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ABSTRAKT  
Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
bytového domu s komerční částí v městě Opava. Jedná se o částečně podsklepený, 
čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. V suterénu budovy se nachází sklepní kóje pro 
každou bytovou jednotku a technické zázemí. V přízemí se nachází komerční část budovy, a 
to yoga studio s masérnou. Bytová část domu je rozdělena na 11 bytů, které jsou dispozičně 
řešeny jako 1+kk, 3+kk a 4+kk. Svislé konstrukce objektu tvoří broušené cihly systému 
Porotherm, v suterénu jsou obvodové zdi železobetonové. Stropy tvoří železobetonové 
monolitické desky. Fasáda budovy je provětrávaná z cementovláknitých desek, zateplena 
minerální izolací z kamenných vláken.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Bakalářská práce, polyfunkční dům, bytový dům s komerční částí, yoga studio, provětrávaná 
fasáda, zdivo Porotherm, železobetonové monolitické stropy  

ABSTRACT  
The topic of this bachelor thesis is elaboration of a comprehensive project documentation 
for a construction of an apartment building with a commercial area. The building consists of 
a partial basement, four floors and a flat roof. There are caged storage units for each 
apartment and technical facilities in the basement. The ground floor features the 
commercial area that offers yoga studio along with a massage spa. The building boasts 11 
apartments of various size options such as 1-bedroom, 3-bedroom and 4-bedroom. Vertical 
construction pillars are made of grinded Porotherm bricks while the basement has 
reinforced concrete walls. The floor is made of cast-in-place reinforced concrete slabs. The 
building facade is ventilated covered with cemented threaded tiles and mineral insulation 
from stone wool. 

KEYWORDS  
Bachelor thesis, mixed-use building, apartment building with a commercial use, yoga 
studio, ventilated façade, Porotherm blocks, cast-in-place reinforced concrete slabs 
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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
bytového domu s komerční částí. Dům se nachází v klidném území městské části Opava – 
Jaktař na hranici s předměstím. Stavba je umístěna do ulice Žižkova a hmotově navazuje na 
linii bytových domů v ulici Mahenova. Součástí pozemku je také venkovní parkoviště 
v návaznosti na hlavní vstup a komerční plochu určenou jako yoga studio. 

Jedná se o částečně podsklepený, čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. Půdorysně se 
stavba skládá ze tří navzájem posunutých obdélníků, celkový přibližný rozměr je 21,9 x 18 
m. Budova je rozdělena na bytovou část a část komerční. Komerční částí se zde myslí yoga 
studio s masérnou a hygienickým zázemím. Bytová část nabízí 11 bytových jednotek 
s dispozičním řešením 1+kk, 3+kk a 4+kk. Ke každému bytu připadá jedna sklepní kóje, která 
se nachází v suterénu spolu s technickým zázemím budovy. 

Svislý konstrukční systém jsem zvolil od firmy Porotherm, vodorovné konstrukce jsou 
z monolitických železobetonových desek. Fasáda budovy je provětrávaná 
z cementovláknitých desek šedé a bílé barvy, zateplena minerální izolací z kamenných 
vláken. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Bytový dům s komerční částí v Opavě 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Parcelní číslo 638/1, katastrální území Jaktař, ulice Žižkova. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení:  Petr Horváth 

Místo trvalého pobytu: Holasická 15, 747 05 Opava 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení:  Matěj Honka 

Místo trvalého pobytu: Na Bahně 4, 757 05 Opava 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Neřeší se. 
 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace pro provádění stavby byla vytvořena bez předchozích projektových 

dokumentací. 
 

c) další podklady 
Územní plán obce, vyjádření správců inženýrských sítí, katastrální mapa zachycující 

pozemek a jeho blízkého okolí. 
 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Objekt je naprojektován na pozemku s parcelním číslem 638/1, který se nachází 
v katastrální území Jaktař ve městě Opava, na ulici Žižkova.  
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Stavba se nenachází v památkových zónách a není nijak památkově chráněn. 

 
c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody ze střechy budovy budou vsakovány na pozemku přes vsakovací bloky, 
dešťová voda z venkovního parkoviště bude přečištěna lapačem ropných látek a poté 
svedena, spolu se splaškovou vodou, do stávající jednotné kanalizace, která je na přilehlém 
pozemku s parcelním číslem 636.  
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Záměr pozemku je v souladu s územním plánem města Opavy. Pozemek je veden 

jako plocha pro SM – plochy obytné smíšené městské. 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území byly dodrženy. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Území nepodléhá výjimkám a úlevovým řešením.  
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nebyly předloženy. 

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 
Pozemek, na kterém se stavba uvažuje je ve vlastnictví investora. 

