
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

Studijní program 

Typ studijního programu 

Studijní obor 

Pracoviště 

83607 Stavební inženýrství 

Bakalářský studijní program s prezenční formou 
studia 

3608R001 Pozemní stavby 

Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student 

Název 

Vedoucí práce 

Datum zadání 

Datum odevzdání 

V Brně dne 30. 11 . 2017 

Zuzana Smolíková 

Novostavba bytového domu, k.ú. Klatovy 

Ing. Radim Kolář, Ph.O. 

30. 11 . 2017 

Děkan Fakulty stavební VUT 



PODKLADY A LITERATURA 
(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy odborných firem 
a odborná literatura; (3) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další související vyhlášky, (8) 
Platné normy ČSN , EN; (9) Vlastní dispoziční a architektonický návrh. 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ 
Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 
podsklepené zadané budovy. 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. 62/2013 Sb. 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 a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy 
základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. 
Výkresová část bude obsahovat výkresy: situací, základů, půdorysů zadaných podlaží, 
konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. S detailů, výkres(y) sestavy 
dílců , popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty 
podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. 

další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. 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 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. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. aj) "Závěr" . 

STRUKTURA BAKALÁ~SKÉ PRÁCE 
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují). 

~c---.__ ___ ____ _ 

Ing. Radim Kolář, Ph.O. 
Vedoucí bakalářské práce 



Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout samostatně stojící bytový dům 

v Klatovech. Objekt je navržen ve tvaru obdélníkového půdorysu, který je 

částečně podsklepený, dvoupodlažní a s plochou střechou. Hlavní vstup je 

orientován z východní strany. Vedle objektu je zřízen prostor pro parkování 

vozidel. Objekt obsahuje 4 bytové jednotky o velikosti 3x 3+kk a 1x 4+kk. 

Obvodové zdivo suterénu je řešeno jako ztracené bednění. Zdivo 1NP a 2NP 

je navrženo z keramických tvárnic Porotherm.  Stropní konstrukce je 

navržena jako železobetonová deska. Celý objekt je zateplen, aby splňoval 

požadavky na energetickou náročnost budov. Hlavním výstupem je 

zhotovení projektové dokumentace pro provádění staveb. 

Bytový dům, plochá střecha, bakalářská práce, částečně podsklepený. 

 



The aim of the Bachelor’s thesis was to design a self-contained building in 

Klatovy. The rectangle shaped building is two-storey with a partial basement 

and a flat roof. The main entrance is oriented to the east. Next to the building 

there is a parking lot. The building consists of 4 dwelling units: 3x a 2-

bedroom unit and 1x a 3-bedroom unit. The external wall of the basement is 

designed as permanent formwork. The masonry of the ground and first floor 

is designed of clay blocks porotherm. The roof structure is designed as a 

reinforced concrete slab. The whole building is insulated to meet all the 

requirements of energy consumption of buildings. The main focus of the 

Bachelor’s thesis is on construction project documentations. 

 

 

Apartment building, flat roof, Bachelor’s thesis, partial basement.  

  



Zuzana Smolíková Novostavba bytového domu, k.ú. Klatovy. Brno, 2018. 39 s., 

276 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Radim Kolář, Ph.D.  
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ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování dokumentace pro provedení stavby byto-

vého domu v Klatovech. 

Jedná se o bytový dům s celkem čtyřmi bytovými jednotkami. Novostavba je situována 

na nezastavěné parcele v obci Klatovy v plzeňském kraji. 

Cílem práce bylo zamýšlený bytový dům navrhnout jak z hlediska dispozičního a archi-

tektonického, tak i stavebně technického včetně posouzení vybraných technických 

aspektů. 



