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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 268/2009 

Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy 

stavebních materiálů a konstrukčních systémů; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy 

a její architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené zadané 

budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část 

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

a jejího dispozičního řešení včetně 3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného konstrukčního systému 

a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy. Výkresová 

část bude obsahovat výkresy: situací, základů, osazení do terénu, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 

konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální 

posouzení objektu a vybraných detailů v rozsahu znalostí BSP. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy 

do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé 

složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. 

Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní 

text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění 

stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a j) “Závěr”. Mimo desky student 

odevzdá poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást 

VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  
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Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout bytový dům se suterénem a čtyřmi 

nadzemními podlažími s výstupem pro dokumentaci pro provádění stavby. Navržený 

objekt je tedy bytový dům s garážemi, který se bude nacházet v obci Novosedly, na jižní 

Moravě, na dvou parcelách č. 5420/83 a 5420/84. Terén, na kterém se objekt nachází, je 

v mírném sklonu. Objekt bytového domu je zděný z cihelných tvárnic pro nadzemní část 

a v podzemní části je vyzděn do ztraceného bednění. Střešní konstrukce objektu 

je oblouková z dřevěných nosníků.  

Bytový dům, provozovna, zděná budova, stavební objekt, stavební pozemek, 

parametry stavby, geologický průzkum, inženýrské sítě, svislé konstrukce, vodorovné 

konstrukce, střešní konstrukce, schodiště.  

The proposed building is thus a apartment building with garages, which will be located 

in the village of Novosedly, in South Moravia, on two plots no. 5420/83 and 5420/84. 

The terrain on which the object is in a slight slope. The building of the block of flats 

is made of brick blocks, for the above-ground part and in the underground part it is lined 

with lost formwork. The roof structure of the building is arched from wooden beams.  

Apartment house, establishment, masonry building, building object, building plot, 

building parameters, geological survey, utility networks, vertical construction, horizontal 

construction, roof construction, staircase.  
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Kamila Kalousová Bytový dům Novosedly. Brno, 2019. 38 s., 373 s. příl. Bakalářská 
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Úvod 

Cílem mé bakalářské bylo navrhnout podsklepený čtyřpodlažní bytový dům na úrovni 

projektové dokumentace pro provádění staveb. Pojednává o architektonicko - stavebním 

řešení tj. návrh pohledů, rozvržení jednotlivých půdorysů na podlaží a výpisy použitých 

prvků a skladeb. Dále také pojednává o stavebně konstrukčním řešení tj. dimenzování 

základových konstrukcí, řešení stropní konstrukce, detaily, řezy objektu a vyřešení střešní 

konstrukce. 
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A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby 

Bytový dům Novosedly 

b) Místo stavby 

Adresa:  Novosedly 69182 

Katastrální území:  Novosedly na Moravě 706973 

Parcelní čísla:  5420/83, 5420/84  

c) Předmět projektové dokumentace  

Daná projektová dokumentace řeší návrh bytového domu s garážemi na pozemku 

v Novosedlech. Po dokončení bude stavba sloužit k trvalému bydlení s celkovými 7 byty 

a pro užívání 2 provozoven v přízemí. Součástí záměru je i napojení inženýrských sítí 

k objektu, úprava a zpevnění přilehlých ploch na pozemku k připojení na stávající 

obslužnou komunikaci a terénní úpravy pozemku včetně oplocení.   

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Ing. Petr Nový  

Husova 562, 691 93 Drnholec, IČO 26936631 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Jméno a příjmení Číslo AO  Obor 

Hlavní inženýr projektu Ing. Ladislav Hojsák 1003103 Pozemní stavby 

Konstrukční řešení Konstrukční řešení staveb Ing. Pavel Kotek 1005749 Statika a dynamika 

  staveb 

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jan Vaňkát  1003083 Požární bezpečnost  

  staveb 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavební objekty 

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Garáže 

SO 03 Přípojka kanalizačního potrubí 

SO 04 Přípojka pitné vody 

SO 05 Přípojka NTL plynovodu  

SO 06 Přípojka nízkého napětí 

SO 07 Zpevněné plochy 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Mapové podklady 

Pro projektovou dokumentaci byla použita katastrální mapa v měřítku.  

Jednotlivé situace jsou doloženy ve výkresové části dokumentace (přílohy C). 

Inženýrsko-geologický průzkum 

Pro zpracování dokumentace byl proveden inženýrsko-geologický posudek na území 

Novosedly na Moravě, zpracovaný osobou způsobilou v oboru geologie a hydrogeologie. 

Základovou půdu v celé ploše půdorysu projektované stavby tvoří černozem 

(modální). Pro návrh a statické posouzení založení a únosnosti zeminy je doporučeno 

vycházet z hodnot přetvárných charakteristik základových půd, které byly zaznamenány 

v kopané sondě. 

V provedené sondě nebyla zaznamenána hladina podzemní vody. Je nutné ale odvodnit 

stavební jámu a pozemek obvodovou drenáží, při větších srážkách by mohlo dojít ke 

splavení půdy na okolní pozemky. Odvodnění bude provedeno vsakem do zeminy. 

