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Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby částečně 

podsklepené zadané budovy na téma "Malý bytový dům". 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 podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část B, část 

C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Bude obsahovat také studie s předběžnými návrhy 

budovy a jejího dispozičního řešení včetně 3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného 

konstrukčního systému a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situací, základů, 

osazení do terénu, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických 

pohledů, min. 5 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 v rozsahu znalostí BSP. 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. a j) “Závěr”. 

Mimo desky student odevzdá poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho 

grafickou vizualizací.  

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).  

 
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 
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Tato bakalářská práce se řeší zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby Malého bytového domu v Trenčíně. Bytový dům je řešen jako 

podsklepený se třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází nebytový prostor a to ordinace zubaře a taky jeden byt který je uzpůsoben 

pro potřeby imobilního. Ve druhém až třetím nadzemním podlaží se nachází 

celkem čtyři bytové jednotky. V suterénu se nachází společné prostory pro 

nájemníky bytů. Objekt je řešen jako zděný z cihelných bloků zastřešen plochou 

střechou. 

bytový dům, jednoplášťová plochá střecha, ordinace zubaře, podsklepení, byt pro 

imobilné 

 This bachelor thesis deals with the elaboration of project documentation for 

the construction of the Small Apartment Building in Trenčín. The apartment 

building is designed as a basement with three floors. On the first floor there is a 

non-residential space and it is a dentist's office and one apartment that is adapted 

for the needs of the immobile. In the second to third floor there are four 

residential units. There are common areas for tenants in the basement. The 

building is designed as a brick from brick blocks covered by a flat roof. 

apartment building, single-skin flat roof, dentist's office, basement, flat for 

immobile 
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ÚVOD: 

Tato bakalářská práce se řeší zpracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby Malého bytového domu v Trenčíne. Bytový dům je řešen jako podsklepený 

se třemi nadzemními podlažími. Objekt je uvažován na pozemku v okrajové části města 

Trenčín v zástavbě bytových domů a svým charakterem zde zapadne. Vstup na 

pozemek je řešen ze severní části. Na pozemku je dostatek parkovacích míst pro 

nájemníky bytů a také pro pacienty. 

 V suterénu jsou umístěny sklepni kóje pro každý ze čtyř bytů, společenská 

místnost, kočárkárna, sklad bicyklů a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží 

najdeme ordinaci zubaře včetně čekárny, sociálního zázemí pro zaměstnance a také pro 

pacienty. Do ordinace vede jeden samostatní vstup. Do bytové části vede také 

samostatní vstup, který vede ke komunikačním bytovým prostorám a k bytové jednotce 

pro imobilního a tento je oddělen od komerčních prostor. 

 Ve druhém až třetím nadzemním podlaží se nachází celkem čtyři byty, dva pro 

každé podlaží. Dispozice jednotlivých podlaží je typově stejná a na jednom podlaží 

najdeme vždy dva byty, jeden menší pro 3 člennou rodinu a jeden větší který bude 

postačovat potřebám 4 členné rodiny. 

 Projektová dokumentace se dělí na dvě části a to, textová část která obsahuje 

průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu, v druhém řadě se 

jedná o přílohy kde najdeme přípravné a výpočtové práce, situační výkresy, 

architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení a složky řešící stavební 

fyziku a požárně bezpečnostní řešení. 

 Cílem této práce je navrhnou moderní bytový dům, který poskytne zázemí pro 

příjemné bydlení méně i vícečlenným rodinám a zároveň poskytne nájemníkům i 

širšímu nebytové prostory pro užití. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Malý bytový dům  

b) místo stavby 

 k.ú. Kubrá (829722), parc.č. 624/19 obec Trenčín  

c) předmět projektové dokumentace  

 novostavba bytového domu 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

  a) hlavní prokejtant 

 Monika Havierniková 

 Nová Bošáca 416 

 913 08, Nová Bošáca 

  

 

 

 

A.2   Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 SO 01 - bytový dům 

 SO 02 - zpevněné plochy příjezdové cesty a parkovišť 

 SO 03 - parkovací stání 

 SO 04 - plocha pro umístění nádob na komunální odpad 

 SO 05 - okapový chodník 

 SO 06 - plynovodní přípojka 

 SO 07 - elektrická přípojka 

SO 08 - přípojka splaškové kanalizace 



SO 09 - přípojka vodovodu 

SO 10 - terénní úpravy 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 - požadavky investora 

 - mapový podklad katastrální mapy města Trenčín 

 - platné ČSN, EN, zákony a vyhlášky 

 - mapa zabudovaných inženýrských sítí 

 - výpis z katastru nemovitostí 

            - územně plánovací podklady 

           - konzultace projektové dokumentace s vedoucím bakalářské práce v průběhu 

její rozpracovanosti 

           - technické listy navržených materiálů a konstrukčních prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 23.5.2019 

___________________________ 

vypracoval Monika Havierniková 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

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

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

 Stavební pozemek se nachází na parcela č. 624/19. Pozemek se nachází na 

ulici Armádna v rovinatém terénu, pozemek má celkovou výměru 3137,83 m2. 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území. Jedná se o bytovou výstavbu. 

