochami 

bude zhotoven štěrkový podsyp z frakce 32/64 tl. 300 mm a déle jemnozrnný podsyp 

z kameniva frakce 4/8 tl. 50 mm.  

 

Zasakovací drén. 

 

Dešťové vody ze střešní konstrukce a ze zpevněných ploch budou odvedeny do 

vsakovacího drénu. Vody odvedené ze zpevněných ploch budou vedeny přes lapač 

ropných plavenin umístěným v zemi v prostoru parkovacího stání, bude opatřen 

pojezdovým poklopem. Pro vsakování dešťových vod bude využity vsakovací tunely, které 

budou uloženy na štěrkový podsyp tl. 150 mm frakce 11/22. Drén bude složen z 19 kusů 

zasakovacích tunelů Garantia. Pro určení počtu byl proveden předběžný výpočet. 

 

 

 

 

 



34 

 

Klempířské prvky 

 

Vnější parapety jsou zhotoveny z lakovaného plechu, který bude ve stejné barvě 

jako okenní rámy, tj. antracit. Oplechování atiky bude provedeno z poplastovaných plechů 

pro snadné navázání hydroizolace.  

 

Zámečnické výrobky 

 

Na schodištích bude osazeno schodišťové madlo po obou stranách ramena. Dále 

v 3NP bude ocelové zábradlí nad schodišťovým prostorem. Taktéž před hlavním vchodem 

do objektu bude osazeno ocelové zábradlí. Všechny tyto prvky budou zhotoveny 

z nerezové kartáčované oceli.  

Zámečnické prvky dále obsahují ocelové zárubně, které budou osazeny v 1NP. Podrobný 

popis typu a velikosti těchto prvku, viz výpis prvků. 

 

Truhlářské výrobky  

 

Dveřní křídla uvnitř objektu budou zhotovena z dřeva a taktéž obložkové zárubně 

v 2NP a 3NP.  

 

Vodovod 

 

Bytový dům bude napojen na veřejnou vodovodní síť pomocí vodovodní přípojky, 

která bude navedena do technické místností, kde se bude nacházet hlavní vodoměr. 

Odtud bude voda navedena do všech bytů a každý byt bude osazen podružným 

vodoměrem.  

 

Kanalizace 

 

Dešťová voda je navedena do zasakovacího drénu a splašková kanalizace je vedena 

přes revizní šachtu do splaškové kanalizační sítě. 

 

Vytápění a ohřev TUV 

 

Objekt bude disponovat tepelným čerpadlem, které bude získávat teplo z vrtů 

umístěných na stavební parcele. Velké energetické výkyvy budou vykrývány ohřevem 

elektrickou energií. Teplo se bude využívat na vytápění objektu a ohřev vody. Otopný 

systém je navržen jako teplovodní, dvoutrubkový systém s nuceným oběhem vody.  

 

Elektroinstalace 

 

Objekt bude napojen na zdroj elektrické energie z přípojného místa. Vedle 

připojovacího místa bude osazen rozvaděč s hlavními pojistkami a elektroměrem.  
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Hromosvod 

 

Bytový dům bude opatřen hromosvodem, jehož projekt bude zpracován projektantem. 

 

Větrání 

 

Koupelny a WC budou nuceně větrány pomocí odtahových ventilátorů, 

vzduchotechnické potrubí bude vyvedeno na střešní rovinu. Dále bude provedeno 

odvětrání výtahové šachty pomocí větracího komínu na střešní konstrukci. 

 

 

 

Požární bezpečnosti se věnuje samostatná příloha této projektové dokumentace. 

 

 

 

Navrhovaný objekt je navržen dle platných předpisů, tak aby byla dodržena 

bezpečnost při jejím užívání. 
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Předmětem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby bytového domu. Rozsah práce tvoří textová část s přílohami. Jedná se o 

třípodlažní nepodsklepený bytovým dům se sedmi bytovými jednotkami. 

 Během zpracování práce došlo k několika změnám na úrovni dispozičního řešení, 

skladeb konstrukcí a řešení ploché střechy. Tyto změny byly důsledkem docílení 

optimálního stavebně konstrukčního řešení objektu. Byly respektovány zákony, 

ustanovení a normy platné v době zpracování dokumentace.  

 Při návrhu se objekt posuzoval s ohledem na denní osvětlení a proslunění vnitřních 

prostor objektu, šíření hluku v konstrukci, požárně bezpečnostní řešení stavby a také 

s ohledem na tepelnou techniku. Stavba splňuje podmínky pro zatřídění objektu jakožto 

objekt s téměř nulovou spotřebou energie. Tyto části objektu byly vypracovány na základě 

nabytých vědomostí během studia. Pro návrh objektu byly použity tyto softwary: 

AutoCAD, BuildingDesing, Hluk+, Tepelná technika 1D Deksoft, SketchUp a Area.  
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VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce  

BP   bakalářská práce  

RD   rodinný dům  

PD   projektová dokumentace  

DSP   dokumentace pro stavební povolení 

NP   nadzemní podlaží 

k. ú.   katastrální území 

p. č.   parcelní číslo 

dB   decibel 

fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

U   součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

Ug   součinitel prostupu tepla zasklení [W/m2.K] 

ZPF   zemědělský půdní fond 

EPS   expandovaný polystyren 

PE   polyetylen 

SDK   sádrokarton 

RAL   stupnice barevných odstínů 

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

R‘w   vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Rw   vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 

