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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá stavbou bytového domu v Bohuslavicích u Zlína. Jedná 

se o budovu, která má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží v mírně svažitém terénu. 

V objektu se nachází 8 bytových jednotek. V prvním a druhém podlaží jsou umístěny tři 

byty a ve třetím jen dva. Jednotlivá podlaží propojuje tříramenné schodiště a výtah.  

Objekt je zděný z cihlených bloků Porotherm. Stropy jsou monolitické železobetonové 

a střecha je plochá jednoplášťová. Fasáda je zateplená systémem ETICS s bílou 

omítkou nebo kamenným obkladem. Projekt obsahuje technické, tepelné, akustické a 

světelné posouzení.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, bakalářská práce, projektová dokumentace, plochá střecha, monolitický 

strop, akustické posouzení, částečně podsklepený. 

 

 

ABSTRAKT 

This bachelor thesis deals with the construction of an apartment house in Bohuslavice u 

Zlína. It is a building that has three aboveground and one underground floor in slightly 

sloping terrain. The property holds 8 housing units. On the first and second floors there 

are three apartments and in the third one only two. Each floor is connected by a three-

armed staircase and an elevator. The building is made of brick blocks Porotherm. The 

ceilings are monolithic reinforced concrete and the roof is flat single-coated. The facade 

is insulated with ETICS system with white plaster or stone cladding. The project 

includes technical, thermal, acoustic and light assessment.  

 

KEYWORDS  

Residential building, bachelor thesis, project documentation, flat roof, monolithic 

ceiling, acoustic assessment, partial basement.
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Úvod 
 

Cílém této práce je vytvoření projektové dokumentace pro Bytový dům 

v Bohuslavicích u Zlína. Vypracovala jsem tedy vlastní výkresy a posouzení týkající se 

daného objektu. 

Zadaným úkolem je správné zpracování nejen výkresů řešené budovy – pohledy, 

řezy, situace, detaily, jejich skladby, ale také požárního posouzení, posouzení z hlediska 

tepelné techniky, ochrany před hlukem a denního osvětlení a proslunění. 

 



A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 

Bytový dům v Bohuslavicích u Zlína 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

 

Parcela č.:     1370/34 

Katastrální území:     Bohuslavice u Zlína 

 

 

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 

stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

Pro vydání stavebního povolení. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

Jméno a příjmení:  Eliška Pešáková 

Místo trvalého pobytu:  Za Potokem 318, Rychlov, 768 61 Bystřice pod 

Hostýnem 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

b) architektonické a stavebně technické řešení 

Jméno a příjmení: Kateřina Brázdová  

Místo podnikání:  Za Potokem 318, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

 

c) stavebně konstrukční část 

Jméno a příjmení: Kateřina Brázdová  

Místo podnikání:  Za Potokem 318, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

 

d) PBŘ 

Jméno a příjmení: Kateřina Brázdová  

Místo podnikání:  Za Potokem 318, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

 



A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
SO01 – Bytový dům  

Jedná se o novostavbu třípodlažního podsklepeného bytového domu s osmi bytovými 

jednotkami a venkovním parkováním. Objekt bude zastřešen plochou střechou, výška 

střešní atiky bude 9,915 m od 0,000, kdy 0,000 bude úroveň podlahy 

v 1.NP = 251,378 m n. m. 

Vstup do objektu bude zajištěn dveřmi z jižní strany z přilehlého parkoviště do 1.PP. 

Přes zádveří se dostaneme do kočárkárny, technické místnosti a ke schodišti s výtahem 

a chodbám umožňujícím přístup do dalších místností podlaží – 8 sklepních kójí, sklad, 

dílna, posilovna, společenská místnost, sušárna a úklidová místnost. Z parkoviště vede 

také vstup do místnosti s komunálním odpadem. 

V 1.NP se nachází tři obytné jednotky. Dvě krajní jsou osově symetrické. Obsahují 

obývací pokoje s kuchyní situované na jih, ložnice, šatnu, pokoje, chodby, spíže, 

balkóny, wc a koupelny. Byt mezi nimi má obývací pokoj s kuchyní a ložnici směrem 

na jih, dále šatnu, spíž, chodbu, wc a koupelnu. Podlaží 2.NP má stejnou dispozici. 

Ve 3.NP jsou dvě obytné jednotky také osově symetrické. Směrem na jih se nachází 

ložnice a obývací pokoje s kuchyní odkud je možný vstup na terasu. Přes chodby se 

dostaneme do dvou pokojů, šaten, wc a koupelen. 

Stavba bude založena na plošné základové desce. Svislé konstrukce budou tvořeny 

z cihelných bloků Porotherm. Výtahová šachta a schodiště budou železobetonové. 

Stropní konstrukce a nosná konstrukce střechy bude železobetonová monolitická. 

Krytina střešního pláště bude provedena z PVC. Obvodový plášť bude zateplen a fasáda 

bude ze silikonové omítky v kombinaci s keramickými obkladovými pásky.  