Radonový průzkum 

Posudek na radon byl vyhotoven pro umístění bytového domu a pro ochranu tohoto 

objektu proti pronikání radonu z geologického podloží. Přibližné vyhodnocení bylo 

provedeno na základě orientační mapy radonového indexu podloží, kde se v daném území 

(Novosedly na Moravě) nachází nízký radonový index. Pro přesnější určení radonového 

indexu bude provedeno měření aktivity radonu v půdním vzduchu podle SÚJB (Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost). 
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Hydrogeologický průzkum vsakovacích poměrů 

V daném území se dle hydrogeologických map nachází pouze kvartérní uloženiny řeky 

Dyje. Nevyskytuje se zde zvýšená hladina podzemní vody, proto jsou tyto podmínky 

příznivé pro odvádění srážkové vody do zeminy. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Objekt se nachází v lokalitě „Mikulovská“ v obci Novosedly. Jedná se o plánovanou 

výstavbu nové obytné čtvrti, kde je možno dle Územního plánu zastavit území Smíšenými 

obytnými plochami. Objekt leží na dvou pozemcích 5420/83 a 5420/84, ty se nachází 

v mírném svahu mezi nadmořskými výškami 178 m n. m. a 180 m n. m.   

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Navržený objekt je v souladu s Územním plánem obce Novosedly a odpovídá všem 

stanoveným podmínkám a dalším kritériím. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Nejsou nutné žádné výjimky o povolení v daném území. 

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

Veškeré podmínky závazných stanovisek budou zapracovány do prováděcí projektové 

dokumentace. 

Písemná vyjádření dotčených orgánů jsou součástí projektové dokumentace v oddíle 

Dokladová část. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický průzkum 

Pro zpracování dokumentace byl proveden inženýrsko-geologický posudek na území 

Novosedly na Moravě, zpracovaný osobou způsobilou v oboru geologie a hydrogeologie. 

Základovou půdu v celé ploše půdorysu projektované stavby tvoří černozem 

(modální). Pro návrh a statické posouzení založení a únosnosti zeminy je doporučeno 

vycházet z hodnot přetvárných charakteristik základových půd, které byly zaznamenány 

v kopané sondě. 

V provedené sondě nebyla zaznamenána hladina podzemní vody. Je nutné ale odvodnit 

stavební jámu a pozemek obvodovou drenáží, při větších srážkách by mohlo dojít ke 

splavení půdy na okolní pozemky. Odvodnění bude řešeno vsakem do zeminy. 
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Radonový průzkum 

Posudek na radon byl vyhotoven pro umístění bytového domu a pro ochranu tohoto 

objektu proti pronikání radonu z geologického podloží. Přibližné vyhodnocení bylo 

provedeno na základě orientační mapy radonového indexu podloží, kde se v daném 

území (Novosedly na Moravě) nachází nízký radonový index. Pro přesnější určení 

radonového indexu bude provedeno měření aktivity radonu v půdním vzduchu podle 

SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost). Blíže viz Dokladová část. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma se v místě plánované stavby nevyskytují.  

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Záplavové území se na dotčených pozemcích nenachází, nedojde tedy k zaplavení 

řešeného území a není nutné navrhovat žádná protipovodňová opatření. 

Stavební pozemky nejsou poddolované. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

V lokalitě není možno připojení na dešťovou kanalizaci, proto bude hospodaření s 

dešťovými vodami řešeno vsakováním.  

 

i) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin  

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavby nejsou požadovány žádné asanace.  

Požadavky na demolice 

Na pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty, které by byly musely být 

odstraněny. 

Požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti s realizací stavby není potřeba kácet dřeviny, stavební pozemek je bez 

jakéhokoli porostu. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Půda pozemku je orná, tudíž je potřeba vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

Výstavba je v souladu s platným územním plánem. Vyjádření odboru životního prostředí 

je doloženo viz E - Dokladová část. 

 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

budově 

Stavební pozemky přiléhají ke komunikaci a nachází se v tzv. slepé uličce. Je zde 

vytvořeno obratiště pro plynulý průjezd hasičských vozidel a osobních automobilů. 

Pozemek je zasíťovaný (jednotlivé přípojky inženýrských sítí byly zbudovány v 

rámci výstavby celé infrastruktury). 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

V době zpracování projektu není známá žádná podmiňující ani související investice. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

a provádí  

Parcelní číslo 5420/83 

Katastrální území  Novosedly na Moravě (706973) 

Výměra  1074 m2 

Druh pozemku   orná půda 

Vlastnické právo  Ing. Petr Nový, č. p. 562, 69183 Drnholec 

 

Parcelní číslo 5420/84 

Katastrální území  Novosedly na Moravě (706973) 

Výměra  855 m2 

Druh pozemku   orná půda 

Vlastnické právo    Ing. Petr Nový, č. p. 562, 69183 Drnholec 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo  

Provedením stavby nedojde ke vzniku žádného nového ochranného nebo 

bezpečnostního pásma. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Předložená projektová dokumentace řeší návrh novostavby samostatně stojícího 

bytového domu a samostatně stojích řadových garáží na pozemku v Novosedlech. 

Součástí záměru je také napojení sítí na již zrealizované přípojky inženýrských sítí, 

přilehlých zpevněných ploch s napojením na stávající komunikaci a terénních úprav okolí 

domu, včetně oplocení pozemku.  

 

b) Účel užívání stavby 

Po dokončení bude stavba sloužit k účelům trvalého bydlení, pro 23 osob v sedmi 

bytových jednotkách a pro užívání dvou provozoven v přízemní časti bytového domu. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Budova bytového domu a garáží je stavbou trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Požadavky jsou splněny. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jedná se o dokumentaci pro provádění stavby, veškeré vzniklé podmínky závazných 

stanovisek budou dodrženy a zohledněny v průběhu stavby. 
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Písemná vyjádření dotčených orgánů jsou součástí projektové dokumentace v oddíle 

Dokladová část. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Výstavbou bytového domu (objektu pro bydlení a pro provoz) nedojde ke vzniku 

nových požadavků na ochranu stavby. 

