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ABSTRAKT  
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu bytového domu 
v obci Moravský Písek. Dům je navržen jako samostatně stojící. Má obdélníkový 
rozměr a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. V prvním nadzemním podlaží 
se nachází technické zázemí domu a společné prostory. 2NP až 4NP slouží pro bydlení 
a celkem je zde devět bytových jednotek. Dům je zděný s kontaktním zateplovacím 
systémem. Součástí projektové dokumentace je také základní posouzení objektu 
z hlediska stavební fyziky.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Bakalářská práce, bytový dům, nepodsklepený, jednoplášťová plochá střecha, balkóny, 
bytová jednotka, výtah, zděná konstrukce, kontaktní zateplovací systém.  

ABSTRACT  
The aim of the bachelor thesis is to elaborate the project documentation of residental 
building in the village Moravský Písek. The house is as a detached house, without 
basement. It has rectangular size and is covered with a flat one coat roof.  
On the first floor there is a technical background and common areas. 2nd to 4th floor 
is used for housing and there are nine residential units in total. The house is build from 
brick with a contact thermal insulation system. Part of the project documentation is also 
a basic assessment of the building in terms of building physics. 

KEYWORDS  
Bachelor’s thesis, Apartment House, without basement, flat one coat roof, balconies, 
dwelling unit, elevator, brick construction, contatc thermal insulation system.  
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1. Vlastní text práce 
 

A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě: 
a) název stavby:  Bytový dům 

b) místo stavby: UliceKovodělská parcela č.1347/1 a 
1347/2,katastrální území Moravský Písek 696 85, 
okres Hodonín, kraj Jihomoravský 

 

 c) předmět dokumentace: nová stavba Bytového domu, trvalá stavba 

 d) stupeň dokumentace pro provedení stavby 

e) stavební záměr Novostavba bytového domu s devíti bytovými 

jednotkami se nachází na rovinatém terénu. Skládá 

ze čtyř nadzemních podlaží. Je zastřešena plochou 

střechou. Objekt je napojen nově zřízenými 

přípojkami vodovodu, kanalizace, plynovodu a 

NN. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:   
  Martin Neduchal, U Vodojemu 1250/40, 697 01 

Kyjov 

      

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Projektant:     Jakub Ingr 

 
Autorizace:    doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.d 

    
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO1 bytový dům 
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SO2 parkoviště 
SO3 prostor pro uložení komunálního odpadu 
SO4 pochozí zpěvně plochy 
SO5-S10 přípojky (vodovod, plynovod, NN, kanalizace) 
S11 oplocení 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
1) snímek katastrální mapy 
2) fotodokumentace 
3) obhlídka pozemku 
4) zadání investora 
5) architektonická studie 
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B  Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Jedná se o novostavbu bytového domu, který je situován na parcela č.1347/1 a 1347/2, 
katastrální území Moravský Písek 696 85, okres Hodonín, kraj Jihomoravský. Dle 
katastru nemovitostí je druh pozemku orná půda (st. 1347/1) a ostatní plocha (1347/2). 
Plocha parcel je 1949 m2 a 199 m2, navržený objekt má rozlohu 352,82 m2. 
 
Parcely jsou ve vlastnictví: 
SJM Šantavý  
 
Pozemek je rovinatý, orientovaný na severní stranu. Kolem severní hranice prochází 
místní komunikace. Z ostatních stran je parcela obklopena parcelami samostatně 
stojících domů a travnatých pozemků. Řešené území je zahrnuto do zpracovaného a 
platného územního plánu. Nachází se v zastavěném území. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací: 
Stavba se nachází v ploše stabilizované - tj. dílčí část území, ve kterém se stávající účel 
a intenzita využití nebude zásadně měnit.  
Řešená parcela je zařazena dle platného územního plánu do ploch stavebních, funkce Bi 
– plochy bydlení individuálního. Hlavní využití těchto ploch je definováno jako bydlení 
v rodinných domech a domech bytových. Navržená stavba tuto podmínku splňuje. 
Uvedený záměr nenarušuje charakter okolní zástavby, funkční využití, tj. bytové 
bydlení koresponduje s okolní zástavbou. 
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území: 
Nejsou. 
 
d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Veškeré požadavky dotčených orgánů, které jsou doposud známy, byly zapracovány do 
dokumentace, případné další budou v průběhu řízení zapracovávány po jejich obdržení. 
Realizace se bude těmito požadavky řídit.  
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Byla provedena detailní prohlídkapozemku, fotodokumentace. 

