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Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby bytového domu. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený bytový dům, ve 

kterém je 12 bytových jednotek. Konstrukční systém objektu je stěnový příčný 

z keramických tvarovek s výjimkou obvodového suterénního zdiva, které je vyzděno 

z betonových tvarovek ztraceného bednění. Stropní konstrukce je tvořena 

z keramobetonových stropních POT nosníků a keramických vložek MIAKO. Konstrukce 

střechy je řešena jako jednoplášťová plochá. Celý objekt je zateplený certifikovaným 

kontaktním zateplovacím systémem. Vstup do objektu je ze severu. Na pozemku je řešeno 

parkování pro 16 aut. 

 

 

 

bakalářská práce, bytový dům, projektová dokumentace, zděná konstrukce, stěnový 

konstrukční systém, keramické zdivo Porotherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The subject of the bachelor’s thesis is elaboration of design documentation for 

execution of an apartment building. It is a building with four above-ground floors with 

partial basement including twelve dwelling units. The structural system is wall transverse 

system made of clay blocks, except of perimeter basement walls, which are lined with 

concrete fittings (lost formwork). The ceiling structure is made of ceramic concrete ceiling 

beams POT and MIAKO inserts. The roof structure is designed as a warm flat roof. The 

whole object is insulated with a certified thermal insulation system. The entrance to 

building is from the north. On the plot there is parking for sixteen cars. 

 

 

 

 

 bachelor’s thesis, apartment building, project documentation, masonry structure, 

wall structural system, clay masonry Porothem. 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby pro objekt pro bydlení.  

 

 Jedná se o čtyřpatrový, podsklepený bytový dům s dvanácti bytovými 

jednotkami. Příjezdová komunikace pro celý objekt se nachází na severní straně 

vzhledem od vstupu do objektu. Na západní straně od objektu je řešena zpevněná 

plocha pro 16 parkovacích stání. Hlavní vchod do objektu je řešen ze severní strany na 

podlaží prvního nadzemního podlaží kde se nachází také společné technické a domovní 

vybavení objektu. Společnou domovní komunikaci v bytovém domě tvoří schodiště. 

Byty se nachází ve všech nadzemních podlažích v počtu třech bytových jednotek na 

jedno podlaží. Jedná se o byty se třemi obytnými místnostmi, s výjimkou prvního 

nadzemního podlaží, které je z důvodu umístění domovního vybavení řešený jinak, než 

ostatní podlaží a je zde jedna bytová jednotka navržená jako garsoniéra. Podzemní 

podlaží je řešeno pro domovní vybavení, resp. skladovací kóje pro jednotlivé byty a 

sklad pro celkovou údržbu domu. 

 

Práce je členěna na hlavní textovou část, jejímž obsahem je průvodní, souhrnná 

technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. V přílohách práce se nachází přípravné a studijní 

práce a také textová a grafická část projektové dokumentace pro provádění stavby.



11 

 

 



12 

 

 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:     Bytový dům 

Místo stavby:     Olomouc, kat. území Povel 

      parc. č. 88/3, 98/1 

 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název firmy:     RHB s.r.o. 

IČO      62412894 

Adresa sídla:     Budovatelská 22, 750 02 Přerov 

Jednatel:     Daniel Hoferek 

Schránka:     a89p3ou 

 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno:      Radomír Hoferek 

Adresa:     Kabelíkova 2587/21 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Seznam vstupních podkladu: 

investiční záměr stavebníka, osobní průzkum a fotodokumentace, územní plán, 

katastrální mapy, geometrický plán, výškopisná a polohová měření, podklady správců 

technické a dopravní infrastruktury, platná znění legislativ, platné normy, vyhlášky 

nařízení vlády a předpisy. 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v olomouckém kraji, ve okrajové městské časti 

města Olomouc, plocha pozemků je dle územního plánu města náleží do ploch 

smíšených obytných. Jedná se o zastavitelné území. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

Dotčené pozemky parc. č. 88/3 a parc. č. 98/1 jsou vedeny pod 

zemědělským půdním fondem. Dojde jejich odejmutí ze zemědělského půdního 

fondu a nadále budou vedeny jako pozemky pro individuální výstavbu. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Oblast se nenachází v území se zvláštními odtokovými poměry. Podloží 

objektu je nasákavé a dešťová voda bude vsakována na určeném místě pozemku. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 

souhlas 

Území je územním plánem vedeno jako plocha smíšená obytná pro 

individuální výstavbu. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí 

s povolením stavby. 

Území je územním plánem vedeno jako plocha smíšená obytná pro 

individuální výstavbu. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Všechny obecné požadavky na využití území byly dodrženy. 

 

g) údaje o dodržení obecných požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů a orgánů veřejné technické 

infrastruktury byly dodřeny včetně právních předpisů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Území není dotčeno výjimkami ani úlevových řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Na území obou pozemků nejsou žádné související a podmiňující 

investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby. 