 

g) Navrhované parametry stavby 

SO 0.1 – Bytový dům 

Počet nadzemních podlaží domu   4 

Počet podzemních podlaží domu   1 

Plocha 1S 361,6 m2 

Plocha 1NP  361,6 m2 

Plocha 2NP 389,5 m2  

Plocha 3NP  389,5 m2 

Plocha 4NP  389,5 m2 

Zastavěná plocha BD celkem  389,5 m2  

Obestavěný prostor domu  6663,66 m3  

 

SO 0.2 – Garáže 

Zastavěná plocha garáží  175,56 m2 

Obestavěný prostor garáží  791,19 m2 

 

SO 0.7 -  Zpevněné plochy 

Přístupové chodníky do bytového domu    412 m2 

Parkovací stání pro osobní automobily   58,25 m 

Příjezdová komunikace     277,46 m2 

Plocha pro skladování odpadu    16,5 m2  

Klidová zóna       37,5 m2 

Pískoviště pro děti      7,5 m2 

 

Celková plocha pozemku     1929 m2  
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Celková zastavěná plocha pozemku   997,58 m2 

Celková zatravněná plocha    931,42 m2 

 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby základních médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Svod dešťové vody ze střechy je proveden okapovými žlaby do dešťových svodů, které 

budou napojeny do samonosné plastové jímky CARAT XL, o rozměrech 

3500x2040x2695mm a o objemu 8500l, a následné do vsakovacího bloku  ECOBLOC 

ISPECT FLEX 420l o rozměrech 800x800x660mm. 

 

Třída energetické náročnosti 

Objekt je posouzen z hlediska tepelné techniky, výpočet součinitele prostupu tepla je 

proveden v rámcí výpočtu energetického štítku obálky budovy Uem = 0,19 W/m2K a spadá 

tak do kategorie A – mimořádně úsporná 

 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro bytový dům slouží dva plynové kondenzační kotle o celkovém 

výkonu 99kW, ty budou umístěny v technické místnosti. Otopná soustava bude 

teplovodní. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění 

etapy 

Zahájení stavby  ...........................................................................  březen 2020 

Dokončení stavby  .........................................................................  srpen 2022 

Předpokládaná lhůta prací ...............................................................  29 měsíců 

 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou stanoveny dle propočtu pomocí cenových ukazatelů. Náklady 

stavby činí 39 986 765,-. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Jedná se o budovu o čtyřech nadzemních podlažních a suterénem, bytového 

charakteru. Je to novostavba polyfunkčního bytového domu, který se bude nacházet 

v obci Novosedly. Dům je na pozemku natočen tak, aby byty nesměřovali severním 

směrem, hlavní vstup do domu je tedy situován jihozápadním směrem. Půdorysný tvar 

domu je nepravidelný s obousměrným nosným systémem. Zastavěná plocha bytového 

domu je 361,66m². Přibližná kapacita bytového domu dle velikosti bytů je 23 osob. 

V suterénu je umístěno domovní vybavení tzn. sklepní kóje, kočárkárna, dílna, 

sušárna, společenská místnost, úklidová místnost a technická místnost. V prvním podlaží 

je hlavní vstup do domu a boční vstup ke schodišti přístupný od garáží, dále jsou zde 

umístěny dvě provozovny, sloužící pro běžnou prodejní činnost tj. prodej textilních 

materiálů a papírnictví. Každá provozovna má vlastní vstup, jsou tedy odděleny od 

hlavního vstupu do bytového domu. Obsahují prodejní plochu, sklad, kancelář a WC. Ve 

druhém podlaží se nachází tři byty o velikosti 1+1, 2+kk a 3+kk. Ve třetím podlaží se 

nachází dva byty o velikosti 4+1, 3+1 a ve čtvrtém podlaží se nachází dva byty 3+kk a 

4+1. Každý byt kromě 1+1 ve druhém podlaží má vlastní balkón přístupný z obývací 

místnosti.  

Požadavky na tepelnou techniku jsou stanoveny dle ČSN 73 0540-2:2007 pro 

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 [W/m2K]. Výstupem je energetický 

štítek budovy, který slouží pro klasifikaci objektu dle tříd prostupu tepla obálky budovy. 

Zjištěné hodnocení budovy je A-Velmi úsporná (výpočet viz E-Stavební fyzika).    

Požadavky na osvětlení byly stanoveny dle ČSN 73 0580-1. Pro výpočet byli 

použity Daniljukovy úhlové diagramy pro půdorys a pro řez, ze kterých byli vyčteny 

hodnoty M, N, č. k., ψ, kε. Ty byly dále použity do výpočtu pro činitel denního osvětlení, 

který je současně vyhovující při ručním výpočtu a v softwaru Světlo+ (výpočet viz E-

Stavební fyzika).  

Požadavky na proslunění byly stanoveny dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby se změnami 20/2015 Sb. Doba proslunění byla 

stanovena pomocí slunečního diagramu pro kritický byt 1+1 ve druhém podlaží. Výpočet 

je také doložen ze softwaru Světlo+ a je vyhovující (výpočet viz E-Stavební fyzika).  

Požadavky na akustiku budov byly stanoveny dle ČSN 73 0532. Posouzení je 

provedeno pro vzduchovou neprůzvučnost tj. stěna mezi byty (tl. 300mm), příčka mezi 

obytnými místnostmi (tl. 150mm), strop s podlahou nad provozovnou (tl. 400mm), a pro 
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kročejovou neprůzvučnost tj. strop s podlahou nad provozovnou (provoz do 22:00). 

Všechny konstrukce vyhovují dle normových požadavků (viz E-Stavební fyzika).  