 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 
 

b) účel užívání stavby 
Stavba pro bydlení a komerční účely. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba není kompletně navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Tyto podmínky splňují vchody do obytné i komerční části. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů v příslušných 

oddílech dle jejich povahy.   
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nemá žádné výjimky a úlevové řešení. 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
- Zastavěna plocha:   339,68 m2 
- Zpevněná plocha:   681,42 m2 
- Obestavěný prostor:  4392,06 m2 
- Užitná plocha: 

o Bytová část:  937,15 m2 
o Komerční část:  123,62 m2 

- Počet podlaží:   4 nadzemní + suterén 
- Počet funkčních jednotek:  11 bytových jednotek, yoga studio 
- Počet parkovacích míst:  19 (z toho 2 pro invalidy) 

 
i) 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.) 
Výpočet bilancí se neřeší. 

 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládané zahájení výstavby červen 2018 
Předpokládané ukončení výstavby srpen 2020 

 
k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou 30 mil. Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

 
SO01  Bytový dům s komerční částí 
SO02  Přípojka elektrického vedení NN 
SO03  Plynovodní přípojka 
SO04  Sdělovací sítě 
SO05  Vodovodní přípojka 
SO06  Přípojka splaškové kanalizace 
SO07  Přípojka dešťové kanalizace 
SO08  Zpevněné plochy 
SO09  Terénní úpravy 
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B.1 Popis území stavby 
a)  charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek určený ke stavbě bytového domu s komerční částí se nachází 
v zastavěné části města Opavy. Pozemek je mírně svažitý k severní hranici, zatravněný 
a doposud využívaný jako pole. V katastru je druh pozemku označen jako orná půda o 
rozloze 1824,5 m2. Před zahájením stavby se dojde ke zřízení přípojek pro inženýrské sítě na 
pozemku. Parcela se nenachází v záplavovém území. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) charakteristika 
stavebního pozemku 
Byla provedena vizuální kontrola pozemku.  

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Při provádění stavebních úprav objektu budou respektována ochranná pásma 
inženýrských sítí. Inženýrské sítě budou před započetím stavby vytýčeny.  

Bezpečnostní pásma se v místě stavby nevyskytují. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt je umístěn mimo záplavové a poddolované území. 

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

poměry v území 
Výstavba objektu nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 

poměry v území nebudou měněny. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na parcele se žádné dřeviny ani objekty nenacházejí, neřeší se. 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Bez požadavku. 

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

technickou infrastrukturu) 
Pozemek je přístupný z vedlejší bezejmenné ulice, která navazuje na ulici Žižkova. 

Stavba bude napojena na inženýrské sítě v její bezprostřední blízkosti (jednotná kanalizace, 
vodovod, elektrické sítě). 

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

Podmiňující, vyvolané, ani související investice nevzniknou. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je rozdělena na část obytnou (bytovou) a část komerční (yoga studio).  
Obytná část stavby se skládá z 11 bytových jednotek, kde 4 byty jsou o velikosti 1+kk 

(41,07 m2), další 4 byty o velikost 3+kk (91,90 m2) a v neposlední řadě 3 byty o velikost 4+kk 
(135,09 m2). Každý z těchto bytů má v suterénu svou sklepní kóji pro skladování věcí. 
V suterénu se také nachází společná kolárna a technická místnost. 

Komerční část, v tomto případě yoga studio (123,62 m2), má samostatný vstup a tím 
je úplně funkčně oddělen od části bytové. Ve studiu se nachází šatny, toalety s umývárnou, 
sprcha, masérna a samotná cvičebna (studio). 

Venkovní parkoviště, které je uvažováno na severní hranici pozemku, nabízí 19 
parkovacích míst, z toho 2 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt bytového domu s komerční částí je situován v zastavěné části města Opava. 

Urbanisticky je objekt začleněn do stávající okolní výstavby tak, aby nijak nenarušoval 
dosavadní vzhled v tomto prostředí.  
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o částečně podsklepený, čtyřpodlažní objekt s plochou střechou, která má 

2% spád. Půdorysně se stavba skládá ze tří navzájem posunutých obdélníků, celkový 
přibližný rozměr je 21,9 x 18 m. Přesné umístěny stavby na pozemku je patrné z výkresu 
situace. Výška budovy je 12,93 m. ±0,000=258,44 m.n.m.B.p.v. Fasáda budovy je 
provětrávaná z cementovláknitých desek šedé a bílé barvy, podhledy balkónů jsou 
z pohledového betonu. Rámy oken, dveří a zábradlí mají barvu antracit. Krytinu na ploché 
střeše tvoří měkčená PVC-P izolace šedé barvy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt, takže se technologie výroby neřeší. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bytové jednotky jsou  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Novostavba je navržena v souladu s normativními předpisy tak, aby byla bezpečná. 
Technická zařízení budou procházet pravidelnou revizí dle příslušných právních předpisů.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Jedná se o částečně podsklepený, čtyřpodlažní objekt s plochou střechou, která má 

2% spád. Půdorysně se stavba skládá ze tří navzájem posunutých obdélníků, celkový 
přibližný rozměr je 21,9 x 18 m. Objekt je řešený jako zděny jednotrakt z keramického zdiva 
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Porotherm s provětrávanou fasádou. Je uložen na základových pásech a základové desce 
z prostého betonu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
SO 01 – Bytový dům s komerční částí 

 Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami a zřetelně se označí výškový 

bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Před započetím provádění jakýchkoliv 
stavebních činnosti je nezbytně nutné překontrolovat a vytyčit všechny stávající podzemní 
sítě jejich správci, aby nedošlo k jejich poškození. 

Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice v tl. cca 150 mm, která bude uložena 
na vhodném místě stavební parcely. Později bude tato zemina použita na finální terénní 
úpravy. Následně budou provedeny výkopy pro základové pásy a výkopy pro přípojky 
inženýrských sítí. 

V rámci těchto prací dále uvažujeme přípravu pozemku pro stavební činnost. Úpravy 
terénu pro umístění lešení, skládek a uložení materiálu. 

 Základové konstrukce 
Objekt bytového domu bude založen na základových betonových pásech 

provedených z betonu třídy C20/25. V místě nepodsklepené části bude na těchto základech 
proveden krčková konstrukce ze ztraceného bednění vyztužena ocelovou výztuží.  

Před započetím betonáže základu je nutné na dno základových rýh umístit zemnící 
pásek a v místech určených dodavatelem hromosvodu vyvést ze základů zemnící drát pro 
napojení svislých zemnících svodů. 

Na základové pásy se vybetonuje betonová deska tloušťky 150 mm z betonu třídy 
C20/25 a budou dilatovány v plochách max. 5x5 m. Deska bude vyztužena svařovanou kari 
sítí 8x150x150 mm osazenou u horního povrchu betonová desky.  

Základové betonové desky budou z horní strany opatřeny vrstvou natavitelného 
asfaltového pásu. 

 Svislé konstrukce 
o Obvodové zdivo 

Pro obvodové zdivo nadzemních podlaží byly použity broušené keramické cihly 
Porotherm 30 Profi kladené na maltu pro tenké spáry. 

Obvodové zdivo suterénní části je železobetonové, beton C20/25, ocel B500B 
tloušťky 300 mm. 

o Vnitřní zdivo 
Vnitřní nosné zdivo je z akustických broušených keramických cihel Porotherm 30 AKU 

SYM kladené na maltu M10. 
Vnitřní nosné zdivo výtahové šachty bude provedeno z železobetonu 
Vnitřní nenosné zdivo v suterénu a yoga studiu je tvořeno broušenými keramickými 

cihlami Porotherm 14 Profi kladených na maltu pro tenké spáry. 
Vnitřní nenosné zdivo v bytových prostorech je z akustických broušených 

keramických cihel Porotherm 11,5 AKU kladených na maltu M10. 
V yoga studiu je železobetonový sloup o rozměru 400x400 mm z betonu třídy C20/25 

a oceli B500B. 
 Vodorovné konstrukce 

o Stropy 
Stropy jsou z železobetonových monolitických desek tloušťky 200 mm. Beton C20/25, 

ocel B500B. 
 



20 
 

o Překlady 
Překlady v obvodovém zdivu jsou cihelné Porotherm KP7 a nad většími otvory jsou 

překlady železobetonové (viz. Výpis překladu ve výkresu půdorysu). 
Překlady nad otvory ve vnitřním zdivu jsou taktéž cihelné Porotherm KP7. 

o Schodiště 
Schodiště je navržené jako monolitické železobetonové z betonu třídy C20/25 a oceli 

B500B. 
o Střešní konstrukce 

Střecha je navržená jako plochá jednoplášťová se spádem 2 %, tvořeným spádovými 
klíny z expandovaného polystyrenu. Železobetonová deska bude natřena asfaltovým 
penetračním nátěrem, na který bude natavena parotěsná izolace z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Další vrstva je tepelně izolační a spádová, 
tvořena expandovaným polystyrenem, na které je položena netkaná geotextílie zabraňující 
jakýkoliv kontakt poslední, hydroizolační vrstvy z PVC-P měkčené fólie s polystyrenem. 

 Komín 
Komín je navržen z komínového dvouvrstvého systému z tenkostěnné izostatické 

vložky. Keramická komínová tvarovka má vnější rozměr 400x400 mm. 
 Izolace 

o Hydroizolace 
Hydroizolace základů je provedena z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 

ze skleněné tkaniny sloužící jako izolace proti zemní vlhkosti. 
Na střeše a balkónech plní hydroizolační funkci fólie z měkčeného PVP-P s výztužnou 

vložkou z PES. 
V prostorách sprchy a úklidové místnosti bude podlaha izolována voděodolným 

nátěrem. 
o Tepelná izolace 

Obvodové zdivo je zatepleno polotuhou deskou z kamenné vlny s povrchovou 
úpravou z černé netkané sklotextílie. 