SO02 – Zpevněné plochy včetně úprav terénu  

Před jižní stranou objektu bude zpevněná plocha o rozměrech 25,45 m x 17,1 m, kde 

bude vybudováno parkoviště. Z této plochy povede sjezd na stávající komunikaci o 

šířce 4 m a chodník s šířkou 2 m. 

SO03 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO04 – Přípojka vodovodu  

Pro zásobování bytového domu vodou je navržena nová vodovodní přípojka v délce 

30 m, která bude napojena na stávající vodovodní řád kolmo navrtávacím pásem a 

povede do navrhovaného objektu. Umístění vodoměru bude uvnitř objektu za první 

obvodovou zdí v technické místnosti. 

SO05 – Přípojka vedení NN 

Napojení objektu na NN bude kabelem AYKY 3 Bx185+95 mm2 z přípojkové skříně 

SP, která bude umístěny na fasádě bytového domu. 



SO06 – Přípojka plynovodu 

Stávající STL přípojka je ukončena ve zděném přístavku (označení HUP) na pozemku 

investora. Na tuto stávající STL přípojku bude napojen NTL rozvod vnějšího 

domovního plynovodu. Ve zděném přístavku bude osazen regulátor tlaku, plynoměr, 

uzávěr za plynoměrem.  

SO07 – Soustava kanalizace dešťové 

SO08 – Sdělovací kabel 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 

-konzultace a požadavky od investora 

-prohlídka místa stavby, zaměření a fotodokumentace 

-podklady zaměření místa stavby 

-konzultace a požadavky ze strany stavebního úřadu 

-výpis z katastru nemovitostí 

-územně plánovací podklady



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 parc. č. 1370/34 se nachází v zastavěném území Obce 

Bohuslavice u Zlína a je ve vlastnictví stavebníka, zapsané v LV č. 402 pro k.ú. 

Bohuslavice u Zlína. Stávající druh stavebního pozemku parc. č. 1370/34 je 

podle katastru nemovitostí trvalý travní porost.  

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Obec Bohuslavice u Zlína nedisponuje regulačním plánem pro tuto lokalitu. 

Navržená stavba je vzhledem ke svému účelu v souladu se schváleným územním 

plánem Obce Bohuslavice u Zlína a nachází se v zastavěném území. 

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

úprav podmiňující změnu v užívání stavby 

Regulativy pro tento typ území i využití byly v projektu dodrženy. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Nebyly vydány žádné výjimky. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Tento projekt je v PD vyřešen v podobě, kterou stanovuje platná legislativa. 

Požadavky dotčených orgánů byly zohledněny v projektové dokumentaci. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani radonový průzkum, vychází se ze 

zkušeností a poznatků získaných při provádění okolních staveb obdobného 

charakteru. Jako další zdroj informací byly použity geologické a radonové mapy. 

Dle těchto podkladů je podloží v dané lokalitě tvořeno hlínou písčitou, 

tabulková výpočtová pevnost Rdt = 300 kPa, zemina je propustná. Hladina 

podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry. Radonový index 

pozemku je nízký. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. 

do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které 

mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto 

provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 



Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 

odfouknutí. Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před 

poškozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmínků. 

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

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

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

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí ani okolní stavby. Odtokové poměry 

v území se realizací stavby nijak zásadně nezmění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při stavbě nebudou provedeny demolice, kácení dřevin ani asanace.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Není nutné řešit vynětí ze zemědělského půdního fondu. Stavbou bytového 

domu bude zabráno 402,12 m2 půdy. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

V blízkosti stavebního pozemku, na komunikaci ulice Bohuslavice u Zlína je 

vedeno vedení NN, vodovodního řadu a splaškové kanalizace. 

Pozemek je napojen novým sjezdem na stávající přilehlou místní komunikaci na 

ulici. 

Novostavba Bytového domu bude napojena novými přípojkami na hlavní vedení 

NN a na vodovodní řád a kanalizační rád. 

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

Nejsou známy žádné související nebo podmiňující investice. 

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

parč. č. 1370/34 

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

nebo bezpečnostní pásmo 

parč. č. 1370/34 

 



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 nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

Stavba pro hromadné bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Tento projekt je v PD vyřešen v podobě, kterou stanovuje platná legislativa. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. 

do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které 

mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto 

provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 

odfouknutí. Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před 

poškozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmínků. 

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod 

Bytový dům 

Stávající: 

Zastavěná plocha:    402,12 m2 

Obestavěný prostor:    2354,95 m3 

Užitná plocha:    895,42 m2 

 



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

etapy 

Předpokládané zahájení stavby:   02/2020  

Předpokládané dokončení stavby:  11/2021 

Výstavba je členěna na etapy následovně: provedení výkopových a základových 

prací, zdění a provádění stropní konstrukce, zastřešení, instalace vedení, vnitřní 

a dokončovací práce. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena v souladu ze stávající zástavbou obce a navržené řešení 

vychází z umístění staveb v okolí pozemku, stávajících urbanistických vazeb 

(přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. Příjezd (přístup) k řešenému 

objektu je umožněn zpevněným sjezdem na pozemek. Celkové urbanistické 

řešení stavby, je v souladu se záměrem využití daného prostoru. 

