
 

 

 

 







 

 

Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

bytového domu v Pacově, který se nachází v kraji Vysočina. Jedná se o nepodsklepený 

objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním vstupem do objektu. Celkem je 

navrženo pět bytových jednotek a společné prostory pro obyvatele domu.  Svislé nosné 

konstrukce jsou z betonových skořepinových tvárnic se zateplením z kontaktního 

zateplovacího systému. Vodorovné stropní konstrukce a schodiště jsou monolitické. 

Zastřešení tvoří plochá střecha s kačírkem. Výplně otvorů budou z hliníkových oken a 

dveří. Objekt je vytápěn plynovými kotli. Na pozemku se nachází třináct parkovacích míst. 

Bytový dům, betonové skořepinové tvárnice, plochá střecha s kačírkem, bytová 

jednotka, monolitické stropy, byt 

The aim of this bachelor thesis is to elaborate the project documentation for execution 

of an apartment building in Pacov, located in the Vysočina Region. It is a non-cellar 

building with three above-ground floors. and main entrance to building. There are five 

residential units and common areas for the residents in the house. The vetrical 

loadbearing structures are made of concrete blocks with contact thermal insulation. The 

horizontal structures loadbearing structures and staircase are made of reinforced 

monolitic concrete slab. The roof consist of a flat roof with a pea gravel. Windows and 

door will be aluminium profile. The building has gas heating. There are thirteen parking 

places on the property. 

Apartment house, concrete shell blocks, flat roof with pea gravel, residential units, 

monolithic ceilings, flat 
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ÚVOD 

 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro novostavbu 

bytového domu v Pacově, který se nachází v kraji Vysočina. Novostavba je situována 

v katastrálním území Pacov na pozemku parc. č. 2345/51. Bytový dům je nepodsklepený 

se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním vstupem do objektu. Celkem je 

navrženo pět bytových jednotek a společné prostory pro obyvatele domu.  

 Svislé nosné konstrukce jsou z betonových skořepinových tvárnic s kontaktním 

zateplením ETICS. Vodorovné stropní konstrukce a schodiště jsou monolitické.  

Zastřešení objektu nad obytnou částí tvoří plochá střecha s kačírkem. Na pozemku se 

nachází třináct parkovacích stání. 

 Řešení stavby je v souladu s platnými vyhláškami, zákony, technickými normami 

a územním plánem. 

 Bakalářská práce je členěna na hlavní textovou část a přílohovou část. Hlavní 

textová část obsahuje všechny náležitosti spojené s projektovou dokumentací k provedení 

stavby. Přílohová část je rozdělena do šesti složek, které řeší danou problematiku 

novostavby. 
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A.1. Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě: 
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a) název stavby: Bytový dům v Pacově 

b) místo stavby: Pacov, ulice Nad sídlištěm  

p.č. 2345/51 

k.ú. Pacov (717215) 

c) předmět projektové dokumentace: Novostavba bytového domu 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 

   Město Pacov 

   Náměstí Svobody 1 

   395 01 Pacov 

    

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace : 

a) Tereza Hentschelová, Nádražní 768, 395 01 Pacov 

b) hlavní projektant:  

c) projektanti jednotlivých částí: 

   Stavební část: 

   Požární ochrana:  

   Statická část: 

   ZT, ÚT 

   Elektroinstalace: 

   Přípojky: 

   Plyn: 

   Přípojka NN: 

   Rozpočet: 

   

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 – Objekt bytového domu 

SO 02 – Parkovací stání 

SO 03 – Chodník na pozemku 

SO 04 – Veřejný chodník 

SO 05 – Okapový chodník 

SO 06 – Kanalizační přípojka 

SO 07 – Vodovodní přípojka 

SO 08 – Přípojka NN elektrického proudu 

SO 09 – Plynovodní přípojka 

SO 10 – Akumulační nádrž 

SO 11 – plocha pro kontejnery 

SO 12 – oplocení pozemku 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
- Katastrální mapa Pacova 

- Požadavky investora 

- Vyjádření majitelů okolních pozemků 

- Radonový průzkum  

- Prohlídka místa stavby 

- Platný územní plán 

-geodetický plán 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

 Objekt bytového domu se nachází v Pacově na pozemku parcely č. 2345/51 v k.ú. 

Pacov (okres Pelhřimov) na ulici Nad Sídlištěm a zpevněné místní komunikace z této 

ulice je přístup na staveniště. Území je vybaveno inženýrskými sítěmi a komunikacemi. 

Pozemek je rovinný a trvale zarostlý travinami bez keřů a stromů. Dle katastru 

nemovitostí je pozemek určen jako ostatní plocha. Stavební pozemek je umístěn na 

pozemku stavebníka. 

 

b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  

 Žádné údaje územního rozhodnutí nebyli porušeny 

 

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

úprav podmiňující změnu v užívání stavby  

 Bylo vydáno územní rozhodnutí 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

 Vše je v souladu s územním plánem města Pacov. Nebyly požadovány žádné 

změny o povolení vyjímek na využívané území. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. Nebyly požadovány žádné 

změny dle stanovisek dotčených orgánů.  

 

f)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

  Průzkumy geologické, hydrogeologické a historické nebyly požadovány 

a provedeny. 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  

 V místě stavby se nenachází žádné ochranné území chráněné podle jiných 

právních předpisů 

 

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

 Objekt se nenachází v poddolovaném nebo záplavovém území. 

 

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

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky, činnost se omezí na 

pozemek stavebníka. Stavba má pouze zanedbatelný vliv na odtokové poměry území. 

Srážková voda bude svedena do retenční nádrže a následně do dešťové kanalizace. 