Pozemek je považován za ornou půdu bez výraznějšího porostu a stromů. Na 

pozemku neexistují žádné stávající objekty. Pozemek se nachází v okolí zástavby 

bytových domů. 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 Řešený pozemek je brán jako orná půda. Projektová dokumentace je 

zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu z územně plánovací 

dokumentací. 

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

užívání území 

 Projektová dokumentace dodržuje obecně požadavky na využití území. O 

výjimku nebylo žádáno. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.  Veškerá 

vyjádření dotčených orgánu budou doložena v dokladové části dokumentace. 

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

hydrogeologický 

 Na pozemku byl proveden geologický průzkum, ze kterého můžeme označit 

základové podmínky za přijatelné. Další průzkumy provedeny nebyli. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Na stavební parcelu č. 624/19 nezasahují žádná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. 



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

 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani v 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 okolní stavby ani pozemky.  Objekt ani 

jeho provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba negativně 

neovlivní ovzduší, pouze při výstavbě objektu může dojít ke zvýšení prašnosti 

v okolí. Činnosti, které by mohli obtěžovat okolí hlukem budou prováděny v denních 

hodinách během pracovních dní. Zhotovitel je povinen během realizace stavby 

neznečisťovat okolné prostředí, v případě znečistění veřejných komunikací je 

potřeba zajistit jejich vyčistění. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován ve smyslu 

zákona o opadech č.185/2006 Sb. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen uvést do 

původního stavy všechny plochy které byli při realizaci stavby použity. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin   

 Projekt bytového domu nemá žádné požadavky na asanace, demolice ani na 

kácení dřevin. Na stavební parcele se nenachází žádné objekty ani žádné stromy. 

V některých částech pozemku se nacházejí keře, které budou odstraněny. 

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

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa         

 K zabrání zemědělských nebo lesních území nedojde. Pozemek je stavební 

parcelou, je vyjmutý ze zemědělského půdního fondu a neplní funkci lesa. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Stavba bude napojena  na stávající dopravní i technickou infrastrukturu. 

Výjezd z pozemku bude na místní komunikaci v ulici Armádna. Šírka komunikace je 

6 metru. Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu (vodovod, 

kanalizace, nízké napětí elektrického proudu, plyn, telekomunikační síť). Napojení 

bude provedeno novými přípojkami na stávající sítě vedoucí v místní komunikaci v 

ulici Armádna.  Elektroměr a hlavní uzávěr plynu (HUP) budou osazeny ve zděných 

pilířích umístěných na hranici pozemku. 

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

 V době zpracování projektové dokumentace neexistují žádné vazby stavby, 

podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

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



 Jedná se o parcelu č. 624/19 k.ú. Kubrá, v celkové výměře 3137,87 m2 určenu 

pro stavbu, a parcelu č. 624/21 k.ú. Kubrá určenu pro přilehlé komunikace. 

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

bezpečnostní/ pásmo 

 Na řešeném pozemku vzniknou ochranní pásma přípojek. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního bytového domu. Tři podlaží jsou 

nadzemní a jedno podlaží je podzemní podlaží. 

b) účel užívání stavby 

 Stavba bude užívána převážně k trvalému pobytu osob. Nachází se zde 5 

bytových jednotek navrhovaných na kapacitu 16 osob. V přízemí se nachází ordinace 

zubaře, zde se uvažovalo s kapacitou 10 návštěvníků. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

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

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby, dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. A požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů budou respektovány a splněny při provádění 

stavby. Veškerá vyjádření dotčených orgánů budou doložena v dokladové části 

dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není požadována. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 



Účel užívání stavby: Stavba pro trvalé bydlení 

Zastavěná plocha: 301,44 m2 

Užitná plocha:  642,72 m2 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet funkčních jednotek: 5 bytů 

 

Vybavení objektu: 

V suterénu objektu se nachází 5 sklepních kójí, skladovací prostory, společenská 

místnost, kočárkárna, sklad bicyklů a technické zázemí objektu. Bytový dům je 

vybaven výtahem. Výtah umožňuje převážení tělesně hendikepovaných osob. V 1. 

NP se nachází zádveří objektu, ordinace zubaře a byt pro imobilních. V 2.NP a 3. NP 

se nacházejí byty 

 

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.  

 Stavba spadá do třídy energetické náročnosti ….  

Vytápění bude řešeno pomocí plynového kotlu tudíž se nepředpokládají žádné 

odpady z vytápění. 

 

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

 Zahájení stavby: ---- 

            Ukončení stavby: ----B 

1. etapa – přípravná 

Vytyčení stavby, sejmutí ornice, zřízení odběrných míst inženýrských sítí, zpevnění 

ploch, vybudování vjezdu na pozemek, zřízení oplocení staveniště. 