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

řešení 

Bytový dům je nevržen jako samostatně stojící objekt. Navrhovaná budova tvoří 

jeden provozní celek. Objekt má obdélníkový tvar s výklenky, maximální 

rozměr je 25,45 m x 14,3 m. Objekt je zastřešen plochou střechou a odvodněn 

pomocí střešních vpustí, výška atiky ploché střecha je 9,915 m. V 1.S se nachází 

technická místnost, kočárkárna, místnost pro komunální odpad, sklad, dílna, 

posilovna, společenská místnost, sušárna, úklidová místnost a osm sklepním 

kójí. V dalších nadzemních podlažích je umístěno osm bytových jednotek. 

Každá z bytových jednotek má vlastní hygienické zázemí sestávající se 

z koupelny a samostatného záchodu a každá je vybavena kuchyní. Bytový dům 

je navržen v souladu s územním plánem obce. Svislé nosné konstrukce jsou 

tvořeny z cihelných bloků Porotherm. Stropní konstrukce a nosná konstrukce 

střechy bude železobetonová monolitická. Krytina střešního pláště bude 

provedena z PVC. Obvodový plášť bude zateplen a fasáda bude ze 

silikonové omítky v kombinaci s keramickými obkladovými pásky. Založení je 

provedeno na monolitických pásech z prostého betonu. V objektu se nachází 

osobní výtah a centrální tříramenní schodiště. Objekt je zateplen pomocí 

polystyrenu EPS 70F tl. 150 mm. Většina plochy fasády je navržena v bílé 

barvě, výklenky mají kamenné obložení. Na budově jsou použity dřevo-

hliníkové okna a dveře. Jako zábradlí pro terasy a balkóny je použito mléčné 

sklo. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Funkčně tvoří objekt jeden provozní celek. V 1.S se nachází technické zázemí, 

sklepní kóje, kočárkárna, sklad, posilovna, sušárna, úklidová místnost, 

společenská místnost, dílna a místnost pro komunální odpad. V 1.NP jsou 

bytové jednotky 2x 3+kk a 2+kk, ve 2.NP 2x 3+kk a 2+kk a ve 3.NP 2x 4+kk. 

Provozně jsou jednotlivá podlaží spojeny pomocí centrálního tříramenného 

schodiště a osobního výtahu. Každému bytu je přidělena jedna sklepní kóje. 



Dále jsou majiteli jednotlivých bytů využívány prostory skladu, společenské 

místnosti, kočárkárna, dílna, posilovna, sušárna, úklidová místnost a místnost 

pro komunální odpad. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

a) zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou MMr č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 

vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

Stavba je navržena tak, aby respektovala požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Bytový dům je nevržen jako samostatně stojící objekt. Navrhovaná budova tvoří jeden 

provozní celek. Objekt má obdélníkový tvar s výklenky, maximální rozměr je 25,45 m x 

14,3 m. Objekt je zastřešen plochou střechou a odvodněn pomocí střešních vpustí, 

výška atiky ploché střecha je 9,915 m. V 1.S se nachází technická místnost, kočárkárna, 

místnost pro komunální odpad, sklad, dílna, posilovna, společenská místnost, sušárna, 

úklidová místnost a osm sklepním kójí. V dalších nadzemních podlažích je umístěno 

osm bytových jednotek. Každá z bytových jednotek má vlastní hygienické zázemí 

sestávající se z koupelny a samostatného záchodu a každá je vybavena kuchyní. Bytový 

dům je navržen v souladu s územním plánem obce. Svislé nosné konstrukce jsou 

tvořeny z cihelných bloků Porotherm. Stropní konstrukce a nosná konstrukce střechy 

bude železobetonová monolitická. Krytina střešního pláště bude provedena z PVC. 

Obvodový plášť bude zateplen a fasáda bude ze silikonové omítky v kombinaci 

s keramickými obkladovými pásky. Založení je provedeno na monolitických pásech 

z prostého betonu. V objektu se nachází osobní výtah a centrální tříramenní schodiště. 

Objekt je zateplen pomocí polystyrenu EPS 70F tl. 150 mm. Většina plochy fasády je 

navržena v bílé barvě, výklenky mají kamenné obložení. Na budově jsou použity dřevo-

hliníkové okna a dveře. Jako zábradlí pro terasy a balkóny je použito mléčné sklo. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové řešení 

 Základové konstrukce jsou navrženy základové pásy a základová deska 

z prostého betonu C 20/25.  

 



Svislé konstrukce 

Svislé nosné obvodové konstrukce tvoří cihelné bloky Porotherm 30 Profi tl. 300 mm a 

vnitřní nosné Porotherm AKU SYM tl. 300 mm. 

Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 14 

PROFI DRYFIX tl. 150 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce a nosná konstrukce střechy bude železobetonová monolitická 

z betonu C20/25 a oceli B 500B. 

