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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 nebo plně podsklepené. 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).  
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Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu ve městě Jablunkov. Jedná se o samostatně stojící, 

podsklepený objekt, se třemi nadzemními podlažími. V suterénu se nachází sklepní 

kóje a technické zázemí. V nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky. 

Celkem se v domě nachází šest bytových jednotek, z nichž tři jsou řešeny jako 

bezbariérové.  Jedná se o stavbu zděnou ze zdiva Porotherm. Konstrukce stropu je 

řešena jako železobetonová monolitická deska. Je navržen kontaktní zateplovací 

systém. Střecha je řešena jako plochá, jednoplášťová. 

Bytový dům, podsklepený, výtah, cihelné zdivo, železobetonový monolitický 

strop, jednoplášťová plochá střecha, kontaktní zateplovací systém 

The aim of bachelor´s thesis is the elaboration of a construction project 

documentation of an apartment building, located in Jablunkov. It is a detached, 

three-storey building with a basement. Ground, first and second floor are used for 

living. Three of the six apartments are designed as barrier-free. Basement contains 

mechanical rooms and a cellar for each apartment. Ceiling is designed as reinforced 

concrete construction, walls are made of Porotherm bricks and roofing is designed 

as single ply flat roof. 

Apartment building, building with basement, elevator, Porotherm bricks, 

reinforced concrete ceiling, single ply flat roof, external thermal insulation 

composite system 
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Michal Sikora Bytový dům. Brno, 2021. 42 s., 359 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké 
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Bytový 

dům je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 28. 4. 2021  

   Michal Sikora 
autor práce  

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Bytový dům zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 28. 4. 2021  

   Michal Sikora 
autor práce  
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Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby bytového domu v Jablunkově. Jedná se o samostatně stojící, 

podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími.  

V suterénu se nachází sklepní kóje a technické zázemí. V nadzemních 

podlažích se nachází bytové jednotky. Celkem se v domě nachází šest bytových 

jednotek, z nichž tři jsou řešeny jako bezbariérové.  

 Jedná se o stavbu zděnou ze zdiva Porotherm. Konstrukce stropu je řešena 

jako železobetonová monolitická deska. Je navržen kontaktní zateplovací systém. 

Střecha je řešena jako plochá, jednoplášťová. 

Projektová dokumentace obsahuje textovou část, výkresovou část, 

posouzení z hlediska požární ochrany a posouzení z hlediska stavební fyziky. 
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a) název stavby 

Bytový dům 

 

b) místo stavby 

Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek, město Jablunkov, katastrální 

území 656305, číslo parcely 406/1 
 

c) předmět projektové dokumentace 

Novostavba bytového domu 
 

 

Jakub Sikora 

Mosty u Jablunkova 1072, 739 98 

 

Michal Sikora 

Mosty u Jablunkova 1072, 739 98  
 

 

SO 01  Bytový dům 

SO 02  Zpevněné plochy 

SO 03  Kanalizační přípojka 

SO 04  Vodovodní přípojka 

SO 05  Podzemní přípojka el. vedení NN 

SO 06  Přípojka NTL plynovodu 

SO 07  Odvodnění, retenční nádrž, odlučovač ropných látek 

SO 08  Vybavení objektu 
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Požadavek investora  

Vizuální prohlídka a prozkoumání pozemku 

Územní plán 

Informace o poloze inženýrských sítí 

Katastrální mapy dané lokality 

České technické normy a vyhlášky 

Podklady výrobců použitých materiálů 

Studie objektu 
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a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Projekt bytového domu je navržen na parcele č. 406/1, ve městě Jablunkov. 

Jedná se o zastavěné území. Parcela má plochu 1262,43 m2. Zastavěná plocha 

parcely bude 301,45 m2. Procento zastavění je 23,87 %. Dosavadně není pozemek 

nijak využíván. Pozemek má rovinný charakter. 
  
 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky územního rozhodnutí, 

které vydal Městský úřad v Jablunkově, odbor územního plánování a stavebního 

řádu. 
 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dle platného územního plánu města Jablunkova spadá pozemek do zóny BH- 

BYDLENÍ HROMADNÉ- V BYTOVÝCH DOMECH. Stavební záměr není v rozporu 

s územně plánovací dokumentací. 
  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Nebyly řešeny žádné výjimky. 
 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Ve všech částech projektové dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Dle hydrogeologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody 

v hloubce 7 metrů pod úrovní terénu. Podloží je v dané lokalitě tvořeno štěrkem 

s příměsí jemnozrnné zeminy (G-F). Jedná se o propustnou zeminu. Parcela spadá 

do oblasti s nízkým radonovým indexem. 