 
 f) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Nenachází se v 
lokalitě soustavy Natura 2000.Území není dotčeno ochranou podle jiných právních 
předpisů.  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 



 

13 
 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít na okolní pozemky a stavby negativní vliv. V průběhu realizace 
dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení a 
zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. Krátkodobě může 
dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během výstavby. Během stavby bude třeba čistit 
kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. Stavební 
práce nebude možné provádět v nočních hodinách. Dodavatel stavby zajistí, aby 
nedocházelo k porušování souvisejících zákonných nařízení a vyhlášek.  
 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Pozemek je bez výraznějšího porostu a stromů, převažuje travnatý porost. Na pozemku 
senenachází žádné objekty, určené k demolici. Požadavky nebudou stanoveny. 
 
j) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa 
Parcela č. 1347/1 – druh pozemku orná půda, která je pod ochranou ZPF. 
Bylo zažádáno o vyjmutí ze ZPF, dne 13.3. 2019 byl vydán souhlas k trvalému vyjmutí 
ze ZPF.  
 
k) územně technické podmínky: 
Dopravní napojení zůstává téměř beze změny – bude využit stávající sjezd z pozemku 
na komunikaci, avšak je navrženo rozšíření sjezdu na komunikaci. Jsou 
navrženaparkovací stánípřed vstupem do objektu. A to 13 parkovacích míst včetně 
jednoho pro invalidy. Podél severní strany objektu vede místní komunikace.   
Navržený objekt bude využívat nově zřízené přípojky plynovodu,kanalizace, vodovodu 
a elektrického vedení. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
V dotčeném území není třeba zvláštních opatření a nejsou třeba podmiňující 
a související stavby. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu nejsou.  
 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí: 
Stavbou je dočtena parcela č. st. 1347/1 a 1347/2, vlastnické právo:  
SJM Šantavý, Moravský Písek [699233] 
 
Sousední parcely:  
1347/3 – Andrýsek, Moravský písek [699233] 
1347/5 – Uniex-Gemos a.s., Moravský písek [699233] 
1377 – Arnoš, Moravský písek [699233] 
1376 – Horňáček, Moravský písek [699233] 
1348 – Kožela, Moravský písek [699233] 
 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo: 
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Nejsou. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
Objekt bude využíván pro potřeby bytového bydlení. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby. 
Nejsou. 
 
e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Veškeré požadavky dotčených orgánů, které jsou doposud známy, byly zapracovány do 
dokumentace, případné další budou v průběhu řízení zapracovávány po jejich obdržení. 
Realizace se bude těmito požadavky řídit.  
 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
Jedná se o novostavbu, stavba není kulturní památkou. Dále objekt není dotčen 
ochranou podle jiných právních předpisů.  
 
g) Navrhované parametry stavby: 
3x bytová jednotka 2+kk = 55,00 m2 – 2 osoby 
3x bytová jednotka 3+kk = 91,95 m2 – 4 osoby 
3x bytová jednotka 3+kk = 120,03 m2 – 4 osoby 
  
Počet uživatelů celkem: 30 osob 
 
Zastavěná plocha: 352,82 m2  
Obestavěný prostor:      4745,43 m3 

Užitná plocha:       845,37 m2  
 
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.: 
 
Výpočet potřeby vody: 
-potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 36 m3/rok na osobu 
Obyvatel 30 osoby 99,0 l/osob.den 2970 l/den 
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Průměrná denní potřeba vody   2970 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 4455 l/den = 0,052 
l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 0,093 l/s 
Celková roční potřeba vody  1084,06 m3/rok 
 
Výpočtový průtok Qv = 0,88 l/s. 
 
Množství splaškových vod (dle potřeby vody): 
Průměrný denní odtok splaškové vody    2970 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody    4455 l/den 
Roční odtok splaškové vody     1084,06 m3/rok 
 
Množství dešťových vod: 
Dešťové vody budou svedeny ze střechy bytového domu dešťovými svody přes střešní 
vtoky do akumulační nádrže umístěné před objektem. Přepad z nádrže bude zaústěn do 
přípojky kanalizace. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 
Odpad vznikající provozem objektu je na úrovni běžného komunálního odpadu a bude 
likvidován běžným svozovým způsobem.  
V průběhu výstavby může dojít ke vzniku odpadu dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.: 
 