Výčet z katastru nemovitostí: 

Dotčené pozemky pozemku parc. č. 88/3 

Povel; p. č. 495/3 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 

Olomouc 

Slavonín, p. č. 702/1 Janková Libuše, Slavonínská 165/75, Slavonín, 78301 

Olomouc 

Slavonín, p. č. 703 Janková Libuše, Slavonínská, Slavonín, 78301, Olomouc 

Slavonín, p. č. 705/3 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 

Olomouc 

Slavonín, p. č. 796/4 Kubelka Martin, Fischerova 706/10, Nové sady, 77900 

Olomouc 

Slavonín, p. č. 796/5 SJM Kubelka Vladimír a Kubelková Marta, Synkova 

513/11, Lazce, 77900 Olomouc 

Slavonín, p. č. 796/6 SJM Kubelka Vladimír a Kubelková Marta, Synkova 

513/11, Lazce, 77900 Olomouc 

Slavonín, p. č. 1167 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 

Olomouc 

 



15 

 

 

Dotčené pozemky pozemku parc. č. 98/1 

Povel, p. č. 93/1 Marzio, s.r.o., U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 

Povel, p. č. 98/7 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 

Olomouc 

Povel, p. č. 482/2 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 

Olomouc 

Povel, p. č. 495/3 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 

Olomouc 

Slavonín, p. č. 796/6 SJM Kubelka Vladimír a Kubelková Marta, Synkova 

513/11, Lazce, 77900 Olomouc 

Slavonín, p. č. 1166 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 

Olomouc 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

nová stavba. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude dle účelu užívání určena k trvalému bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

trvalá stavba. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o stavbu podmiňující se jinými zvláštními předpisy, nejedná 

se o stavbu památkově chráněnou. 

 

 

 

 



16 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Veškeré technické požadavky na stavbu jsou dodrženy. Vstup stavby je 

řešen jako bezbariérový, pro pohyb vertikální je pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace řešen výtah umístěný ve schodišťovém prostoru. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů a požadavky právních předpisů jsou 

splněny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba není dotčena výjimkami ani úlevovým řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

 Zastavěná plocha:    424,2 m
2
 

 Obestavěný prostor:    6944 m
3
 

 Užitná plocha:     2829,3 m
2
 

 Počet bytových jednotek:   12 

 Celkový počet uživatelů:   23 

 

Velikosti jednotlivých bytů a příslušenství:  

   

1.S: Sklepní kóje:    47,55 m
2
 

 Sušárna a sklad pro údržbu domu 24,9 m
2
 

1.NP: Byt 1     78,96 m
2
 

 Byt 2     84,40 m
2
 

 Byt 3     49,17 m
2
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2.NP Byt 4     96,48 m
2
 

 Byt 5     93,54 m
2
 

 Byt 6     131,13 m
2 

3.NP Byt 7     96,48 m
2
 

 Byt 8     93,54 m
2
 

 Byt 9     131,13 m
2
 

4.NP Byt 10     96,48 m
2
 

 Byt 11     93,54 m
2
 

 Byt 12     131,13 m
2
 

 

i) základní bilance stavby 

Třída energetické náročnosti budovy: B-ÚSPORNÁ 

Splašková voda bude odváděna do jednotné veřejné kanalizace. Dešťová voda 

bude vsakována na pozemku vsakovací jímkou. Na pozemku bude zřízená zpevněná 

plocha pro ukládání směsného komunálního odpadu. 

  

j) základní předpoklady výstavby 

 Zahájení stavby:    04/2020 

 Předpokládané dokončení výstavby:  11/2021 

Etapy výstavby viz harmonogram prací (neřešeno v rámci bakalářské 

práce) 

 

k) orientační náklady stavby 

 Orientační náklady na stavbu činí 45 000 000 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna: SO 01 Bytový dům 

   SO 02 Plocha pro uložení komunálního odpadu 

   SO 03 Plocha parkovacích stání 

   SO 04 Přípojka vodovodu 

   SO 05 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

   SO 06 Přípojka vedení nízkého napětí 
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   SO 07 Přípojka splaškového potrubí 

   SO 08 Přípojka dešťového potrubí 

   SO 09 Zpevněna plocha komunikace 

 

Průvodní zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. dle přílohy č. 6 – Rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby. 

 

V Brně, květen 2019             ……………………… 

        Radomír Hoferek 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na katastrálním území -  Povel. Jedná se o téměř 

rovinný pozemek. Tvar pozemku je pětiúhelník se silniční komunikací od 

severní části pozemku. Inženýrské sítě vedou podél hlavní komunikace a jsou 

dobře dostupné. Z levé části probíhá výstavba nových bytových domů. Na 

pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy ani jiné překážky. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Na pozemku byl proveden geologický průzkum, závěr: F1 fluviální hlína 

štěrkovitá, konzistence pevná. Rdt = 0,25 MPa. Hydrogeologický průzkum nebyl 

třeba, okolní podmínky jsou známé a hladina podzemní vody je v dostatečné 

hloubce. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Pozemek není dotčen žádným ochranným či bezpečnostním pásmem. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

odtokové poměry v území. 