V podlahách na terénu byl jako vrstva tepelné izolace použitý expandovaný 
polystyren EPS 150. 

Podlaha nadzemních podlaží je izolována tepelně izolačními, akustickými deskami 
z kamenné vlny. 

 Podlahy 
Podlahy odpovídají typům místností. Přesný popis podlah a jejich skladeb jsou 

uvedeny v samostatné příloze. 
 Povrchové úpravy 

o Vnější povrchové úpravy 
Vnější povrchové úpravy jsou tvořeny provětrávanou fasádou z cementovláknitých 

desek šedé a bílé barvy. 
Povrchová úprava soklu je provedena mozaikovou dekorativní omítkou. 

o Vnitřní povrchové úpravy 
Povrchové úpravy zdiva v suterénu a na schodišti jsou tvořeny vápenocementovou 

omítkou natřenou bílou malířskou barvou. 
V bytových prostorách je proveden sádrová omítka. Při omítání stěn musí být použity 

typové rohové podomítkové lišty, aby bylo zabráněno poškození omítek na hranách stěn 
v průběhu provozu. 
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V prostorách koupelen, záchodu a kuchyni bude proveden keramický obklad, výšky 
jsou blíže specifikované v projektové dokumentaci. 

 Podhledy 
Sádrokartonové podhledy budou provedeny, v místnostech 4.17 a 4.08, z desek 

vhodných do vlhkého prostředí. Do meziprostoru bude vložena zvuková izolace z minerální 
vlny. 

 Výplně otvorů 
V budově jsou navrženy plastová okna (např.Stavona Dynamic Hi) s 6 komorovým 

profilem zasklené izolačním trojsklem s celoobvodovým kováním s mikroventilací.  
Posuvné dveře na balkónech jsou plastové (např. HS Portal) s 6 komorovým profilem 

zasklené izolačním trojsklem s celoobvodovým kováním. 
Vchodové hliníkové dveře (např. Heroal 72) mají 3 komorový profil s přerušením 

tepelného mostu. 
Vnitřní vchodové dveře jsou bezpečnostní s ocelovými zárubněmi a laminátovou 

povrchovou úpravou. 
Vnitřní dveře v bytech jsou navrženy ve standardizovaných výškách s obložkovými 

zárubněmi. 
 Klempířské výrobky 

Specifikované ve výpise klempířských výrobků. 
 Zámečnické výrobky 

Specifikované ve výpise zámečnických výrobků. 
 Truhlářské výrobky 

Specifikované ve výpise truhlářských výrobků. 
 
SO 08 – Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby na vrstvy štěrkopískových 

podsypů. Bližší specifikace v příloze skladby konstrukcí. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření 
nebo poškození jiných částí stavby. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
Objekt bude napojen na vodovodní řád, řád STL, vedení NN a sdělovací vedení. 

Přípojky se přivedou do suterénu. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 Kanalizace 

o Dešťová 
Dešťová voda ze střechy bude skrze svody odvedena do vsakovacích bloků a 

vsakována na pozemku. Dešťová voda ze žlabu z venkovního parkoviště bude potrubím 
odvedena do lapače ropných látek, odtud dále do jednotné místní kanalizace. 

o Splašková 
Splašková voda bude pomocí potrubí odvedena do jednotné místní kanalizace. 
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 Elektroinstalace 
Objekt bude napojen na stávající veřejné vedení NN. 

 Plyn 
Pomocí přípojky z hlavního STL řádu. 

 Zásobování vodou 
Nová přípojka napojena na vodovodní řád, bude provedeno dle pokynů správce sítě. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Pro požárně bezpečnostní řešení byla vypracována samostatná část, která je 
přiložena v přílohách. Budova vyhovuje požadavkům norem z hlediska požární bezpečnosti. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Všechny konstrukce byly navrhnuty dle normy ČSN 73 0540 tak, aby splňovaly 

normové hodnoty součinitele prostupu tepla. Pro tepelnou techniku byla vypracována 
samostatná část, která je přiložena v přílohách. 

 
b) energetická náročnost stavby 

Objekt se dle vypracování energetického štítku obálky budovy zatříďuje do třídy B 
(úsporná). Byla vypracována samostatná část, která je přiložena v přílohách.  
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Neřeší se. 

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.). 

Veškeré obytné místností jsou přirozeně větrané. Místnosti hygienických zařízení 
jsou odvětrávány ventilátory. 

