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ABSTRAKT  

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro 

novostavbu bytového domu v nové lokalitě ve Žďáře nad Sázavou. Objekt je 

samostatně stojící, částečně podsklepený, s jedním podzemním a třemi 

nadzemními podlažími, v nichž se nachází 9 bytových jednotek. Důraz je kladen 

zejména na nadstandartní bytové jednotky s prostornými společenskými 

místnostmi a terasami. V suterénu se nachází sklepní kóje pro jednotlivé byty, 

společná kolárna s kočárkárnou, úklidová a technická místnost. Svislé konstrukce 

jsou řešeny z keramických tvárnic, vodorovné konstrukce jsou z železobetonových 

monolitických desek. Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová střecha. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

bytový dům, částečně podsklepený objekt, plochá střecha, železobetonové 

monolitické konstrukce, terasy 

ABSTRACT  

The bachelor’s thesis deals with the project documentation of a new apartment 

building which is located in Žďár nad Sázavou. The building is free standing with 

partial basement. In the building there is one basement and three above ground 

floors with 9 apartments. There are mainly apartments in high standart with 

spacious social rooms and terraces. In the basement there are cellar boxes for  

each apartment, room for bicycles and baby carriages, cleaning room and 

technical room. Vertical structures are made of ceramics blocks, horizontal 

structures are made of cast-in-place reinforced concrete slab. The roof 

construction is designed as  

single-skin flat roof. 

KEYWORDS  

apartment building, building with partial basement, flat roof, cast-in-place 

reinforced concrete floor, terraces 
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Úvod 

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby bytového domu. Objekt se nachází na katastrálním území Město Žďár, číslo 

stavební parcely 8008/13. Stavební pozemek se nachází v nové lokalitě města. Terén je 

rovinatý. 

Bytový dům je částečně podsklepený. V bytovém domě se nachází tři nadzemní a jedno 

podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje pro jednotlivé byty, 

kolárna s kočárkárnou, úklidová a technická místnost. V nadzemních podlažích se 

nachází devět bytů různých velikostí, 2 + KK, 3 + KK, 4 + 1, 5 + kk. V objektu se nachází 

výtah s možností převozu handicapovaných osob. 

Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové suterénní stěny jsou tvořeny 

betonovými tvárnicemi ztraceného bednění BEST zalitými betonem. Ostatní obvodové i 

vnitřní stěny jsou tvořeny keramickými tvárnicemi Porotherm. Fasáda objektu je 

navržena z části třívrstvá omítka Baumit v bílé barvě a z části kamenný obkladový pásek 

Terca Pampas červené barvy. Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická 

jednosměrně vyztužená deska. Balkony jsou vytvořeny pomocí ISO nosníků s 

přerušeným tepelným mostem. Střecha objektu je plochá jednoplášťová, spádování 

střechy je řešeno spádovými klíny z tepelné izolace. Hydroizolaci střechy tvoří měkčená 

PVC fólie. Základy tvoří pásy z prostého betonu. Podlahy v objektu jsou řešeny jako 

plovoucí. Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické, schodišťová ramena 

jsou uložena na podestovou desku a schodišťový trám. Výtahovou šachtu tvoří 

železobetonová monolitická konstrukce. Dveře do objektu jsou hliníkové, okna hliníková 

s izolačním dvojsklem. V objektu jsou navrženy štukové omítky. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje: 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Bytový dům 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Místo stavby: Sázavská , p.č. 8008/13 , Žďár nad Sázavou, 591 03 

Katastrální území: Město Žďár [795232] 

Číslo parcely:  8008/13 

c) předmět projektové dokumentace 

 Dokumentace se zabývá realizací novostavby bytového domu. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla) 

 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno-střed 

 IČ: 002 16 305 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ bylo-li přiděleno, 

adresa sídla, 

 Zdeněk Peňáz 

 Polnička 299 

 Žďár nad Sázavou 2, 591 02 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

 Zdeněk Peňáz 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 -- 

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Zpevněná plocha pro komunální odpad 