 

j)  požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Pozemek dotčený stavbou je bez výskytu vzrostlé zeleně. V rámci stavby nejsou 

vzneseny požadavky na asanace ani kácení dřevin. 
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k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa  

 Zábory zemědělské a lesní půdy v souvislosti s výstavbou nenastanou. Pozemky 

určené k plnění funkce lesa – PUPFL ani ochranné pásmo lesa nebudou stavbou 

 dotčeny. 

 

l)  územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu) 

 

Dopravní napojení – komunikační napojení na silniční infrastrukturu bude zajištěno 

stávající místní komunikaci, nebude zřizováno nové komunikační napojení stavby na 

dopravní infrastrukturu. Na pozemku bude 12 parkovacích stání pro osobní automobily a 

1 pro vozíčkáře, 1 pro motocyklové vozidla. 

 

Přípojka NN – objekt bude připojen na podzemní přípojku NN včetně elektroměrového 

rozvaděče 

 

Přípojka plynu – objekt bude připojen na stávající plynovodní přípojku, bude využita 

stávající NTL přípojka plynu včetně stávajícího plynoměru 

 

Vodovod – objekt bude připojena vodovodní řád stávající přípojkou s vodoměrnou 

šachtou na pozemku stavitele.  

 

Dešťová kanalizace – dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční jímky, která 

zpomalí odtok do stávající dešťové kanalizace. 

 

Splašková kanalizace – bude využito stávající kanalizační přípojky, do které budou 

připojeny nově osazené zařizovací předměty. 

 

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

 Stavba nevyvolává věcné a časové vazby, ani související investice. 

 

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

 

Parceln

í číslo 

Druh 

pozemku 

Vlastnické právo 

2345/51 Ostatní plocha  Město Pacov, nám. Svobody 320, 

39501 Pacov 

 

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

nebo bezpečnostní pásmo 

 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu a nedotkne se okolních pozemků. 
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B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1. základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nových konstrukcí 

 

 Jedná se o novostavbu bytového domu s 5 obytnými jednotkami. Bytový 

dům má 3 nadzemní podlaží 

 

 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba bude v souladu s územně plánovací dokumentací určená pro 

bydlení  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá 

 

d) Informace vydání rozhodnutí a povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 

stavby 

 Projektová dokumentace splňuje dané požadavky  

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Byly splněny požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající 

z jiných právních předpisů 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů, v dané 

lokalitě nejsou žádná zvláštní ochranná pásma ani území chráněná jinými 

právními předpisy. 

 

g) Návrhové parametry stavby  

- zastavěná plocha     279 m2 

- obestavěný prostor    2646 m3 

- zpevněná plocha     381 m2 

- Počet nadzemních podlaží   3 nadzemní podlaží 

- Počet nadzemních podlaží   0 podzemních podlaží 

- Počet bytových jednotek    5 

- Počet parkovacích stání    13 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s deštovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod. 

 V rámci Bakalářské práce není řešeno 
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i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

 Stavba dle této projektové dokumentace bude zahájena nejpozději do 2 let po 

nabití právní moci stavebního povolení. Veškeré stavební práce budou provedeny 

v 1 etapě. 

 

Předpokládaný termín zahájení prací   09/2018 

Předpokládaný termín dokončení prací   10/2020 

  

j) Orientační náklady stavby  
Orientační náklady se odhadují dle cenového ukazatele pro rok 2017 – JKSO 803 - budovy 

pro bydlení: 

Orientační náklady stavby jsou 13 500 000 Kč bez DPH. Bez vybavení a zařízení. 

 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 Navrhovaná novostavba bytového domu je v souladu s územním plánem 

sídelního útvaru města Pacov. Jedná se o funkční plochu pro kolektivní bydlení. Bytový 

dům je navržen jako 3 podlažní, nepodsklepený a s plochou střechou. Stavba se nachází 

v KÚ Pacov. 

 

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

řešení 

 Obytná část 

 

Jde o novostavbu bytového domu. Objekt má betonové základy, zděné svislé 

konstrukce z betonových skořepinových tvárnic s kontaktním zateplením ETICS, 

železobetonový prostě uložený strop se závěsným podhledem. Střecha je plochá, poslední 

vrstva je z kačírku. 

Stavba bytového domu je navržena v souladu se základními technickými požadavky na 

výstavbu danými obecně právními předpisy; stavební, prostorové, vnitro-klimatické a 

akustické řešení, ochrana proti hluku z výrobních zařízení, údaje o denním osvětlení a 

proslunění, řešení umělého osvětlení. Větrání všech obytných místností bude zajištěno 

přirozeném větrání, možno aplikovat nucené větráním pomocí VZT jednotky 

v podhledech 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Bytový dům bude tvořit jeden technologický celek (rozvody teplé a studené vody, 

kanalizace, rozvody elektro, vytápění). Stávající komunikační napojení na silniční 

infrastrukturu je zajištěno z přilehlé místní komunikace ulice Nad Sídlištěm. Jedná se 

o bytový dům určený k bydlení 
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

 Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků na výstavbu – 

respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., v aktuálním znění – o technických požadavcích na 

stavby a vyhlášku č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Jedná se o stavební úpravy stávajícího rodinného domu 

určeného k individuálnímu bydlení.  Požadavky výše uvedených vyhlášek se tak na tento 

druh stavby nevztahují. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba nevyžaduje dodržování požadavků na základě vyhlášky 398/2009 Sb. - 

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, nejedná se o stavbu pro výkon práce více jak 25-ti osob. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

 Technické řešení stavby vychází z požadavků investora na funkci a účel stavby 

a z požadavků a podmínek stanovenými příslušnými normami a právními předpisy. 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího Bytového domu. Dům je nepodsklepený, má 

3 nadzemní podlaží a je obdélníkového tvaru. Objekt má betonové základy, zděné svislé 

konstrukce z betonových skořepinových tvárnic Betong tl. 250 mm a vnitřní betonové 

příčky tl. 100 a 150 mm. Objekt je zateplen kontaktním systémem ETICS tl. 160 mm. 