Vytápění budovy je pomocí všude pomocí radiátorů. 
Dostatečného denního osvětlení je dosaženo pomocí oken ve všech obytných 

místnostech dle ČSN 73 0580. Umělé osvětlení je navrženo dle projektu elektrikáře. 
Kročejová neprůzvučnost vychází dle ČSN 730532. Vibrace ani hluk nebudou vznikat.  
V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a 

zajištění přednostního využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
S odpady vznikajícími z provozu budovy bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech 
a jeho prováděcími právními předpisy a v souladu s OZV obce. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový průzkum nebyl proveden, počítá se s nízkým radonovým rizikem. Jako 

ochrana byla použita hydroizolace proti zemní vlhkosti. 
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b) ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy se v místě stavby nevyskytují. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita v budově nebude vznikat. 
 

d) ochrana před hlukem 
V okolí stavby se nevyskytuje zvýšený hluk. Neřeší se. 

 
e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Neřeší se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Dešťová voda ze střechy bude skrze svody odvedena do vsakovacích bloků a 
vsakována na pozemku. Dešťová voda ze žlabu z venkovního parkoviště bude skrze svody 
odvedena do lapače ropných látek, odtud dále do jednotné místní kanalizace. 

Stavba bude napojena na vodovodní řád, blíže specifikováno ve výkresu situace. 
Bude vybudována přípojka elektrické energie napojena na stávající veřejné vedení 

NN. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Popsáno v situačním výkrese. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Napojení na místní komunikaci bude realizováno sjezdem z venkovního parkoviště 
na vedlejší bezejmennou ulici, která je napojena na ulici Žižkovu. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na místní komunikaci bude realizováno sjezdem z venkovního parkoviště 
na vedlejší bezejmennou ulici, která je napojena na ulici Žižkovu. 
 

c) doprava v klidu 
Venkovní parkoviště, které je uvažováno na severní hranici pozemku, nabízí 19 

parkovacích míst, z toho 2 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
V blízkosti stavby se cyklistické stezky nevyskytují. Pěší dostupnost je pomocí 

chodníku podél cesty. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Drobné terénní úpravy kolem budovy s ohledem na svažitost. Po dokončení budou 
plochy k tomu určené osety trávou, popř. vysazené křoviny. 

 
b) použité vegetační prvky 

Neřeší se. 
 

c) biotechnická opatření 
Neřeší se. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů, ani uživatelů okolních staveb a aby 
nezhoršovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.  
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Ekologické funkce a vazby v krajině touto stavbou nebudou narušeny. V blízkosti se 

nenacházejí chráněné stromy, rostliny či živočichové. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nevyskytuje v chráněných území Natura 2000. 

 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Neřeší se. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavebních úprav objektu budou respektována ochranná pásma 

veškerých inženýrských sítí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků 
civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro účely stavby bude využita dočasná přípojka NN i vody do doby, než bude 
možné využít přípojky vlastní. 
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b) odvodnění staveniště 
Po dobu výstavby bude odvodnění řešeno vsakováním na pozemku. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude přístupná z místní komunikace přiléhající ulice prostřednictvím 
vybudovaného sjezdu na východní hranici pozemku. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavebních úprav objektu nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 

pozemky. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Během výstavby nedojde ke kácení dřevin. Pozemek bude během výstavby oplocen, 

bude tím zajištěna ochrana okolí staveniště. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Není potřeba záborů pro staveniště. 

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

likvidace 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zbytky 

suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové obaly, zbytky keramických tvárnic, 
papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 
383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. 

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

Skrývkou ornice v tl. cca 150 mm, která bude uložena na vhodném místě stavební 
parcely. Později bude tato zemina použita na finální terénní úpravy.  

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku. Během výstavby nebude 
rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad 
ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude 
zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v 

příslušných ochranných pásmech.   
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 

bezpečnosti práce, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního 
řešení projektové dokumentace. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Neřeší se. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Výstavba bytového domu neovlivní provoz na přilehlých komunikacích. I přesto bude 

dopravním značením upozorněný výjezd ze staveniště. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena 

nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení výstavby červen 2018 
Předpokládané ukončení výstavby srpen 2020 
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účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o stavbu bytového domu s komerční částí se čtyřmi nadzemními podlažími 

s částečným podsklepením. 
Stavba je rozdělena na část obytnou (bytovou) a část komerční (yoga studio).  
Obytná část stavby se skládá z 11 bytových jednotek, kde 4 byty jsou o velikosti 1+kk 

(41,07 m2), další 4 byty o velikost 3+kk (91,90 m2) a v neposlední řadě 3 byty o velikost 4+kk 
(135,09 m2). Každý z těchto bytů má v suterénu svou sklepní kóji pro skladování věcí. 
V suterénu se také nachází společná kolárna a technická místnost. 

Komerční část, v tomto případě yoga studio (123,62 m2), má samostatný vstup a tím 
je úplně funkčně oddělen od části bytové. Ve studiu se nachází šatny, toalety s umývárnou, 
sprcha, masérna a samotná cvičebna (studio). 