Parcela nespadá do historicky chráněného území, proto nebyl nutný 

stavebně historický průzkum. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Parcela nespadá do území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na 

stavby ani do památkově chráněné rezervace. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

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

poměry v území 

Novostavba bytového domu nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Dešťová voda bude odváděna do retenční nádrže a do vsakovacích boxů. Splašková 

voda bude odvedena do veřejné jednotné kanalizace. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V projektové dokumentaci není třeba zahrnout sanační, demoliční práce a 

kácení dřevin. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V průběhu výstavby ani v době užívání stavby nedojde k zásahu do 

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 vodovodní řád, plynovod, el. vedení, kanalizaci a 

místní dvouproudovou komunikaci ze severozápadní strany parcely, z ulice Za 

Učilištěm. 

V objektu jsou navrženy bezbariérové bytové jednotky, proto je zajištěn 

bezbariérový přístup a užívaní stavby. 

 

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

Projekt bytového domu je bez věcných, časových vazeb a podmiňujících, 

vyvolaných a bez souvisejících investic. 
 

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

Parcela číslo 406/1 
 

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

bezpečnostní pásmo 

Dle ČSN 73 6005 a ČSN 38 6410 budou u nově zřízených inženýrských sítí 

dodrženy požadované odstupy. 
 

 

 

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 novostavbu bytového domu. 
 
 
 



 

 

18 

 

b) účel užívání stavby 

Objekt bude plnit funkci bydlení. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projekt je v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a související právní předpis, vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není nijak chráněna podle jiných právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:  301,45 m2 

Plocha parcely:  1262,43 m2 

Obestavěný prostor:  3074,8 m3 

Užitná plocha:  912,28 m2 

Počet bytů:   6 (čtyři byty 3+kk, dva byty 4+kk) 

Počet parkovacích míst: 7 

Kapacita bytu:  3 osoby 

Celková kapacita objektu: 18 osob  
  

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. 

Roční spotřeba vody na osobu:  

35 m3 (na jednoho obyvatele bytu s tekoucí     

        teplou vodou dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.) 

 

Odvodňované plochy:  

plochá střecha: 301,45 m2 

parkoviště:  310,66 m2 

 

Třída energetické náročnosti budovy:  

B – úsporná 
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Odpad: 

 Při užívání stavby vzniká komunální odpad v běžném produkovaném 

množství. Na pozemku je vyhrazený prostor pro umístění kontejnerů pro komunální 

a tříděný odpad. 

 
 

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

Předpokládaný termín zahájení stavby: květen 2021 

Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2022 
 

j) orientační náklady stavby 

 Orientační cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 5 875 Kč 

Obestavěný prostor: 3918 m3 

Orientační cena: 23 500 000 Kč 
  

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Jablunkova. 

Ze severovýchodní strany je parcela napojena na komunikaci a inženýrské sítě. Vedle 

bytového domu je navrženo parkoviště se 7 parkovacími místy, z toho 3 pro OOSPO. 
 

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

řešení 

Bytový dům je navržen jako podsklepený s 3. NP. V 1. S se nachází sklepní 

koje, kotelna, technická místnost s rozvaděčem, uklízecí místnost, kočárkárna a 

společenská místnost pro konání domovních schůzí. V nadzemních podlažích se 

nachází bytové jednotky. Ve 2. a 3. NP jsou byty vybaveny balkony. Střecha je 

řešena jako plochá, jednoplášťová. Vstup do objektu je umístěn na jihovýchodní 

straně. Na severozápadní straně se nachází vjezd z komunikace a parkoviště se 7 

parkovacími místy (z toho 3 pro OOSPO).  

 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelného zdiva Porotherm 

s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Fasádní omítka bude v odstínu bílé a 

sokl bude obložen kamenným obkladem. Dveře a okna jsou plastová v odstínu 

antracit. Stropní konstrukce jsou monolitické, železobetonové. 
 

Jedná se o podsklepený bytový dům o 3. NP se šesti bytovými jednotkami. Tři 

byty jsou řešeny jako bezbariérové. Byty jsou přístupné bytovou chodbou se 

schodištěm a výtahem. 

 

Projekt splňuje požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, které jsou stanoveny dle vyhlášky č. 398/2009 sb.  