 Stavba je v dostatečném odstupu od okolní zástavby, nemá na ní žádný 

negativní vliv. Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nenachází žádný porost, keře, či stromy ke kácení. Na 

pozemku není žádný objekt k demolici. 

 



21 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Na pozemku nejsou žádné limity záborů. Pozemek se nenachází v na 

území lesa ani v jeho okolí. 

 

h) územně technické podmínky (zejména napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Napojení stávající dopravní infrastruktury na pozemek je řešeno 

nájezdem od parkovacího stání. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 Stavba není podmíněna žádnými dalšími nebo souvisejícími investicemi. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu pro trvalé bydlení – bytový dům. Bytový dům je 

čtyřpodlažní, podsklepený. Nachází se zde 12 bytových jednotek. V prvním 

nadzemním podlaží je umístěno domovní vybavení (kočárkárna, kolárna, 

technická místnost a úklidová místnost s výlevkou). V podzemním podlaží se 

nachází sklepní koje pro jednotlivé byty a sklad pro údržbu domu. Vertikální 

komunikace je řešena dvouramenným schodištěm, ve kterém je mezi rameny 

zabudovaný výtah. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Výstavba objektu je schválena územním plánem. Území je určeno pro 

výstavbu staveb pro bydlení. Výstavba objektu nijak neovlivní urbanistické 

poměry okolní zástavby. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení. 

Nový objekt bude obdélníkového půdorysu. Jedná se o zděný stěnový 

příčný systém. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou 

z keramických tvarovek. V podzemní části je obvodové nosné zdivo 

z betonových prolévaných tvarovek tvořících ztracené bednění. Podsklepení 

objektu je pouze částečné. Stavba je založena na betonových základových 

pasech. Vodorovné nosně stropní konstrukce jsou skládané z keramobetonových 

nosníků a výplň tvoří keramické vložky. Schodiště že železobetonové 

monolitické. Střešní konstrukce řešena jako jednoplášťová plochá. Celý objekt je 

izolovaný kontaktním zateplovacím systémem. Okna jsou dřevohliníkové 

v barvě ořechu. Vstupní dveře hliníkové v barvě černé – elox. Fasáda je v barvě 

v odstínu světle a tmavě zelené. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení stavby, technologie výroby 

Hlavní vchod do objektu je řešen ze severní strany na podlaží prvního 

nadzemního podlaží kde se nachází také společné technické a domovní vybavení 

objektu. Společnou domovní komunikaci v bytovém domě tvoří schodiště. Byty 

se nachází ve všech nadzemních podlažích v počtu třech bytových jednotek na 

jedno podlaží. Jedná se o byty se třemi obytnými místnostmi, s výjimkou 

prvního nadzemního podlaží, které je z důvodu umístění domovního vybavení 

řešený jinak, než ostatní podlaží a je zde jedna bytová jednotka navržená jako 

garsoniéra. Podzemní podlaží je řešeno pro domovní vybavení, resp. skladovací 

kóje pro jednotlivé byty a sklad pro celkovou údržbu domu. Plochy jednotlivých 

bytů jsou vypsány v průvodní zprávě odst. A4 čl. h. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. Vertikální komunikaci 

zajišťuje výtah, umístěný ve schodišťovém prostoru. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Projektová dokumentace je navržena na základě technických požadavků 

na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

odkazující na příslušné předpisy o dodržování bezpečnosti při užívání stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) b) Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je navržen dle klasických stavebních postupů, jedná se o příčný 

stěnový systém. Obvodové nosné svislé konstrukce v podzemním podlaží jsou 

z betonových prolévaných tvárnic tl. 300 mm tvořící ztracené bednění. 

V nadzemních podlažích obvodové nosné svislé konstrukce z keramických 

tvarovek tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z keramických AKU 

tvarovek tl. 300 mm. Příčkové nenosné zdivo je tvořeno z keramických tvarovek 

tl. 115 mm. Objekt je po vnějším obvodě zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem, přičemž tepelnou izolaci tvoří fasádní polystyren tl. 200 mm. 

Podzemní podlaží nevytápěné je od nadzemního podlaží izolováno u stropu 

v podzemním podlaží deskami z minerální vlny tl. 100 mm. Základové 

konstrukce jsou řešeny jako monolitické základové pasy z beton C20/25. Střešní 

konstrukce řešena jako jednoplášťová plochá. Stropní konstrukce je skládaná 

z keramobetonových nosníků a keramických vložek ve všech podlažích. 