17 01 O Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 O Dřevo, sklo a plasty 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Směsné kovy 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 
Dále se bude nakládání s odpady řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších 
předpisů: 
zákonem č. 185/2001 o odpadech ve znění zákona č. 7/2005, 
vyhláškou č. 379/2001 o hodnoceni nebezpečných odpadů, 
zákonem č 294/2005 o podmínkách ukládáni odpadu na skládky, 
metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003 odboru odpadů MŽP k 
nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 
 
Energetická náročnost budovy: 
Objekt bude úsporný, viz samostatná dokumentace – průkaz energetické náročnosti 
budovy. 
 
i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy): 
Předpokládaný termín realizace 2020 – 2022 
Vzhledem k charakteru záměru se jedná o jednofázovou výstavbu bez členění na etapy. 
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j) Orientační náklady stavby:  
22 000 000 Kč 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Navržený objekt k bydlení je umístěn na parcele č. st. 1347/1 a 1347/2 katastrálního 
území Moravský Písek. Celková výměra pozemku je 2148 m2. Parcela je rovinatá, 
orientovaná na sever, ze severní strany k němu přiléhá místní komunikace. 
Pozemek se nachází v zástavbě samostatně stojících rodinných domů. Projekt je 
v souladu s územním plánem. Pozemek je dle územního plánu zařazen do ploch bydlení 
individuálního Bi. Hlavní využití těchto ploch je definováno jako bydlení v rodinných 
domech a bytových. Tuto skutečnost návrh splňuje. Navržená stavba se skládá ze čtyř 
nadzemních podlaží, zastřešených plochou střechou, výška objektu je 13,43 m. 
Umístění objektu navazuje na urbanistickou strukturu.   
 
b) Architektonické řešení: 
Cílem bylo navrhnout prostorné a komfortní bydlení až pro devět rodin. Proto byl 
kladen důraz, aby byl vytvořen prostor, který nabídne nejen dostatek místností pro 
jednotlivé členy rodiny a návštěvy s kvalitním zázemím, ale také místo, které by bylo 
prosvětleno. 
Objekt se skládá ze tří podlaží, které jsou obytné a jednoho podlaží, které je určené 
k zázemí bytového domu. Hmota objektu je složena z jednoho kvádru– bílo-šedýa je 
orientovaný do ulice. Hlavní fasáda je řešena v bílé omítce a je rozčleněna okny, které 
jsou doplněny balkony. Střecha je navržena jednoplášťová plochá. Terén okolo objektu 
je rovinatý a bude navazovat na stavbu. Před budovou bude vytvořeno parkoviště pro 
obyvatele bytového domu. Je navržen nový širší sjezd, aby byl umožněn pohodlnější 
výjezd z parkoviště na hlavní pozemní komunikaci. 
 
 

B.2.3Celkové provozní řešení, technologievýroby 
První nadzemní podlaží slouží jako provozní a technické zázemí objektu. 
V 1NP je umístěna Společenská místnost, technická místnost, úklidová místnost, wc, 
sklad, kolárka+kočárkárna, sušárna a sklepní kóje.S dalšími patry je propojen 
pravotočivým dvouramenným schodištěm.  
Hlavní vstup do objektu je navržen z čelní strany uprostřed severní fasády.  
Ve 2.NP, 3NP, 4NPjsou navrženy byty2+kk 55 m2,3+kk 91,95 m2, 3+kk 120,03 m2. 
Každý byt má svoje hygienické zázemí, zázemí k relaxaci, odpočinku a spánku. Byty 
mají také svůj vlastní balkon.  
Objekt nebude sloužit žádnému typu výroby, technologickým procesům apod. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Tento typ objektu vyžaduje částečně plnit požadavky na užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Objekt je bezbariérově přístupný hlavním vchodem. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěna návrhem konstrukcí 
respektujícím příslušné technické požadavky na stavby (vyhláška Ministerstva pro 
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místní rozvoj č. 268/2009 Sb.), související české státní normy a závazné vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ. 
Zhotovitel stavby předá po dokončení stavby budoucímu uživateli provozní řád a 
manuál k užívání a údržbě zařízení, která toto opatření svým charakterem vyžaduje.  
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem uvnitř 
nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
Během užívání stavby musí být prováděny pravidelné kontroly zařízení a dodržování 
předpisů, např.  
ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb. ČÚBP č. 20/1979 Sb 

ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 
ELEKTRICKÁ INSTALACE ČSN 332000-3 
HROMOSVODY NF C 17-102 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 
ZAŘÍZENÍ  
HASICÍ PŘÍSTROJE 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., ČSN 73 
0873 
 

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O 
POŽÁRNÍ OCHRANĚ 

Zákon č. 133/1985 Sb., Vyhláška MV č. 
246/2001 Sb. 

Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
V navrhovaném objektu domu ani jiných objektech se stavbou souvisejících nebude 
umístěna žádná výroba ani činnost, produkující toxické látky nebo nebezpečné odpady. 
Objekt je umístěn a navržen tak, aby svou hmotou nepřípustně nesnižoval hodnoty 
denního osvětlení a oslunění okolní zástavby. 
Odpady budou separovány, využitelné odpady nabídnuty k druhotnému využití, 
spalitelný odpad nabídnut k energetickému využití ve spalovně komunálního odpadu a 
ostatní nabídnut k likvidaci subjektům oprávněným k nakládání s odpady. Doklady o 
likvidaci odpadů budou uchovány pro případnou kontrolu a předloženy při kolaudačním 
řízení. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: 
Čtyřpodlažní objekt bude řešen jako zděný. Nosné zdivo nadzemní části je navrženo 
z keramických cihel, včetně příček. Nosné zdivo podzemní je řešeno z BTB tvárnic. 
Objekt bude založen na základových pasech, min. 800mm.  Stropní konstrukce je řešena 
jako monolitická železobetonová deska. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou. 
Fasáda je řešena v kombinaci bílé a šedé omítky. Výplně otvorů jsou navrženy jako 
hliníková dvojskla.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
Stavba je založena na základových pasech. Stavebně geologický průzkum nebyl 
proveden. Skutečný stav geologie na staveništi bude nutno ověřit na místě v průběhu 
stavebních prací. Je nutné převzetí čisté základové spáry projektantem-statikem nebo 
geologem pro potvrzení navržené hloubky a šířky základu. Pro nové základové 
konstrukce objektu (obdélníkové pasy) budou prováděny výkopové rýhy.  
Vnější obvodové stěny jsou navrženy z keramických cihel tl. 300 mm, které jsou 
zatepleny polystyrenemtl. 150 mm.  Obvodové stěny pod terénem jsou navrženy z BTB 
tvárnic tl. 300mm, které jsou zatepleny XPS tl. 150mm. Nosné vnitřní zdivo je navrženo 
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z keramických cihel tl. 300 mm a 200mm, příčky jsou keramickétl. 115 mm, instalační 
šachty jsou obestavěny keramickými cihly tl. 115 mm 
Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonový monolit, tl. desky je 250 mm. 
Nosná konstrukce ploché jednoplášťové střechy je tvořena železobetonovou deskou. 
Střecha je jednoplášťová plochá. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 
účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena během výstavby a 
užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly nepříznivě působit  na 
mechanickou odolnost ani stabilitu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení: 
Objekt bude napojen zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí  
přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace  
splaškových vod bude řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových 
vod je řešena napojením do retenční nádrže. Plyn bude do objektu zaveden ze 
stávajícího plynového vedení. Objekt bude vytápěn pomocí plynového kotle. Teplá 
voda bude ohřívána pomocí elektrické energie do dvou zásobníků o objemu 2 x 500 l. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení: 
Nejsou. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
  
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Průkaz energetické náročnosti budovy je obsahem části 6Stavební fyzika. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Větrání prostor v objektu bude zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez 
použití VZT a klimatizační jednotky. Odvětrání chodby, WC, koupelny, popřípadě 
kuchyně bude nucené podtlakové pomocí ventilátoru umístěného v instalační šachtě a 
bude vyvedeno potrubím nad střechu objektu. Objekt bude vytápěn pomocí plynového 
kotle. Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno navrženými prosklenými plochami 
výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 
stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný 
podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro 
okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, 
která neohrožuje zdraví a bude vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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Na staveništi bylo provedeno radonové měření, které nezaznamenává pronikání radonu 
z podloží.  
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Objekt není vystaven bludným proudům, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné 
rizikové objekty, co by případně bludné proudy vyvolávaly.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není požadováno, objekt není vystaven vlivu technické seizmicity, ani v jeho nejbližším 
okolí se nenachází žádné rizikové objekty, které by případnou seizmicitu vyvolávaly.  
 