 

11 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  

Novostavba bytového domu na p. č. 3179/19, k. ú. Klatovy 

 

b) Místo stavby: 

Adresa:          Klatovy, ČR 

 Katastrální území:        Katastrální území – Klatovy [665797] 

 Parcelní číslo pozemku: 3179/19 

 

c) Předmět projektové dokumentace: 

Druh:      Bytové stavby 

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:    Bytový dům 

Stupeň:     Dokumentace pro provedení stavby 

 

Jedná se o výstavbu bytového domu v Klatovech. Objekt je částečně podskle-

pený, má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu.  

 

A.1.2  Údaje o žadateli 

     Název:      Město Klatovy 

            Adresa:     nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 

A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace 

Vypracovala: Zuzana Smolíková 

 Vedoucí práce:   Ing. Radim Kolář, Ph.D. 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

• Novostavba z hlediska členění tvoří tyto objekty 

SO01  BYTOVÝ DŮM 

SO02   ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE 

SO03  PARKOVACÍ PLOCHY 

SO04  ZATRAVNĚNÍ 

SO05  PLOCHA PRO ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

SO06  VSAKOVACÍ PLOCHA 

SO07  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

SO08  PŘÍPOJKA ELEKTRA NN 

SO09  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO10  PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO11  PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

SO12  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO KABELU 

SO13  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

• Vizuální prohlídka lokality a její fotodokumentace 

• Katastrální mapy dané lokality 

• Požadavky investora 

• Platné vyhlášky a technické normy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

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

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

zastavěnost území 

Stavební pozemek se nachází na p.č. 3179/19 ve východní části města Klatovy. 

Pozemek je jako celek mírně svažitý od severní strany k jižní straně. Okolí území 

je zastavěno dalšími bytovými domy. 

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

řejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním sou-

hlasem 

Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 

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

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Neřeší se. 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky. 

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

mínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou uvedena žádná závazná stanoviska dotčených orgánů. 

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

rogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

K objektu se nevztahují žádná ochranná území. 

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

Záplavové území – stavební pozemek je mimo záplavové území. 

Poddolované území – stavba se nachází v oblasti, kde nehrozí poddolování. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odto-

kové poměry v území  

Stavba ve smyslu objektu bude provozována bez výraznějších vlivů na své okolí. 

Jejím provozem nedojde jak ke zhoršení životního prostředí, tak ke zhoršení okolí 

stavby. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Výstavbou nevznikne požadavek na kácení dřevin, ani požadavky na asanace a 

demolice.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Pozemek je veden podle katastru nemovitostí jako orná půda podléhající ochraně 

ZPF. Bude nutné vynětí ze ZPF.  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající do-

pravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k na-

vrhované stavbě  

 Objekt bude napojen na veškeré stávající inženýrské sítě.  

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

 Stavba nevyžaduje žádné časové vazby, podmiňující investice. 

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

Stavba bude provedena na pozemku p.č. 3179/19, k.ú. Klatovy, vlastníkem po-

zemku je město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 

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

nebo bezpečnostní pásmo 

 Na sousedních pozemcích nevzniknou žádná ochranná pásma. 

 

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 historic-

kého průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
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Jedná se o novostavbu bytového domu. 

b) účel užívání stavby 

Účel užívání stavby je určen k bydlení v bytových jednotkách. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poža-

davků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové uží-

vání stavby 

Veškeré přístupy do budovy jsou řešeny bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

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

mínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou zde žádná závazná stanoviska. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu podle jiných právních předpisů. 

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:   280 m2 

Užitná plocha:    648,1 m2  

Obestavěný prostor:   2058 m3 

Počet funkčních jednotek: 4 

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. 

Odpady 

Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem 

Energetická náročnost budovy 

Řešeno v samostatné příloze - viz stavební fyzika. 