Schodiště dvouramenné železobetonové monolitické. Podlahy jsou všude řešené 

jako třívrstvé plovoucí, nášlapná vrstva se mění dle charakteru místnosti. 

V místnostech studených nebo v mokrém provozu keramická dlažba ( WC, 

koupelny, komory, šatny a ve společném vybavení bytového domu), laminátová 

podlaha pro obývací pokoje, předsíně a koberce v ložnicích. 

 

b) mechanická odolnost a stabilita 

stavebně-technicky se jedná o jednoduchou stavbu, kde nejsou zvýšené 

nároky či rizikovost stability či mechanické odolnosti zvolených materiálů. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) b) technické řešení, výčet technických řešení a technologických zařízení 

V objektu je řešený trakční výtah o nosnosti 630 kg se strojovnou na úrovni 

střešní konstrukce. Stropní konstrukce je zde řešena jako těžká železobetonová.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 

výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 

hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek 

Posouzení z hlediska požární ochrany je řešeno samostatně v příloze 

Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je posuzována na základní tepelně technické požadavky: 

Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 
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 Součinitel prostupu tepla 

 Pokles dotykové teploty 

 Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 

 

b) energetická náročnost stavby 

 Energetickou náročnost budovy dle obálky metody – B-ÚSPORNÁ 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Stavba nezahrnuje využití alternativních zdrojů energie. 

 

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

prostředí. 

V objektu je přímé větrání zajištěno přirozeně okny. Vytápění v objektu 

je řešeno plynovým kondenzačním kotlem v technické místnosti. Proslunění a 

denní osvětlení jednotlivých místností je dostatečné. Před vstupem na pozemek 

je navržena zpevněná plocha pro odklad komunálního odpadu. Objekt 

nevyvozuje žádný negativní vliv na okolní zástavbu. Prašnost v normě. 

 

B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Při geologických průzkumech bylo zjištěno nízké radonové riziko, stavba 

tedy nemusí řešit nezbytná opatření proti radonu.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba nevyžaduje opatření vůči bludným proudům.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Pozemek neleží v seizmické oblasti. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Nejsou vyžadována speciální opatření vzhledem k zvýšené hladině hluku. 
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e) protipovodňová opatření 

 Pozemek neleží v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení veškeré technické infrastruktury je řešeno ze severní strany 

pozemku. Nejsou zde vybudovány žádné přípojky, proto je bude třeba nově 

vybudovat. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nově vybudovaná přípojka plynu bude vedena na pozemek přes hlavní 

uzávěr plynu, umístěny na hranici pozemku a potrubí bude do objektu přivedeno 

do technické místnosti. 

 Vodovodní přípojka bude vybudována a vedena na pozemek přes 

vodoměrnou šachtu umístěnou ve vzdálenosti 4,5m od hranice pozemku. 

Kanalizační přípojka, která bude nově vybudována na pozemek, bude 

procházet přes revizní šachtu 7,3 m od hranice pozemku a povede do objektu 

pod stropem suterénu do jednotlivých stoupaček. Na revizní šachtu bude 

napojena vsakovací nádrž, odkud bude odvádět i dešťovou vodu, které je 

vpustěmi odváděna z ploché střechy. 

 Nově vybudovaná přípojka silového vedení povede přes elektroměrnou 

skříň. Elektroměrná skříň bude umístěna na hranici pozemku ve zděném pilíři. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Přilehlá místní komunikace šíře 7,0 m situována na severní straně 

pozemku bude spojena s komunikací umístěnou na pozemku vedenou 

k parkovacím stáním nájezdem. Bude dodržena rozhledová vzdálenost 

rozhledovým trojúhelníkem. Přilehlá místní komunikace je komunikace II. třídy 

s návrhovou rychlostí 50 km/h. Povrch komunikace – asfalt. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přilehlá místní komunikace šíře 7,0 m situována na severní straně 

pozemku bude spojena s komunikací umístěnou na pozemku vedenou 

k parkovacím stáním nájezdem. Nově vybudovaná komunikace na pozemku je 

šíře 6,0 m. 

 

c) doprava v klidu 

Na parcele je řešeno parkovací stání o 16. parkovacích míst, z toho 2 

parkovací místa řešena pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 v okolí pozemku nejsou žádné pěší či cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Vyrovnání okolního terénu bude provedeno z vytěžené zeminy 

výkopových prací.  Vyrovnávací práce jsou zde v malém rozsahu. 