SO 03 Zpevněné plochy pojízdné - parkoviště 

SO 04 Zpevněné plochy pochozí - chodníky 

SO 05 Okapový chodník 

SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 07 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 08 Přípojka veřejného vodovodu 

SO 09 Přípojka nízkého napětí el. proudu 

SO 10 Přípojka horkovodu 

SO 11 Přípojka sdělovacího vedení 

SO 12 Sadové úpravy, terénní úpravy 

SO 13 Zpevněné plochy pojízdné – příjezdová komunikace 

  



15 

 

 

A. 3 Seznam vstupních podkladů 

•  Výpis z katastru nemovitostí 

•  Geodetické zaměření 

•  Vyjádření o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Objekt  bytového domu bude situován na pozemku s p.č. 8008/13. Pozemek má plochu 
3787 m2 a nachází se v nadmořské výšce 586,00 – 588,00 m n. m. Terén pozemku i 
okolní terén je rovinatý nebo v minimálním spádu. Pozemek je z části obklopen 
parcelami zastavěnými a z části nezastavěnými s plánovanou budoucí výstavbou. Přístup 
na pozemek je možný z místní komunikace na ulici Sázavské. Navrhovaná stavba je 
v souladu s charakterem území, na kterém probíhá, nebo je plánována rozsáhlá 
výstavba bytových domů. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, nachází se v nové rozvojové 
oblasti Z18 – Z32 Starý dvůr. Tato rozvojová oblast se zaměřuje na bydlení v rodinných a 
bytových domech. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Není nutné řešit žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla 
na stavbu vydána. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku byl proveden běžný stavebně technický průzkum. Bylo zjištěno, že 
základová půda je hlinitopísčitá s únosností Rdt = 250 kPa. Hladina podzemní vody 
nebyla nalezena v hloubce, která by měla ovlivnit stavbu. Základové poměry jsou 
s ohledem na provedené průzkumy jednoduché. Pozemek spadá do nízkého 
radonového rizika. Objekt se nenachází v památkové zóně. Stavebně historický průzkum 
nebude vzhledem k charakteru stavby prováděn. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana území podle jiných právních přepisů. 

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

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani životní prostředí. 
Nebude negativně ovlivněno ovzduší a při využívání stavby nedojde k ovlivnění hlučnosti 
v okolí. Ke krátkodobým výkyvům může docházet pouze při výstavbě, kdy se může zvýšit 
prašnost a hluk v okolí. Bude však kontrolováno, aby nedošlo k porušení platných 
předpisů. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních 
pozemků. S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno dle platných předpisů. 
Odtokové poměry v území se vlivem nové stavby nezmění. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou kladeny žádné požadavky na zábory. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Výjezd z pozemku bude na 
místní komunikaci v ulici Sázavská, šířka komunikace je 5 m. Na pozemku se bude 
nacházet venkovní parkovací stání pro 15 osobních automobilů a 1 parkovací stání pro 
invalidy.  
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace 
splašková, kanalizace dešťová, nízké napětí elektrického proudu, horkovod, 
telekomunikační síť). Napojení bude provedeno novými přípojkami na stávající sítě 
vedoucí v místní komunikaci v ulici Sázavská. Elektroměr bude umístěn na hranici 
pozemku ve zděném pilíři. 