 

Střecha 

Na celém objektu je navržena jednoplášťová plochá střešní konstrukce. Nosnou vrstvu 

tvoří železobetonová stropní deska. Střešní konstrukce je odvodněna pomocí střešních 

svislých vpustí a odpadních potrubí vedeného v objektu. Střešní plášť je uložen na 

nosné konstrukci stropu. Spádová vrstva je tvořena keramzibetonem. Spád střešních 

rovin je 3 %. Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva je navržena z asfaltového 

modifikovaného pásu s nosnou hliníkovou vložkou.  

 

Schodiště 

V bytovém domě jsou navrženy tři tříramenné přímočaré schodiště vertikálně 

propojující jednotlivé podlaží. Konstrukce schodišťových ramen a podest je navržena 

z monolitického železobetonu, beton C20/25 a ocel B 500B, vyztužení dle statického 

posouzení. Tloušťka schodišťové a mezipodestové desky je 160 mm. Průchozí šířka 

schodiště je 1200 mm. Na schodišti je navrženo zábradlí výšky 1100 mm, které je 

upevněno k nosné železobetonové konstrukci výtahové šachty. 

 

Výtah 

V bytovém domě je navržen jeden osobní výtah KONE MonoSpace 500 pro čtyři osoby 

s maximální nosností 320 kg. Vnitřní rozměr kabiny má 1650 mm x 1800 mm. Vnější 

rozměr celého výtahu je 2050 mm x 2200 mm. 

 

c) Mechanická odolnost 

 

Konstrukce je navržena tak, aby při respektování hospodárnosti splnila základní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu a při běžném užívání stavby nedošlo 

k žádnému z těchto jevů: 



 

Zřícení stavby nebo její části 

Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

- Vytápění: 

Bytový dům bude vytápěn nízkoteplotním podlahovým vytápěním s 

nuceným oběhem otopné vody. Okruh vytápění bude napojen na 

centrální zásobování teplem (tzv. CZT) horkovodem. 

- Teplá užitková voda: 

Teplá užitková voda bude připravována centrálně pomocí kondenzačních 

kotlů, tyto budou odpovídat zákonným a normativním požadavkům. 

Rozvod teplé vody je navržen s nucenou cirkulací, rozvody teplé vody a 

cirkulace budou vedeny souběžně s rozvodem pitné vody. 

- Vodovod: 

Objekt bude napojen na městský vodovod.  

- Elektrická energie: 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově 

vybudovanou přípojkou, která bude napojena na stávající vedení 

podzemního nízkého napětí. 

- Hromosvod a uzemnění: 

Objekt bude vybaven jímací soustavou hromosvodu dle platné 

legislativy, ten bude sveden a napojen na zemnící pásky FeZn pod 

základovými konstrukcemi. 

- Kanalizace: 

Kanalizace bude oddílná, dešťové vody budou svedeny do vsakovací 

jímky na pozemku, splaškové do městského kanalizačního řádu. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V bytovém domě je navržen jeden osobní výtah KONE MonoSpace 500 pro čtyři osoby 

s maximální nosností 320 kg. Vnitřní rozměr kabiny má 1650 mm x 1800 mm. Vnější 

rozměr celého výtahu je 2050 mm x 2200 mm. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Tato část je řešena samostatnou částí dokumentace. 



B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2:2001 + Z1:2012. Podrobný popis viz 

část projektové dokumentace Stavební fyzika. 

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 

Větrání je zabezpečeno přirozeně – okny. V kuchyních jsou nevrženy digestoře 

s odtahem VZT nad střechu či digestoře s uhlíkovým filtrem. V koupelnách a 

samostatných WC je navržen axiální ventilátor s odtahem VZT nad střechu. 

Vytápění 

Zdrojem tepla je závěsný kondenzační plynový kotel v provedení C. 

Kondenzační plynový kotel bude dále využíván i pro ohřev teplé užitkové vody. 

Na kotel je napojen zásobníkový ohřívač TUV o objemu 500 l. 

Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 

osazena za hranicí pozemku na této vodovodní přípojce, která bude ukončena 

vodoměrnou sestavou. Od vodoměrné sestavy je navrženo potrubí nejkratší 

trasou k objektu novostavby bytového domu. Hlavní přívodní ležaté potrubí od 

vodoměrné šachty vede do objektu pod terénem a do domu vstupuje ochrannou 

trubkou z podlahy. V objektu je ležaté potrubí vedeno v podlaze. Podlažní 

rozvodná a připojovací potrubí jsou vedena v podlaze nebo v předstěnách. 

Odpady vznikající při realizaci objektu 

Při výstavbě se předpokládá vznik odpadů, které budou roztříděny a 

shromažďovány podle druhu v kontejnerech, sudech zvláštních nádobách a 

obalech tak, aby bylo zabráněno jeho mísení nebo únik do okolního prostoru. 