Stropní konstrukce je železobetonová prostě uložená deska tl. 200 mm. Střešní 

konstrukce je navržená jako plochá střecha se sklonem 3° se zateplením a opláštěním 

pomocí měkčeného PVC s kačírkem.  

  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

ZÁKLADY – Základové deska je navržena z prostého betonu C16/20 XC1, která je 

vyztužena KARI sítí 150x150x8 betonovými pasy z prostého betonu C16/20 XC1. 

Hydroizolační souvrství proti pronikání radonu do stavby je navrženo ze 

SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK AL 40 mineral  

 

ZDIVO – svislé obvodové zdivo je z betonových skořepinových tvárnic Betong 

a zatepleny kontaktním systémem ETICS. Vnitřní nenosné konstrukce jsou z betonových 

tvárnic Betong 25 a jsou vyzděny betonovou suchou směs 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE – je železobetonová prostě uložená deska tl. 200mm 

z betonu C20/25 XC1 a ocelí B500B  

 

SCHODIŠTĚ navrženo monolitické žb (beton C25/30 – XC1, ocel B500) 

 

STŘECHA – konstrukce je zastřešená plochou střechou se spádem 3% s kačírkem. 

Spádová vrstva je tvořena pomocí klínů z tepelné izolace ISOVER EPS 200mm 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ – z hliníkových profilů oken a dveří (například okna eu) 

 

FASÁDA – tvořna stěrkovou hmotou alfafix se síťovinou, tenkovrstvá akrylátová omítka, 

roztíraná struktura, bílá, hnědá 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Veškeré prvky jsou navrženy ze standardních materiálů a klasickými postupy. 

Pevnost a stabilita jednotlivých prvků a konstrukcí byla ověřena tabulkovými srovnáními 

a výpočty. Jednotlivé prvky a konstrukce jsou navrženy dle obecných technických 

požadavků na výstavbu a tabulkovými hodnotami navržených konstrukcí.  Střešní 

konstrukce je navržena v souladu s normovými požadavky a zásadami pro navrhování 

plochých konstrukcí. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení  

  Objekt bude osazen standardními technickými zařízeními. Pro vytápění bude 

užíván kondenzační plynový kotel s integrovaným zásobníkem TUV. V koupelně a na 

WC budou osazeny typové axiální ventilátory pro odvod vlhkosti a výměnu vzduchu 

v prostorách. Veškeré ostatní technické zařízení bude prováděno z typových výrobků. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

  Stavba je navržena jako objekt pro bydlení bez zařízení pro provoz výroby či 

služeb, zvláštní technická ani technologická zařízení nejsou instalována. V rámci 

stavebních úprav stávajícího RD nebudou instalována žádná technologická zařízení, která 

by byla zdrojem vnějšího hluku (tepelná čerpadla, klimatizační jednotky, centrální 

vzduchotechnika, systém řízeného větrání s rekuperací). 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení bylo vyhotoveno jako samostatná část projektové 

dokumentace a je v příloze D1.3 požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Tepelně technické vlastnosti budovy jsou navrženy v souladu s platnými 

prováděcími předpisy a normami ČSN a EN. Nově navržené konstrukce jsou navrhovány 

s ohledem na zajištění energetické úspornosti objektu a minimalizování tepelných ztrát 

při provozu. 

Posouzení energetické náročnosti stavby dle platné legislativy – průkaz energetické 

náročnosti stavby je samostatnou součástí projektové dokumentace. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 Posouzení energetické náročnosti stavby je zpracováno jako samostatná část 

projektové dokumentace, průkaz energetické náročnosti budovy je součástí PD. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Při zpracování projektu nebyl ze strany investora vznesen požadavek na variantní 

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

prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby: 

- větrání stavby je zajištěno přirozené, v prostorech bez možnosti přirozeného větrání 

bude doplněno nucené větrání pomocí axiálních ventilátorů. 

- vytápění objektu bude řešeno jako dvousystémové s plynovým kondenzačním kotlem, 

umístěným v technické místnosti v 1.NP  

- osvětlení je zajištěno přirozené, navržený objekt není zastíněný sousedními stavbami 

ani vzrostlou zelení. Umělé osvětlení je navrženo pro pobytové prostory sloužící 

k trvalému bydlení v souladu s platnými ČSN. 

- zásobování vodou bude zajištěno ze stávající vodovodní přípojky, splaškové vody 

budou svedeny stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace, dešťové vody 

budou vypouštěny do stávající kanalizace přes retenční jímku, která bude zpomalovat 

odtok dešťové vody do kanalizace 

- Veškeré odpady budou umisťovány do popelnic, které budou zakryty přístřeškem na 

okraji pozemku investora. Odpady budou odváženy pravidelným svozem. 

 Při realizaci stavby bude zhotovitel dbát, aby negativní vlivy – hluk a prašnost, 

byly omezeny na minimální možnou míru a nebylo rušeno ani omezeno užívání okolních 

staveb.  

 

 

B.2.11. Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

  V území je střední radonové riziko, ochrana stavby bude provedena radonovou 

izolací a odvětráním vnitřních prostor. Hydroizolace a radonová izolace bude provedena 

ze svařovaných SBS modifikovaných pásů. 

 

b)  ochrana před bludnými proudy  

  Ochrana před bludnými proudy bude zajištěna uzemněním všech kovových částí 

stavby v souladu se zvláštními právními předpisy a v souladu s platnými ČSN a EN. Při 

provádění stavby a všech jejích částí dojde ke zřízení hromosvodné soustavy 

a venkovního ochranného pospojení. Hromosvodná soustava bude provedena z Pze 

vodiče a zajistí propojení a uzemnění veškerých kovových dílů střechy (lemování, 

oplechování atik) a bude připojeno na zemnící soustavu. Po dokončení je nutné provést 

kontrolní měření a revizi dle platných ČSN a EN 

 

c)  ochrana před technickou seizmicitou  

 Stavba je mimo území ohrožené sesuvy půdy, je mimo poddolované území, 

nejedná se o území se zvýšenou seismicitou. 