Vstup do objektu je řešen bezbariérové pomocí rampy. Kabina výtahu má 

rozměry 1100x1400 mm. Volná plocha před výtahem, v koupelnách bezbariérových 

bytů atd. je min. kruh o průměru 1500 mm. Bezbariérové byty a společné prostory 
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jsou opatřeny dveřmi šířky min. 800 mm. Dveře ve společných prostorech musí být 

opatřeny vodorovnými madly ve výšce 800 – 900 mm. Ve společných prostorech a 

bezbariérových bytech je dodržen požadavek na manipulační prostor a výškové 

rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm. 

 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 

užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy a 

bude zajištěna provozovatelem. 

 

 

a) stavební řešení 

Podrobný popis je uveden v D Technické zprávě. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Jedná se o stavbu zděnou z cihelného zdiva Porotherm. Konstrukce stropu je 

řešena jako železobetonová monolitická deska. Výtahová šachta je řešená jako 

samostatná, železobetonová. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů tak, 

aby v průběhu užívání stavby nedošlo ke zřícení nebo nepřípustnému přetvoření. 
 

 

a) technické řešení 

Objekt je napojen na veřejný vodovod, vedení NN, STL plynovod a jednotnou 

kanalizaci. Dešťová voda z parkoviště a ploché střechy bude odváděna do retenční 

nádrže a vsakovacích boxů. Plynový kotel se postará o vytápění objektu a ohřev 

vody. V bytové chodbě je navržen výtah bez strojovny, který splňuje min. rozměry 

kabiny pro bezbariérové užívání objektu.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Vodovodní přípojka 

Přípojka jednotné kanalizace 

Přípojka el. vedení NN 

Přípojka NTL plynovodu 

Odvodnění parkoviště do retenční nádrže 

Odvodnění z ploché střechy do retenční nádrže 

Vytápění a ohřev vody plynovým kotlem 

Výtah bez strojovny 
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Součástí projektu bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení, viz 

Technická zpráva požární ochrany. Objekt splňuje požadavky ČSN 73 0833, ČSN 

730802 a ČSN 730810 

 

Stavby byla navržena tak, aby splňovala podmínky na součinitel prostupu 

tepla dle ČSN 73 0540. Z hlediska energetické náročnosti budovy byl objekt zatříděn 

do třídy B. 

 

Větrání je řešeno jako přirozené. Nucené větrání kočárkárny, koupelen a WC 

bude pomocí ventilátorů do instalačních šachet a bude vyvedeno nad střechu. 

 Vytápění objektu bude zajištěno otopnými tělesy. Pro skladování odpadu je 

navržen prostor pro kontejnery, viz Koordinační situační výkres. Stavba vyhovuje 

požadavkům na denní osvětlení a proslunění dle ČSN 734301. V průběhu užívání 

stavba nemá z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. na okolí žádný negativní vliv. 

Objekt nemá žádný negativní vliv na životní prostředí a v objektu, nebo jeho 

blízkosti, nehrozí žádná zdravotní rizika. 

 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Parcela spadá do oblasti s nízkým radonovým indexem. Ochranu před 

radonem zajistí běžná izolace proti vodě a zemní vlhkosti. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti objektu se nenachází zdroj bludných proudů, proto projekt 

ochranu neřeší. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena. 
 

d) ochrana před hlukem 

Všechny konstrukce splňují požadavky na ochranu před hlukem. Posouzení 

je zpracováno ve složce č. 6 – Stavební fyzika. 
 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, z tohoto hlediska proto nejsou 

řešena žádná ochranná opatření. 
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vliv poddolování, výskyt metanu apod. se na území navrhovaného objektu 

nevyskytuje. 
 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen na vodovod, plynovod STL, el. vedení NN a jednotnou 

kanalizaci, viz Koordinační situační výkres. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

SO 03 Kanalizační přípojka: 

Přípojka je zhotovena z 110 PVC KG a napojena na jednotnou 

kanalizaci zhotovenou z 150 obetonované kameniny. Na pozemku je 

navržena revizní šachta, poklop Ø 400 mm a hlavní vstupní šachta, vnitřní 

průměr 1000 mm, poklop o Ø 600 mm.  Délka přípojky je 67,2 m. 

 

SO 04 Vodovodní přípojka: 

Přípojka je zhotovena z potrubí PE 100 SDR 11 Ø 50x8,4 a je napojena 

na vodovodní řád z potrubí PE DN 100. Na pozemku je umístěna vodoměrná 

šachta, vnitřní průměr 1000 mm, poklop o Ø 600 mm, ve které je umístěn 

vodoměr. Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl. 100 mm, podél 

potrubí je navržen signalizační vodič. Ve výšce 200 mm bude umístěna bílá 

výstražná fólie a obsyp pískem bude proveden 300 mm nad vrcholem trubky. 