Při výstavbě nebyli použity žádné netradiční technologické postupy, zvláštní 

postupy ani zde nejsou kladeny nároky na kontrolní měření a zkoušky nad požadovaný 

rámec.  

D.1.1.1 Konstrukční a stavebně technické řešení 

a) Terénní úpravy 

Bytový dům je osazen v krajní části pozemku. Vzniklý výškový rozdíl v upraveném 

terénu bude opatřen vhodnými stabilizačními prvky. Vlastní vegetační prvky (okrasné 

dřeviny, stromy) budou řešeny až během realizace stavby dle aktuálních požadavků 

investora a na podkladě zpracovaného projektu zahradním architektem.  

V souvislosti s realizací výstavby bytového domu není potřeba řešit žádné další 

biotechnická opatření. 

Přístupové chodníky, parkovací stání a příjezdovou komunikaci tvoří betonová 

dlažba do pískového a štěrkového podsypu. Příjezdová komunikace je ve spádu 2% a 

odvodněna do železobetonového odvodňovacího žlabu BEST Plus 100 s kompozitním 

roštem C250. Odvodnění je řešeno vsakováním. 

 

b) Zemní práce 

Základovou půdu tvoří po celé ploše černozem (modální) bez výskytu hladiny 

podzemní vody. Před zahájením výkopu stavební jámy bude sejmuta ornice o výšce 

300mm, která bude uložena v deponii na pozemku při max výšce 1,5m. Ornice bude dále 

použita pro finální terénní úpravy. 

Poté bude následovat výkop stavební jámy do hloubky -3,550m, z této úrovně 

budou následně vyhloubeny základové pásy. Jáma bude svahována v poměru 2:1 a po 

obvodě odvodněna spádovanými rýhami, ve kterých se bude voda povrchově vsakovat. 

Část výkopku bude odvezena skládku zemin ZEPIKO spol. s.r.o. - Novosedly pískovna 

a část bude ponechána na zásyp stavební jámy. 

Nutno posoudit kvalitu základové spáry základových pasů pověřeným geologem, 

zda je odpovídající s předpokládanou pro výpočet. 

 

c) Základové konstrukce 

Základové pásy jsou monolitické, vybetovány z prostého betonu C20/25. 

V obvodových pásech se přidá konstrukční výztuž pro osazení tvarovky ztraceného 
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bednění tl. 400mm. Před betonáží je nutné provést příslušné prostupy inženýrských sítí 

základovými pásy. 

Podkladní beton bude proveden z prostého betonu C20/25, vyztuženého KARI sítí 

(oka 150x150mm) o tl. 150mm. 

Podrobný výpočet základových konstrukcí viz Příloha B - Přípravné a studijní práce 

– Výpočet základů 

 

d) Svislé konstrukce 

Suterénní zdivo je tvořeno tvarovkami ze ztraceného bednění BEST-BASE tl. 

400mm. Ve vodorovném a svislém směru je uložena konstrukční výztuž k provázání 

tvárnic a spolupůsobení betonu.  

Vnější obvodové zdivo tvoří broušené keramické tvárnice s minerální izolací 

Porotherm 44 T Profi Dryfix tl. 440mm vyzděné na lepidlo pro tenké spáry Porotherm 

Dryfix.extra. Založení první vrstvy u soklu bude provedeno z impregnovaných 

broušených tvárnic s minerální izolací Porotherm 38 TS Profi tl. 380mm vyzděných na 

zakládací maltu Porotherm Profi AM. 

Vnitřní nosné stěny jsou z akustických cihelných tvárnic s maltovou kapsou 

Porotherm 30 AKU SYM tl. 300mm vyzděných na maltu M10 a z broušených cihelných 

tvárnic Porotherm 14 Profi Dryfix tl. 140mm vyzděných do lepidla pro tenké spáry 

Porotherm Dryfix.extra. 

Vnitřní nenosné stěny jsou z  a z broušených cihelných tvárnic Porotherm 8 Profi 

Dryfix tl. 80mm vyzděných do lepidla pro tenké spáry Porotherm Dryfix.extra a 

Porotherm 11,5 AKU Profi vyzděných na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. 

Při zdění je nutno dodržovat technologické postupy a předpisy od výrobce viz 

Porotherm. 

 

e) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je polomontovaná o celkové tl. 290mm. Skládá se ze stropních 

trámů POT výšky 230mm, stropních vložek Miako 23/62,5; 23/50; 8/62,5; 8/50 a 

dobetonávky tl. 60mm beton C25/30. U horního okraje je vyztužena KARI sítí (oka 

150x150mm). 

Po celém vnějším obvodě je uložena věncovka Porotherm VT 8/29 Profi do lepidla 

pro tenké spáry Porotherm Dryfix.extra a tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime S 50 L 

tl. 80mm. 

Při osazení stropních trámků, je nutné podepření určené výrobcem viz Porotherm.  
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Překlady nad okenními a dveřními otvory vnějšího obvodového zdiva tl. 450mm 

jsou keramicko-betonové Porotherm KP 7 tl. 70mm, v. 238mm. Sestava 4x KP 7 + 

tepelná izolace SYNTHOST XPS Prime S 50 L tl. 160mm.  

Překlady nad vnitřním nosným zdivem tl. 300mm jsou Porotherm KP 7. Sestava 4x 

KP 7. Překlady nad nosnou příčkou tl. 150mm jsou Porotherm KP 14,5 tl. 145mm, v. 

71mm. Sestava 1x KP 14,5. 

Překlady nad vnitřním nenosným zdivem tl. 125mmjsou Porotherm KP 11,5 tl. 