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

Ln,w   vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost [dB] 

D   činitel denní osvětlenosti [%] 

tl.   Tloušťka 

L   délka  

Ø   průměr  

mm   milimetr, délková jednotka  

m   metr, délková jednotka  

m2   metr čtvereční, plošná jednotka  

m3   metr krychlový, plošná jednotka  

MPa   megapascal, jednotka tlaku  

°   stupeň  

%   procenta  

ČSN EN  eurokód  

ČSN   česká státní norma  

vyhl.   vyhláška  

§   paragraf  

Sb.   sbírka zákona  

Ks   kus  

tl.   tloušťka  

č.   číslo  

apod.   a podobně  

pozn.   poznámka  

kce   konstrukce  
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Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

m n. m. metry nad mořem 

Sb.   sbírky 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

NTL   nízkotlaký 

θe   venkovní návrhová teplota [°C] 

θi   vnitřní návrhová teplota [°C] 

φe   relativní vlhkost vzduchu v exteriéru [%] 

φi   relativní vlhkost vzduchu v interiéru [%] 

RT   odpor konstrukce při prostupu tepla [m2·K/ W]  

Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K/ W]  

Rse   odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/ W]  

Rsik   tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí [m2·K/ W]  

fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu [-]  

fRsi,N   požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitř. povrchu [-] 

ρ   objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3]  

λ  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K]  

λD   deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K]  

U   součinitel prostupu tepla [W/m2·K]  

UN,20   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2·K]  

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2·K]  

Uem,N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2·K] 
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SLOŽKA Č. 1 – Přípravné a studijní práce 

 

- S.01 Půdorys 1NP     M1:100   6xA4 

- S.02 Půdorys 2NP    M1:100    6xA4 

- S.03 Půdorys 3NP     M1:100    6xA4 

- S.04 Řez A-A‘     M1:100    6xA4 

- S.05 Řez B-B     M1:100   6xA4 

- S.06 Technické pohledy   M1:100    6xA4 

- S 07 Půdorys ploché střechy  M1:100   8xA4 

 

SLOŽKA Č. 2 – C. Situační výkresy 

 

- C.01 Situační výkres širších vztahů M1:1000   2xA4 

- C.02 Koordinační situační výkres  M1:250   6xA4 

 

SLOŽKA Č. 3 – D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

- D.1.1.01 - Půdorys 1.NP    M1:50     8xA4 

- D.1.1.02 - Půdorys 2.NP    M1:50     8xA4 

- D.1.1.03 - Půdorys 3.NP    M1:50     8xA4 

- D.1.1.04 - Půdorys ploché střechy M1:50    8xA4 

- D.1.1.05 - Řez A-A‘     M1:50     8xA4 

- D.1.1.06 - Řez B-B‘     M 1:50    10xA4 

- D.1.1.07 - Technické pohledy   M1:100    8xA4 

- D.1.1.08 – Vizualizace       8xA4 

 

SLOŽKA Č. 4 – D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 

 

 -D.1.2.01 – Výkres základů   M1:50    10xA4 

 -D.1.2.02 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1NP 

       M1:50    8xA4 

 -D.1.2.03 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 2NP 

       M1:50    8xA4 

 -D.1.2.04 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 3NP 

       M1:50    8xA4 

 -D.1.2.05 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad výtahovou šachtou  

       M1:50    1xA4 

 -D.1.2.06 – Detail A    M1:5    6xA4 

 -D.1.2.07 – Detail B    M1:5    6xA4 

 -D.1.2.08 – Detail C    M1:5    6xA4 

 -D.1.2.09 – Detail D    M1:5    6xA4 

 -D.1.2.10 – Detail E    M1:5    8xA4 

 -D.1.2.11 – Detail F    M1:5    8xA4 
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 -D.1.2.12 – Výpis prvků       7xA4 

 -D.1.2.13 – Výpis skladeb       15xA4 

 

 

SLOŽKA Č. 5 – D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

 -D.1.3.01 – Technická zpráva PBŘ      17xA4 

 -D.1.3.02 – Půdorys 1NP    M1:50    6xA4 

 -D.1.3.03 – Půdorys 2NP    M1:50    6xA4 

 -D.1.3.04 – Půdorys 3NP    M1:50    6xA4 

 -D.1.3.05 – Pohledy     M1:100   8xA4 

 -D.1.3.06 – Situace PBŘ   M1:250   6xA4 

 

SLOŽKA Č. 6 – Stavební fyzika  

 

 -Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky   22xA4 

 -Příloha č. 1 – Posouzení z hlediska osvětlení a proslunění  16xA4 

 -Příloha č. 2 – Urbanistická akustika     6xA4 

 -Příloha č. 3 – Stavební akustika      9xA4 

 -Příloha č. 4 – Posouzení z hlediska tepelné techniky   31xA4 

 

SLOŽKA Č. 7 – Ostatní výpočty a studie 

 

 -Výpočet parkovacích míst       3xA4 

 -Stanovení dimenzí železobetonových konstrukcí   2xA4 

 -Stanovení dimenzí střešních vtoků a bezpečnostních přepadů  2xA4 

 -Studie schodiště        3xA4 

 -Návrh vsakovacího drénu       3xA4 

 -Výpočet základových konstrukcí      4xA4 

 -Studie výtahu        3xA4 

 -Studie výtahu-schéma       2xA4 