Délka přípojky je 24,9 m. 

 

SO 05 Podzemní přípojka el. vedení NN: 

 Podzemní přípojka el. vedení el. NN bude napojena přes 

elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku. Délka přípojky je 17,2 m. 

 

SO 06 Přípojka NTL plynovodu: 

 Přípojka nízkotlakého plynovodu je zhotovena z potrubí PE 100 SDR 

11 32x3. Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl. 100 mm, podél potrubí je 

navržen signalizační vodič. Ve výšce 200 mm bude umístěna bílá výstražná fólie a 

obsyp pískem bude proveden 300 mm nad vrcholem trubky. Na hranici pozemku se 

bude nacházet plynoměrná skříň s plynoměrem. V kotelně se bude nacházet 

domovního uzávěru plynu. Délka přípojky je 17,8 m. 

 

SO 07 Odvodnění, retenční nádrž 

 Potrubí je zhotoveno z 110 PVC KG. Do retenční nádrže je napojeno 

odvodnění parkoviště a ploché střechy. Odtok z retenční nádrže je napojen na 

vsakovací boxy. Délka přípojky je 26,7 m. 

 

 

 
 



 

 

23 

 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 V projektu je navrženo parkoviště se 7 parkovacími místy, z toho 3 pro 

OOSPO, které je napojeno na místní komunikaci. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na místní komunikaci III. třídy. 

 

c) doprava v klidu 

V projektu je navrženo parkoviště se 7 parkovacími místy, z toho 3 pro 

OOSPO. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Projektová dokumentace neřeší pěší a cyklistické stezky. 

 

 

a) terénní úpravy 

Parcela navrhovaného objektu se nachází na rovinatém pozemku, nebudou 

prováděny žádné terénní úpravy. 

 

b) použité vegetační prvky 

Na parcele budou vysety traviny. 

 

c) biotechnická opatření 

Projektová dokumentace neřeší biotechnická opatření. 

 

 

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

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 

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

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neleží v soustavě chráněných území Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
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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 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Dle ČSN 73 6005 a ČSN 38 6410 budou u nově zřízených inženýrských sítí 

dodrženy požadované odstupy. 
 

 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z 

požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

 

 

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

Veškeré hmoty budou na stavbu objednány a dodávány v předstihu, aby 

bylo zajištěno bezproblémové dodržení veškerých termínů.  

  

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není potřebné. Dešťové vody z ploch staveniště se 

budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich odvádění. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je na dopravní infrastrukturu napojeno ze severozápadní strany. 

Staveništní rozvaděč a vodovod bude napojen z nově vybudovaných přípojek. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude probíhat v pracovních dnech od 6-17 hod.. Dá se předpokládat, 

že během výstavby bude zvýšena míra hluku a prašnosti. 

 

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

dřevin 

Před zahájením prací budou odstraněny drobné křoviny. Ochranu okolí 

staveniště, asanace a demolice projekt neřeší. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé ani dočasné zábory nejsou nutné. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy projekt neřeší. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Kód Druh odpadu Způsob odstranění 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Spalovna 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly Odvoz na skládku 

15 01 09 Textilní obaly Odvoz na skládku 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 02 03 Plasty Uložení na skládku 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 

dehet 

Uložení na skládku 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
Uložení na skládku 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02, 17 09 03 

Uložení na skládku 

20 01 40 Kovy 
Odvoz do sběrného 

dvora 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládku 

 

 

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

Část vytěžené zeminy bude použita na násypy, zbytek bude odvezen na 

skládku. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Postup a likvidace odpadů materiálů musí být prováděn dle veškerých 

platných předpisů, včetně případu zjištění nebezpečných látek. Oblast nakládání s 

odpady řeší zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

Staveniště bude pravidelně uklízeno. Mechanizace bude před výjezdem 

očištěna a bude prováděno čištění veřejné komunikace. Odpady budou likvidovány 

viz B.8 h). 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pracovníci musí být seznámení s technologickým postupem a proškoleni o 

BOZP. Veškerá činnost na pracovišti podléhá nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 

nařízením vlády č: 362/2005 Sb. v platném znění. Všichni pracovníci, kteří se budou 

pohybovat v prostoru stavby, musí nosit ochranou přilbu, reflexní vestu další 

ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí, případně vedoucí pracovní čety, bude dohlížet 

na dodržování těchto opatření. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V okolí se nenachází žádné bezbariérově užívané objekty. Tyto úpravy není 

třeba provádět. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Projekt neřeší objížďky, uzavírky ani další dopravně inženýrská opatření. 