2. etapa – hlavní 

Stavba hrubé stavby, zřízení přípojek inženýrských sítí. 

3. etapa – dokončovací 

Byt 1 113,64  1 1.NP 

Byt 2 100,12  1 2.NP 

Byt 3  116,90  1 2.NP 

Byt 4  100,12  1 3. NP 

Byt 5 116,90  1 3. NP 

PROVOZOVNA 101,30  1 1.NP 



Dokončení stavby, terénní úpravy, zpevněné plochy, tj. parkoviště, chodníky, 

příjezdové komunikace, oplocení, osazení keřů, stromy 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou ------,- Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Trenčín. Jedná se o 

bytový dům o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Výstavou objektu se nenaruší 

okolní zástavba. Okolní zástavbu tvoří bytové domy, které mají obvykle 6 nadzemní 

podlaží. Stavba svým charakterem zapadá do okolní výstavby. 

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

 Půdorysný průmět objektu je obdélníkový. Objekt má 1 podzemní a 3 

nadzemní podlaží. Na všech podlaží se na jižní a východní straně nacházejí balkony. 

Střecha objektu je řešena jako plochá střecha. 

 Svislé nosné konstrukce i vodorovné nosné konstrukce jsou zhotoveny ze 

systémových prvků POROTHERM. Obvodová konstrukce je tvořena keramickými 

tvárnicemi POROTHERM tloušťky 500mm. Fasáda je uvažována bez dodatečného 

zateplení. 

Část objektu vyhrazena pro bydlení má vlastní vstup, který je neprůchodný 

z nebytových prostor. Provozovna zubaře v 1.NP má vlastní separátní vstup. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Jedná se o novostavbu bytového domu určeného pro bydlení s provozovnou. 

V 1NP se nachází ordinace zubaře, které náleží sociální zázemí pro zaměstnance a 

také pro pacienty. 

 



B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 268/2009 SB ve znění změny 20/2012 

Sb. O technických požadavcích na stavby, dalšími právními předpisy a v souladu s 

platnými normami ČSN. 

Objekt je navržen tak, aby umožňoval bezpečné a trvalé užívání stavby. Během užívání 

stavby budou dodržovány všechny příslušné legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Objekt je navržen jako částečně podsklepen čtyřpodlažní zděný bytový dům. 

Stavba má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. Stavba má obdélníkový půdorys zastřešen 

plochou střechou. Konstrukční systém objektu je stěnový kombinovaný. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Základové konstrukce jsou z betonu C16/20. Svislé nosné konstrukce budou 

vyzděny z keramických tvarovek Porotherm 50 EKO+ a Porotherm 24 Profi na maltu 

pro tenké spáry Porotherm. Příčky a předstěny budou vyzděny z keramických tvarovek 

Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 8 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm. Stropní 

konstrukce budou ze systémového řešení Porotherm, budou použity nosníky POT 

v kombinaci s keramickými tvarovky MIAKO. Zastřešení je řešeno plochou střechou, 

spádová vrstva bude čedičové vlny. Výplně otvorů budou dřevěné. Dveře do bytu, 

vchodové dveře pro obytnou část a pro provozovnu budou dřevěné z hliníkovým 

opláštěním. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Navrhovaná stavba a její konstrukce odpovídají požadavkům daných vyhláškou 

268/2009 Sb., o technickým požadavcích na stavby.  

Stavba je navržena tak, aby působící zatížení v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, poškození části stavby v důsledku 

významnějšího přetvoření konstrukce. Stavba při správném provedení splní požadavky 

na mechanickou odolnost, stabilitu a požární bezpečnost. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Objekt bude napojen na existující inženýrské sítě vedené v přilehlé komunikaci. 

Budou provedeny nové přípojky. Při budování nových přípojek je nutné dbát na 

ochranná pásma a je nutné dodržet minimální předepsané vzdálenosti v ČSN 73 6005. 

b) výčet technických a technologických zařízení 



 Jednotlivá technická a technologická zařízení jsou zakresleny a popsány 

v situaci. Jsou také zmíněny v bodě A.2 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Veškeré konstrukce, pro které je to požadováno musí být navrženy v souladu 

s požárně bezpečnostní řešením vypracovaným v samostatné části projektu. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Stavba spadá do třídy energetické náročnosti B 

Podrobnější informace v příloze tepelně technického posouzení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a        

komunální prostředí 

 Budou dodržovány požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Stavba svým provozem nebude mít negativní vliv na okolí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Pozemek se nachází na území se středním rizikem výskytu radonu. Jedna ze 

dvou hydroizolačních vrstev bude navržena proti proniknutí radonu - asfaltový pás 

s hliníkovou vložkou. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

  V okolí stavby se nepředpokládá s významnými seizmickými účinky. 

d) ochrana před hlukem 

 V navrhovaném objektu není instalovaný žádný zdroj hluku nebo vibrací. Útlum 

hluku z vnějšího prostředí je řešen výběrem vhodného obvodového pláště budovy a 

vhodných výplní otvorů. Vzhledem k lokalitě a charakteru okolité zástavby se 

nepředpokládá nadměrné zatížení hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

 Objekt se nenachází v povodňové oblasti. Nejsou potřebná žádná opatření 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Poddolované území se v dané lokalitě nevyskytuje. 