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

etapy 
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Začátek výstavby:   jaro 2019 

Konec výstavby:    2020 

Stavba nebude členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu byly předběžně určeny dle sazebníku Ukazatele průměrné roz-

počtové ceny na měrnou a účelovou jednotku RUSO 2018 na 14 000 000 Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Jedná se o stavbu objektu bytového domu. Objekt urbanisticky a kompozičně za-

padá do území. 

b) architektonické řešení – kompozice trvalého řešení, materiálové a barevné 

řešení   

Architektonické řešení vychází z požadavků investora. Objekt má dvě nadzemní 

a jedno podzemní podlaží s půdorysnými rozměry 13,2 m x 20,45 m. Zvolené ma-

teriálové řešení objektu navazuje na lokální tradice a zvyklosti.  

Budou použity tradiční materiály – keramické zdivo a ŽB strop. Objekt bude mít 

plochou střechu. Fasáda je řešena jako strukturovaná omítka max. zrnitost 2 mm, 

barva světle béžová. Vstup do objektu bude na východní straně. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení – Jedná se o solitérní objekt novostavby bytového domu s jed-

ním podzemním a dvěma nadzemními podlažími.  Vstup do objektu (SO01) se 

nachází ve V části viz Výkresová dokumentace. 

Provozní řešení – novostavba BD tvoří jeden celek – SO01.  

Technologie výroby – odpovídá jak zvolenému konstrukčnímu systému stavby, 

tak zvyklostem výstavby v ČR a dále odpovídá náročnosti jednotlivých procesů a 

situacím vzniklým během výstavby. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností po-

hybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdra-

votním postižením) 

Jedná se o objekt, který má bezbariérový přístup do budovy, ale celý objekt není 

bezbariérový.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěna dodržením všech po-

žadavků bezpečnosti práce, dotčených orgánů, předpisů a norem. Jsou to poža-

davky stanovené zvláštními předpisy, kterými jsou zejména: Vyhláška č. 

192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Stavba je navržena v sou-

ladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a dle platných norem a předpisů. Do-

kumentace je vypracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci podle: 

Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci); 

Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-

nost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví za-

městnanců při práci; 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky. Po-

skytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezin-

fekčních prostředků; 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanovuje způsob organizace práce a    

pracovních postupů; 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

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

rací; 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a     

pracovní prostředí; 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnost-

ních značek a zavedení signálů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic s železobetonovým stropem. 

Vnitřní nosné i nenosné konstrukce budou taktéž zděné z keramických tvárnic. 

Střecha BD bude plochá. Objekt bude založen na základových pasech. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt bude založen na betonových základových pasech z prostého betonu. Ob-

vodové zdivo suterénu je navrženo z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm. Ob-

vodové zdivo v 1NP a 2NP je navrženo z keramických tvárnic tl. 300 mm zděných 

na tenkovrstvou maltu. Příčky tl. 80 mm, 115 mm a 140 mm jsou z keramických 
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tvárnic. Stropní konstrukce nad všemi podlažími bude železobetonová deska. Pře-

klady nad otvory jsou navrženy keramické. Výjimkou jsou překlady u obvodo-

vých zdí v 1PP, které jsou betonové. Zastřešení objektu je tvořenou plochou 

střechou. Výplně otvorů jsou navrženy dřevo hliníkové s izolačním trojsklem, vč. 

vnitřních a venkovních parapetů. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby v průběhu stavby a jejího užívání ne-

došlo k jejímu porušení, které by mělo vliv na stabilitu objektu. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Celkové technické řešení viz Základní charakteristika objektu 

b) výčet technických a technologických zařízení  

Vytápění – je navržen plynový kotel, který bude umístěn v 1PP v technické míst-

nosti. Ve všech obytných místnostech budou umístěny otopná tělesa.  

Vzduchotechnika – bude instalována pro odvod vzduchu z koupelen, WC a ku-

chyní. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podrobné řešení viz část dokumentace D.1.3. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Podrobné řešení viz příloha Stavební fyzika. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

Větrání – přirozeně oknem a dveřmi. Hygienická zařízení pomocí VZT. 

Vytápění – objekt bude vytápěn pomocí plynového kotle. 

Osvětlení – denní osvětlení je řešeno výplněmi stavebních otvorů – okny. Umělé 

osvětlení je řešeno LED úspornými žárovkami. 