Venkovní parkoviště, které je uvažováno na severní hranici pozemku, nabízí 19 
parkovacích míst, z toho 2 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

- Zastavěna plocha:   339,68 m2 
- Zpevněná plocha:   681,42 m2 
- Obestavěný prostor:  4392,06 m2 
- Užitná plocha: 

o Bytová část:  937,15 m2 
o Komerční část:  123,62 m2 

- Počet podlaží:   4 nadzemní + suterén 
- Počet funkčních jednotek:  11 bytových jednotek, yoga studio 
- Počet parkovacích míst:  19 (z toho 2 pro invalidy) 
 

architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o částečně podsklepený, čtyřpodlažní objekt s plochou střechou, která má 

2% spád. Půdorysně se stavba skládá ze tří navzájem posunutých obdélníků, celkový 
přibližný rozměr je 21,9 x 18 m. Přesné umístěny stavby na pozemku je patrné z výkresu 
situace. Výška budovy je 12,93 m. ±0,000=258,44 m.n.m.B.p.v. Fasáda budovy je 
provětrávaná z cementovláknitých desek šedé a bílé barvy, podhledy balkónů jsou 
z pohledového betonu. Rámy oken, dveří a zábradlí mají barvu antracit. Krytinu na ploché 
střeše tvoří měkčená PVC-P izolace šedé barvy. 

Stavba není kompletně navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Tyto podmínky splňují vchody do obytné i komerční části. 
 
celkové provozní řešení, technologie výroby 

 1.S 
V suterénu se nachází sklepní kóje pro bytové jednotky a technické zázemí budovy. 

 1.NP 
V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky, s dispozičním řešením 

1+kk a 3+kk, a yoga studio se samostatným vstupem. 
 2. – 4.NP 

V těchto nadzemních podlažích jsou na každém patře tři bytové jednotky 
s dispozičním řešením 1+kk, 3+kk a 4+kk. 
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konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
SO 01 – Bytový dům s komerční částí 

 Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami a zřetelně se označí výškový 

bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Před započetím provádění jakýchkoliv 
stavebních činnosti je nezbytně nutné překontrolovat a vytyčit všechny stávající podzemní 
sítě jejich správci, aby nedošlo k jejich poškození. 

Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice v tl. cca 150 mm, která bude uložena 
na vhodném místě stavební parcely. Později bude tato zemina použita na finální terénní 
úpravy. Následně budou provedeny výkopy pro základové pásy a výkopy pro přípojky 
inženýrských sítí. 

V rámci těchto prací dále uvažujeme přípravu pozemku pro stavební činnost. Úpravy 
terénu pro umístění lešení, skládek a uložení materiálu. 

 Základové konstrukce 
Objekt bytového domu bude založen na základových betonových pásech 

provedených z betonu třídy C20/25. V místě nepodsklepené části bude na těchto základech 
proveden krčková konstrukce ze ztraceného bednění vyztužena ocelovou výztuží.  

Před započetím betonáže základu je nutné na dno základových rýh umístit zemnící 
pásek a v místech určených dodavatelem hromosvodu vyvést ze základů zemnící drát pro 
napojení svislých zemnících svodů. 

Na základové pásy se vybetonuje betonová deska tloušťky 150 mm z betonu třídy 
C20/25 a budou dilatovány v plochách max. 5x5 m. Deska bude vyztužena svařovanou kari 
sítí 8x150x150 mm osazenou u horního povrchu betonová desky.  

Základové betonové desky budou z horní strany opatřeny vrstvou natavitelného 
asfaltového pásu. 

 Svislé konstrukce 
o Obvodové zdivo 

Pro obvodové zdivo nadzemních podlaží byly použity broušené keramické cihly 
Porotherm 30 Profi kladené na maltu pro tenké spáry. 

Obvodové zdivo suterénní části je železobetonové, beton C20/25, ocel B500B 
tloušťky 300 mm. 

o Vnitřní zdivo 
Vnitřní nosné zdivo je z akustických broušených keramických cihel Porotherm 30 AKU 

SYM kladené na maltu M10. 
Vnitřní nosné zdivo výtahové šachty bude provedeno z železobetonu 
Vnitřní nenosné zdivo v suterénu a yoga studiu je tvořeno broušenými keramickými 

cihlami Porotherm 14 Profi kladených na maltu pro tenké spáry. 
Vnitřní nenosné zdivo v bytových prostorech je z akustických broušených 

keramických cihel Porotherm 11,5 AKU kladených na maltu M10. 
V yoga studiu je železobetonový sloup o rozměru 400x400 mm z betonu třídy C20/25 

a oceli B500B. 
 Vodorovné konstrukce 

o Stropy 
Stropy jsou z železobetonových monolitických desek tloušťky 200 mm. Beton C20/25, 

ocel B500B. 
o Překlady 

Překlady v obvodovém zdivu jsou cihelné Porotherm KP7 a nad většími otvory jsou 
překlady železobetonové (viz. Výpis překladu ve výkresu půdorysu). 
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Překlady nad otvory ve vnitřním zdivu jsou taktéž cihelné Porotherm KP7. 
o Schodiště 

Schodiště je navržené jako monolitické železobetonové z betonu třídy C20/25 a oceli 
B500B. 

o Střešní konstrukce 
Střecha je navržená jako plochá jednoplášťová se spádem 2 %, tvořeným spádovými 

klíny z expandovaného polystyrenu. Železobetonová deska bude natřena asfaltovým 
penetračním nátěrem, na který bude natavena parotěsná izolace z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Další vrstva je tepelně izolační a spádová, 
tvořena expandovaným polystyrenem, na které je položena netkaná geotextílie zabraňující 
jakýkoliv kontakt poslední, hydroizolační vrstvy z PVC-P měkčené fólie s polystyrenem. 