Odpady, které jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné, budou 

shromažďovány odděleně podle druhu včetně označení identifikačním listem 

nebezpečného odpadu. Na zpevněných plochách k tomu určených budou odpady 

shromažďovány pouze po nevyhnutelnou dobu do předání odpadu jinému 

subjektu k využití nebo zneškodnění. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Navrhovaný objekt Bytového domu nebude mít výrazný vliv na okolní zástavbu 

Objekt nezanechá výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vhledem ke své 

poloze a předpokládanému provozu objektu nebude okolí obtěžování hlukem. 

Určené místnosti jsou větrány dle příslušných norem. 



Po dobu výstavby bude v dané lokalitě zvýšená hlučnost a prašnost vlivem 

prováděných prací. Tyto práce budou probíhat v pracovních dnech od ranních do 

odpoledních hodin s ohledem na zachování klidu v požadovaných ranních a 

odpoledních hodinách. Hluk v průběhu realizace bude eliminován vhodným 

technologickým opatřením. Zvýšená prašnost během realizace bude řešena 

kropením přilehlých komunikací. Po dokončení veškerých stavebních prací 

nebude mít stavba v dané lokalitě negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. 

Před započetím jakýchkoli zemních prací budou vytyčeny sítě podzemní 

infrastruktury. 

Realizací navrhovaného objektu nedojde ke zhoršení stávajících odtokových 

poměrů. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana proti radonovému působení bude izolací proti zemní vlhkosti, která 

bude sloužit zároveň jako protiradonová (2x SBS modifikovaný asfaltový pás, 

který odpovídá požadavkům ČSN 73 06019 b). 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Navrhovaný objekt není vybaven ochranou před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Pozemek, na kterém bude stavba realizovaná, se nenachází v poddolovaném 

území ani v území se seizmickými vlivy. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem ke své poloze a předpokládanému provozu objektu nebude okolí 

obtěžováno hlukem. Hluk v průběhu realizace bude eliminován vhodným 

technologickým opatřením. 

 

e) Protipovodňové opatření 

Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území, žádná protipovodňová 

opatření nejsou navržena. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Před hlavním vchodem se nachází parkoviště, které je napojeno na ulici. Objekt bude 

připojen na inženýrské sítě pod stávající komunikací novými přípojkami pitné vody, 

splaškové kanalizace, elektrického vedení nízkého napětí z a na plynovod. Řešení 

jednotlivých přípojek je znázorněno ve výkrese koordinační situace. 



B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Podél severní hranice pozemku vede místní obousměrná komunikace, na kterou 

je bytový dům napojen jedním sjezdem. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd na pozemek je zajištěn pomocí jednoho sjezdu z místní komunikace o 

šířce 4 m. 

c) doprava v klidu 

Před jižní stranou objektu bude zpevněná plocha o rozměrech 25,45 m x 17,1 m, 

kde bude vybudováno parkoviště o 11 parkovacích míst o rozměrech 2,8 m x 7,1 

m a třech parkovacích míst pro imobilní 7,1 m x 3,5 m. 

d) pěší a cyklistické stezky 

U objektu kolem přilehlé cesty nevede chodník ani cyklostezka pro pěší či 

cyklisty. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav 

a) terénní úpravy 

Na stavebním pozemku nebudou provedeny podstatné terénní úpravy. Kolem 

navrženého objektu budou zhotoveny zpevněné plochy (okapový chodník, 

parkoviště, chodník pro pěší). Po realizaci stavby proběhne výsadba nových 

ovocných stromů. 

b) použité vegetační prvky 

Na pozemek bude zpětně navezena sejmutá ornice a pozemek bude zatravněn. 

Další vegetační úpravy budou provedeny na žádost investora po realizaci daného 

objektu. 

c) biotechnická opatření 

Není předmětem dokumentace. 

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

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

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis 

ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8.  

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

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině apod. 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 



c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 

Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá dle příloh k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí) stanovisku EIA. 

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

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma s vlivem na životní 

prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení 

budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Po dobu realizace stavby bude staveniště napojeno na přívod elektrické energie a 

vody pomocí nově zhotovených přípojek. Pro tyto účely budou zřízeny po dobu 

výstavby samostatné měřící jednotky. Potřeba a spotřeba médií během realizace 

nejsou stanoveny. 

b) odvodnění staveniště 

Bude vyřešeno vhodným svahováním a soustavou odvodňovacích kanálků, na 

hraně pozemku bude vytvořen ochranný val z vykopané zeminy. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na staveniště je zajištěn pomocí jednoho sjezdu o šířce 4 metry. 

Komunikace pro pohyb vozidel po staveništi bude zhotovena z betonových 

bloků, která bude po skončení nahrazena parkovištěm. Staveniště bude napojeno 

na technickou infrastrukturu pomocí nově zřízených přípojek inženýrských sítí. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby bude v dané lokalitě zvýšená hlučnost a prašnost vlivem 

prováděných prací. Tyto práce budou probíhat v pracovních dnech od ranních do 

odpoledních hodin s ohledem na zachování klidu v požadovaných ranních a 

odpoledních hodinách. Hluk v průběhu realizace bude eliminován vhodným 



technologickým opatřením. Zvýšená prašnost během realizace bude řešena 

kropením přilehlých komunikací. 