Zásobování vodou – veškeré zařizovací předměty budou napojeny na rozvody 

teplé a studené vody a odpadní potrubí. 

Vibrace – stavba ani provoz v objektu nebudou vytvářet vibrace, které by nega-

tivně působily na okolí. 

Hluk – Není zde umístěn žádný zdroj hluku, který by negativně působil na okolí. 

Prašnost – bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných 

stavebních procesů. Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěno 

i přilehlé okolí, pokud dojde k jeho znečištění stavbou.  

Stavba bude provozována bez jakýchkoli výraznějších vlivů na své okolí. Jedná 

se o objekty, ve kterých se neprovozuje výroba. 

 

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Objekt se nachází v místě s nízkým výskytem radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy  

S ohledem na fakt, že se v blízkosti stavby nenachází žádné trakční vedení či roz-

vody pro městskou kolejovou dopravu a dále vzhledem k faktu, že se v okolí 

stavby doposud nevyskytla potřeba ochrany staveb před toulavým proudem, lze 
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konstatovat, že ani v tomto případě se tato problematika řešit pro uvedený objekt 

nemusí. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Tento termín lze definovat jako otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo induko-

vanou seizmicitou. Při stavebních pracích ani při provozování objektu se neuva-

žuje s nasazením průmyslových strojů vyvolávající tento jev. Dále se v souvislosti 

s touto stavbou neuvažuje s trhacími pracemi a ani jinou činností, kterou by se 

podporovala indukovaná seizmicita. Pokud je známo, objekt se nenachází v blíz-

kosti popsaných okrajových podmínek, proto se nepředpokládá ani ovlivnění 

stavby z okolí. Z uvedeného lze opět usuzovat to, že není potřeba řešit a navrhovat 

objekt před technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem  

Vnitřní prostory objektu proti hluku zajistí navržené konstrukce splňující nároky 

na limity ochrany proti hluku z venkovního prostředí.  

e) protipovodňová opatření  

Objekt se nenachází v záplavové zóně, nevzniká proto potřeba řešit jakákoliv 

opatření s tím spojené. 

f) Ostatní účinky  

Vliv poddolování, výskyt metanu apod. - Na objekt nemají vliv žádné ostatní 

účinky. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě. Nyní nejsou provedeny žádné 

přípojky. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojky na inženýrské sítě budou vybudovány. Jednotlivá připojení na technic-

kou infrastrukturu jsou patrná ze situačního výkresu viz C.2. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

Přístupová dopravní komunikace je situována z jižní strany pozemku. Tato komu-

nikace bude napojena na stávající místní komunikaci. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Napojení objektu na komunikaci je stávající příjezdovou cestou na severní straně 

pozemku (viz C Situační výkresy). Přístup do objektu (SO01) je na V straně. 

c) doprava v klidu  

Je řešena parkovacími místy v blízkosti BD.  

 - Výpočet počtu parkovacích míst: 

N = Oo*ka + Po*ka*kp 

N = Celkový počet stání pro danou stavbu 

Oo = Základní počet odstavných stání    nad 100 m²=0,5 

Po = Základní počet parkovacích stání    nad 100 m²=20 

Ka = Součinitel vlivu automobilizace 

Kp = Součinitel redukce stání 

kp = 1 

ka = 1,22  

Po =1 (1 parkovací stání na 20 osob) 

Oo = 3*1+1*0,5=4 

N = 4+1,22+1*1,22*1=6,1   7 parkovacích stání 

 

d) pěší a cyklistické stezky  

Na stávající místní komunikaci se nachází cyklistická stezka i stezka pro pěší.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  

Terén pozemku je mírně svažitý. K řešení navrhovaného objektu bude potřeba te-

rénních úprav – násyp na jižní straně objektu. 

b) použité vegetační prvky  
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Pozemek kolem objektu bude zatravněn. Na pozemku budou vysázeny nové 

stromy. 

c) biotechnická opatření 

Nebudou použita. 