d) ochrana před hlukem 
Objekt není vystaven nadměrné hlučnosti. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Ostatní účinky nebyly zjištěny, není požadováno jakékoliv opatření. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno v projektové dokumentaci ve výkresu 
situace výkresu číslo C. 2 (složka č. 2). Řešení napojení bude ze stávající ulice – 
Kovodělnická.  
Vodovod-vodoměrná šachta na pozemku.  
Elektro - rozvaděč.  
Kanalizace - kanalizační přípojka.  
Plynovod - plynovodní přípojka. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých částech 
dokumentace – Elektroinstalace, Zdravotně technické instalace, Vytápění. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Dopravní řešení zůstává stávající. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je napojen na přilehlou komunikaci. Je navrženo rozšíření sjezdu. 
 
 c) doprava v klidu 
Na pozemku stavebníka je umožněno 12 stání osobních automobilů pro nájemníky a 1 
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
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Okolo objektu nevedou žádné pěší ani cyklistické stezky. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Navrhovaná stavba respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen nezbytné 
vyrovnávací terénní úpravy. 
 
b) použité vegetační prvky 
Nezpevněná část bude zatravněna travním semenem. 
 
c) biotechnická opatření 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti nejsou žádná biotechnická opatření 
požadována.  
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti není předpokládán negativní vliv na 
životní prostředí. Nakládání s odpady viz kapitola B.8.g. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu  
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti není předpokládán negativní vliv na 
přírodu a krajinu.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.  
 
d) způsobzohlednění  podmínekzávazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Není. 
 
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 dodáno: 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Není známo, že by se objekt nacházel v jiném ochranném pásmu výše zmíněného 
charakteru.  

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru stavby a jejího využití se havárie neuvažují. Návrh vzhledem k 
svému charakteru  
neuvažuje zóny havarijního plánování. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie ze zhotoveného jističe, voda 
bude využívána z vodovodní přípojky. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný 
odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně 
i s příslušným správcem sítě. 
 
b)  odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí sběrných jímek (drenáže) nebo vsakováním. 
 
c) napojení  staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu 
V okolí budovy se nachází řada sítí technické infrastruktury. Tato vedení nebudou 
stavbou dotčena, musí však být před zahájením prací vytyčena a to v rozsahu 
zpevněných ploch kolem objektu a příjezdových komunikací. Přepravní trasy budou 
probíhat po veřejných komunikacích.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební práce budou prováděny v rámci vlastníka pozemku a nezasáhnou negativními 
účinky na okolní pozemky. Případné další povolení, např. zvláštní užívání komunikace 
bude řešeno zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením příslušných 
stavebních prací. Stávající objekt bude částečně využit pro zařízení staveniště. 
 
e) ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Staveniště bude v době výstavby označeno viditelným sdělením o zákazu vstupu. 
Případné jámy budou zabezpečeny dřevěným hrazením nebo mobilním ocelovým 
zábradlím a výstražnou páskou. 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
 
f) maximální zábory pro staveniště  
Zařízení staveniště bude sloužit plocha v bezprostřední blízkosti stavby a na pozemku 
stavebníka. Staveniště bude ohrazeno v souladu s požadavky nařízení vlády o bližších 
min. podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.  
Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, 
musí být označeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám.  
Příjezdy a přístupy na staveniště budou ze stávající komunikace.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou. 
 
h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších předpisů: 
-  zákonem.č. 185/2001 o  odpadech ve znění zákona č. 7/2005 
-  vyhláškou č. 379/2001 o hodnoceni nebezpečných odpadů 
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-  zákonem č 294/2005 o podmínkách ukládáni odpadu na skladky 
-  metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003 odboru odpadů MŽP k    
   nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování  
   staveb 
-  vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
-  Katalog odpadů–vyhláška č. 381/2001 Sb. 
   Doklady o řádném uložení odpadů budou doloženy ke kolaudačnímu řízení.  
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce zahrnují případné výkopy a rýhy, zemina z nich bude opětovně použita 
případné přebytky budou uloženy na skládku.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během stavebních prací musí být dodržen zákon 17/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Musí být veden záznam o nakládání s odpady, evidence jejich uložení na 
skládku. Nakládání s odpady se bude řídit vyhláškou č. 314/2006 Sb. vyhl. č. č. 
383/2001 Sb  ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými zákony (z.č. 12/2006 Sb, č. 
185/2001 o  odpadech ve znění zákona č. 7/2005, vyhláškou č. 379/2001, z.č. 294/2005, 
metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003). 
Při realizaci stavby je bezpodmínečně nutné vycházet z vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a respektovat platnou legislativu, mj. zákon č.114/1992Sb.O ochraně 
přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v 
platném znění.  
 