115mm, v. 71mm. Sestava 1x KP 11,5. Překlady nad příčkou tl. 100mm jsou  KP 11,5, 

sestava 1x KP 11,5 uložený svisle tzn. tl.71mm, v. 115mm.  

Železobetonové věnce jsou vybetonovány v úrovni stropní konstrukce a pod stropní 

konstrukcí o výšce 250mm kvůli roznosu zatížení od stropních trámů POT. Z vnější 

strany je uložena věncovka Porotherm VT 8/29 Profi do lepidla pro tenké spáry 

Porotherm Dryfix.extra a tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime S 50 L tl. 80mm. Šířka 

ŽB věnce pod stopem je 290mm.  

 

f) Střešní konstrukce 

Střešní konstrukci tvoří obloukový lepený lamelový nosník tl. 160mm a v. 400mm 

uložených ve vzdálenosti 5m. Kotvení je provedeno přes plechy P8 tl. 8mm ve tvaru U, 

svařenými k sobě a kotveny v ŽB věnci. V obvodovém zdivu je nosník kotven svorníky 

3x M16 (8.8) a pro zajištění posuvné podpory se otvory pro uložení svorníků vyvrtají do 

elipsovitého tvaru. Ve středním nosném zdivu je nosník kotven svorníky 4xM16 (8.8). 

Kolmo na nosníky se uloží vazničky po 1m do plechových spojek WB32 ze 

zinkovaného plechu tl. 2mm, rozměr 100x200mm. Kotví se vruty s půlkulatou hlavou 

46x ø5mm a 6x ø11mm. Na vazničky se přibije bednění z fošen tl. 40mm a něj se 

plnoplošně přilepí hydroizolace z měkčené PVC-P fólie FATRAFOL 807/V s podkladní 

vrstvou z netkané PES fólie, barva světle šedá.  

Strop nad posledním obytným podlažím je opatřen parotěsnou izolací z PE fólie. 

Zateplení je provedeno čedičovou vlnou ISOVER UNI tl. 200mm, na kterou je položena 

pojistná difúzní fólie, jako ochrana před rozfoukáním izolace vlivem větru. Revizní 

chodníky jsou vytvořeny z roštu ISOVER TRAM EPS, do kterého je ukotvena OSB deska 

tl. 15mm, umístění viz výkres D.1.2.10 Pohled na střechu. 

 Podstřešní část je větraná otvory, které musí splňovat min. plochu 7,955m2. 

Velikost otvorů je 16x1,2x03m, 6x0,75x0,3m, 4x1,5x0,2m, celková plocha otvorů činí 

8,31m2. Podrobný výpočet viz příloha B – Přípravné a studijní práce – Výpočet 

odvětrávacích otvorů. Mřížky jsou z extrudovaného hliníku, rozteč lamel 20mm. Do 

podstřešní části vedou půdní schody dřevěné skládací protipožární FAKRO (poklop EI 
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45), rozměr 700x1200mm. Vlez na střechu je umožněn po žebříku kotveném ve střední 

nosné stěně přes střešní výlez FAKRO WLI, rozměr 700x1200mm. Pohyb na střeše je 

umožněn po revizních chodnících přilepením přídavného HI pásu barvy tmavě šedé a 

záchytným systémem proti pádu TOP-SAFE. Kotvení je provedeno přes nerezový kotvící 

bod se základnou ø400mm a sloupkem ø16mm a výšce 300mm TLS-300-H1024 

kotvenými 24 nerezovými samořeznými šrouby do bednění. Kotvícím bodem je 

provlečeno nerezové lano ø8mm. 

 

g) Schodiště 

Hlavní schodiště je monolitické dvouramenné. Počet stupňů v rameni je 10 o šířce 

300mm a výšce 165mm pro první až 4 podlaží. Celkový počet stupňů na jedno podlaží je 

20. V suterénu jsou rozdílné rozměry a to šířka 300mm a výška 162,5mm počet stupňů 

v jednom rameni je shodný tedy 10. Šířka ramen a mezipodesty je navržena 1250mm, 

tloušťka ramene je 155mm  a tloušťka mezipodesty je 170mm. Podrobný výpočet viz 

příloha B – Přípravné a studijní práce – Výpočet schodiště 

Podlaha na schodišti, je keramická slinutá do cementového lepidla viz Výpis skladeb. 

Zábradlí sahá do výšky 900mm a je kotveno z boku do mezipodesty a 

schodišťového ramene chemickými kotvami. Madlo je kotveno do ŽB stěny výtahové 

šachty.  

Schodiště je kotveno do středních nosných stěn po bocích do pěti kapes, pro 

přerušení akustických mostů je do kapes uložen typ Z Schock Tronsole s armokošem.  

 

h) Výtah   

Výtah je navržen KONE EcoSpace pw06/10-19, celková nosnost 480kg. Rozměry 

šachty jsou: šířka 1650mm, délka 1700mm. Rozměry kabiny jsou: šířka 950mm, délka 

1300mm, výška 2200mm. Dveře do výtahu jsou dvou panelové 900x2100mm. 

Výtahová šachta je tvořena ŽB monolitickou konstrukcí beton C25/30, ocel 

B550B. Vzdálenost dojezdu šachty od podlahy v suterénu je 1,2m a od podlahy ve 

čtvrtém podlaží 3,5m. Strop šachty tvoří monolitická deska tl. 200mm. 

 

i) Podlahy 

Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí. V koupelnách bude provedena 

hydroizolace tekutým dvousložkovým HI nátěrem vytaženým na stěnu. Podlaha 

v suterénu je zateplena izolací ISOVER  EPS Grey tl. 100mm. Podlahy v podlažích jsou 

izolovány akustickou izolací ISOVER T-N z čedičové vlny tl. 50mm. Cementový potěr 
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je v každé podlaze oddilatován od vnějších stěn dilatačním páskem ISOVER N/PP tl. 