 

b) vegetační prvky 

Bude provedeno zatravnění pozemku nezpevněných ploch. V místech u 

parkovacího stání a na krajích pozemku bude provedena výsadba nových 

stromů. 
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c) biotechnická opatření 

nejsou třeba žádná biotechnická opatření 

 

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

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

Při výstavbě ani při užívaní stavby nebudou zvýšené emise na ovzduší, 

nedojde ke znečištění podzemní vody. Odpady je budou třídit dle typu a 

nebezpečí a odvážet do sběrných dvorů a skládek odpadu. Před výstavbou bude 

sejmuta ornice o tloušťce 400 mm. Část ornice se využije na kultivaci pozemku, 

část se odveze na skládku orné půdy. V průběhu výstavbu bude zvýšený hluk od 

výstavby, ovšem nepřekročí limity dané právními předpisy. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Území leží v nadnárodním biokoridoru. Stavba nebude mít negativní vliv 

na oblast biokoridoru. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Neřešeno. 

 

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

ochrany podle jejich právních předpisů 

Nejsou řešena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Budova nebude mít nepříznivý vliv na bezpečnost obyvatel. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Doprava rozhodujících hmot bude zajištěna dodavatelem či 

subdodavatelem. 

b) odvodnění staveniště 

Pozemek má jednoduché základové poměry. Nebude třeba odvodňování 

výkopových jam. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přilehlá místní komunikace šíře 7,0 m situována na severní straně 

pozemku bude spojena s komunikací umístěnou na pozemku vedenou 

k parkovacím stáním nájezdem. Nově vybudovaná komunikace na pozemku je 

šíře 6,0 m. K vybudování dojde po výstavbě objektu bytového domu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k nočnímu klidu práce nebudou probíhat v období od 22:00 do 

6:00, o víkendech a o svátcích od 22:00 do 8:00. 

 

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

kácení dřevin 

Staveniště bude po obvodu oplocené, přístup na staveniště budou mít 

pouze pověřené osoby. Výška plotu 1,8 m. Bude zbudovaná provizorní zpevněná 

komunikace pro dopravu na staveništi. Vjezd na pozemek bude zpevněn 

betonovými bloky, aby nedocházelo k protlačení zeminy. 

Na pozemku se nenachází stávající křoviny, stromy či jiný porost a není 

zde umístěn žádný stávající objekt potřebný demolice. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) 

Budou provedeny zábory na pozemku 495/3 a 495/4, jedná se o pozemky 

města Olomouc. Zde budou provedeny zábory z důvodu vybudovaní přípojek 

technická infrastruktury. Další zábor bude proveden na pozemku 495/3 pro 



30 

 

návaznost místní komunikace a komunikace vybudované pro parkovací stání. 

Mezi vlastníkem pozemků bude podepsána smlouva o možnosti vybudování 

záboru pro přípojky technické infrastruktury. 

 

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

jejich likvidace 

 Odpad se bude likvidovat dle zákona o odpadech. Zákon č. 185/2001 Sb. 

Bude se třídit dle rizikovosti a typu odpadu. Spalování odpadu nebude 

prováděno na stavbě a bude se odvážet do sběrných dvorů či skládek dle 

charakteru odpadu. 

 

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

po sejmutí ornice (400 mm) bude část ornice deponovaná na staveništi do 

maximální výšky 2,0 m umístěna na východní straně pozemku. Přebytečná 

zemina se odveze na skládku. Uložená ornice se využije na kultivaci pozemku 

po provedení výstavby objektu. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při výstavbě bude brán zřetel na životní prostředí. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů. 

Při výstavbě bude brán zřetel na zásady bezpečnosti při práci na 

staveništi. Všechny osoby budou proškoleni před provedením práce. 

Koordinátor bude kontrolovat užívání ochranných pomůcek. Při práci ve 

výškách bude zvýšená kontrola bezpečnosti. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba objektu neovlivní okolní zástavbu, tudíž zde nebudou žádné 

speciální bezbariérové úpravy dotčených staveb. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pří budování přípojek technické infrastruktury dojde k omezení provozu 

místní komunikace a sníží se návrhová rychlost místní komunikace z 50 km/h na 

30km/h v ochranném pásmu. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Výstavba nebude vyžadovat speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Zahájení stavby:    4/2020   

Předpokládané dokončení stavby:  11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 

499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. dle přílohy č. 5 – Rozsah a obsah 

projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. 

 

V Brně, květen 2019             ……………………… 

        Radomír Hoferek 
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D Technická zpráva 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  

Jedná se o novostavbu objektu pro trvalé bydlení. 