 Komín 
Komín je navržen z komínového dvouvrstvého systému z tenkostěnné izostatické 

vložky. Keramická komínová tvarovka má vnější rozměr 400x400 mm. 
 Izolace 

o Hydroizolace 
Hydroizolace základů je provedena z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 

ze skleněné tkaniny sloužící jako izolace proti zemní vlhkosti. 
Na střeše a balkónech plní hydroizolační funkci fólie z měkčeného PVP-P s výztužnou 

vložkou z PES. 
V prostorách sprchy a úklidové místnosti bude podlaha izolována voděodolným 

nátěrem. 
o Tepelná izolace 

Obvodové zdivo je zatepleno polotuhou deskou z kamenné vlny s povrchovou 
úpravou z černé netkané sklotextílie. 

V podlahách na terénu byl jako vrstva tepelné izolace použitý expandovaný 
polystyren EPS 150. 

Podlaha nadzemních podlaží je izolována tepelně izolačními, akustickými deskami 
z kamenné vlny. 

 Podlahy 
Podlahy odpovídají typům místností. Přesný popis podlah a jejich skladeb jsou 

uvedeny v samostatné příloze. 
 Povrchové úpravy 

o Vnější povrchové úpravy 
Vnější povrchové úpravy jsou tvořeny provětrávanou fasádou z cementovláknitých 

desek šedé a bílé barvy. 
Povrchová úprava soklu je provedena mozaikovou dekorativní omítkou. 

o Vnitřní povrchové úpravy 
Povrchové úpravy zdiva v suterénu a na schodišti jsou tvořeny vápenocementovou 

omítkou natřenou bílou malířskou barvou. 
V bytových prostorách je proveden sádrová omítka. Při omítání stěn musí být použity 

typové rohové podomítkové lišty, aby bylo zabráněno poškození omítek na hranách stěn 
v průběhu provozu. 

V prostorách koupelen, záchodu a kuchyni bude proveden keramický obklad, výšky 
jsou blíže specifikované v projektové dokumentaci. 
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 Podhledy 
Sádrokartonové podhledy budou provedeny, v místnostech 4.17 a 4.08, z desek 

vhodných do vlhkého prostředí. Do meziprostoru bude vložena zvuková izolace z minerální 
vlny. 

 Výplně otvorů 
V budově jsou navrženy plastová okna (např.Stavona Dynamic Hi) s 6 komorovým 

profilem zasklené izolačním trojsklem s celoobvodovým kováním s mikroventilací.  
Posuvné dveře na balkónech jsou plastové (např. HS Portal) s 6 komorovým profilem 

zasklené izolačním trojsklem s celoobvodovým kováním. 
Vchodové hliníkové dveře (např. Heroal 72) mají 3 komorový profil s přerušením 

tepelného mostu. 
Vnitřní vchodové dveře jsou bezpečnostní s ocelovými zárubněmi a laminátovou 

povrchovou úpravou. 
Vnitřní dveře v bytech jsou navrženy ve standardizovaných výškách s obložkovými 

zárubněmi. 
 Klempířské výrobky 

Specifikované ve výpise klempířských výrobků. 
 Zámečnické výrobky 

Specifikované ve výpise zámečnických výrobků. 
 Truhlářské výrobky 

Specifikované ve výpise truhlářských výrobků. 
 
SO 08 – Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby na vrstvy štěrkopískových 

podsypů. Bližší specifikace v příloze skladby konstrukcí. 
 
bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 
bezpečnosti práce, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního 
řešení projektové dokumentace. 

Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku. Během výstavby nebude 
rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad 
ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 

 
stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis 
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Řešeno v samostatné příloze č.5 Stavební fyzika. 
 
požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Řešeno v samostatné příloze č.4 Požárně bezpečnostní řešení 
 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Jakost navržených materiálů musí být překontrolována pří převzetí. Všechny práce 
budou provedeny dle technologických předpisů výrobců a platných právních předpisů. 



33 
 

 
popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 
navržených konstrukcí 

Nebudou použité žádné neznámé technologické postupy. 
 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Neřeší se v rámci bakalářské práce. 
 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami 

Neřeší se v rámci bakalářské práce. 
 
výpis použitých norem 

Výpis norem je u každé části projektové dokumentace vypsán zvlášť. 
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3. Závěr  
Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu s komerční částí. Dům jsem navrhl v klidném území městské části 
Opava – Jaktař na hranici s předměstím na mírně svažitém pozemku. 