 

d)  ochrana před hlukem – Stavba nebude produkovat vnější hluk, vnitřní řešení 

a použité stavební materiály 

splňují podmínky požadavků dle zákona 267/2015 Sb. (novelizující zákon 258/2000 Sb.) 

 

e)  protipovodňová opatření – nejsou navržena ani uvažována, objekt se nenachází 

v záplavovém území. 

 

 f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu není 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 

a)  napojovací místa technické infrastruktury  

Přípojka NN – objekt bude připojen na podzemní přípojku NN včetně elektroměrového 

rozvaděče 

Přípojka plynu – objekt bude připojen na stávající plynovodní přípojku, bude využita 

stávající NTL přípojka plynu včetně stávajícího plynoměru 

Vodovod – objekt bude připojena vodovodní řád stávající přípojkou s vodoměrnou 

šachtou na pozemku stavitele.  

Dešťová kanalizace – dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční jímky, která 

zpomalí odtok do stávající dešťové kanalizace. 

Splašková kanalizace – bude využito stávající kanalizační přípojky, do které budou 

připojeny nově osazené zařizovací předměty. 

 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojeních jednotlivých stavebních objektů je znázorněna v situaci C2. 

 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a)  popis dopravního řešení – stávající objekt BD má komunikační napojení na 

místní komunikaci  

 

 b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – Komunikační napojení 

na silniční infrastrukturu bude využito stávající na místní komunikaci ulice Nad 

Sídlištěm, parc.č. 2345/42, k.ú. Pacov. 

 

c)  doprava v klidu – Řešení dopravy v klidu počítá se zřízením 13 nových 

parkovacího stání na pozemku stavebníka pro osobní automobily. 

 

d)  pěší a cyklistické stezky – v řešeném území se nenacházejí žádné pěší ani 

cyklistické stezky. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a)  terénní úpravy – budou realizovány pouze v omezené míře v okolí stavby, 

v rozsahu a způsobem zajišťující dostatečnou úpravu okolí stavby po provedených 

pracích.  

 

b)  použité vegetační prvky – upravené plochy budou zatravněny a osázeny zelení 

dle požadavků stavebníka. Sadové úpravy budou prováděny až po dokončení stavby. 

 

c)  biotechnická opatření – Biotechnická opatření, zabezpečující ochranu přírody 

a krajiny nebudou prováděna. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 
 

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

  Vzhledem k charakteru stavby a jejím kapacitám nebude negativně 

ovlivněno životní prostředí ani v průběhu realizace stavby ani při jejím provozu a užívání. 

Při provádění stavby budou používány tradiční technologie s běžnými stavebními stroji 

a mechanizmy. Vlastní stavební procesy nebudou životní prostředí trvale ani dlouhodobě 

ovlivňovat. Z hlediska obecně platných předpisů jde o stavbu, která není zdrojem 

znečištění.Nakládání s odpady jednotlivých druhů odpadů a jejich množství bude v rámci 

stavby evidováno zhotovitelem, likvidace bude probíhat v souladu s platnými zákony 

o odpadech. Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavebních prací 

jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob 

jejich využití či likvidaci. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost MMJ - odbor 

životního prostředí a České inspekce životního prostředí. 

 

b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu 

 Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu (ochranu dřevin, ochranu památných 

stromů, ochranu rostlin a živočichů apod.), ani na zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. 

 

c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba se nenachází v chráněných území Natura 2000 

 

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

 Na stavbu nebylo zahájeno zjišťovací řízení ani stanovisko EIA 

e)  V případě zohlednění spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Záměry nespadají do režimu zákona o integrované prevenci. Nebylo vydáno 

integrované povolení. 

  

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Na pozemku nejsou žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, 

zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

 a)  potřeby a spotřeby rozhodujících medii, jejich zajištění 

Na staveniště bude zajištěna dodávka vody a elektrické energie. Přípojky těchto sítí budou 

vybudovány před započetím stavby. Voda pro stavbu bude zabezpečena napojením 

staveništních rozvodů na nově vybudovanou část vodovodní přípojky. Elektrická energie 

bude zajištěna napojením staveništní přípojky NN na trafostanici. Na počátku stavby bude 

tato trafostanice vybudována. Stavební materiály budou na stavbu dováženy postupně, 

aby se minimalizovaly potřeby skladovacích ploch. 

 
 b)  odvodnění staveniště 

Odvodnění povrchových ploch staveniště bude zajištěno retenční nádrží a následně 

svedeno do deštové kanalizace 

 
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je přístupem po místní stávající zpevněné 

komunikaci. Jiné napojení se nepředpokládá a není třeba. 

 

 d)  vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Stavba nebude mít v rámci provádění stavby významný vliv na okolí stavby. Při 

provádění stavby budou veškeré aktivity vedeny na stavebním pozemku. Zhotovitel je 

povinen zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Pozemek staveniště je oplocen plotem s drátěným pletivem. Toto oplocení bude využito 

po dobu stavby jako zábrana proti vstupu neoprávněným osobám a na ochranu majetku 

zhotovitele stavby. V místě vjezdu na staveniště a výjezdu je v oplocení vsazena vjezdová 

brána. Ochrana okolí staveniště není třeba, požadavky na asanaci, demolici a kácení 

dřevin nejsou. 
 

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné ani trvalé zábory nejsou potřeba, práce bude probíhat na vlastním pozemku. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není požadavek zřizovat bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejjich likvidace 

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem 

č.169/2013 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn. 

Dále bude tříděn dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. Odpad bude tříděn 

a kontrolován, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Stavba bude vést evidenci 

o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládaní s odpady. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je vyrovnaná, přísun zemin a mezideponie se budou zřizovat. 