 



B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Objekt je napojen na technickou infrastrukturu vedoucí v ulici Armádní. 

Napojení na existující vedení bude realizováno pomocí jednotlivých přípojek, jejich 

poloha a značení je zakresleno ve výkresu situace. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Vodovodní přípojka DN25, délky 27,14m 

Plynovodní přípojka DN40, délky 23,51m 

Kanalizační přípojka DN150, délky 28,97m 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 Stavební pozemek je ze severní strany obklopen místní komunikací šířky 5 m 

z ostatních světových stran je obklopen účelovými komunikacemi. Příjezd na parkoviště 

je navrhnuto z místni komunikaci. Pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou 

vyhrazeny dvě parkovací místa v části pro nájemce bytů, a další jedno místo v části 

parkoviště do provozovny. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Pozemek je napojen na stávající přilehlou komunikaci je řešeno vlastní 

příjezdovou cestou vybudovanou na řešeném pozemku. 

c) doprava v klidu 

 Parkoviště pro nájemce bytů obsahuje 10 parkovacích míst z toho 2 pro invalidy. 

Pro pacienty provozovny jsou vyhrazeny 4 parkovací místa z toho 1 pro invalidy.  

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pohyb chodců je umožněn po chodníku vedle místní komunikace. Šírka 

chodníku je 2 m. V okolí objektu se nevyskytují cyklistické stezky. 

 

 

 

 

 

 



B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

 Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 

200mm. Dále je potřeba vytyčit přesnou polohu inženýrských sítí a dbát na jejich 

nepoškození. Po dokončení prací bude provedeno vyrovnání terénu dle projektu. 

b) použité vegetační prvky 

 Po dokončení stavby bude okolní terén zatravněn, a v částech nato určených 

budou zasazeny okrasné dřeviny. 

c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou uvažována. 

 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

JEHO OCHRANA 

a) vliv 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 v kapitole 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. 

 Objekt nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku a v jeho 

blízkosti se nenachází žádné chráněné stromy, památky apod. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 V okolí stavby se nenachází žádné lokality ani oblasti pod ochranou Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

 Posouzení vlivu na životní prostředí není potřeba. 

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 

 Tento druh povolení není požadován. 

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

podle jiných právních předpisů 

 Není navrženo žádné ochranní nebo bezpečnostní pásmo. 



B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Při výstavbě objektu bude v rámci ochrany obyvatelstva stavební pozemek oplocen, 

výška oplocení musí být minimálně 1,8 metru. 

Při návrhu a realizaci stavby byly dodrženy náležitosti Vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, O technických požadavcích na stavby. 

Objekt splňuje základné požadavky pro plnění ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Při výstavbě bude potřeba zabezpečit dočasnou dodávku vody a elektrické 

energie. Tyto rozvody budou napojeny z vyhotovených přípojek v severovýchodní části 

pozemku. 

b) odvodnění staveniště 

 Na staveništi se nachází propustná zemina. Dešťová voda bude ze staveniště 

odváděna gravitačně, vsakováním.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na staveniště bude probíhat po existující veřejné komunikaci. Doprava 

stavebních materiálů bude probíhat pomocí běžných nákladních automobilů jejichž 

celkové rozměry a hmotnost nepřekračují limitní hodnoty dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. 

V případě znečistění veřejné komunikace je potřebné zajistit její vyčistění. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Při stavbě budou využívány pouze pozemky ve vlastnictví stavebníka. Stavba 

musí být prováděna tak aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a aby 

byli případné negativní vlivy při stavbě (hlučnost, znečistění) omezeny. 

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

 Staveniště bude oploceno po celém obvodu pozemku z důvodu ochrany 

pozemku vůči nepovolaným osobám. Výška plotu je 1,8 metru. Staveniště bude 

označeno výstražnou cedulí  ,, Zákaz vstupu nepovolaných osob‘‘. Na pozemku se 

nacházejí křoviny, které budou odstraněny. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Staveniště bude trvale vymezeno oplocením na hranicích pozemků. Další 

dočasné záběry jiných pozemků nejsou požadovány. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Rampy pro bezbariérové užití před vstupem do objektu budou opatřeny 

zábradlím výšky 900 mm. 



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

likvidace 

 Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2006 Sb., o odpadech a 

vyhláškou č. 93/2016 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů. Odpad bude tříděn přímo na 

staveništi a průběžně odvážen a likvidován. 