Chodník přilehlý staveništi bude odkloněn na druhou stranu komunikace. V místě 

výstavby se však nepředpokládá významný pohyb osob. 

 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Pro provádění a provoz stavby nebyly stanoveny žádné speciální podmínky. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavby: květen 2021 

Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2022 

 

Stavba je napojena na veřejný vodovod. Předpokládaná potřeba vody viz 

B.2.1 h).  Dešťová voda je odváděna do retenční nádrže a vsakovacích boxů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

28 

 

 

 

Jedná se novostavbu bytového domu. V objektu je navrženo celkem 6 

bytových jednotek, z toho 3 jsou řešeny jako bezbariérové. Celková kapacita 

objektu je 18 osob. 

 

 Bytový dům je navržen jako podsklepený s 3. NP. V 1. S se nachází sklepní 

koje, kotelna, technická místnost rozvaděče, uklízecí místnost, kočárkárna a 

společenská místnost pro konání domovních schůzí. V nadzemních podlažích se 

nachází bytové jednotky. Ve 2. a 3. NP jsou byty vybaveny balkony. Střecha je 

řešena jako plochá, jednoplášťová. 

 Vstup do objektu je umístěn na jihovýchodní straně. Na severozápadní straně se 

nachází vjezd z komunikace a parkoviště se 7 parkovacími místy (z toho 3 pro 

OOSPO).  

 Fasádní omítka je navržena v odstínu bílé a sokl bude obložen kamenným 

obkladem. Dveře a okna jsou plastová v odstínu antracit.  

 Objekt je navržen k bezbariérovému užívání. Objekt je navržen v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Vstup do objektu je řešen bezbariérové pomocí rampy. 

Kabina výtahu má rozměry 1100x1400 mm. Volná plocha před výtahem, 

v koupelnách bezbariérových bytů atd. je min. kruh o průměru 1500 mm. 

Bezbariérové byty a společné prostory jsou opatřeny dveřmi šířky min. 800 mm. 

Dveře ve společných prostorech musí být opatřeny vodorovnými madly ve výšce 

800 – 900 mm. Ve společných prostorech a bezbariérových bytech je dodržen 

požadavek na manipulační prostor a výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší 

než 20 mm.  

 

Jedná se o podsklepený bytový dům o 3. NP se šesti bytovými jednotkami. Tři 

byty jsou řešeny jako bezbariérové. Byty jsou přístupné bytovou chodbou se 

schodištěm a výtahem. 

 

Zemní práce 

 Z parcely budou odstraněny všechny křoviny. V místě stavby se provede 

skrývka ornice v tl. 200 mm a uloží se na deponii. Výška deponie nepřesáhne 1,5 m. 

Vytěžená ornice bude později použita k dokončovacím terénním úpravám. Po 

vytyčení stavení jámy budou zahájeny výkopy. Jáma bude zabezpečena dle 

příslušných právních předpisů. V místě základů se nevyskytuje hladina podzemní 

vody. 
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Základové konstrukce 

 Před zahájením betonáže bude do základů položen zemnící pásek z FeZn 

30x4 mm, který je vyveden k hlavnímu rozvaděči a hromosvodu. Objekt je založen 

na základových pásech z betonu třídy C 25/30. Základy jsou založeny v nezámrzné 

hloubce, tedy min. 800 mm. Hloubka základové spáry u obvodových stěn je – 3,800 

m, u vnitřních nosných stěn – 4,000 m a u výtahové šachty – 5,000 m a -5,250 m. 

Základy jsou napojeny spádováním. Podkladní deska je z betonu třídy C 25/30 a je 

vyztužena kari sítí B500A ø8-200 mm/ ø8-200 mm.  

 

 Hydroizolace spodní stavby, protiradonová opatření 

 Hydroizolace spodní stavby bude zhotovena ze dvou celoplošně natavených 

modifikovaných SBS asfaltových pásů Glastek 40 Special Mineral. Svislá 

hydroizolace stěn bude vyvedena min. 300 mm nad terén a na vodorovnou 

hydroizolaci bude napojena zpětným spojem. Parcela spadá do oblasti s nízkým 

radonovým indexem. Ochranu před radonem zajistí běžná izolace proti vodě a 

zemní vlhkosti. Původní zemina je propustná, není proto nutné navrhnout drenáž. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Nosné obvodové zdivo v suterénu bude zhotoveno z bednicích tvarovek 

BTB 50/30/25 vyplněné betonem C25/30 + výztuží B500B. Obvodové zdivo 

v nadzemních podlažích bude vyzděno ze zdících prvků Porotherm 30 Profi, 

247x249x300 mm, pevnost P15, na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Vnitřní 

nosné zdivo Porotherm 30 AKU SYM, 247x300x238 mm a Porotherm 30 Profi, 

247x249x300 mm, pevnost P15, bude zděno na cementovou maltu M10. Zdivo 

Porotherm bude založeno na zakládací maltě Porotherm Profi AM.  