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

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

Stavba je bez výroby, bez produkce zplodin, odpadních průmyslových vod, aj. 

negativních vlivů a odpadů. Likvidace dešťových vod řešena pomocí vsakovací 

jímky. S ohledem na typ provozu se nejedná o objekt, k jehož provozu se váže 

reprodukovaná hudba a/ani jiné zdroje hluku. Provoz stavby z hlediska případ-

ného hluku ze stavby lze zařadit do běžné hladiny hluku v obytné zástavbě a ne-

předpokládá se zátěž okolí objektu hlukem způsobený jeho provozem – není nutné 

tyto parametry posuzovat. 

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

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

apod.  

Prostor stavby je bez chráněných stromů, rostlin a živočichů. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Záměr nezasahuje ani jiným způsobem neovlivňuje vymezené územní soustavy 

NATURA 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem  

Stavby nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci zá-

kladní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných techni-

kách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Objekt nespadá do režimu integrované prevence. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů  

Pro objekt nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  



 

24 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

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

Stavební záměr splňuje požadavky na ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Energie a voda budou odebírány z nově vybudovaných připojovacích míst v rámci 

areálu. Pro měření spotřeby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. 

b) odvodnění staveniště  

Dešťová voda bude odváděna vsakováním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště bude napojeno na stávající příjezdovou komunikaci štěrkovým vjez-

dem. Brána vjezdu bude uzamykatelná. Staveniště bude oploceno po celou dobu 

výstavby plotem 1,8 m. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Prašnost - je omezována zejména kropením všech prašných stavebních procesů. 

Prostor stavby je pravidelně čištěn, stejně tak bylo čištěno i přilehlé okolí (přilé-

hající komunikace), pokud došlo k jeho znečištění stavbou.  

Hluk ze stavby – při výstavbě jsou dodržovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 

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

vibrací. Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve ven-

kovním prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní 

doby: 

– 6.00 - 7.00 hod. …………….….LAeq,14h = 60 dB; 

– 7.00 - 21.00 hod. ………………LAeq,14h = 65 dB; 

– 21.00 - 22.00 hod. ………….….LAeq,14h = 60 dB; 

– 22.00 - 6.00 hod. ………….…...LAeq,14h = 55 dB. 

 

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

dřevin  

Není požadavek na kácení vzrostlé zeleně.  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Staveniště se nachází na pozemku investora a nebude zasahovat na sousední po-

zemky. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Na staveniště se nevztahují žádné požadavky. 

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

jich likvidace  

V průběhu stavebních prací na objektu vznikaly tyto odpady: 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly; 

15 01 02 plastové obaly; 

17 01 01 beton; 

17 02 01 dřevo; 

17 02 03 plasty; 

17 04 05 železo a ocel; 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03. 

Materiály ze stavebních prací byl dodavatelem stavebních prací likvidován 

odvozem na řízenou skládku. 

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

Veškerá vytěžená zemina bude použita na násypy a terénní úpravy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě – viz B.8d) 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci podle: 

– Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
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vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci); 

– Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

– Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

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

zaměstnanců při práci; 

– Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky. 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků; 

– Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanovuje způsob organizace práce a 

pracovních postupů; 

– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

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

vibrací; 

– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí; 

– Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Okolní stavby nejsou výstavbou dotčeny. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště bude výrazně označeno. Na příjezdových a přístupových místech na 

staveniště budou instalované cedulky označující staveniště, dále cedule zakazující 

vstup nepovolaným osobám. 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Žádné speciální podmínky nejsou za provozu vyžadovány. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 10/2018 

Předpokládané dokončení stavby: 10/2020 

Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací provede zvolený 

dodavatel stavby. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

V místě budoucí stavby se nenachází žádné vodní toky, které by měly vliv na bu-

doucí objekt. Součástí projektu nejsou řešeny žádné nové vodohospodářské ob-

jekty. Odvod dešťových vod je řešeno pomocí vsakovací jímky. 
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D.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2 A. Technická zpráva 