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

Nejsou známy žádné vazby na podmiňující stavby či jiná opatření kromě těch, která jsou 
součástí předložené projektové dokumentace. Před zahájením stavby je nutné zajistit 
dodávku elektrické energie a vody na místo staveniště. Stavba bude pokračovat 
provedením přípojek (pitná voda, elektrická energie, horkovod). Dále bude provedeno 
výškové a polohové osazení stavby a výkopy pro základy. Poté budou provedeny 
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základy, svislé nosné stěny, konstrukce stropů a střecha. Následně se provedou příčky, 
podlahy a dokončovací práce. Stavba bude zakončena terénními úpravami a 
zpevněnými plochami, které následují ihned po dokončení bytového domu. 

m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

p.č. pozemku jméno a adresa vlastníka pozemku    druh 

8008/13  Město Žďár, Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou Orná půda 

8008/11  Město Žďár, Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou  Orná půda 

8008/12  Město Žďár, Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou  Orná půda 

8010/8 Město Žďár, Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou Ostatní plocha 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

p.č. pozemku jméno a adresa vlastníka pozemku    druh 

8008/13  Město Žďár, Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou Orná půda 

8008/11  Město Žďár, Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou  Orná půda 

8008/12  Město Žďár, Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou  Orná půda 

8010/8 Město Žďár, Strojírenská 1276/8, 59127 Žďár nad Sázavou Ostatní plocha 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

Bytový dům 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Není nutné řešit žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla 

na stavbu vydána. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavební parcelu se nevztahuje žádná ochrana území podle jiných právních přepisů. 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha: 551,28 m2 

Obestavěný prostor: 5 325 m3 

Užitná plocha: 1 204,9 m2 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet funkčních jednotek: 9 bytů 

Velikost funkčních jednotek: 

TYP VELIKOST [m2] POČET UŽIVATELŮ POČET JEDNOTEK   PODLAŽÍ 
2 + kk         84,59    2    1         1.NP 
3 + kk         92,66    3    1         1.NP 
3 + kk         112,5    4    2         1.NP 
3 + kk        92,66   3   2        2.NP 
4 + 1        225,3   6   1        2.NP 
5 + kk        173,0   5   2        3.NP 

Vybavení objektu: 

V suterénu se nachází sklepní kóje, kolárna s kočárkárnou a technické zázemí. Bytový 

dům je vybaven výtahem s možností převážení tělesně hendikepovaných osob. 
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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. 

Na staveništi bude zřízena přípojka vody z veřejného vodovodu. V rámci přípojky bude 

zřízena vodoměrná šachta. Tato vodoměrná šachta bude provedena dle projektové 

dokumentace a bude následně využita jako vodoměrná šachta objektu. Z vodoměrné 

šachty bude zřízeno provizorní vedení vodovodu pro potřeby výstavby objektu. Dojde ke 

zřízení přípojky NN, vyzdění pilíře s pojistkovou skříní na hranici pozemku. Z pilíře bude 

elektrický proud nízkého napětí doveden do staveništního provizorního rozvaděče pro 

potřeby výstavby objektu. Přípojka NN bude zřízena ze stávající distribuční sítě. Dále 

bude zřízena přípojka splaškové a dešťové kanalizace z veřejného řádu a retenční a 

revizní šachta této kanalizace. Tyto přípojky a zařízení budou následně 

využity pro stavbu. Z revizní šachty bude provedeno provizorní vedení kanalizace pro 

potřeby výstavby objektu. Spotřeby jednotlivých médií jsou závislé na použitých 

technologických postupech, organizaci výstavby, použitých mechanických zařízeních a 

strojích. Stavba bude zásobována stavebním materiálem dle aktuálních potřeb, 

zásobování bude záviset na organizaci výstavby a zvolených technologických postupech. 

Za účelem dodání stavebního materiálu na stavbu bude zřízena zpevněná provizorní 

staveništní komunikace. Materiál bude skladován na skládkách materiálu a ve skladech 

materiálu. Přesné informace jsou uvedeny v samostatné příloze projektové 

dokumentace.  

Bytový dům je zařazen do energetické náročnosti stavby A. Tepelně technické posouzení 

je řešeno v samostatné části, Složka č.6 – Stavební fyzika. 