 

Název odpadu                                Katalogové číslo                                způsob likvidace                      

Beton                                                 17 01 01                                                  skládka 

Cihly                                                  17 01 02                                                  skládka 

Keramické výrobky                           17 01 03                                                  skládka 

Dřevo                                                 17 02 01                                                  skládka 

Sklo                                                    17 02 02                                                  skládka 

Plasty                                                  17 02 03                                                  skládka 

Železo a ocel                                      17 04 05                                               sběrný dvůr 

Kabely neuvedené v 17 04 10            17 04 11                                                  skládka 

Zemina                                               17 05 04                                                   skládka 

Izolace                                                17 06 04                                                  skládka 

Směsný stavební odpad                      17 09 04                                                  skládka 

Barvy, lepidla                                     20 01 27                                                  skládka 

Směšný komunální odpad   20 03 01                                                  skládka  

 

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

 Sejmutí ornice proběhne pouze na části pozemku v tloušťce 200 mm. Ornice 

bude uskladněna na stavební parcele č.  624/19,  v jižní  části  parcely nebo  odvezena 

na skládku zeminy. Výška skládky na staveništi nesmí být větší než 1,5 metru. Zemina 

musí být kypřena, aby nedošlo k jejímu poškození. Vytěžená zemina bude využita 

k terénním úpravám.  

 

 

 

 

 



j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při provádění stavby musí být dbáno na ochranu životního prostředí. Zhotovitel 

je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejich hlučnost by 

neměla překračovat hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Firmy budou 

v průběhu realizaci stavby používat mobilní chemické WC. Dopravní prostředky budou 

při odjezdu očištěny, aby se snížila míra znečistění komunikací. Skladovaný prašný 

materiál bude řádně zakryt, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Práce budou vykonávány v souladu s normami a vyhlášky: 

 - Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 a jeho další změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

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

 zdraví při pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

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

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 - Nařízením vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

 a pracovní prostředí 

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

 bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení a nářadí 

 Všichni pracovníci budou při jednotlivých pracích proškoleni, vybaveni 

potřebnými ochrannými pomůcky a seznámeni s pravidly BOZP. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívaní. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

o) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba 

nebude prováděna za provozu, ale za standardních podmínek. Při stavebních pracích 

budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce BOZP a další právní předpisy 

týkající se provádění staveb. 

 



B.9 VODOHOSPODÁŘSKE ŘEŠENÍ 

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektu. Srážkové vody ze 

zpevněných ploch, budou pomoci příčného a podélného sklonu svedeny do přilehlého 

zeleného pásu a do nově uložených obrubníkových vpusti, které budou napojeny na 

stávající systém dešťové kanalizace. 
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_____________________________ 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1 Architektonické řešení 

 Navržený objekt je samostatně stojící, podsklepený. Půdorys objektu je 

pravidelný. Objekt má obdélníkový půdorys. Objekt má 3 nadzemní podlaží a 1 

podzemní podlaží. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. 

V objektu se nachází 5 bytových jednotek, z toho 2 jsou 4+KK, další 2 jsou 3+KK a 

jeden byt je 2+KK. 

Půdorysné rozměry objektu jsou 22,750x13,250 m. výška stavby od upraveného terénu 

je 9,750 m.  

 

D.1.1.2 Výtvarní řešení 

 Fasáda bude omítnuta minerální škrábanou omítkou v světlejším odstínu, pro 

vytvoření kontrastu s tmavě hnědými výplněmi otvorů. Konkrétní barevní řešení bude 

konzultováno s investorem. Zábradlí na balkónech a při vstupech bude řešeno jako 

hliníkové.    

 
D.1.1.3 Materiálové a konstrukční řešení 

 Zemní práce 

 Před započetím stavebních prací bude na pozemku sejmuta ornice v tloušťky 200 mm. 

Ornice bude uložena na pozemku stavby, maximální výška deponie je 1,5m. dále 

boudou prováděny výkopové práce pro následné provádění základových konstrukcí. 

Vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy, přebytečná zemina bude odvezena na 

rekultivační skládku města Trenčín. 

Základové konstrukce 

 Založení objektu je pomocí základové desky a pasů, které budou vyhotoveny z betonu 

C16/20. Hydroizolace bude řešena ve dvou vrstvách, z toho jeden asfaltový pás bude 

s hliníkovou nosnou vložkou proti radonu. 

            Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém je uvažován jako stěnový kombinovaný. Svislé nosné konstrukce v 1.SP 

jsou navrženy ze ztraceného bednění tloušťky 400 mm. Rozměr zdícího prvku je 

400/500/249 mm. ztracené bednění bude odizolováno pomocí dvou vrstev, z toho jedna 

vrstva bude asfaltový pás s hliníkovou nosnou vložnou proti radou izolace a 

tepelněizolačních desek z XPS.  

Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích 1-3. NP budou vyzděny z broušených 

cihelných bloku zděných na tenkovrstvou maltu. Obvodové nosné zdivo je navrženo 

z keramických tvarovek Porotherm 500 EKO+. Pro vnitřní svislé nosné konstrukce 

budou použity keramické tvarovky Porotherm 24 Profi.  

               Svislé nenosné konstrukce  

 



Svislé nenosné konstrukce jsou v objektu navrženy z cihelných akustických broušených 

bloku, zděných na tenkovrstvou maltu. Na příčky a předstěny budou použité keramické 

tvarovky Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 8 Profi. Všechny keramické tvarovky budou 

zděny na maltu pro tenkovrstvé zdění Porotherm Profi. 

 

             Vodorovné nosné konstrukce  

 

Vodorovné nosné konstrukce budou vyhotoveny ze systémového řešení Porotherm. Pro 

provedení budou použity nosníky Porotherm POT v délkách 

6250,5250,4250,5000,2750,3000 a 4000 mm. Na nosníky se osadí vložky MIAKO 62,5 

a 50. Strop se zmonolitní dobetonávkou a vyztužením dle pokynů výrobce. Stropní 

konstrukce bude mít celkovou tloušťku 250mm. 

            Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá. Spádová vrstva bude 

vytvořena pomocí čedičové desky s tloušťkou 50-190mm. Zateplení bude pomocí 

izolačních čedičových desek tloušťky 140 mm. Hydroizolace je tvořena asfaltovým 

pasem Glastek 40Mineral Special. Separační vrstvu tvoří fólie PVC-P, která je přitížena 

kačírkem. 

           Překlady 

Překlady jsou uvažovány z překladů Porotherm KP 14,5 a KP 7. 

 Schodiště  

Schodiště je v budově navrženo jako monolitické na podestách a mezipodestách budou 

využity systémové stropní nosníky POT a vložky MIAKO Potorherm. 

 Výplně otvorů  

Výplně okenních otvorů budou dřevěné s izolačním trojsklem. Vchodové dveře budou 

řešeny jako dřevěné s hliníkovým opláštěním. Vnitřní dveře budou dřevěné osazené do 

obložkových zárubní. Dveře v suterénu budou dřevěné osazené do ocelových zárubní.  

 Komínové konstrukce 

Pro odvod spalin je navrženo komínové těleso s jedním průduchem. 

 Omítky 

Vnitřní omítky budou z jednovrstvé omítky Weber.mur 644 opatřeny nátěrem 

Weber.deco mal. 

 Vnější omítky budou dvouvrstvé spodní vrstva bude provedena z jádrové omítky 

Weber.dur 130 a vrchní vrstva bude provedena z minerální škrábané omítky Weber.top 

204. 

 

 

 



D.1.1.4 Dispoziční a provozní řešení 

 Objekt má dva samostatní vstupy. Provozovna zubaře má vlastní vstup ze 

severovýchodní strany a bytová část objektu má svůj vlastní vstup ze severní strany. 

 V provozu zubaře se po vstupu do objektu nacházíme v čekárně pro pacienty. Z 

čekárny můžeme vstoupit do WC pro imobilní, ženy a mužů. Dále z čekárny se můžeme 

dostat do sesterny, která je propojena s ordinací. Z ordinace pak vede vstup do zázemí 

pro zaměstnance, kde se nachází šatna, kuchyň a WC pro zaměstnance. 

 Vstupem do bytové části se dostaneme do zádveří a následně do chodby která je 

propojená se schodištěm. Schodištěm se můžeme dostat do suterénu, ve kterém se 

nachází sklepní kóje pro každý z bytů, technická místnost a společenská místnost, 

kočárkáren, sklad bicyklů a úklidová místnost. Po schodišti se také můžeme dostat do 

jednotlivých bytových jednotek nachází se zde dva druhy bytových jednotek. Jednotlivé 

bytové jednotky mají předsíň, koupelnu, ložnici, pokoj, kuchyň spojenou s obývacím 

pokojem, spíž a samostatné WC. Větší bytová jednotka je obohacena o další pokoj a 

pracovnu. 

 D.1.1.5 Bezbariérové užívání stavby. 

 Do stavby je navržen vstup umožňující bezbariérový přístup osob. Provozovna i 

vstup do bytové části jsou přístupné bezbariérovými rampami. V bytové části se nachází 

výtah, ze kterého je přístup do všech podlaží. Návrh objektu je v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

D.1.1.6 Stavebně technické řešení. 

 Všechny inženýrské sítě budou napojeny na stávající vedení pod místní 

komunikací. Při návrhu budou dodrženy všechny limitní hodnoty vzájemné vzdálenosti 

vedení při souběžném vedení tras nebo křížení tras. Polohy jednotlivých vedení jsou 

zakresleny v situaci. 

D.1.1.7 Stavební fyzika. 