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

kácení dřevin 

Povinností stavebníka je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti 

znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. Skladovaný prašný 

materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 

vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít 

ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při 

odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. V souvislosti se stavbou nejsou 

navrhovány žádné asanace ani kácení dřevin.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné ani trvalé zábory stavbou nevznikají. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Neřeší se. 

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

jejich likvidace 

Dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech je povinností všech původců odpadu vést 

evidenci vzniklých odpadů. Zatřídění odpadů a doporučený způsob likvidace 

jsou navrženy ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech a Katalogu odpadů 

Vyhlášky 93/2016 Sb. Vzniklé odpady budou skladovány na staveništi a posléze 

odváženy na řízenou skládku. S odpady bude nakládáno v souladu s platným 

zákonem. Během výstavby budou zbylé stavební materiály, sutě a případně i 

zbylá zemina z výkopů odváženy na odpovídající skládky. Stavba bude 

prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude 

dokladován. 

Během výstavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu 

odpadů Vyhl. 93/2016 Sb. do následujících kategorií: 

 

Název Zatříditelnost Likvidace 

Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné 

neb. látky  

08 01 11 Odvoz na skládku 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Odvoz na skládku 

Plastové obaly 15 01 02 Odvoz na skládku 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06

  

17 01 07 Recyklace 

Dřevo 17 02 01 Recyklace 

Plasty 17 02 03 Recyklace 

Asfaltové směsi 17 03 02 Recyklace 

Železo, ocel 17 04 05 Sběrný dvůr 



Kabely 17 04 11 Odvoz na skládku 

Izolační materiály neuvedené pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 Odvoz na skládku 

Stavební materiály obsahující 

azbest 

17 06 05 Odvoz na skládku 

Stavební materiály na bázi sádry

  

17 08 02  Recyklace 

Směsné stavební a demoliční 

odpady 

17 09 04 Odvoz na skládku 

Tabulka 1-kategorie odpadů vznikajících na stavbě 

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

Před zahájením zemních prací bude na celé ploše pozemku sejmuta ornice o 

mocnosti 300 mm. Ornice bude dočasně uložena v severní části pozemku. 

Zemina vykopaná v průběhu realizace základů bude převezena na skládku a 

později použita na zásypy, obsypy a násypy. Zbytek zeminy bude patřičně 

zlikvidován. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. 

do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které 

mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto 

provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 

odfouknutí. Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před 

poškozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmínků. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na stavbě musí pracovat jen kvalifikovaní pracovníci. Všichni pracovníci jsou 

povinni užívat OOPP a musí být proškoleni v BOZP. V průběhu výstavby je 

nutné dodržovat základní požadavky dle: 

- 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 vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanová podmínky ochrany 

zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 32/2016 Sb., 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších 

předpisů ve znění nařízení vlády č. 133/2016 Sb., 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se. 



m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření nejsou zapotřebí. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 

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

Speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavební úřad bude vyzván ke kontrole před zakrytím důležitých stavebních 

částí a po ukončení jednotlivých etap. Kontrolní dny ze stavebního úřadu budou 

upřesněny po výběru dodavatelské firmy a po zpracování podrobného 

harmonogramu postupu stavebních prací.  

Předpokládané zahájení stavby:    04/2020 

Předpokládané dokončení stavby:   11/2021 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace, dešťové vody budou vsakovány 

na pozemku.



D.1.1 Architektonicko–stavební řešení 

a) Technická zpráva 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapitální údaje 

Bytový dům je navržen s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, 

s plochou střecho s osmi bytovými jednotkami. V podzemním podlaží se nachází 

příslušenství bytů, zázemí a vstup do objektu. 

V 1.NP jsou bytové jednotky 2x 3+kk (každá o ploše 96,1 m2) a 2+kk (86,8 m2), 

ve 2.NP 2x 3+kk (96,1 m2) a 2+kk (86,8 m2) a ve 3.NP 2x 4+kk (111,7 m2). 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

Bytový dům je nevržen jako samostatně stojící objekt. Navrhovaná budova tvoří 

jeden provozní celek. Objekt má obdélníkový tvar s výklenky, maximální 

rozměr je 25,45 m x 14,3 m. Objekt je zastřešen plochou střechou a odvodněn 

pomocí střešních vpustí, výška atiky ploché střecha je 9,915 m. V 1.S se nachází 

technická místnost, kočárkárna, místnost pro komunální odpad, sklad, dílna, 

posilovna, společenská místnost, sušárna, úklidová místnost a osm sklepním 

kójí. V dalších nadzemních podlažích je umístěno osm bytových jednotek. 