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

Zahájení stavby: červen 2019 

Ukončení stavby: srpen 2020 

1. etapa – přípravná 

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

zpevnění ploch, vybudování vjezdu na pozemek, zřízení oplocení staveniště 

2. etapa – hlavní 

Stavba hrubé stavby, zřízení přípojek inženýrských sítí 

3. etapa – dokončovací 

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

komunikace, osazení stromů. 
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j) orientační náklady stavby 

SO-01 – Bytový dům 

Obestavěný prostor 5 329  m3 

Cena za m3 7 200 Kč 

Orientační náklady 38 368 800 Kč 

SO-02 – Zpevněná plocha pro komunální odpad 

Plocha 12 m2 

Cena za m2 1 200,- 

Orientační náklady 14 000,- 

SO-03 – Zpevněné plochy pojízdné - parkoviště 

Plocha 183 m2 

Cena za m2 1 300,- 

Orientační náklady 237 900,- 

SO-04 – Zpevněné plochy pochozí - chodníky 

Plocha 142 m2 

Cena za m2 1 200,- 

Orientační náklady 170 400,- 

SO-05 – Okapový chodník 

Plocha 51 m2 

Cena za m2 1 200,- 

Orientační náklady 61 200,- 

SO-06 – Přípojka splaškové kanalizace 

Délka 20 m 

Cena za m 1 800,- 

Orientační náklady 36 000,- 

SO-07 – Přípojka dešťové kanalizace 

Délka 19 m 

Cena za m 1 800,- 

Orientační náklady 34 200,- 
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SO-08 – Přípojka veřejného vodovodu 

Délka 24 m 

Cena za m 2 000,- 

Orientační náklady 48 000,- 

SO-09 – Přípojka nízkého napětí el. proudu 

Délka 20 m 

Cena za m 3 000,- 

Orientační náklady 60 000,- 

SO-10 – Přípojka horkovodu 

Délka 29 m 

Cena za m 2 500,- 

Orientační náklady 72 500,- 

SO-11 – Přípojka sdělovacího vedení 

Délka 20 m 

Cena za m 1 800,- 

Orientační náklady 36 000,- 

SO-12 – Sadové úpravy, terénní úpravy 

Orientační náklady 65 000,- 

SO-13 – Zpevněné plochy pojízdné – příjezdová komunikace 

Plocha 139 m2 

Cena za m2 1 300,- 

Orientační náklady 180 700,- 

Uvedené náklady slouží pro informaci stavebnímu úřadu, informace jsou 

pouze orientační. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Žďár nad Sázavou. Jedná se o 

samostatný bytový dům o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Výstavou objektu se 
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nenaruší okolní zástavba. Okolní zástavbu tvoří bytové nebo rodinné domy. Terénní 

úpravy budou minimální, parcela je rovinná. 

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

Navrhovaný bytový dům je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený. 

Obvodové zdivo je provedeno z keramických tvárnic tl. 500 mm. Stropní nosné 

konstrukce jsou navrženy jako betonové monolitické desky tl. 250 mm. Je navržena 

jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do střešních vpustí DN125. Vnitřní nenosné 

svislé konstrukce jsou navrženy z nenosných keramických příček tl. 115 mm. Mezi-

bytové stěny tvoří akustické keramické tvárnice tl. 300 mm. Střecha je plochá 

jednoplášťová. Okna a balkónové dveře jsou navrženy hliníkové s izolačním dvojsklem. 

Hlavní vstupní dveře jsou hliníkové. Vstupní dveře do bytů jsou navrženy dřevěné do 

ocelových rámových zárubní. Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do obložkových 

zárubní. Celkový koncept bytového domu je realizován jako moderní stavba ve středním 

a vyšším bytovém standardu.  

Objekt je o nejdelších rozměrech 28,00 x 22,75 m, maximální výšce od UT 9,660 m a 

konstrukční výšce jednotlivých podlaží 3,000 m.  