k)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi 
Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších 
min.podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb.  a 
zákonem č. 262/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů.  
Při realizaci stavby budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. 
podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
- minimální šířka komunikace pro pěší při jednosměrném provozu na staveništi musí 
být 0,75m 
- kusový materiál pravidelných tvarů smí být ručně skladován při zajištění jeho stability 
do výšky 2m 
- nejmenší průměr resp. nejmenší velikost strany dřevěné podpěry je 70mm 
- únosnost podpůrných konstrukcí musí být v dodavatelské dokumentaci doložena 
statickým výpočtem 
- dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožen, které pro 
tyto osoby z prováděné činnosti vyplývá 
- práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo jeho okolí vlivem 
zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 
vlivem přírodních živlů popř. nepředvídatelných okolností. Práce také mohou být 
přerušeny za podmínek stanovených zvláštními předpisy (zákon č. 109/1964 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů). 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou vznikají částečné požadavky na úpravu staveniště a okolí  
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny 
stavby určené pro bezbariérové užívání. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou vyžadována dopravní inženýrská opatření.  
 
n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (prováděnístavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Žádné speciální podmínky pro provedení stavby nejsou požadovány vzhledem 
k rozsahu a charakteru stavebních prací. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se výstavba v jedné etapě. 
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
1.) Po provedení bouracích prací 
2.) Po provedení HSV 
3.) Po provedení PSV 
4.) Závěrečná kontrolní prohlídka 
 
Zahájení: po vydání stavebního povolení – červen 2020 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů.  
Dešťové vody budou svedeny ze bytového domu dešťovými svody přes střešní vtoky do 
akumulační nádrže umístěné před objektem objektu. Přepad z nádržebude zaústěn do 
přípojky kanalizace. 
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C.  Situační výkresy 
 

 

 

 

C.1 – Situační výkres širších vztahů 
Výkres v měřítku 1:1000 

 

C.2  - Celkový situační výkres stavby 
 Neobsazeno 

 

C.3 – Koordinační situace 
Výkres v měřítku 1:200  

 

C.4 - Katastrální situační výkres 
Neobsazeno 

 
C.5 - Speciální situační výkresy 
Neobsazeno 
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D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
Obsahem dokumentace je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu 
včetně přípojek inženýrských sítí, oplocení, zpevněných ploch.         

Jedná se o samostatně stojící zděný, nepodsklepený bytový dům s jednoplášťovou 
plochou střechou   orientací hlavního vstupu SZ-JV kolmo k silnici S, obsahující 4 
nadzemní podlaží o půdorysném rozměru 20 100 x 17 100 mm, výšky 13 425 mm. 
Bytový dům je navržen zděný z cihelného systému „Heluz“. Základové konstrukce jsou 
tvořeny beton. pasy, beton. bednícími tvárnicemi a základovou deskou s vodotěsnou a 
tepelnou izolací. Svislé obvodové konstrukce jsou z cihel Heluztl. 300 
mm(247x300x249 mm) na tenkovrstvou zdící maltu taktéž i vnitřní nosné stěny tl. 300 
mm a příčky tl. 200 a 115 mm.  Světlá výška 1NP,2NP,3NP je 2600 mm a 4NP 2850 
mm. Schodiště bude dvouramenné pravotočivé, výška zábradlí 1000 mm šířka 
schodišťového ramene je 1150 m a sklon schodišťového ramene je 29,51º zrcadlo bude 
mít šířku 1450 mm a bude vněm umístěn výtah LC MAXI 350 s nosností 350 kg, pro 4 
osoby. Schodiště provedeno jako ŽB monolitické s keramickým obkladem stupňů. 
Strop nad všemi patry je tl. 250 mm a bude proveden jako monolitická spojitá deska, 
beton C 25/30 XC1, ocel B500B – 10505(R)) s tepel. a kročejovou izolací a konečnou 
pochozí vrstvou podlahy. Atikové zdivo bude ukončeno ŽB věncem š. 300 mm a v. 150 
mm, beton C 25/30 XC1, ocel B500B – 10505(R)) a tepelnou izolací z XPS tl. 175 mm. 
Střecha je řešena jako jednoplášťová se sklonem 2%. Zateplena polystyrenem EPS 150 
tl. 300 mm + spádové klíny ve spádu 2% a minimální tl. 20 mm. Parozábrana tvořena 
asfaltovými pasy se skleněnou výztuží tl. 4,2 mm a hlavní hydroizolace PVC fólie tl. 
1,5 mm. Střecha je mechanicky kotvená pomocí umělých teleskopů a šroubů do betonu. 
Na stavbě budou provedeny kotevní zkoušky. 
Okna budou hliníková zasklená izolačním dvojsklem, vnější dveře hliníkové, vnitřní 
dveře budou dřevěné. BD bude omítnut venkovní omítkovinou 
silikonsilikátovouv odstínu signální bílá 9003.Budou nově zřízené přípojky vodovodu, 
plynovodu, kanalizace, elektrického vedení, sdělovacího vedení. Součástí stavby bude 
také nové drátěné oplocení v = 1,8 m, dále zpevněné plochy tj. - okapový chodník, 
příjezd, parkovací stání, přístup ze zámkové dlažby, plochy pro komunální odpadcelk. 
plochy 559,94 m²  
 