Posléze dojde k terénním úpravám, kde se zemina použije. 

 

 j)   ochrana životního prostředí 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané 

období stanovené novelou č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťovaní veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí 

apod. Případné znečistění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 

Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován. 

 
 k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění všech stavebních prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb. 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. bezpečnost při práci s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích a 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště je oploceno, u vjezdu na 

staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 

zodpovědných pracovníků stavebníka a zhotovitele včetně kontaktů. 

 

 l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny ostatní stavby, proto nejsou vyžadovány úpravy 

bezbariérového řešení. 

 

 m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích vlivem staveništní dopravy nedojde. 

K úpravě dopravních režimů dojde v prostoru ulice Nad sídliště, a u jatek v místě výjezdu 

ze staveniště. U výjezdu ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení 

upozorňující na výjezd ze staveniště. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci 

na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech. 

 

 n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění  

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavě apod.,  

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby 

 
 o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládaný termín zahájení prací   09/2018 

Předpokládaný termín dokončení prací   10/2020 

 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
V rámci bakalářské práce není řešeno 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY  

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – viz výkres č. C.1  

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000  

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma  

d) vyznačení hranic dotčeného území c.2 celkový situační výkres stavby – viz výkres č.  

 

C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY – viz výkres č. C.2  
 

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

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura  

c) hranice pozemků  

d) hranice řešeného území  

e) základní výškopis a polohopis  

f) navržené stavby  

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

upraveného terénu; maximální výška staveb  

h) komunikace a zpevněné plochy  

i) plochy vegetace  

 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – VIZ VÝKRES Č. C.3  

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

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

zóně v měřítku 1 : 200  

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura  

c) hranice pozemků, parcelní čísla  

d) hranice řešeného území  

e) stávající výškopis a polohopis 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury  

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

upraveného terénu; maximální výška staveb  

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu  

i) řešení vegetace  

j) okótované odstupy staveb  

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu  

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

památkové zóny apod.  

m) maximální zábory (dočasné / trvalé)  

n) vyznačení geotechnických sond  

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě  

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody 
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Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech o souborech technických a 

technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  

  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

  

a)  Technická zpráva  

 

a.1)  Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Posuzovaný objekt je třípodlažní zděná budova, nepodsklepená o zastavěné ploše 

279m2. a celkové výšce od úrovně terénu po atiku 10,350m zastřešené plochou střechou 

s kačírkem. Objekt bude využíván jako bytový dům s 5 obytnými jednotkami. 

 

 a.2) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby  

Projektová dokumentace řeší objekt bytového domu s pěti bytovými jednotkami 

ve třech nadzemních podlažích, které slouží pro trvalý pobyt 4-5 osob v jedné bytové 

jednotce. Navrhovaný objekt je řešen jako třípodlažní, nepodsklepený, obdélníkového 

půdorysu zastavění. Pohledově i konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu, která svým 

charakterem i výrazem nenarušuje stávající charakter zástavby a je v souladu s územním 

plánem města Pacov a jejími platnými regulativy zástavby objekt je o rozměrech 

18,32x15,82 m, o maximální výšce od úrovně UT 10,35 m a konstrukční výšce 3,200 m.  

V 1.NP se nachází byt č.1, 3+KK o velikosti 111,28m2, Byt je orientován 

z největší části na jižní světovou stranu, koupelna na západní světovou stranu, obývací 

pokoj s KK na jihovýchodní s terasou. Na severní světové straně je 5 sklepních kojí, 

technická místnost na západní světové straně se samostatným vstupem o velikosti 

16,25m2.  

Ve 2.NP se nachází byt č.2, 3+KK o velikosti 111,28m2, Byt je orientován na jižní 

světovou stranu,  koupelna na západní světovou stranu, obývací pokoj s KK na 

jihovýchodní balkon. A byt č.3, 3+KK o velikosti 111,28m2, Byt je orientován na severní 

světovou stranu, koupelna na západní světovou stranu, obývací pokoj s KK na 

severovýchodní a náleží k němu balkon. 

Ve 3.NP se nachází byt č.4, 3+KK o velikosti 111,28m2, Byt je orientován na jižní 

světovou stranu,  koupelna na západní světovou stranu, obývací pokoj s KK na 

jihovýchodní balkon. A byt č.5, 3+KK o velikosti 111,28m2, Byt je orientován na severní 

světovou stranu, koupelna na západní světovou stranu, obývací pokoj s KK na 

severovýchodní a náleží k němu balkon. 

Jde o novostavbu bytového domu. Objekt má betonové základy, zděné svislé 

konstrukce z betonových skořepinových tvárnic s kontaktním zateplením ETICS, 

železobetonový prostě uložený strop se závěsným podhledem. Střecha je plochá, poslední 

vrstva je z kačírku. 

Stavba bytového domu je navržena v souladu se základními technickými požadavky na 

výstavbu danými obecně právními předpisy; stavební, prostorové, vnitro-klimatické 
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a akustické řešení, ochrana proti hluku z výrobních zařízení, údaje o denním osvětlení 

a proslunění, řešení umělého osvětlení. Větrání všech obytných místností bude zajištěno 

přirozeném větrání, možno aplikovat nucené větráním pomocí VZT jednotky 

v podhledech 

 

a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby   

Provoz objektu je stanoven druhem stavby. Jedná se o bytový dům s 5 bytovými 

jednotkami, který je uspořádaný tak, aby vytvářel vhodné podmínky k bydlení.  Přístup 

do BD je zajištěn hlavním vstupen na východní světové straně objektu, odkud vstupujete 

do zádveří a následně ke schodišti do 2.NP a 3.NP. Parkovací stání jsou určena pouze pro 

obyvatele domu a jsou řešena vedle objektu ze severní strany zámkovou rozebíratelnou 

betonovou dlažbou. Celkový počet parkovacích míst 12 pro osobní automobily, 1 pro 

vozíčkáře, 1 pro motocykly.   

a.4 konstrukční a stavebně technické řešení technické vlastnosti stavby 

Výkopové práce: před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena 

skrývka ornice v tl. 200 mm, zemina uložena na deponie a po dokončení stavby využita 

k finálním terénním úpravám, výkopová zemina ze stavebních rýh odvážena na 

rekultivační skládku, deponie bude stanovena na jižní straně pozemku investorského 

záměru.  