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky budou zhotoveny z akustického cihelného zdiva Porotherm 11,5 AKU 

Profi, 497x115x249 mm, pevnost P15, na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, 

založeno na maltě Porotherm Profi AM. Sádrokartonová šachty a předstěny budou 

zhotoveny z nehořlavých sádrokartonových desek Rigips RF (DF) Activ´Air, kotvené 

na R-UW a R-CW profily Rigips. 

 

 Překlady 

 Ve svislých nosných konstrukcích byly navrženy překlady Porotherm KP 7. 

V příčkách nad dveřními otvory s obložkovými zárubněmi se osadí překlady 

Porotherm KP 11,5. Uložení překladů je min. 125 mm. 

 V obvodových suterénních stěnách z tvarovek ztraceného bednění budou 

zhotoveny monolitické železobetonové překlady. Návrh výztuže provede statik.  

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce tl. 250 mm jsou navrženy jako monolitické, z betonu 

C25/30 a oceli B500B. Návrh výztuže provede statik. Systémové bednění bude 

zapůjčeno od firmy DOKA. Strop bude uložen na asfaltových pásech, aby se při 

betonáži nedostal beton do dutin zdiva. Balkonové konstrukce tl. 160 mm jsou 
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taktéž monolitické, z železobetonu. Se stropní konstrukcí jsou spojeny nosnými 

prvky pro přerušení tepelného mostu Schöck Isokorb® XT typ K. 

 

Ztužení prostoru schodiště 

Z důvodu zajištění prostorové tuhosti obvodové stěny v prostoru schodiště 

je v každém podlaží navržen železobetonový věnec z betonu C25/30 a oceli B500B. 

Návrh výztuže provede statik.  

 

Konstrukce střechy 

Střecha je navržena jako plochá, nepochozí, jednoplášťová, se spádem 3%. 

Je odvodněna dveřmi vyhřívanými střešními vtoky TOPWET DN 100 . Na střeše jsou 

osazeny 2 bezpečností přepady TOPWET DN 125. Na železobetonové stropní 

konstrukci opatřené penetračním nátěrem je nataven asfaltový pás Glastek AL 40 

Mineral. Spádová a tepelně-izolační vrstva je navržena z polystyrenu Styrotrade 

EPS 100. Hydroizolační fólie Dekplan 76 Z PVC-P je kotvena mechanicky. Mezi 

tepelnou izolací a PVC-P fólií musí být separační vrstva. Na střeše je navrženo 

bezpečnostní kotvící lano. Atika je z obou stran tepelně odizolovaná. Hydroizolační 

PVC-P fólie je vytažena až k závětrné liště. 

 

Schodiště 

 Schodišťové konstrukce jsou navrženy jako monolitické, železobetonové, z 

betonu C25/30 a oceli B500B. Návrh výztuže provede statik. Šířka ramene a 

mezipodesty je 1500 mm. Vnitřní schodiště je uloženo na stropní konstrukci a 

vnitřní nosné stěně. Venkovní schodiště je kloubově uloženo na stropní konstrukci 

a ve zdivu pomocí Schöck Isokorb® typ Q, Podepření z druhé strany zajišťuje stěna 

z bednicích tvarovek BTB 500x150x250 mm. 

  

 Bezbariérová rampa 

 Bezbariérový vstup do objektu bude zajištěn roštovou rampou, kterou dodá 

firma Evis. Rampa se sklonem 1:12 bude široká 1500 mm. Po obou stranách rampy 

budou zábrany proti sjetí vozíku ve výšce 100 mm a madla ve výšce 900 mm a 750 

mm. Madlo přesahuje začátek a konec o 150 mm.  

 

Výtahová šachta/Výtah 

Nosná konstrukce výtahové šachty tl. 150 mm je monolitická, 

železobetonová, z betonu C25/30 a oceli B500B. Návrh výztuže provede statik. 

Šachta je dimenzovaná pro trakční výtah bez strojovny VOTO. Celková světlá výška 

šachty je 14 100 mm. Odhlučnění výtahové šachty je popsáno v bodě D.1.1.4 - 

Akustická izolace. 