Vypracoval jsem projektovou dokumentaci včetně textové části a příloh. Během návrhu 
jsem respektoval příslušné normy, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a technické listy výrobců. 
Budovu jsem posuzoval také z hlediska tepelné techniky, akustiky, osvětlení a požární 
bezpečnosti. 

Závěrečnou práci jsem zpracoval v požadovaném rozsahu a své cíle jsem splnil. 
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k.ú.  katastrální území 
kce   konstrukce 
M   měřítko 
m n. m  metrů nad mořem 
max.  maximálně 
min.  minimálně 
např.  například 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
ozn.  označení 
p.č.   parcelní číslo 
PB   prostý beton 
PHP  přenosný hasicí přístroj 
pozn.  poznámka 
PT   původní terén 
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PÚ   požární úsek 
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R   tepelný odpor  
S   suterén 
str.   strana 
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Tab.  tabulka 
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tl.   tloušťka 
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UT   upravený terén 
Vyhl.  vyhláška 
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ŽB   železobeton 
 



38 
 

6. Seznam příloh  

Složka č.1 – Přípravné a studijní práce 
01 Situace       M 1:500 
02 Studie 1.S       M 1:100 
03 Studie 1.NP       M 1:100 
04 Studie 2.NP       M 1:100 
05 Studie 3.NP       M 1:100 
06 Studie 4.NP       M 1:100 
07 Řez A-A‘       M 1:100 
08 Řez B-B‘       M 1:100 
09 Pohled severní      M 1:100 
10 Pohled východní      M 1:100 
11 Pohled jižní       M 1:100 
12 Pohled západní      M 1:100 
13 Osazení do terénu      M 1:500 

  Výpočet schodiště 
  Předběžný návrh základů 

 
Složka č.2 – C   Situační výkresy 
 C1 Katastrální situační výkres    M 1:1000 
 C2 Koordinační situační výkres    M 1:250 
 
Složka č.3.A – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 D.1.1.01 Půdorys 1.S      M 1:50 
 D.1.1.02 Půdorys 1.NP     M 1:50 
 D.1.1.03 Půdorys 2.NP     M 1:50 
 D.1.1.04 Půdorys 3.NP     M 1:50 
 D.1.1.05 Půdorys 4.NP     M 1:50 
 D.1.1.06 Řez A-A‘      M 1:50 
 D.1.1.07 Řez B-B‘      M 1:50 
 D.1.1.08 Výkres základů     M 1:50 
 D.1.1.09 Výkres tvaru stropní konstrukce 1.S  M 1:50 
 D.1.1.10 Výkres tvaru stropní konstrukce 1.NP  M 1:50 
 D.1.1.11 Výkres tvaru stropní konstrukce 4.NP  M 1:50 
 D.1.1.12 Výkres střechy     M 1:50 
 
 
 



39 
 

Složka č.3.B – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 D.1.1.13 Pohled severní     M 1:50 
 D.1.1.14 Pohled východní     M 1:50 
 D.1.1.15 Pohled jižní      M 1:50 
 D.1.1.16 Pohled západní     M 1:50 
 D.1.1.17 Detail A – Atika ploché střechy   M 1:5 
 D.1.1.18 Detail B – Vstupní dveře    M 1:5 
 D.1.1.19 Detail C – Okno s žaluzií    M 1:5 
 D.1.1.20 Detail D – Okno bez žaluzie   M 1:5 
 D.1.1.21 Detail E – Sokl     M 1:5 
 D.1.1.22 Detail F – Střešní vpusť    M 1:5 
 D.1.1.23 Detail G – Napojení balkónu   M 1:5 
 Výpis oken 
 Výpis dveří 
 Výpis klempířských prvků 
 Výpis zámečnických prvků 
 Výpis truhlářských prvků 
 Skladby konstrukcí 
 
Složka č.4 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 Technická zpráva požární ochrany 
 D.1.3.01 PBŘ – Situace     M 1:250 
 D.1.3.02 PBŘ – Půdorys 1.S     M 1:50 
 D.1.3.03 PBŘ – Půdorys 1.NP    M 1:50 
 D.1.3.04 PBŘ – Půdorys 2.NP    M 1:50 
 D.1.3.05 PBŘ – Půdorys 3.NP    M 1:50 
 D.1.3.06 PBŘ – Půdorys 4.NP    M 1:50 
 
Složka č.5 – Stavební fyzika 
 Stavební fyzika 
 Příloha č.1 – Tepelná technika budov 
 Příloha č.2 – Akustika a světelná technika 

Složka č.6 – Nosný systém a poster 
 Svislý nosný konstrukční systém 1.NP    M 1:100 
 Svislý nosný konstrukční systém 2-4.NP   M 1:100 
 Vodorovný nosný konstrukční systém    M 1:100 
 Poster 