Základové konstrukce: základové pásy jsou navrženy z prostého betonu c 16/20 - XC1. 

Betonová deska je také navržena z monolitického betonu C 16/20 - XC1 s vloženou 

betonářskou sítí 150/150/6 mm. Základové spáry se nacházejí v nezámrzné hloubce (min. 

900 mm). Šířka základových pásu je 600-850 mm. Výška základového páse je min. 500 

mm. Základové konstrukce jsou navrženy pro únosnost základové půdy 300 Kpa 

pararula.  

Svislé konstrukce: svislé nosné konstrukce jsou provedeny pomocí betonových 

skořepinových tvárnic Betong 25, tl.250mm, zděných na polosuchou betonovou směs. 

prvky se při zdění ukládají vedle sebe na sraz štěrbinami dolů(tzn.dnem vzhůru) tak, aby 

tyto štěrbiny byli orientovány kolmo na tepelný tok a probíhaly ve směru kolmém na 

ložnou spáru. Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS(polystyren 70F tl.160mm a minerálními dskami TF Profi do 1m jako protipožární 

pás). Soklové zdivo výšky 300mm nad terénem zatepleny ISOVER Perimetr a koteny 

talířovými hmoždinkami do betnových skořepinový tvárnic. Příčky tl. 150mm a 100mm 

vyzděny z betonových skořepinových tvárnic zděny na polosuchou betonovou směs dny 

vzhůru. 

Vodorovné konstrukce: stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitická deska 

z železobetonu (beton c25/30 – xc1, ocel B500). Schodiště navrženo monolitické 

železobetonové (beton c25/30 – xc1, ocel b500). Překlady tvořeny betonové z věncovek 

s 2θR10. Ztužující věnce řešeny jako monolitické železobetonové (beton C25/30 – XC1, 

ocel B500).  

Střešní konstrukce: konstrukce střechy je navržena jako plochá střecha, s mírným 

spádem. Spádová vrstva je tvořena klíny z tepelné izolace – eps 200s. Konstrukce střechy 

je navržena se spádem 3%. Střešní krytina je navržena jako folie z PVC, chráněná 
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netkanou textýlii filtex500. stabilizační vrstvou ploché střechy je prané říční kamenivo 

frakce 16/32, nasypáno v tl.50mm po celé ploše střechy 

Výplně otvorů:  okna v celém objektu jsou hliníková Exclusiv HI 77, zasklená izolačním 

trojsklem. Vstupní dveře, a samostatné dveře jsou také hliníková. 

Komín:  třívrstvý nerezový komín Schiedel ICS 25, vnitřní průměr 150 mm, tloušťka 

tepelné izolace 25 mm, vnejší plášť z leštěné oceli tl. 0,5 mm  

Omítky:  vnitřní jádrové omítky v nadzemních podlažích jsou vápenosádrové maxit ip 

18f tl. 10 mm. Vápenosádrové omítky lze použít i pod obklady.  

Hydroizolace:  hydroizolační souvrství spodní stavby je tvořeno jedním asfaltovými 

pásy. Pás glastek al s40 plnoplošně natavený k podkladu. Celková tloušťka souvrství 

4 mm.  

Tepelné izolace: obvodové konstrukce v nadzemních podlažích obytné části zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem etics (polystyren eps 70 f tl. 160 mm). Střešní plášť 

zateplen polystyrénem, isover eps 100  tl. 200 mm. Spád je tvořen izolačními klíny 3% 

z pěnového polystyrenu isover eps 100  

Podhledy:  podhled je navržen v celé ploše bytových jednotkách, pro případnou aplikaci 

VZT jednotek. Nosná konstrukce podhledu z ocelových profilů, kotvených do 

železobetonové stropní desky. Opláštění navrženo jako dvojité (kazety Ecophon connect 

15 mm), v místnostech koupelny a wc budou použity desky určené do vlhkých prostor.  

Podlahové konstrukce:  podlahové konstrukce jsou vytvořeny dle účelu jednotlivých 

místností. Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z keramické dlažby a laminátových 

desek. Podlahy budou odděleny od stěn páskem mirelon tl. 10 mm. Přesná specifikace 

skladeb viz přílohy – D.1.1.13 ve složce 3-D.1.1 architektonicko-stavební řešení. Podlahy 

mezi byty a nad 1.s budou navrženy s kročejovou izolací provedenou z kamenné vlny. 

Mezipodesta je na nosné schodišťové zdivo uložena přes zvukoizolační podložku. Po 

obvodu schodiště jsou ve spárách uloženy spárové desky 

Zpevněné plochy:  tvořeny velkoformátovou betonovou dlažbou tl.50mm položenou na 

primární vrstvu z drceného kameniva frakce 4/8 tl. 50 mm a sekundární vrstvu z drceného 

kameniva frakce 8/32 tl. 200 mm. 