        b) Výkresová část 
Půdorys 1. NP                                                                  M 1:50        výkr.č.   01 
Půdorys 2.NP                                                                   M 1:50        výkr. č.  02 
Půdorys 3.NP                                                                   M 1:50        výkr. č.  03 
Půdorys 4.NP                                                                   M 1:50        výkr. č.  04                                                  
Řez A – A‘                                                                       M 1:50        výkr. č.   05 
Řez B – B‘                                                                       M 1:50        výkr. č.   06 
Pohled severní a jižní                      M 1:50        výkr. č.   07 
Pohled východní a severní          M 1:50        výkr. č.   08 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 Obsahem dokumentace je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu 
včetně přípojek inženýrských sítí, oplocení, zpevněných ploch.         

Jedná se o samostatně stojící zděný, nepodsklepený bytový dům s jednoplášťovou 
plochou střechou   orientací hlavního vstupu SZ-JV kolmo k silnici S, obsahující 4 
nadzemní podlaží o půdorysném rozměru 20 100 x 17 100 mm, výšky 13 425 mm. 
Bytový dům je navržen zděný z cihelného systému „Heluz“. Základové konstrukce jsou 
tvořeny beton. pasy, beton. bednícími tvárnicemi a základovou deskou s vodotěsnou a 
tepelnou izolací. Svislé obvodové konstrukce jsou z cihel Heluztl. 300 mm 
(247x300x249 mm) na tenkovrstvou zdící maltu taktéž i vnitřní nosné stěny tl. 300 mm 
a příčky tl. 200 a 115 mm.  Světlá výška 1NP,2NP,3NP je 2600 mm a 4NP 2850 mm. 
Schodiště bude dvouramenné pravotočivé, výška zábradlí 1000 mm šířka schodišťového 
ramene je 1150 m a sklon schodišťového ramene je 29,51º zrcadlo bude mít šířku 1450 
mm a bude vněm umístěn výtah LC MAXI 350 s nosností 350 kg, pro 4 osoby. 
Schodiště provedeno jako ŽB monolitické s keramickým obkladem stupňů. Strop nad 
všemi patry je tl. 250 mm a bude proveden jako monolitická spojitá deska, beton C 
25/30 XC1, ocel B500B – 10505(R)) s tepel. a kročejovou izolací a konečnou pochozí 
vrstvou podlahy. Atikové zdivo bude ukončeno ŽB věncem š. 300 mm a v. 150 mm, 
beton C 25/30 XC1, ocel B500B – 10505(R)) a tepelnou izolací z XPS tl. 175 mm. 
Střecha je řešena jako jednoplášťová se sklonem 2%. Zateplena polystyrenem EPS 150 
tl. 300 mm + spádové klíny ve spádu 2% a minimální tl. 20 mm. Parozábrana tvořena 
asfaltovými pasy se skleněnou výztuží tl. 4,2 mm a hlavní hydroizolace PVC fólie tl. 
1,5 mm. Střecha je mechanicky kotvená pomocí umělých teleskopů a šroubů do betonu. 
Na stavbě budou provedeny kotevní zkoušky. 