 

 Zastavěná plocha:    424,2 m
2
 

 Obestavěný prostor:    6944 m
3
 

 Užitná plocha:     2829,3 m
2
 

 Počet bytových jednotek:   12 

 Celkový počet uživatelů:   23 

 

Velikosti jednotlivých bytů a příslušenství:  

   

1.S: Sklepní kóje:    47,55 m
2
 

 Sušárna a sklad pro údržbu domu 24,9 m
2
 

1.NP: Byt 1     78,96 m
2
 

 Byt 2     84,40 m
2
 

 Byt 3     49,17 m
2
 

 Domovní vybavení   45,46 m
2
 

2.NP Byt 4     96,48 m
2
 

 Byt 5     93,54 m
2
 

 Byt 6     131,13 m
2 

3.NP Byt 7     96,48 m
2
 

 Byt 8     93,54 m
2
 

 Byt 9     131,13 m
2
 

4.NP Byt 10     96,48 m
2
 

 Byt 11     93,54 m
2
 

 Byt 12     131,13 m
2
 

 

 



34 

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. Objekt má 12 

obytných jednotek. Hlavní vchod řešen jako bezbariérový je orientován ze 

severní strany na podlaží prvního nadzemního podlaží, kde se nachází také 

společné technické a domovní vybavení objektu. Společnou domovní 

komunikaci v bytovém domě tvoří schodiště a vertikální bezbariérovou 

komunikaci tvoří výtah umístěný ve schodišťovém prostoru. Byty se nachází ve 

všech nadzemních podlažích v počtu třech bytových jednotek na jedno podlaží. 

Jedná se o byty se třemi obytnými místnostmi, s výjimkou prvního nadzemního 

podlaží, které je z důvodu umístění domovního vybavení řešený jinak, než 

ostatní podlaží a je zde jedna bytová jednotka navržená jako garsoniéra. 

Podzemní podlaží je řešeno pro domovní vybavení, resp. skladovací kóje pro 

jednotlivé byty a sklad pro celkovou údržbu domu. 

Okna jsou dřevohliníková – barva ořech, vstupní dveře hliníkové 

zbarvení elox. Objekt je zateplený kontaktním zateplovacím systémem. Omítky 

tenkovrstvé, zbarvení světle a tmavě zelená. U soklu tenkovrstvá dekorativní 

omítka šedá. 

   

 c) stavební fyzika 

Základní posouzení z hlediska stavební fyziky je v příloze Základní 

posouzení objektu z hlediska stavební fyziky.  

Všechny konstrukce vyhovují normovým požadavkům na stavební 

fyziku. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

podrobný popis navrženého nosného systému stavby 

konstrukční systém objektu:  Příčný stěnový systém 

Nosný systém se skládá ze základů, svislých nosných konstrukcí, vodorovných 

nosných konstrukcí, překladů, konstrukcí střechy. 
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a) Zemní práce 

Před samotným prováděním zemních prací je nezbytná skrývka ornice 0,4 m od 

původního terénu. Provede se vytýčení objektu a následně dojde k vybagrování stavební 

jámy a základových rýh. Rýhy se ručně dokopou a zapraví před samotnou betonáží. 

Nezbytné je vhodné uskladnění zeminy do deponii o výšce maximálně 2,0 m. Třída 

zeminy byla zjištěna geologickým průzkumem – F1 fluviální hlína štěrkovitá, 

konzistence pevná, Rdt = 0,25 MPa.  

 

b) Základy 

Založení objektu je řešeno na základových pasech z prostého betonu, beton 

C20/25 třída prostředí XC1. Před samotnou betonáží je nutná položit zemnící pásky do 

jednotlivých rýh. Šířky základů dle projektové dokumentace. Protože je objekt částečně 

podsklepený, základy je třeba odstupňovat v místě změny hloubky základů. Na 

základové pasy se vybetonuje základová podkladní deska po celé ploše o tloušťce 150 

mm. 

 

c) Svislé nosné konstrukce 

Jedná se o stěnový příčný systém zděný z kusového staviva. 

V podzemním podlaží je obvodové zdivo tvořeno betonovými prolévanými 

tvarovkami tvořící ztracené bednění tloušťky 300 mm. Nosné obvodové zdivo 

nadzemních podlaží je zděno z keramických tvarovek Porotherm tloušťky 300 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je z akustických keramických tvarovek tloušťky 300 mm vhodných 

pro výstavbu mezibytových stěn. 

 

d) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce řešena jako skládaná z keramobetonových nosníků 

vyplněnými keramickými vložkami. Na strop bude provedena nadbetonávka o tloušťce 

60 mm. Rozpětí nosníků 500 nebo 625 mm. V místě stoupaček a v místě navržených 

dešťových svodů budou provedeny prostupy dle projektové dokumentace.  
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e) Překlady 

V podzemním podlaží budou na obvodových stěnách nad okenními 

otvory uloženy betonové překlady. V nadzemních podlažích budou na 

obvodových stěnách nad okenními otvory uloženy keramobetonové překlady. 

 

f) Konstrukce schodiště 

 Navrženo jako dvouramenné monolitické železobetonové uložené na 

podestovém nosníku. V jednom rameni je navrženo 10 schodišťových stupňů, 

výška stupně 175 mm, šířka 300 mm, sklon 30%. Schodiště splňuje požadavky 

na podchodnou i průchodnou výšku. 