Technické vlastnosti stavby:  obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny 

ve vyhlášce č. 268/2009 sb. Základní požadavky, které musí stavba splňovat, jsou:  

- mechanická odolnost a stabilita  

- požární bezpečnost  

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí  

- ochrana proti hluku  

- bezpečnost při užívání  
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a.5 bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla bezpečná a nedocházelo při 

jejím užívání ke zranění splňující vyhlášku 268/2009 sb. (o technických požadavcích na 

stavby). Obecně je stavba navržena tak, aby při jejím správném užívání nedocházelo 

k úrazům způsobených pádem, uklouznutím, popálením, nárazem, zásahem elektrického 

proudu, výbuchem a pohybujícími se vozidly. Zapojení všech technických zařízení musí 

provést oprávněná osoba. Navržené zábradlí splňuje normu ČSN 74 3305 ochranná 

zábradlí. V koupelnách jsou navrženy protiskluzové dlažby. 

a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí stavební fyzika   

Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. Skladby 

obvodových konstrukcí, podlah i střech splňují požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem = 0,25 W/m2K. Budova je zatříděna do 

klasifikační třídy B – úsporná. 
 

Osvětlení: 

  Místnosti jsou osvětleny umělým osvětlení a přirozeným osvětlením – okny. Řešeno v 

samostatné části složka č.6 –   D.1.4 – STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

Oslunění: 

 Jsou splněny požadavky na oslunění obytných místností. Součet podlahových ploch 

prosluněných obytných místností je roven min. jedné třetině součtu podlahových ploch všech 

obytných místností. Řešeno v samostatné části složka č.6 –   D.1.4 – STAVEBNÍ FYZIKA. 
 

Akustika: 

 Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostatečné a vyhoví 

požadavkům dle ČSN 73 0532/2010. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný 

podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro 

okolí. Řešeno v samostatné části složka č.6 –   D.1.4 – STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

a.7 Požárně bezpečnostní řešení požárně bezpečnostní řešení stavby  

Je řešeno samostatnou požární zprávou, která je součástí projektové dokumentace: složka 

5 - D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby. Stavebník bude respektovat veškeré 

podmínky uvedené v požárně-bezpečnostním řešení stavby, které vyhotovila Tereza 

Hentschelová. 

a.8 údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení  

Veškeré materiály použité na novostavbu energeticky efektivního rodinného 

domu budou mít příslušná prohlášení o shodě, certifikáty a atesty.  
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a.9 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí  

Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění se na stavbě 

vyskytovat nebudou. Veškeré navržené konstrukce budou prováděny za dodržování všech 

technických a technologických postupů a budou postupně kontrolovány v průběhu 

výstavby oprávněnou osobou a zápis o kontrole bude proveden ve stavebním deníku.  

a.10 požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  

Dodavatelem stavby musí být provedena kontrola okenních a dveřních otvorů a všech 

potřebných rozměrů, na níž se vyskytují výrobky ze specifikací a na základě naměřených 

údajů schválit výrobní dokumentaci podle všech specifikací prvků.  

a.11 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 

 Pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami  před prováděním zakrývání konstrukcí (např. 

základové, stropní, podhledové konstrukce a další) proběhne kontrola těchto konstrukcí 

oprávněnou osobou a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Kontroly budou prováděny vždy po ukončení těchto technologických celků  

- vybudování základových konstrukcí pod 1.NP 

- vyhotovení svislých nosných konstrukcí 1.NP 

- vyhotovení stropních konstrukcí 

- vybudování základových konstrukcí pod 2.NP 

- vyhotovení svislých nosných konstrukcí 2.NP 

- vyhotovení stropních konstrukcí 

- vybudování základových konstrukcí pod 3.NP 

- vyhotovení svislých nosných konstrukcí 3.NP 

- vyhotovení stropních konstrukcí 

- vyhotovení zastřešení objektu 

- kontrola hrubé stavby bytového domu 

- kontrola ostatních stavebních objektů 

- celková finální kontrola všech stavebních objektů 
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b.1) Výkresová část 

D.1.1.1 Půdorys 1.NP M 1:50           8xA4 

D.1.1.2 Půdorys 2.NP M 1:50           8xA4 

D.1.1.3 Půdorys 3.NP M 1:50           8xA4 

D.1.1.4 Řez A-A M 1:50           5xA4 

D.1.1.5 Řez B-B M 1:50           15xA4 

D.1.1.6 Severní a západní pohled M 1:50           6xA4 

D.1.1.7 Východní a jižní pohled M 1:50           6xA4 

b.2) Dokumenty podrobností: 

 

D.1.1.8 Detail základu M 1:10        3xA4 

D.1.1.9 Detail ukončení balkonu ve 2.NP M 1:10        3xA4 

D.1.1.10 Detail okenního rámu u parapetu M 1:10        3xA4 

D.1.1.11 Detail střešního vtoku M 1:10        3xA4 

D.1.1.12 Detail atiky M 1:10        3xA4 

D.1.1.13 Výpis skladeb konstrukcí  

D.1.1.14 Výpis výrobků  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

a) Technická zpráva  

 Není součástí bakalářské práce. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

 Není součástí bakalářské práce. 

 

c) výkresová část 

 

D.1.2.1 Základové konstrukce M 1:50        10xA4 

D.1.2.2 Výkres tvaru stropu nad 1.NP M 1:50        8xA4 

D.1.2.3 Výkres tvaru stropu nad 2.NP M 1:50        8xA4 

D.1.2.4 Půdorys ploché střechy M 1:50        10xA4 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
  

 Viz samostatná příloha: Složka č. 5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení  

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 
 Není součástí bakalářské práce. 
 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
 Není součástí bakalářské práce. 
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Závěr 

 
 Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

bytového domu v Pacově. Práce je zpracována v rozsahu zadání a jsou splněny všechny 

podmínky a zásady vypracování bakalářské práce. Jsou dodrženy veškeré platné právní 

předpisy, zákony, vyhlášky, normy. 

 Byla zpracována architektonická studie zabývající se dispozičním, provozním a 

technickým řešením. Na základě studií pak byla vypracována dokumentace pro provedení 

stavby.  

 K projektové dokumentaci byl zpracován posudek na požární bezpečnost staveb,  

tepelně-technické vlastnosti konstrukcí, osvětlení a akustiku. 