Okna budou hliníková zasklená izolačním dvojsklem, vnější dveře hliníkové, vnitřní 
dveře budou dřevěné. BD bude omítnut venkovní omítkovinou silikonsilikátovou 
v odstínu signální bílá 9003. Budou nově zřízené přípojky vodovodu, plynovodu, 
kanalizace, elektrického vedení, sdělovacího vedení. Součástí stavby bude také nové 
drátěné oplocení v = 1,8 m, dále zpevněné plochy tj. - okapový chodník, příjezd, 
parkovací stání, přístup ze zámkové dlažby, plochy pro komunální odpad celk. plochy 
559,94 m²  

 

 
 
b) Výkresová část 
Půdorys základů             M 1:50        výkr.č.   01 
Výkres tvaru stropu nad 1.NP                                           M 1:50        výkr. č.  02        
Výkres tvaru stropu nad 2.NP                                           M 1:50        výkr. č.  03        
Výkres tvaru stropu nad 3.NP                                           M 1:50        výkr. č.  04        
Výkres tvaru stropu nad 4.NP                                           M 1:50        výkr. č.  05        
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Půdorys ploché střechy            M 1:50        výkr.č.   06 
Detail atiky               M 1:5 výkr.č.   DET. 01 
Detail střešní vpusti                        M 1:5 výkr.č.   DET. 02 
Detail soklu                      M 1:5 výkr.č.   DET. 03 
Detail okenního parapetu                       M 1:5 výkr.č.   DET. 04 
Detail napojení podlah v místě prahu          M 1:5 výkr.č.   DET. 05 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 Daná stavba neobsahuje zvláštní technická a technologická zařízení. 
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2. Závěr 
 
Při zpracování Bakalářské práce jsem využil veškerých svých nabitých zkušeností a 
znalostí s oborem navrhování staveb. Pomocí norem, předpisů, vyhlášek a odborných 
konzultací jsem zpracoval bakalářskou práci v daném rozsahu. Práce obsahuje 
kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska akustiky, osvětlení 
a požární bezpečnosti staveb. 

 

3. Seznam použitých zdrojů 
 

Pro zpracování a posouzení byla použita platná legislativa, tj. vyhlášky, normy, kromě 
dokumentace,která je zpracována dle vyhlášky č.499/2006 Sb. Pokud bude stavba 
zahájena nejpozději do 31.prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby 
zpracována podle § 3 vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky.   

 

Normy a právní předpisy 
ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.   

ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací.   

ČSN 73 4108. Šatny, umývárny a záchody.   

ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov.   

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov.   

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.   

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování  

ČSN 734130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky.   

ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody: Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv   

ČSN 73 4301. Obytné budovy.   

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. 2005.  

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. 2011.  

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005.  

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody. 2005.   
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ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků: Požadavky. 2010.   

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky. 2007.   

ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov: Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 2007.   

ČSN 73 0810:04. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. 2009.   

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).   

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

ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.   

ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

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

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

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.   

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  

ČR. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.   

ČR. Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

Opory 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Brno, 2005  Petr Beneš, Markéta 
Sedláková, Marie Rusinová, Romana Benešová, Táňa Švecová. Požární bezpečnost 
staveb. Brno, 2015.    

Webové stránky 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://www.isover.cz/   

http://dek.cz   

http://www.baumit.cz/   

http://www.rako.cz/   

https://www.cemix.cz  

https://www.bramac.cz  

http://www.knauf.cz  

https://www.vekra.cz 
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4. Seznam použitých zkratek a symbolů 
BD Rodinný dům 

NP Nadzemní podlaží  

EPS  Expandovaný polystyren  

XPS  Extrudovaný polystyren 

SPB  Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ Požární úsek  

TI  Tepelná izolace  

PT Původní terén  

UT  Upravený terén  

ŽB Železobeton  

DN Světlost 

PHP  přenosný hasicí přístroj  

RŠ Revizní šachta 

PS  Připojovací skříň  

VŠ  Vodoměrná šachta  

EB Elektrická brána  

T Truhlářské výrobky  

Z  Zámečnické výrobky 

K  Klempířské výrobky 

P Plastové výrobky  

Cxx/xx Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

XC Třída  prostředí betonu  

H  výška 

ČSN  Česká státní norma  

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  

Λ Součinitel tepelné vodivosti 

U Součinitel prostupu tepla  

R Tepelný odpor konstrukce  

BpV Balt po vyrovnání 

Ø Průměr 
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Uw Součinitel prostupu tepla oknem 

Ug  Součinitel prostupu tepla zasklením 

Uf  Součinitel prostupu tepla rámem  

R´w,N vážená stavební neprůzvučnost  

fRsi,N Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 

fRsi,cr kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  

θai Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θi Návrhová vnitřní teplota  

θe Návrhová venkovní teplota 

∆θ10,N Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty  

∆φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

ϕsi,cr Kritická povrchová vnitřní vlhkost 

UN  Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

Uem Průměrný součinitel prostupu tepla  

Mc Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce  

HT Měrná ztráta prostupem  

Nd Svislé zatížení  

Rdt únosnost půdy  
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