Fasáda objektu je navržena z části třívrstvá omítka Baumit v bílé barvě a z části kamenný 

obkladový pásek Terca Pampas červené barvy. Terénní sokl stavby je navržen ve vzoru 

světlešedé mozaikové omítky (marmolit). 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

K danému záměru se nevztahuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškou 

268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na stavby, dalšími 

právními předpisy a s platnými normami ČSN. Přístup do objektu je řešen jako 

bezbariérový. Výtah umožňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Žádný z bytů není řešen jako bezbariérový. Před objektem se nachází jedno 

vyhrazené parkovací stání určené pro ZTP osoby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Minimální součinitel smykového tření v obytné místnosti musí být větší, nebo roven 0,3. 

Veškeré el. rozvody jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno úrazem proudem, a to 

přepěťovou ochranou. Veškeré rozvody a instalace bude provedena v souladu s 

vyhláškou č. 407/2004 Sb. Stavba je navržena v souladu s požárně bezpečnostním 
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řešením stavby, který je samostatnou složkou tohoto PD a bude provedena tak, aby 

nedošlo k šíření požáru, bylo v co největší míře zabráněno úrazy popálením a byl 

zajištěn únik a účinný zásah.  

Uživatelé bytů budou respektovat všechny předpisy zajišťující bezpečnost při užívání, a 

to zejména vyhl. 20/2012 Sb. – O technických požadavcích na stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Navrhovaný bytový dům je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený. Celkový 

koncept bytového domu je realizován jako moderní stavba ve středním a vyšším 

bytovém standardu. Objekt je o nejdelších rozměrech 28,00 x 22,75 m, maximální výšce 

od UT 9,660 m a konstrukční výšce jednotlivých podlaží 3,000 m. 

Svislé cihelné konstrukce bez zateplení jsou provedeny klasickou zděnou technologií na 

PUR pěnu (obvodové tl. 500mm, dále vnitřní nosné tl. 300m – na maltu M10), vyzděné na 

základové desce z betonu C16/20 XC1, s betonovými pasy z betonu C16/20 XC1.  

Stropní konstrukce jsou spojité monolitické železobetonové desky (jednosměrně 

vyztužené) z betonu C20/25 XC1 a s ocelí B500 B. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce jsou navrženy z monolitického betonu C16/20 XC1 s 

nadbetonováním jednoho šáru z betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 40. 

Základová deska je také navržena z monolitického betonu C16/20 XC1 s vloženou 

betonářskou sítí 150/150/6,3 mm. Hydroizolační souvrství stavby zohledňuje nízkou 

radonovou zátěž, v projektové dokumentaci navržen protiradonový modifikovaný SBS 

asfaltový pás Glastek AL 40 mineral (nosná vložka z hliníkové fólie), v souvrství s 

modifikovaným SBS asfaltovým pásem Elastek 50 special mineral (s nosnou vložkou z PE 

rohože). Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu. 

Obvodové zdivo v suterénu bude provedeno ze systému ztraceného bednění 

(tvárnice BEST 40 zalité betonem C16/20 a vyztužené výztuží B500 B. Zdivo bude 

zatepleno extrudovaným polystyrenem Isover XPS Styrodur 300 CS tloušťky 100 mm. 

Pod úrovní terénu bude zdivo opatřeno hydroizolací modifikovaný SBS asfaltový pás 

Glastek AL 40 mineral (nosná vložka z hliníkové fólie), v souvrství s modifikovaným SBS 

asfaltovým pásem Elastek 50 special mineral (s nosnou vložkou z PE rohože), oba pásy 

plnoplošně natavené k podkladu. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad úroveň 

terénu. Na tepelné izolaci bude navíc ochranná vrstva z nopové fólie, která bude 

ukončena v okapovém chodníku. 
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Svislé nosné konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií zděných z 

přesných broušených cihel tl. 500 mm– Porotherm 50T Profi Dryfix P8 s minerální vlnou 

ve voštinách bloků, zděné na polyuretanové lepidlo Dryfix.extra, vnitřní nosné zdivo je 

Porotherm 30 AKU SYM P15 zděné na vápenocementovou maltu M10 a Porotherm 30 

PROFI na maltu pro tenké spáry M10. Příčkové zdivo je vyzděno z broušených cihelných 

bloků Porotherm 11,5 Profi Dryfix na zdicí pěnu.  