 Při zpracování této práce jsem čerpala z informací a znalostí získaných při studiu 

a také z připomínek vedoucího práce. Dále z informačních zdrojů výrobců jednotlivých 

materiálů. Tato bakalářská práce je pro mě přínosem nových informací v oblasti 

projektování pozemních stave a pracovních postupů při realizaci. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
VŠKP      vysokoškolská kvalifikační práce  

BP      bakalářská práce  

PD       projektová dokumentace 

DSP       dokumentace pro stavební povolení  

1.NP      první nadzemní podlaží  

2.NP      druhé nadzemní podlaží  

3.NP      třetí nadzemní podlaží  

PT      výška původního terénu  

UT      výška upraveného terénu 

ČSN       česká státní norma  

ČSN EN     eurokód  

O       označení odpadů ostatních v katalogu odpadů  

N       označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů 

m2    metr čtverečný  

m3    metr krychlový  

m n. m.    metrů nad mořem 

DN   průměr 

k.ú.   katastrální území 

parc.č.   parcelní číslo 

Vyhl.      vyhláška  

§     paragraf  

Sb.      sbírka zákonů  

Kč     koruna česká  

ks      kusy  

ozn.   označení 

pozn.      poznámka  

tl.      tloušťka 

ÚP   územní plán 

NN      nízké napětí HUP 

NTL   nízkotlaký 

VŠ    vodoměrná šachta 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

EL    rozvaděč elektrické energie 

RŠ   revizní šachta 

VJ   vsakovací jímka 

RT   retenční nádrž 

EPS   expandovaný polystyren 

PUR   polyuretan 

PIR   polyisokyanurát 

ŽB   železobeton 

PB   prostý beton 

AKU     akustická 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické katastrální sítě 

SO   stavební objekt 

Ø   průměr 
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R   tepelný odpor  [m2·K/W] 

d   tloušťka vrstvy 

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

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

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

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

U   součinitel prostupu tepla [W/m2·K] 

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

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

Uem,N   požadovaná hodnota průměrného souč. prostupu tepla [W/m2·K] 

θai   teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θe   teplota venkovního vzduchu [°C] 

θsi   nejnižší vnitřní povrchová teplota [°C] 

∆θsi   teplotní přirážka [°C] 

φe   relativní vlhkost vzduchu – exteriér 

φi   relativní vlhkost vzduchu – interiér 

fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N   požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 

Rsi,k   odpor při přestupu tepla v koutě  [m2·K/W] 

bi       teplotní redukční činitel odpovídající i-té konstrukci  

Ht   měrná ztráta prostupem tepla [W·K-1]    

PBS       požární bezpečnost staveb  

P.Ú.       požární úsek  

DP1       konstrukční systém  

SPB       stupně požární bezpečnosti  

OB2   obytné budovy druhé kategorie  

REI       požární odolnost konstrukce  

P1.01/N2     označení požárního úseku  

h   požární výška objektu [m]     

hs    světlá výška prostoru  

ho    výška otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 

pv    výpočtové požární zatížení [kg/m2]    

MPa   megapascal, jednotka tlaku  

⁰   stupeň  

%   procento 
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Seznam příloh  
 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce  

  

01 – Půdorys 1. NP        M 1:100  2xA4  

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

03 – Severní pohled       M 1:100  1xA4 

04 – Jižní pohled         M 1:100  1xA4    

05 – Východní pohled        M 1:100  1xA4      

06 – Západní pohled        M 1:100  1xA4      

07 – Řez objektem         M 1:100  1xA4     

  

Informace o pozemku  

Katastrální mapa  

Ortofoto mapa  

Vizualizace 

 

Výpočet rozměrů základů  

Výpočet schodiště  

  

Složka č. 2 – C Situační výkresy  

 

C.1 - Situační výkres širších vztahů  M 1:1000  3xA4     

C.2 - Celkový situační výkres  M 1:200  6xA4     

C.3 - Koordinační situační výkres  M 1:200  6xA4     

   

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

  

D.1.1.1 - Půdorys 1.NP       M 1:50   8xA4     

D.1.1.2 - Půdorys 2.NP      M 1:50   8xA4 

D.1.1.3 - Půdorys 3.NP     M 1:50   8xA4 

D.1.1.4 - Řez A-A      M 1:50   15xA4 

D.1.1.5 - Řez B-B      M 1:50   15xA4 

D.1.1.6 - Pohled severní a jižní    M 1:50   6xA4 

D.1.1.7 - Pohled východní a západní   M 1:50   6xA4 

D.1.1.8 - Detail 1 – Základ     M 1:10   2xA4 

D.1.1.9 - Detail 2 - Ukončení balkonu  M 1:10   2xA4 

D.1.1.10 - Detail 3 – Parapet   M 1:10   2xA4 

D.1.1.11 - Detail 4 - Střešní vtok  M 1:10   2xA4 

D.1.1.12 - Detail 5 – Atika    M 1:10   2xA4 

D.1.1.13 - Výpis skladeb 

D.1.1.14 - Výpis prvků 

 

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

 

D.1.2.1 – Základy        M 1:50   10xA4     

D.1.2.2 - Strop nad 1.NP       M 1:50   8xA4     

D.1.2.3 - Strop nad 2.NP       M 1:50   8xA4     

D.1.2.4 - Střecha        M 1:50   10xA4     
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Složka č. 5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení  

 

D 1.3 Požární zpráva 

D.1.3.1 - PBŘ – Situace       M 1:50   3xA4     

D.1.3.2 - PBŘ - Půdorys 1.NP      M 1:50   8xA4     

D.1.3.3 - PBŘ - Půdorys 2.NP      M 1:50   8xA4     

D.1.3.4 - PBŘ - Půdorys 3.NP      M 1:50   8xA4     

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika  

  

Stavební fyzika - přílohová část a výpočty 

Stavební fyzika – Textová zpráva 
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