 Řeší samostatní část projektové dokumentace. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.1 Konstrukční systém 

 Nosný systém je uvažován jako stěnový kombinovaný. Svislé nosné konstrukce 

obvodové budou v suterénu vyhotoveny ze ztraceného bednění tloušťky 400mm, 

v dalších podlažích bude navazovat zdivo POROTHERM EKO+ 500mm. Stropní 

konstrukce budou provedeny ze systémového řešení POROTHERM nosníky POT + 

vložky MIAKO, střecha je řešena jako jednoplášťová. 



D.1.2.2 Materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Zemní práce 

 Před započetím stavebních prací bude na pozemku sejmuta ornice v tloušťky 200 mm. 

Ornice bude uložena na pozemku stavby, maximální výška deponie je 1,5m. dále 

boudou prováděny výkopové práce pro následné provádění základových konstrukcí. 

Vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy, přebytečná zemina bude odvezena na 

rekultivační skládku města Trenčín. 

Základové konstrukce 

 Založení objektu je pomocí základové desky a pasů, které budou vyhotoveny z betonu 

C16/20. Hydroizolace bude řešena ve dvou vrstvách, z toho jeden asfaltový pás bude 

s hliníkovou nosnou vložkou proti radonu. 

            Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém je uvažován jako stěnový kombinovaný. Svislé nosné konstrukce v 1.SP 

jsou navrženy ze ztraceného bednění tloušťky 400 mm. Rozměr zdícího prvku je 

400/500/249 mm. ztracené bednění bude odizolováno pomocí dvou vrstev, z toho jedna 

vrstva bude asfaltový pás s hliníkovou nosnou vložnou proti radou izolace a 

tepelněizolačních desek z XPS.  

Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích 1-3. NP budou vyzděny z broušených 

cihelných bloku zděných na tenkovrstvou maltu. Obvodové nosné zdivo je navrženo 

z keramických tvarovek Porotherm 500 EKO+. Pro vnitřní svislé nosné konstrukce 

budou použity keramické tvarovky Porotherm 24 Profi.  

 

               Svislé nenosné konstrukce  

 

Svislé nenosné konstrukce jsou v objektu navrženy z cihelných akustických broušených 

bloku, zděných na tenkovrstvou maltu. Na příčky a předstěny budou použité keramické 

tvarovky Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 8 Profi. Všechny keramické tvarovky budou 

zděny na maltu pro tenkovrstvé zdění Porotherm Profi. 

 

             Vodorovné nosné konstrukce  

 

Vodorovné nosné konstrukce budou vyhotoveny ze systémového řešení Porotherm. Pro 

provedení budou použity nosníky Porotherm POT v délkách 

6250,5250,4250,5000,2750,3000 a 4000 mm. Na nosníky se osadí vložky MIAKO 62,5 

a 50. Strop se zmonolitní dobetonávkou a vyztužením dle pokynů výrobce. Stropní 

konstrukce bude mít celkovou tloušťku 250mm. 

            Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá. Spádová vrstva bude 

vytvořena pomocí čedičové desky s tloušťkou 50-190mm. Zateplení bude pomocí 

izolačních čedičových desek tloušťky 140 mm. Hydroizolace je tvořena asfaltovým 



pasem Glastek 40Mineral Special. Separační vrstvu tvoří fólie PVC-P, která je přitížena 

kačírkem. 

           Překlady 

Překlady jsou uvažovány z překladů Porotherm KP 14,5 a KP 7. 

 Schodiště  

Schodiště je v budově navrženo jako monolitické na podestách a mezipodestách budou 

využity systémové stropní nosníky POT a vložky MIAKO Potorherm. 

 Výplně otvorů  

Výplně okenních otvorů budou dřevěné s izolačním trojsklem. Vchodové dveře budou 

řešeny jako dřevěné s hliníkovým opláštěním. Vnitřní dveře budou dřevěné osazené do 

obložkových zárubní. Dveře v suterénu budou dřevěné osazené do ocelových zárubní.  

 Komínové konstrukce 

Pro odvod spalin je navrženo komínové těleso s jedním průduchem. 

 Omítky 

Vnitřní omítky budou z jednovrstvé omítky Weber.mur 644 opatřeny nátěrem 

Weber.deco mal. 

 Vnější omítky budou dvouvrstvé spodní vrstva bude provedena z jádrové omítky 

Weber.dur 130 a vrchní vrstva bude provedena z minerální škrábané omítky Weber.top 

204. 

 

D.1.2.3 Hodnoty zatížení 

Užitné zatížení                                    2,50 kN/m2  

Zatížení sněhem                                  1,50 kN/m2  

Součinitel pro nahodilé zatížení          1,50  

Součinitel pro stálé zatížení                1,50  

 

D.1.2.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů. 

 Na objektu se nenachází žádné speciální nebo neobvyklé konstrukce nebo 

technologické postupy. 

 

 

 



D.1.2.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohlo ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, nebo sousedních staveb. 