Každá z bytových jednotek má vlastní hygienické zázemí sestávající se 

z koupelny a samostatného záchodu a každá je vybavena kuchyní. Bytový dům 

je navržen v souladu s územním plánem obce. Svislé nosné konstrukce jsou 

tvořeny z cihelných bloků Porotherm. Stropní konstrukce a nosná konstrukce 

střechy bude železobetonová monolitická. Krytina střešního pláště bude 

provedena z PVC. Obvodový plášť bude zateplen a fasáda bude ze 

silikonové omítky v kombinaci s keramickými obkladovými pásky. Založení je 

provedeno na monolitických pásech z prostého betonu. V objektu se nachází 

osobní výtah a centrální tříramenní schodiště. Objekt je zateplen pomocí 

polystyrenu EPS 70F tl. 150 mm. Většina plochy fasády je navržena v bílé 

barvě, výklenky mají kamenné obložení. Na budově jsou použity dřevo-

hliníkové okna a dveře. Jako zábradlí pro terasy a balkóny je použito mléčné 

sklo. 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

Funkčně tvoří objekt jeden provozní celek. V 1.S se nachází technické zázemí, 

sklepní kóje, kočárkárna, sklad, posilovna, sušárna, úklidová místnost, 

společenská místnost, dílna a místnost pro komunální odpad. V 1.NP jsou 

bytové jednotky 2x 3+kk a 2+kk, ve 2.NP 2x 3+kk a 2+kk a ve 3.NP 2x 4+kk. 

Provozně jsou jednotlivá podlaží spojeny pomocí centrálního tříramenného 

schodiště a osobního výtahu. Každému bytu je přidělena jedna sklepní kóje. 

Dále jsou majiteli jednotlivých bytů využívány prostory skladu, společenské 

místnosti, kočárkárna, dílna, posilovna, sušárna, úklidová místnost a místnost 

pro komunální odpad. 



d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Bytový dům je nevržen jako samostatně stojící objekt. Navrhovaná budova tvoří jeden 

provozní celek. Objekt má obdélníkový tvar s výklenky, maximální rozměr je 25,45 m x 

14,3 m. Objekt je zastřešen plochou střechou a odvodněn pomocí střešních vpustí, 

výška atiky ploché střecha je 9,915 m. V 1.S se nachází technická místnost, kočárkárna, 

místnost pro komunální odpad, sklad, dílna, posilovna, společenská místnost, sušárna, 

úklidová místnost a osm sklepním kójí. V dalších nadzemních podlažích je umístěno 

osm bytových jednotek. Každá z bytových jednotek má vlastní hygienické zázemí 

sestávající se z koupelny a samostatného záchodu a každá je vybavena kuchyní. Bytový 

dům je navržen v souladu s územním plánem obce. Svislé nosné konstrukce jsou 

tvořeny z cihelných bloků Porotherm. Stropní konstrukce a nosná konstrukce střechy 

bude železobetonová monolitická. Krytina střešního pláště bude provedena z PVC. 

Obvodový plášť bude zateplen a fasáda bude ze silikonové omítky v kombinaci 

s keramickými obkladovými pásky. Založení je provedeno na monolitických pásech 

z prostého betonu. V objektu se nachází osobní výtah a centrální tříramenní schodiště. 

Objekt je zateplen pomocí polystyrenu EPS 70F tl. 150 mm. Většina plochy fasády je 

navržena v bílé barvě, výklenky mají kamenné obložení. Na budově jsou použity dřevo-

hliníkové okna a dveře. Jako zábradlí pro terasy a balkóny je použito mléčné sklo. 

Konstrukční a materiálové řešení: 

Základové řešení 

 Základové konstrukce jsou navrženy základové pásy a základová deska 

z prostého betonu C 20/25.  

Svislé konstrukce 

Svislé nosné obvodové konstrukce tvoří cihelné bloky Porotherm 30 Profi tl. 300 mm a 

vnitřní nosné Porotherm AKU SYM tl. 300 mm. 

Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 14 

PROFI DRYFIX tl. 150 mm. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce a nosná konstrukce střechy bude železobetonová monolitická 

z betonu C20/25 a oceli B 500B. 

Střecha 

Na celém objektu je navržena jednoplášťová plochá střešní konstrukce. Nosnou vrstvu 

tvoří železobetonová stropní deska. Střešní konstrukce je odvodněna pomocí střešních 

svislých vpustí a odpadních potrubí vedeného v objektu. Střešní plášť je uložen na 

nosné konstrukci stropu. Spádová vrstva je tvořena keramzibetonem. Spád střešních 

rovin je 3 %. Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva je navržena z asfaltového 

modifikovaného pásu s nosnou hliníkovou vložkou.  

 

 



Schodiště 

V bytovém domě jsou navrženy tři tříramenné přímočaré schodiště vertikálně 

propojující jednotlivé podlaží. Konstrukce schodišťových ramen a podest je navržena 

z monolitického železobetonu, beton C20/25 a ocel B 500B, vyztužení dle statického 

posouzení. Tloušťka schodišťové a mezipodestové desky je 160 mm. Průchozí šířka 

schodiště je 1200 mm. Na schodišti je navrženo zábradlí výšky 1100 mm, které je 

upevněno k nosné železobetonové konstrukci výtahové šachty. 