20mm. Podrobný výpis skladeb viz Výpis skladeb.  

Nášlapné vrstvy jsou keramické dlažby a laminátové desky. Barva rozměry dle 

investora.  

 

j) Omítky 

Vnitřní omítky jsou štukové složené z jádrové vápenocementové omítky Baumit 

Manu 1 tl. 12mm a jemné vápenné štukové omítky Baumit PerlaFine tl. 3mm. Pan 

následuje penetrační nátěr Baumit PremiumPrimer a samotná malba. Barevné odstíny dle 

investora.  

Vnější omítky jsou dvouvrstvé složené z přednástřiku Baumit, jádrové omítky 

Baumit Primo 1, penetračního nátěru Baumit UniPrimer a pastovité tenkovrstvé 

silikonové omítky škrábané Baumit SilikonTop. 

Soklová část opatřená omítkou Baumit MosaikTop tl. 3mm, který je nanesen na 

lepící stěrku Baumit OpenContact tl. 10mm, tepelnou izolací STYRODUR 5000 CS XPS 

tl.30mm uloženou do lepící stěrky Baumit OpenContact tl. 5mm. 

 

k) Úpravy povrchů 

Úpravy povrchů v koupelnách a na WC tvoří keramické obklady výšky dle 

projektové dokumentace půdorysů jednotlivých podlažích. Barvy a rozměry dle 

investora.  

 

l) Výplně otvorů 

Okna budou hliníková EXCLUSIV SI 90 s izolačním trojsklem, tříkomorová se 

středovým těsněním, Uw = 074W/m2K. Vnitřní parapety jsou plastové tl. 30mm. Vnější 

parapety jsou tažené hliníkové tl. 2mm. Barevné provedení upřesní investor. Rozměrové 

parametry viz výpis klempířských a plastových prvků.  

Hlavní vstupní dveře, dveře pro boční vchod, vchod do provozoven a dveře dělící 

vstupní halu od schodiště jsou hliníkové rámové  Superial 800i+, tříkomorový systém 

s izolačními vložkami v komoře, Uw = 1,1W/m2K.  

Dveře do bytů jsou hliníkové s dřevěným jádrem SAFELINE MODEL AT600, 

tříbodový bezpečnostní zámek, kování klika + koule z ušlechtilé oceli. 

Interiérové dveře v bytech jsou dřevěné s obložkovou zárubní, dveře v suterénu a 

v provozovnách jsou dřevěné s ocelovou zárubní. 
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Montáž oken bude provedena dle prováděcí normy montáže oken ČSN 74 6077: 

Okna a vnější dveře, tj. včetně veškerých montážních komponentů požadovaných 

normou, které jsou nutnou součástí dodávky oken, tj. tmely, těsnicí pásky, membrány atd. 

Podrobný výčet prvků viz Výpis hliníkových prvků.  

 

m) Tepelné izolace  

Všechny konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2:2011 tzn., že jsou 

vyhovující z hlediska na posouzení součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru. 

Posouzení viz E – Stavební fyzika. 

Stěna v suterénu zateplena izolací STYRODUR 5000 CS XPS tl. 100mm. Podlaha 

na zemině zateplena izolací ISOVER EPS Grey tl. 100mm.  

Podstřešní část zateplena čedičovou vlnou ISOVER UNI tl. 200m. 

 

n) Hydroizolace 

Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu je provedena dvěma 

modifikovanými asfaltovými pásy GLASTEK 40 SPECIÁL MINERAL tl. 4mm s nosnou 

vložkou ze skelné tkaniny. Na spodní straně opatřen PES fólií a na horní straně jemným 

separačním posypem. Pásy jsou celoplošně natavovány propan-butanovými hořáky, pásy 

v přesazích min. 80mm. Všechny svislé hydroizolace budou vytaženy min. 300mm nad 

upravený terén, jako proti odstříkávající vodě. 

Izolace v koupelnách je provedena hydroizolačním dvousložkovým nátěrem 

vytaženým na stěnu.  

Parozábrana ve stropní konstrukci nad 4NP bude tvořena PE fólií tl. 0,2mm. 

Izolace střechy je provedena lepenými PVC-P fóliemi FATRAFOL 807/V 

s podkladní vrstvou z netkané PES fólie. Lepeny po celém obvodě, barva světle šedá. Pro 

revizní chodníky je přilepen přídavný pruh izolace barvy tmavě šedé. 

 

o) Zdravotně technické instalace 

Plynovodní, vodovodní, kanalizační potrubí a elektrické vedení vedou v přilehlé 

komunikaci. Na pozemku je zřízena elektroměrná skříň pro připojení elektřiny, přípojka 

vody s vodoměrnou šachtou a přípojka do kanalizačního řadu. Bude nutno zřídit hlavní 

uzávěr plynu ve skříni a revizní šachtu pro odvod kanalizace. Připojení pro dešťovou 

kanalizaci zde není povoleno, odvod dešťové vody bude sveden do plastové akumulační 

nádrže a dále vsakováním. 
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Vodovod 

Instalace vodovodu navazují na stávající vodovodní přípojku v chráničce PE 

ø90mm vyvedenou ve vodoměrné šachtě, poloha viz C2 - Koordinační situační výkres. 

Ve vodoměrné šachtě bude umístěna vodoměrná sestava, za kterou bude napojen vnitřní 

rozvod pitné vody. Vodoměrná sestava: kulový ventil, vodoměr, kulový ventil, zpětná 

klapka a vypouštěcí ventil.  