D.1.2.1 Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Záměrem projektu je samostatná výstavba nového bytového domu se čtyřmi by-

tovými jednotkami. Dispoziční řešení je 3x 3+kk a 1x 4+kk. Objekt je obdélníko-

vého půdorysu, částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží a plochou 

střechu. Vchod do objektu je situován na východní stranu. Na západní a jižní 

straně jsou koncipovány terasy. Budova je z keramických tvárnic a železobetono-

vého stropu. Okna a dveře jsou z dřevo-hliníku s izolačním trojsklem. Omítka na 

fasádě bude zrnitá sladěna do bílo šedé. 

D.1.2.2 Dispoziční a provozní řešení 

V objektu se nachází čtyři samostatné byty, které mají přibližně stejnou podlaho-

vou plochu. Všechny disponují terasami. Při vstupu do objektu je hned na pravé 

straně společný prostor pro umístění kočárků. Na konci chodby jsou vstupní dveře 

do obou bytů v 1NP. Na levé straně se nachází byt 4+kk, kde jsou dva dětské 

pokoje a ložnice. Na prostornou terasu se vchází přes společný prostor kuchyně, 

jídelny a obývacího pokoje. Druhý byt je dispozičně menší, jedná se o 3+kk, kde 

se nachází dětský pokoj, ložnice a propojená kuchyň s obývacím prostorem, kde 

se opět nachází prostorná terasa. 

V 2NP se opět nachází dva byty stejné dispozice – 3+kk. Na pravé straně od scho-

diště je bytová jednotka s pokojem, ložnicí a propojenou kuchyní a obývacím po-

kojem. Přes ložnici a obývací pokoj se dostaneme na terasu, která je situována na 

jižní straně. Druhý byt se nachází přímo naproti schodišti. V posledním bytě se 

nachází jeden pokoj a ložnice. Obývací pokoj i kuchyně jsou opět propojeny a je 

z nich přístup na rozlehlou terasu. 

Všechny bytové jednotky obsahují šatní prostor, pro ukládání věcí, WC a kou-

pelnu.  
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Přízemí objektu je pod úrovní terénu a slouží jako sklepní prostor. Jsou zde pře-

devším sklepní kóje pro jednotlivé byty. Další dvě místnosti slouží jako technická 

a úklidová místnost. 

D.1.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Hlavní vstup do objektu je bezbariérový, ale ostatní části domu nejsou takto ře-

šeny. 

D.1.2.4 Konstrukční a stavebně technické řešení 

Objekt je založen na betonových základových pasech z prostého betonu C20/25 

XC1 na kótě -4,030 m. Základová deska je z prostého betonu tl. 150 mm. Pod 

deskou je hutněný násyp frakce 16/32. Jako izolace podlahy bude použita deska 

EPS 150 Isover 60 mm. Při provádění základů se vynechají prostory pro napojení 

kanalizace. Zdivo v suterénu je zhotoveno ze ztraceného bednění z tvárnic tl. 300 

mm a z části tepelné izolace XS Synthos o tloušťce 100 mm nebo přizdívky tl. 

150 mm.  V místě budoucí stavby byl zjištěn nízký radonový index.  

Obvodové zdivo vyšších pater je zhotoveno z keramických tvárnic Protherm 

zděné na tenkovrstvou maltu. Budova je zateplena čedičovou vlnou Isover TF 

Profi tloušťky 150 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou ze systému Porotherm 30 

Profi a nenosné příčky jsou zhotoveny z keramických tvárnic tloušťky 80 mm, 

115 mm a 140 mm. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová deska 

C20/25, ocel B550B, prostředí XC1 o tloušťce 200 mm. V části přízemí je pod-

hled zaizolován polystyrenem EPS o tloušťce 100 mm. Překlady jsou zhotoveny 

jako keramické až na překlady v obvodové zdi u 1PP, ty jsou zhotoveny z betonu. 