Stropní konstrukce jsou řešeny jako spojité jednosměrně armované desky dle statického 

návrhu, který není předmětem tohoto projektu. Ve výkresu tvaru stropní konstrukce 

jsou zohledněny pouze obecné předběžné navrhovací metody tloušťky desek. 

Konstrukce střechy je navržena jako plochá střecha s mírným spádem. Spádovou vrstvu 

tvoří spádové klíny z tepelné izolace EPS 100S.  

Konstrukce střechy je navržena se spádem 3,0%.  

Střešní krytina povlaková měkčená PVC fólie Dekplan 76 PVC-P tl. 2 mm mechanicky 

kotvená. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navrhovaná stavba a její konstrukce odpovídají požadavkům daných vyhláškou 

268/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu 

s platnými normami tak, aby byla zajištěna životnost stavby a její použitelnost a odolnost 

proti nepříznivým vlivům, a aby bylo zajištěno, že zatížení působící na stavbu nezpůsobí 

na stavbě negativní následky a nebude ohrožena bezpečnost a stabilita objektu jako 

celku. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Inženýrské sítě se nacházejí v ulici Sázavská. Budou provedeny nové přípojky. Při 

budování nových přípojek je nutné dbát na ochranná pásma a je nutné dodržet 

minimální předepsané vzdálenosti  

v ČSN 73 6005. V objektu bude zřízen vodovod, splašková kanalizace, rozvody elektřiny, 

dešťová kanalizace, ústřední vytápění pomocí horkovodu. 

Odvětrání hygienických zařízení a digestoří bude provedeno pomocí 

vzduchotechniky. 

Přesné technické řešení jednotlivých částí je zpracováno v samostatných částech 

projektové dokumentace. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Domovní kanalizace 

Domovní vodovod 

Ústřední vytápění 

Elektroinstalace 

Vzduchotechnika 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Při návrhu stavby byly dodrženy platné předpisy a normy. 

Řešeno v samostatné části D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Při návrhu stavby byly dodrženy platné předpisy a normy. (ČSN 73 0540, zákon 406/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 78/2013 Sb., O energetické náročnosti 

budov.) Skladby obvodových konstrukcí jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 

normy ČSN 73 0540 na prostup tepla. Bytový dům je zařazen do energetické náročnosti 

stavby B. Tepelně technické posouzení je řešeno v samostatné části D.1.4 – Stavební 

fyzika. 

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. 

Objekt je navržen tak, aby splňoval vyhlášku č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích 

na stavby a stavební zákon a další související právní předpisy. Zásady řešení parametrů 

stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnosti apod.) 

Větrání objektu je navrženo jako přirozené pomocí oken, případně dveřmi. Neobytné 

místnosti jsou větrány pomocí větracích otvorů, viz výkresová dokumentace. Odvětrání 

hygienických zařízení a kuchyňských digestoří je řešeno pomocí vzduchotechniky.  

Vytápění objektu je řešeno pomocí horkovodní sítě vedené do akumulačního zásobníku 

umístěného v technické místnosti v suterénu. V jednotlivých místnostech se nacházejí 

desková otopná tělesa. 

Všechny obytné místnosti splňují požadavky na osvětlenost. Jednotlivé byty splňují 

požadavky na proslunění dle normy ČSN 73 4301. 
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Zásobování vodou je zajištěno pomocí veřejného vodovodu. Objekt je připojen 

vodovodní přípojkou. 

V objektu je zřízeno splaškové kanalizační potrubí a dešťové kanalizační potrubí. 