Vnitřní rozvod vody v domě bude z plastových trubek a tvarovek z vícevrstvého 

plastu spojovaného lisovacími spojkami a tvarovkami. Potrubí bude vedeno v drážkách 

ve zdivu a předstěnových instalacích. Tepelná izolace bude u plastového potrubí použita 

izolace MIRELON tl. 10mm pro potrubí studené vody a veškeré připojovací potrubí. Pro 

ležaté a stoupací potrubí teplé vody je zvolena tloušťka izolace 20mm. Potrubí teplé vody 

bude společně s rozvody studené vody vedeno ve společných trasách a přivedeno 

k zařizovacím předmětům. 

Potrubí vedené pod terénem je uvažováno z trub vodovodních tlakových HDPE 

spojovaných svařováním. 

Splašková kanalizace  

Odvod splaškové kanalizace z domu bude proveden přes revizní šachtu, poloha a 

rozměr viz C2 – Koordinační situační výkres, do kanalizačního řadu.  

Pro odvod odpadních vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny 

připojovací potrubí z trub PP-HT, svislá odpadní potrubí budou rovněž ze systému HT a 

budou zaústěny do systému ležaté kanalizace z trub PVC-KG a následně pak do 

kanalizační přípojky PVC (DN 150). Připojovací potrubí bude vedeno v min. spádu 3%. 

Svislé odpadní potrubí bude dále vyvedeno nad střechu s větrací hlavicí, kvůli 

odvětrávání potrubí. 

Dešťová kanalizace 

V dané lokalitě není povoleno připojení na dešťovou kanalizaci. Svod dešťové 

vody ze střechy je proveden okapovými žlaby do dešťových svodů, které budou napojeny 

do samonosné plastové jímky CARAT XL, o rozměrech 3500x2040x2695mm a o objemu 

8500l, a následné do vsakovacího bloku  ECOBLOC ISPECT FLEX 420l o rozměrech 

800x800x660mm. Nakumulovaná voda bude sloužit pro zalévání rostlin v letním období. 

Plynovod  

Plynovodní přípojka je vyvedena na hranici pozemku a provedena z potrubí v 

chráničce PE ø90 mm a je ukončena před hlavním uzávěrem plynu (HUP – kulový kohout 
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DN 25) odkud bude pokračovat do technické místnosti k dvěma plynovým kotlům o 

celkovém výkonu 99kW. 

 

p) Elektroinstalace 

Připojení nízkého napětí je realizováno kabelovým vedením s uložením v zemi. 

Napájí přípojkové skříně umístěné v plastových pilířích na hranici vždy dvou stavebních 

parcel.  

Všechny kabely budou v provedení CYKY a budou uloženy pod omítkou. 

Osvětlení 

V domě budou připraveny kabely pro stropní svítidla. 

Silnoproud 

Zásuvky budou instalovány ve výšce cca +0,3m od podlahy, zásuvky v prostoru 

kuchyňské linky budou instalovány dle zvyklostí pro kuchyňskou linku. 

Po dobu výstavby je podle ČSN EN 50110-1 práce na elektrickém zařízení 

považována za práci na zařízení bez napětí a tuto může provádět pracovník poučený dle 

§4 vyhlášky č.50/78 Sb. Během montážních prací je nutné dodržovat veškerá zákonná 

opatření uvedená v zákoně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární 

ochraně, v zákoně č.186/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o stavebním řádu a 

v zákoně č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o BOZP. 

Hromosvod  

Objekt bude chráněn proti přímému úderu blesku a atmosférickými vlivy 

hřebenovou hromosvodní soustavou. Jímací vedení bude přichyceno podpěrou pro 

použitou krytinu, nebo přichyceno k oplechování. Svod hromosvodu pokračuje až do 

základů, kde je uzemněn v zemině.   

Návrh hromosvodu, jímacího vedení, svodů a uzemnění bude v dalším stupni 

projektové dokumentace.  

 

q) Vytápění 

Zdrojem tepla pro bytový dům slouží dva plynové kondenzační kotle o celkovém 

výkonu 99kW, ty budou umístěny v technické místnosti. Otopná soustava bude 

teplovodní. 
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r) Větrání  

Větrání všech místností je přirozeně okny. Odvětrání schodišťového prostoru 

v suterénu je dle požadavků na požární bezpečnost provedeno nuceně přes jednotku UPS 

(Zdroj nepřerušeného napájení) a ventilátor, podrobný popis viz D3 – Požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

s) Dopravní řešení 

Objekt bytového domu s parkovištěm bude připojen na stávající obslužné 

komunikace. U přístupového chodníku vedoucího do bytového domu jsou zřízena 3 

parkovací stání a jedno stání pro invalidní, slouží pro parkování k provozovnám. Všechny 

přístupové a pojízdné plochy mají povrch z betonové dlažby. 

Objekt se nachází v tzv. slepé uličce, je zde proto řešeno obratiště pro vjezd 

hasičských jednotek a šířce 15,5 m. Komunikace ulice je obousměrná a je provedena 

krytem z asfaltového betonu.  

Na pozemku investora je navrženo celkem sedm garážových stání, pro sedm 

bytových jednotek, pro osobní automobily, které jsou od sebe odděleny. Tři parkovací 

stání před domem a jedno parkovací stání pro invalidní. Posouzení viz příloha B – 

Přípravné a studijní práce -Výpočet parkovacích stání. 

V tomto projektu nejsou řešeny žádné pěší ani cyklistické stezky. 

 

 

t) Bezpečnost při užívání 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím 

technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda 

jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci.  