 Počet osob:   8 

 Nosnost:   630 kg 

 Kabina:   1100x1400 mm 

 Vnitřní rozměry šachty: 1650x1750 mm 

 Dveře:    900x2000 mm 

 Rychlost:   1 m/s 

 Příkon:   4,1 kW 
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Okna a dveře 

 Výplně okenních otvorů budou dodány výrobcem Vekra. Jedná se o plastová 

okna, typové označení KOMFORT EVO, s izolačním trojsklem. Okenní rám je 

v odstínu antracit. Dveře dodá firma Next. Vstupní dveře jsou z typové řady SD 102, 

bytové dveře z řady SD 111 a sklepní dveře z řady SD 101T. Dveře splňují 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (rovná madla ve výšce 800-900 mm, šířka 

otevření min. 800 mm, zasklení vstupních dveří od 400 mm a zámek bude umístěn 

max. 1000 mm od podlahy). Ocelové protipožární dveře v suterénu dodá firma 

MONTKOV. Interiérové dveře jsou z typové řady Vertigo, taktéž od firmy Next. Bližší 

specifikace ve výpisu oken a dveří. 

 

Tepelná izolace 

 Obvodový plášť je tvořen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

V suterénu se jedná o extrudovaný polystyren Baumit XPS Top P tl. 120 mm, 

nalepen na nízkoexpanzní lepidlo na bázi PU. Nad terénem tvoří obvodový plášť 

expandovaný polystyren Baumit EPS F tl. 200 mm, kotven lepící hmotou na bázi 

cementu a talířovými hmoždinkami. Tepelná konstrukce střechy je řešena 

spádovými klíny z expandovaného polystyrenu Styrotrade EPS 100 s min. tl. 20 mm 

a polystyrenovými deskami Styrotrade EPS 100 S, tl. 180 mm, kotveny talířovými 

hmoždinkami. Stropní konstrukce v suterénu a v zádveří je opatřena podhledem 

Isover Top V Final tl. 60 mm. Jedná se o desky z minerální vlny s povrchovým 

nástřikem bez nutnosti následné povrchové úpravy, kotvené cementovou lepící 

hmotou. Výpočty a posouzení viz složka č.6 - Stavební fyzika. 

 

Akustická izolace 

 Výtahová šachta je stavebně oddělená od svislých a vodorovných konstrukcí 

minerální vatou tl. 50 mm. Od obytných místností je dále oddělena akustickou 

příčkou Porotherm 11,5 AKU Profi. Od podkladního betonu je šachta oddělena 

trvale pružnými pásy na bázi PUR pro snížení vibrací a otřesů Sylomer SR 55. 

Podlahové konstrukce jsou opatřeny kročejovou izolací Isover EPS Rigifloor tl. 30 

mm. Výpočty a posouzení viz složka č.6 - Stavební fyzika. 

 Vnitřní schodiště je odhlučněno prvky od firmy Schöck (spárové desky, 

napojení mezipodesty, schodišťového trámu a schodišťové stěny pomocí nosného 

prvku s armokošem, prvek pro uložení ramene na základovou desku). 

 

Podlahy  

 Všechny podlahy jsou řešeny jako plovoucí. Vrstva kročejové izolace je 

Isover EPS Rigifloor tl. 30 mm . Roznášecí vrstvu tvoří cementový potěr pevnosti P5. 

Nášlapné vrstvy se liší podle účelu místností. V obytných místnostech tvoří 

nášlapnou vrstvu laminátová podlaha, v koupelnách, WC a balkonech keramická 

dlažba a ve společných prostorech a suterénu betonová stěrka. V koupelně bude 

nanesena hydroizolační stěrka. Bližší informace viz Výpis skladeb. 
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Obklady 

 Vnitřní keramické obklady jsou navrženy u kuchyňské linky, WC, koupelny a 

úklidové místnosti. Spáry budou vyplněny spárovací hmotou, dilatační spáry 

v rozích místnosti a u podlahy budou vyplněny silikonem. V koupelně bude 

nanesena hydroizolační stěrka. Betonový obklad soklu bude nalepen voděodolným 

a mrazuvzdorným lepícím tmelem. Ve společných prostorech bude zhotoven 

keramický sokl vysoký 100 mm. Bližší informace viz Výpis skladeb. 

 

Omítky 

 Pod všechny vnitřní omítky se strojově nanese vrstva cementového 

podhozu Baumit Spritz, a to 4 mm na betonové povrchy a 2 mm na tvárnice 

s hladkým povrchem. Vnitřní omítka Baumit MPI 25 je jednovrstvá, 

vápenocementová, strojově nanesená. Z tepelně – izolačních důvodů bude na 

vnitřní nosné stěny u schodišťového prostoru strojově nanesena omítka Baumit 

Thermoextra. Na fasádu bude hladítkem nanesena bíle probarvená, tenkovrstvá, 

silikonová omítka Baumit Silikattop. Bližší informace viz Výpis skladeb. 