 

 g) Komín 

Navržený komínový dvouvrstvý systém na plynná paliva umístěny 

v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Průměr komínové vložky 

140 mm. Maximální vstupní teplota spalin 200°C. Požární odolnost EI 60. 

 

h) Střešní konstrukce 

Bytový dům je zastřešený jednoplášťovou nepochozí plochou střechou 

s klasickým pořadím vrstev. Sklon střešních rovin je 3% pomocí vyspárování 

izolační vrstvy. Vstup na střechu je zajištěn ze schodišťového prostoru. 

 

i) Výplně otvorů 

Okna jsou navržena s izolačními trojskly. Všechny okna vyhoví tepelně 

technickým požadavkům. 

 

j) klempířské výrobky 

Klempířské výrobky zahrnují venkovní okenní parapety, které jsou 

hliníkové. Dále atikový podkladní a krycí plech pozinkovaný. Okapní žlab a 

okapní svod z titanzinku a oplechování komínu.  Detailněji viz Výpis prvků. 
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k) zámečnické práce 

viz Výpis prvků. 

 

 l) Truhlářské práce 

 Zahrnuje montáž interiérových dřevěných dveří a obložkových zárubní. 

Dále pak osazení vnitřních dřevotřískových okenních parapetních desek. Viz 

Výpis prvků. 

 

m) Omítky, obklady 

Vnější omítky jsou tenkovrstvé silikátové tl. 3,0 mm barva odstínu 

zelené. Soklová omítka navržena jako dekorativní tenkovrstvá omítka marmolit 

tl. 3,0 mm. Vnější omítky v společném prostoru jemné vápenocementové tl. 

5mm  na hrubé základové omítce tl. 10 mm. V bytech vnitřní omítka vápenná 

minerální štuková tl. 3,0 mm na hrubé základové omítce tl. 10 mm. Obklady 

v mokrých prostorech a v prostoru kuchyňské linky řešeny jako keramické 

lepené. 

 

 n) Podlahy 

 Podlahy v celém objektu řešeny jako plovoucí třívrstvé s tradičním 

pořadím vrstev. Tloušťka izolace je závislá na okolních podmínkách. Nášlapné 

vrstvy: keramická dlažba, laminátové desky nebo povlakové krytina – koberce. 

 

o) Tepelná izolace 

Svislé konstrukce objektu jsou po obvodě izolovány certifikovaným 

kontaktním zateplovacím systémem pomocí fasádního polystyrenu EPS 100F 

tloušťky 200 mm. V podzemním podlaží je po obvodě izolováno pomocí 

extrudovaného polystyrenu o tloušťce 100 mm. V prostoru u stropu 

v podzemním podlaží je provedeno zateplení pomocí minerálních desek tl. 100. 

Střešní konstrukce je zateplena pomocí EPS 200 o minimální tloušťce 220 mm. 
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Průvodní zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. dle přílohy č. 6 – Rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby. 

 

V Brně, květen 2019             ……………………… 

        Radomír Hoferek 
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2 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci o provedení stavby 

bytového domu.  

 

Bakalářskou práci jsem vypracoval na základě získaných poznatků dosavadního studia.  

 

Projektovou dokumentaci jsem začal řešit jako studie. Po vyřešení studií dispozic a 

hrubých návrhu jsem pokračoval ve vypracování výkresové a poté grafické části. 

Provedl jsem předběžný návrh izolace podlah. Ovšem po výpočtech stavební fyziky 

jsem svůj návrh musel upravit, zejména tlouštěk izolační vrstvy u podlahy ležící 

bezprostředně na zemině popřípadě velikost a umístění oken aby bylo zajištěno 

dostatečné proslunění a oslunění v bytě. Další úpravy po vyřešení požárně 

bezpečnostního řešení, zejména otvírání dveří a změn návrhu oken v schodišťovém 

prostoru.  

 

Tato práce byla cenným uzavřením mého několikaletého studia v tomto oboru. V rámci 

této práce jsem si prohloubil znalosti především v řešení konstrukčních detailů, stavební 

fyziky a požární bezpečnosti stavby. 
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DPS  dokumentace pro provedení stavby 

SO  stavební objekt 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

S  podzemní podlaží 

NP  nadzemní podlaží 

m n.m. metrů nad mořem 

B. p. v.  Balt po vyrovnání 

EPS  extrudovaný polystyren 

XPS  expandovaný polystyren 

PUR  polyuretan 

DN  Diamétre Nominal – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

TL.  Tloušťka 

d/š/v  délka/šířka/výška 

PTH  Porotherm 

ČSN  česká státní norma 

k. ú.  Katastrální území 

p. č.  parcelní číslo 

ETICS  External thermal insulation composite systém 
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OZN  označení 

TZPO  technická zpráva požární ochrany 

PBŘS  požárně bezpečnostního řešení staveb 

PE  polyethylen 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ   revizní šachta 