 Všechny stavební práce a použité stavební technologie by měli být realizovány 

dle platných realizačních předpisů. Práce které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní nebo 

sousední konstrukce se nevyskytují. 

 

D.1.2.6 Zásady pro realizaci bouracích prací a zpevňování konstrukcí. 

 Žádné takové práce nebudou realizovány. 

 

D.1.2.7 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných   

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Kromě povinných kontrol a měření stanovených příslušnými technologickými 

předpisy nejsou stanovené žádné další kontroly. 

 

D.1.2.7 Navržené materiály 

 Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti a musí být s nimi 

manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem. Montáž musí 

být v souladu s montážními návody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 23.5.2019 

_____________________________ 

vypracovala Monika Havierniková 



Závěr: 

 Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace po provádění 

novostavby Malého bytového domu v Trenčíne, jedná se o podsklepený objekt se třemi 

nadzemními podlažími, zastřešen jednoplášťovou střechou. 

 Práce řeší umístění objektu na skutečné parcele s napojením na stávající 

inženýrské sítě. Dispoziční a funkční umístění objektu na parcele a jeho orientace 

k světovým stranám. Řešení vnitřní dispozice vzhledem na orientaci objektu na 

pozemku.  

Cílem bylo navrhnout bytový dům pro nadstandartní bydlení menších  i 

vícečlenných rodin, také bylo bráno v potaz vhodné využití nebytových prostor, a 

správný návrh bytu pro imobilního.  

 Objekt po architektonické stránce zapadá mezi okolní zástavbu. A respektuje 

jestvující okolní zástavbu a regulativá daného území. 

 Bakalářská práce byla zpracována v souladu se zadáním a příslušných právních 

norem, vyhlášek a předpisů. 
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Seznam použitých zkratek: 

NP nadzemní podlaží 

SV světlá výška 

KV konstrukční výška 

UT upravený terén 

PT původní terén 

ZP zpevněná plocha 

TP zatravněná plocha 

SO stavební objekt 

B.p.v. Baltský výškový systém – po vyrovnání 

VŠ vodoměrná šachta 

RŠ revizní šachta 

IŠ instalační šachta 

HUP hlavní uzávěr plynu 

NTL nízkotlaký plynovodní řád 

VN vysoké napětí 

NN nízké napětí 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyrén 

TI tepelná izolace 

PE polyethylen 

PVC polyvinylchlorid 

DN diameter nominal (jmenovitý průměr) 

Ø průměr 

Rdt. tabulková výpočtová únosnosti 

p. č. parcelní číslo 

KN katastr nemovitostí 

k.ú. katastrální území 

TUV teplá užitková voda 

ČSN česká technická norma 

ČSN EN převzatá evropská norma 

SBS styren-butadien-styren (syntetický kaučuk) 

ETICS vnější zateplovací 

PD projektová dokumentace 



PHP požární hasící přístroj 

PBŘS požární bezpečnostní řešení stavby 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

ÚC úniková cesta 

NÚC nechráněná úniková cesta 

CHÚC chráněná úniková cesta 

PÚ požární úsek 

R únosnost a stabilita 

E celistvost 

I teplota na neohřívané straně 

W hustota tepelného toku 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

p požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek [kg/m2] 

a součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska charakteru hořlavých 

látek 

b součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska stavebních podmínek 

c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření 

pn nahodilé požární zatížení [kg/m2] 

ps stálé požární zatížení [kg/m2] 

E počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

s součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

Spo celková požárně otevřená plocha [m2] 

l délka obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m] 

hu výška obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m] 

po procento požárně otevřených ploch [%] 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

d odstupová vzdálenost [m] 

θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

ϕe relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období [%] 

θgr teplota zeminy pod podlahou v zimním období [°C] 

θi teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

Δθai teplotní přirážka [°C] 



θai návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

ϕi relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

Δϕai vlhkostní přirážka [%] 

ϕai návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

di tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

λ součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

Rsi tepelný odpor na vnitřní straně povrchu konstrukce [m2K/W] 

Rse tepelný odpor na vnější straně povrchu konstrukce [m2K/W] 

Ag celková plocha zasklení [m2] 

Af celková plocha rámu [m2] 

U součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

UN,20 požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 

Urec,20 doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Ug Součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2K] 

Uf Součinitel prostupu tepla rámem [W/m2K] 

Uw součinitel prostupu tepla výplní v obvodové konstrukci [W/m2K] 

lg viditelný obvod zasklení [m] 

ψg lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými 

vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/mK] 

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

ψ lineární činitel prostupu tepla [W/mK] 

χ bodový činitel prostupu tepla [W/K] 

Mc zkondenzovaná vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2a] 

θai,max nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

Δθv pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 

A plocha [m2] 

V objem [m3] 

R'w vážená stavební neprůzvučnost 

L'n,w hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

Dmin minimální hodnota činitele denní osvětlenosti [%] 
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