 

Malby 

 Interiérové malby budou stříkány ve dvou vrstvách. Barvy budou zvoleny 

dle návrhu investora.  

 

Zpevněné plochy 

 Kolem celého objektu bude zhotovena zámková betonová dlažba, 

vyspádovaná směrem od objektu. Parkoviště a napojení na veřejnou komunikaci 

bude vyasfaltováno. 

 

Větrání 

Větrání je řešeno jako přirozené. Nucené větrání kočárkárny, koupelen a WC 

bude pomocí ventilátorů do instalačních šachet a bude vyvedeno nad střechu. 

 

Vytápění 

 Vytápění objektu bude zajištěno otopnými tělesy.  

 

Komín 

 Je navržen dvouprůduchový komín Schiedel pro odvod spalin od plynových 

spotřebičů. Komín bude od ostatních konstrukcí oddilatován. 

 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 

užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy a 

bude zajištěna provozovatelem. 
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 Řešení stavební fyziky je popsáno ve složce Stavební fyzika. 

 

Součástí projektu bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení, viz 

Technická zpráva požární bezpečnosti. Objekt splňuje požadavky ČSN 73 0833, ČSN 

730802 a ČSN 730810. 

 

 Veškeré stavební materiály splňují požadované jakosti. 

 

 Projekt neřeší žádné netradiční technologické postupy a požadavky na 

provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

 Projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro provádění staveb. 

 

 Projekt nepožaduje kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinně 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 
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 Předmětem této bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace 

bytového domu v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 

textové části dokumentace a příloh. Práce je zpracována dle platných norem, 

zákonů a vyhlášek. Objekt splňuje požadavky z hlediska požární bezpečnosti, 

tepelné techniky, akustiky, osvětlení a proslunění. 

 Při projektové dokumentaci byly použity programy Archicad 22, 

Buildingdesign, Teplo 2017 EDU, Hluk+, Microsoft Word a Microsoft Excel. 
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ČSN 73 0810 –  PBS – Společná ustanovení 

ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami  

ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0821, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 

ČSN 73 4200 – Komíny – Všeobecné požadavky 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody 

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

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

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

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

ČSN 73 0532:2021 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0525:1998 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 

zásady. 

ČSN EN ISO 12354 Stavební akustika  

ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2:2009 + Z3:2012 + Z4:2019 Obytné budovy. 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 + Z2/2017 + Z3:2019 Denní osvětlení budov – část 1: 

Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2:2007 + Z1:2019 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení 

obytných budov 

ČSN EN 17037:2019 Denní osvětlení budov 

ČSN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy betonových konstrukcí 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. Praha: pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

ČSN 73 1901 Navrhování střech: Základní ustanovení. Praha: pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (ve znění pozdějších předpisů – vzpp) 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, vzpp 

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

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vzpp 

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

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp 

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

znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších 

předpisů.  

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

vibrací ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhlášky č. 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů 

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

bezbariérové užívání staveb 
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S  suterén 

NP  nadzemní podlaží 

ETICS kontaktní zateplovací systém 

č. p. číslo parcely 

k.ú. katastrální území 

vyhl. Vyhláška 

ČSN česká státní norma 

EN evropská norma 

OOSPO osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

NN nízké napětí 

NTL nízkotlaké 

STL středotlaké 

č. číslo 

apod. a podobně 

PVC polyvinylchlorid 

PUR polyuretan 

PE polyethylen 

SDR standartní rozměrový poměr 

DN jmenovitý průměr 

XPS extrudovaný polystyren 

EPS expandovaný polystyren 

Sb. sbírky 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

tl. tloušťka 

min. minimálně 

max. maximálně 

tab. tabulka 

odst. odstavec 

cca cirka 

čl. článek 

č.d.o. činitel denního osvětlení 

vzpp ve znění pozdějších předpisů 

kol. kolektiv 

PBS požární bezpečnost staveb 

PÚ požární úsek 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

inst. instalační 

tech. technická 

úkl. úklidová 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

PHP  přenosný hasící přístroj 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

B.p.v  baltský po vyrovnání 
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ks  kus 

DPS  dokumentace provedení stavby 

PT  původní terén 

UT   upravený terén 

SDK  sádrokartón 

VC  vápenocementová 
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