Schodiště je řešeno jako monolitické dvou ramenné. 

Vytápění celého objektu je zajištěno pomocí plynového kotle, který bude umístěn 

v 1PP v technické místnosti. V obytných částech domu budou otopná tělesa. Vě-

trání je zajištěno přirozeně okny. Osvětlení bude přirozeně okny a pomocí úspor-

ných svítilen LED. Vzduchotechnika je řešena pouze pro koupelnu, WC a kuchyň, 

kde je nutné zbudovat odsávání. 
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Jako typ vnitřních omítek byla zvolena štuková a koupelně, WC a částečně v ku-

chyni je keramický obklad.  Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou uvedeny 

v tabulce místností. Komín v objektu je navržen od výrobce Schiedel typ Absolut 

360x360 mm DN 180 mm. V prostoru mezi komínem a stěnou je vložena mine-

rální vata tl. 20 mm. Okna a dveře budou dodány jako dřevo – hliník s izolačním 

trojsklem. Vnitřní parapety jsou dřevěné a venkovní jsou z pozinkovaného plechu.  

Terasy jsou opatřeny nerezovým zábradlím do výšky 1,2 m.  Střecha je řešena 

jako plochá s výlezem o rozměrech 700x1200 mm. Fasádní omítka je ve 

světle šedé barvě. 

D.1.2.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace –  

popis řešení, zásady hospodaření s energiemi 

Výskyt vibrací se v průběhu výstavby neočekává.  

Osvětlení objektu je zajištěno pomocí úsporných žárovek LED a dále přirozeným 

denním osvětlením. 

Tepelně technické a akustické výpočty jsou součástí výpočtu – viz Stavební fyzika 

D.1.2.6 Ochrana stavby před negativnímu účinky vnějšího prostředí 

Objekt se nachází v oblasti s nízkým výskytem radonového rizika, tudíž v projektu 

není řešen. 

D.1.2.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné části – viz složka č. – D.1.3 Požárně bez-

pečnostní řešení. 
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D.1.2.8 Výpis použitých norem 

 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních 

ČSN 73 0401 Obytné budovy 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

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

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlast-nosti stavebních výrobků – Požadavky 

Vyhlášky a zákony: 

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

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

Vyhláška č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování prováděcí dokumentace novostavby byto-

vého domu o čtyřech bytových jednotkách. 

Novostavba je umístěna na dosud nezastavěné parcele v části Klatov. Navržený bytový 

dům je částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a s plochou střechou. 

Svým vzhledem i použitým materiálovým řešením, objekt vhodně zapadá do stávající 

městské zástavby. 

Součástí práce je architektonická studie, výkresová část, technické zprávy, požárně bez-

pečnostní řešení, tepelně technické řešení, posouzení z akustického hlediska a z hlediska 

na osvětlení a oslunění objektu. 

Bakalářskou práci jsem zpracovávala svědomitě na základě poznatků získaných z před-

chozích let během studia. 

Práce na tomto projektu mi byla přínosem k prohloubení znalostí. Během práce jsem si 

uvědomila několik důležitých konstrukčních detailů a pracovních postupů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Internetové zdroje: 

www.isover.cz 

www.wienerberger.cz 

www.cuzk.cz 

www.signummg.sk 

www.prodej-zabradli.cz 

www.parapetyrs.c 

www.dek.cz 

www.sepos.cz 

www.vekra.cz 

www.schiedel.com 

www.mea-odvodneni.cz 

www.rako.cz 

www.cemex.cz 

www.weber.cz 

www.baumit.cz 

www.bukoma.cz 

www.techgum.cz 
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Normy a předpisy: 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních 

ČSN 73 0401 Obytné budovy 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

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

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky 

Nařízení, vyhlášky a zákony: 

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

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

Vyhláška č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BP   bakalářská práce 