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi bude dodržena dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi. 
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Závěr 

Postupem bakalářské práce bylo nalezení skutečného stavebního pozemku a 

předběžný návrh půdorysů objektu, pak následné osazení do terénu a vyřešení napojení 

na technickou infrastrukturu. Dále bylo nutné provést stavebně konstrukční řešení objektu 

a mezi posledními posouzení objektu z hlediska stavební fyziky a vytvoření technických 

zpráv na úrovni projektové dokumentace pro provádění staveb.   

Počátečním podnětem k zahájení práce bylo nalezení stavebního pozemku na výstavbu 

bytového domu. První výběr pozemku se zpočátku jevil jako vyhovující jak po stránce 

územního plánování, tak i pro osazení objektu. Po bližším seznámení s Územním plánem 

obce Novosedly jsem zjistila, že pozemek je nevyhovují z důvodu využití pozemku pro 

sportovní plochy. Byla jsem tedy nucena vybrat jiný pozemek, který má využití pro 

smíšené plochy obytné, do kterých spadá i bytový dům. 

Dále jsem s vedoucím bakalářské práce konzultovala návrh střešní konstrukce. 

V počátečním návrhu byla sedlová střecha, valbová střecha a střecha s obloukovým 

nosníkem. Po společné diskuzi jsme se domluvili na kreativnějším provedení a to na 

obloukovém nosníku. 

Myslím, že jsem zadání bakalářské práce splnila v celém rozsahu. 
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Seznam použitých zdrojů 

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

Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

ČR. ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Požadavky. Vysoké učení technické 

v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

ČR. ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky. Vysoké učení 

technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

Program Světlo +. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké 

učení technické v Brně. 

 

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

učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

ČR. ČSN 73 0532 (730532) Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

a v budovách. Požadavky. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně. 

 

ČR. ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. Vysoké učení 

technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

ČR. ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Vysoké učení 

technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vysoké učení technické v 

Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

ČR. Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně. Vysoké 

učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

ČR. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a související předpisy. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně. 

 

Wienerberger. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně. 

 

 

Isover. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické 

v Brně. 
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Fatrafol. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně. 

 

Fakro. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické 

v Brně. 

 

Baumit. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně. 

 

Schöck Bauteile GmbH. Vysoké učení technické v Brně, 2019. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně. 

 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

tl. tloušťka prvku 

ŽB železobeton 

HI hydroizolace 

U součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m2K] 

λ součinitel tepelné vodivosti [W/Km] 

s dynamická tuhost [MN/m3] 

ρ objemová hmotnost [kg/m3] 

 

 

Seznam příloh 

Složka č.1: B - Přípravné a studijní práce  

   B.1 Půdorys 1S 

   B.2 Půdorys  1NP 

   B.3 Půdorys  2NP 

B.4 Půdorys  3NP 

   B.5 Půdorys  4NP 

B.6 Pohled  jihozápadní 

B.7 Pohled  jihovýchodní 

B.8 Pohled  severovýchodní 

B.9 Pohled  severozápadní 

B.10 Osazení do terénu 
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- Výpočet základů 

- Výpočet schodiště 

- Výpočet parkovacích stání pro prodejny 

- Výpočet větracích otvorů v podstřeší 

- Semestrální práce 

- Vizualizace 

Složka č.2: C – Situační výkresy 

   C1 Situační výkres širších vztahů 

   C2 Koordinační situační výkres  

   C3 Katastrální situační výkres 

Složka č.3: D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

   D.1.1.1 Půdorys 1S 

   D.1.1.2 Půdorys  1NP 

   D.1.1.3 Půdorys  2NP 

D.1.1.4 Půdorys  3NP 

   D.1.1.5 Půdorys  4NP 

D.1.1.6 Pohled  jihozápadní 

D.1.1.7 Pohled  jihovýchodní 

D.1.1.8 Pohled  severovýchodní 

D.1.1.9 Pohled  severozápadní 

D.1.1.10 Půdorys garáží 

- Výpis prvků 

- Výpis skladeb 

Složka č.4: D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

   D.1.2.1 Strop nad 1S 

D.1.2.2 Strop nad 1NP 

D.1.2.3 Strop nad 2NP 

D.1.2.4 Strop nad 3NP 

D.1.2.5 Strop nad 4NP 

D.1.2.6 Základy 

D.1.2.7 Příčný řez 

D.1.2.8 Podélný řez 
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D.1.2.9 Půdorys střechy 

D.1.2.10 Pohled na střechu 

D.1.2.11 Detail napojení ŽB schodiště na strop 

D.1.2.12 Detail okna 

D.1.2.13 Detail základu 

D.1.2.14 Detail kotvení střešního nosníku 

D.1.2.15 Detail balkonové desky 

D.1.2.16 Stropy garáží 

D.1.2.17 Nosný rám - půdorys 

D.1.2.18 Nosný rám –řez příčný 

D.1.2.19 Nosný rám –řez podélný 

Složka č.5: D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

- D.1.3 - Zpráva požárně bezpečnostního řešení 

   D.1.3.1 Půdorys 1S 

   D.1.3.2 Půdorys  1NP 

   D.1.3.3 Půdorys  2NP 

D.1.3.4 Půdorys  3NP 

   D.1.3.5 Půdorys  4NP 

D.1.3.6 Půdorys  garáží  

D.1.3.7 Situace 

- Stanovení požárního rizika požárních úseků N 

Složka č.6: E – Stavební fyzika 

- E - Technická zpráva stavební fyziky 

E1   Výpočet tepelné techniky 

E2  Energetický štítek obálky budovy 

 

 

 

 

 