ES  elektroměrná skříň 

A  plocha 

Sb.  sbírky 

M  měřítko 

ŽB  železobeton 

NTL  nízkotlaký 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu 

ξRsim  průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

θe  návrhová teplota vnějšího vzduchu 

Rsik  odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 

Ui  součinitel prostupu tepla vnitřní konstrukce 

U  součinitel prostupu tepla 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního stavu vnitřního povrchu 

fRsi,cr  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

λi  součinitel tepelné vodivosti 

HT  měrná ztráta prostupem tepla 

bj  činitel teplotní redukce 

ψk,N  požadované hodnota lineárního činitele prostupu tepla 

χj,N  požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla 

B  tepelná jímavost 

θsim  průměrná vnitřní povrchová teplota podlahy 

Δθ10,N  požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty 

Mev,a  požadované maximální množství kondenzátu v konstrukci 

E  osvětlenost v kontrolním bodě 

Eh  je srovnávací osvětlenost venkovní vodorovné nezacloněné roviny 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
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5 Seznam příloh 

PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 S.01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     M 1: 10 000 

 S.02 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES     M 1: 250 

S.03 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1: 250 

S.04 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1: 1000 

 S.05 PŮDORYS 1.S       M 1: 100 

 S.06 PŮDORYS 1.NP      M 1: 100 

 S.07 PŮDORYS 2.NP      M 1: 100 

 S.08 PŮDORYS 3.NP      M 1: 100 

 S.09 PŮDORYS 4.NP      M 1: 100 

 S.10 SVISLÝ ŘEZ A-A‘      M 1: 100 

 S.11 PODÉLNÝ ŘEZ B-B‘      M 1: 100 

 S.12 VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ NAD 1.S    M 1: 100 

 S.13 VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ NAD 1.NP    M 1: 100 

 S.14 PŮDORYS ZÁKLADŮ      M 1: 100 

 S.15 PŮDORYS STŘECHY      M 1: 100 

 S.16 POHLED SEVERNÍ      M 1: 100 

 S.17 POHLED JIŽNÍ       M 1: 100 

 S.18 POHLED VÝCHODNÍ      M 1: 100 

 S.19  POHLED ZÁPADNÍ      M 1: 100 

  

 PŘÍLOHA: 

SEMINÁRNÍ PRÁCE – KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   M 1: 10 000 

 C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES     M 1: 250 

 C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1: 250 

 C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1: 1000 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.1.1 PŮDORYS 1.S      M 1: 50 

 D.1.1.2 PŮDORYS 1.NP     M 1: 50 

D.1.1.3 PŮDORYS 2.NP     M 1: 50 

D.1.1.4 PŮDORYS 3.NP     M 1: 50 

D.1.1.5 PŮDORYS 4.NP     M 1: 50 

D.1.1.6 ŘEZ A-A‘, ŘEZ B-B‘     M 1: 50 

D.1.1.7 ŘEZ C-C‘      M 1: 50 

D.1.1.8 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY   M 1: 50 

D.1.1.9 POHLED SEVERNÍ     M 1: 50 

D.1.1.10 POHLED JIŽNÍ      M 1: 50 
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D.1.1.11 POHLED VÝCHODNÍ     M 1: 50 

D.1.1.12 POHLED ZÁPADNÍ     M 1: 50 

 

VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS SKLADEB 

NÁVRH SCHODIŠTĚ 

3D VIZUALIZACE, 3D VIZUALIZACE NOSNÉHO SYSTÉMU, POSTER. 

 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.2.1 PŮDORYS ZÁKLADŮ 

 D.1.2.2 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1.S 

D.1.2.3 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1.NP 

D.1.2.4 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 2.NP 

D.1.2.5 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 3.NP 

D.1.2.6 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 4.NP 

D.1.2.7 DETAIL A – ATIKA PLOCHÉ STŘECHY 

D.1.2.8 DETAIL B – STŘEŠNÍ VPUSŤ 

D.1.2.9 DETAIL C – DETAIL SVĚTLÍKU OKNA V 1.S 

D.1.2.10 DETAIL D – STYK STROPNÍ A ZÁKLADOVÉ DESKY 

D.1.2.11 DETAIL E – DETAIL LODŽIE 

 

ORIENTAČNÍ VÝPOČET ZÁKLADŮ 

 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.3  TECHNICKÉ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 D.1.3.1 PŮDORYS 1.S      M 1: 50 

 D.1.3.2 PŮDORYS 1.NP     M 1: 50 

D.1.3.3 PŮDORYS 2.NP     M 1: 50 

D.1.3.4 PŮDORYS 3.NP     M 1: 50 

D.1.3.5 PŮDORYS 4.NP     M 1: 50 

D.1.3.6 SITUACE PBŘS     M 1: 250 

 

E. POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

 E.1 POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

 E.2 VÝPOČTY PRO POSOUZENÍ 