BD   bytový dům 

B.p.v.  Balt po vyrovnaní 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

apod.  a podobně 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

ČSN  Česká státní norma 

PT   původní terén 

RŠ   Rozvinutá šířka 

UT   upravený terén 

HI   hydroizolace 

IČ   identifikační číslo 

vyhl.  vyhláška 

dl.    délka 

m n. m.  metry nad mořem 

tl.    tloušťka 

prac. č.  parcela číslo 

k.ú.   katastrální území 

Sb.   sbírky 

NP   nadzemní podlaží 
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PP   podzemní podlaží 

S – JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální  

TI   tepelná izolace  

TUV  teplá užitková voda 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

ŽB   železobeton  

TI   tepelná izolace  

U   součinitel prostupu tepla 

λ   součinitel tepelné vodivosti 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Složka č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

S.01  PŮDORYS 1PP        M 1:100 

S.02  PŮDORYS 1NP        M 1:100 

S.03  PŮDORYS 2NP        M 1:100 

S.04  ŘEZ A-A´, B-B´        M 1:100 

S.05   POHLEDY         M 1:100 

S.06  SITUACE         M 1:200 

S.07  VÝPOČET SCHODIŠTĚ      - 

S.08  NÁVRH ZÁKLADŮ       - 

 

Složka č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  - 

C.2   KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES   M 1:200 

 

Složka č. 3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 PŮDORYS 1PP        M 1:50 

D.1.1.02 PŮDORYS 1NP        M 1:50 

D.1.1.03 PŮDORYS 2NP        M 1:50 

D.1.1.04 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY 01    M 1:50 

D.1.1.05 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY 02    M 1:50 

D.1.1.06 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY 03    M 1:50 

D.1.1.07 ŘEZ A-A´         M 1:50 

D.1.1.08 ŘEZ B-B´         M 1:50 
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D.1.1.09 POHLEDY         M 1:100 

D.1.1.10 SKLADBY KONSTRUKCÍ     - 

D.1.1.11 VÝPIS OKEN        - 

D.1.1.12 VÝPIS DVEŘÍ        - 

D.1.1.13 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ    - 

D.1.1.14 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ    - 

D.1.1.15 DETAIL ZALOŽENÍ ZDIVA     M 1:5 

D.1.1.16 DETAIL SKLEPNÍHO SVĚTLÍKU    M 1:5 

D.1.1.17 DETAIL NAPOJENÍ BETONOVÉ DESKY 

   KE STROPNÍ KONSTRUKCI     M 1:5 

D.1.1.18 DETAIL NAPOJENÍ TERASY     M 1:5 

D.1.1.19 DETAIL ATIKY        M 1:5 

 

 

Složka č. 4 - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 PŮDORYS ZÁKLADŮ      M 1:50 

D.1.2.02 PŮDORYS STROPU NAD 1PP     M 1:50 

D.1.2.03 PŮDORYS STROPU NAD 1NP     M 1:50 

D.1.2.04  PŮDORYS STROPU NAD 2NP     M 1:50 

 

Složka č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3.01 PŮDORYS 1PP        M 1:50 

D.1.3.02 PŮDORYS 1NP        M 1:50 

D.1.3.03 PŮDORYS 2NP        M 1:50 

D.1.3.04 SITUACE         M 1:200 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY   - 

 

Složka č. 6 – E. STAVEBNÍ FYZIKA 

E.1   POSOUZENÍ Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

 E.2  PŘÍLOHY 

 

Složka č. 7 – SEMINÁRNÍ PRÁCE 

  D.01 DETAIL SCHODIŠTĚ       M 1:5 

  D.02 DETAIL UKONČENÍ TERASY     M 1:5 

  D.03 DETAIL NAPOJENÍ TERASY     M 1:5 

  D.04 DETAIL SKRYTÉHO PRŮVLAKU    M 1:5 

  D.05 DETAIL NADPRAŽÍ       M 1:5 

 

 

 