Výtah 

V bytovém domě je navržen jeden osobní výtah KONE MonoSpace 500 pro čtyři osoby 

s maximální nosností 320 kg. Vnitřní rozměr kabiny má 1650 mm x 1800 mm. Vnější 

rozměr celého výtahu je 2050 mm x 2200 mm. 

Zateplení obvodového zdiva 

Zateplení obvodového zdiva bude provedeno tepelně izolačním kompozitním systémem 

ETICS s deskami EPS 70F tl. 150 mm, v ostění oken a dveří bude tepelná izolace 

přesahovat o 40 mm. Desky budou připevněny na očištěný povrch nového zdiva lepícím 

tmelem. Min. po 24 hodinách po přilepení se desky mechanicky zakotví talířovými 

hmoždinkami, které musí být zakotveny až do nosné části konstrukce. Na desky se 

nanese lepící tmel a do něj se vtlačí sklotextilní síťovina. Následuje technologická 

pauza cca 2-3 dny. Poté se může aplikovat konečná povrchová úprava penetrační nátěr a 

tenkovrstvá omítka. 

Výplně otvorů 

Okna i dveře na fasádě budou dřevohliníková s izolačním trojsklem. Ve sklepě budou 

dveře ocelové. Větrání v objektu je přirozené okny. 

Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky: 

Viz výpis truhlářských, klempířských a zámečnických prvků. 

Zpevněné plochy: 

Zpevněné plochy jsou vyskládány ze zámkové dlažby, okapové chodníky tvoří 

oblázkový násyp. 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby respektovala požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, 

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

před negativními účinky vnějšího prostředí 

Posuzovaný objekt vyhoví požadavkům příslušných norem. Podrobný popis viz 

samostatná složka č. 6 Stavební fyzika. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná složka D.1.3 Požárněbezpečnostní řešení. 



h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Veškeré použité materiály budou atestované, jejich zabudování do konstrukce se 

bude řídit dle technologických postupů předepsaných výrobci. Stavební práce 

budou vykonávat proškolení a kvalifikovaní pracovníci. 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavební práce se budou provádět běžnými pracovními postupy. V objektu 

nedojde k aplikaci netradičních technologických postupů. 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby –

 obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Na základě projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracována 

výrobní dokumentace navrhovaných částí. 

k) Výpis použitých norem 

Jednotlivé použité normy a předpisy jsou popsány v daných částech projektové 

dokumentace.



Závěr 

Zhotovená projektová dokumentace odpovídá obsahově požadavkům zadání bakalářské 

práce. 

Objekty jsou navrženy tak, aby splňovaly technické požadavky na stavby. Pro práci 

byly použity softwary AutoCAD, Microsoft Office, Building design, Deksoft, Archicad. 

Při vypracovávání došlo k mnoha změnám v dispozicích, skladbách i materiálech.  

Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby bytového 

domu, včetně posouzení z hlediska tepelné techniky, ochrany před hlukem, požární 

ochrany a denního osvětlení a proslunění. 
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A. Seznam použitých zkratek a symbolů 

1.NP  První nadzemní podlaží 

1.S  První podzemní podlaží 

1 NP  Jedno nadzemní podlaží 

apod.  A podobně 

B500B  Třída oceli 

BD  Bytový dům 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C25/30  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

č.  Číslo 

čl.  Článek 

ČNS  Česká státní norma 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DET.  Detail 

DN  Jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DPS  Dokumentace pro provedení stavby 

DSP  Dokumentace pro stavební povolení 

EN  Evropská norma 

EPS  Expandovaný polystyren 

ETICS  Vnější kontaktní zateplovací systém 

HI   Hydroizolace 

CHÚC  Chráněná úniková cesta 

k.ú.  Katastrální úřad 

kk  Kuchyňský kout 

kol.  Kolektiv 

KV  Konstrukční výšky 

m n. m  Metrů nad mořem 

NN  Nízké napětí 

NÚC  Nechráněná úniková cesta 

p. č.  Parcelní číslo 

PB  Požární bezpečnost 

PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 

PBS  Požární bezpečnost staveb 

PE  Polyetylen 

PHP  Přenosný hasicí přístroj 

pol.  položky 

Pozn.:  Poznámky 

PT  Původní terén 

PTH  Porotherm 

PÚ  Požární úsek 

PVC  Polyvinylchlorid 

Q (l/s)  Průtok  

RAL 9010  Barevní odstín škály RAL 

RŠ  Revizní šachta 

Sb.  Sbírky 



SDK  Sádrokarton 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO01  Stavební objekt 01 

SPB  Stupeň požární bezpečnosti 

tab.  tabulka 

tj.  To je 

tl.  Tloušťka 

TUV  Teplá užitková voda 

tzn.  To znamená 

VŠ  Vodoměrná šachta 

vyhl.  Vyhláška 

VZT  Vzduchotechnika 

Zák.  Zákon 

ŽB  Železobeton 
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