Splašková i dešťová kanalizace je odváděna do veřejné kanalizace. 

Stavba nemá negativní vliv na okolí vlivem hluku, vibrací ani prašnosti. V době výstavby 

je nutné eliminovat prašnost např. kropením. Objekt je určen pro bydlení osob, 

nevznikají zde žádné nebezpečné odpady. 

Komunální odpad tříděn a odnášen do veřejných kontejnerů na tříděný 

odpad, ostatní odpad je ukládán do popelnic, které se nachází na pozemku, a je 

zajištěno vyvážení odpadu na skládku komunálního odpadu. 

Stavba ani její provoz nemají negativní vliv na životní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Hydroizolační souvrství spodní stavby zohledňující nízkou radonovou zátěž, v projektové 

dokumentaci navrhnut protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás DEK elastek AL 40 

mineral, tl. 40mm (nosná vložka z hliníkové folie), v souvrství s modifikovaným SBS 

asfaltovým pásem DEK glastek 50 special mineral, tl. 50mm (s nosnou vložkou z PE 

rohože). Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Projekt neřeší problematiku bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V území se nepředpokládá technická seizmicita, která by měla negativní vliv 

na objekt bytového domu. 

d) ochrana před hlukem 

Stavba nebude produkovat vnější hluk.  

Vnitřní řešení a použité stavební materiály splňují podmínky požadavků dle zákona 

267/2015 (novelizující zákon 258/2000 Sb.)  

Výplně otvorů, jsou navrženy v souladu s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví 

258/2000 Sb. (ve znění novely 267/2015 Sb.), zajišťující snížení hluku. 
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e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v povodňové oblasti. Nejsou potřebná žádná opatření. 

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

Objekt neovlivňují žádné ostatní účinky. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury se nachází na parcelách č. 8010/8, 8008/11, 

8008/12. Objekt je napojen na technickou infrastrukturu vedoucí v ulici Sázavská. Přesné 

umístění napojení technické infrastruktury viz výkresová dokumentace stavby. Všechny 

přípojky inženýrských sítí jsou nově vybudované. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka bude přivedena na stavební parcelu č. 8008/13. Vodoměrná šachta 

bude umístěna na stavebním pozemku v bezprostřední blízkosti hranice pozemku. V 

šachtě bude umístěna celá vodoměrná sestava. Z vodoměrné šachty je navrženo potrubí 

PPR PN 16 63 x 8,7 mm, maximální 

průtok 3,27 l/s. Potrubí je uloženo do pískového lože. Minimální krytí potrubí je 1200 

mm. Nad potrubím bude umístěna reflexní fólie a signalizační drát. Vodovodní potrubí 

bude přivedeno do suterénu do technické místnosti. 

Kanalizační splašková přípojka bude přivedena do revizní šachty, umístěné na pozemku 

č. 8008/13. Kanalizační splašková přípojka bude z potrubí PVC KG 150, maximální průtok 

21 l/s. Kanalizační potrubí bude přivedeno do suterénu. Potrubí bude uloženo do 

pískového lože. Minimální krytí potrubí je 1200 mm. Nad potrubím bude umístěna 

reflexní fólie a signalizační drát. 

Kanalizační dešťová přípojka bude přivedena do retenční nádrže, umístěné na pozemku 

č. 8008/13. Kanalizační dešťová přípojka bude z potrubí PVC KG 110, maximální průtok 

19 l/s. Kanalizační potrubí bude přivedeno do suterénu. Potrubí bude uloženo do 

pískového lože. Minimální krytí potrubí je 1200 mm. Nad potrubím bude umístěna 

reflexní fólie a signalizační drát. 

Horkovodní přípojka bude přivedena na pozemek č. 8008/13. Horkovodní přípojka bude 

z potrubí ZPU DN 150 a bude přivedena do technické místnosti v suterénu do 

akumulačního zásobníku. 

Přípojka elektrického proudu nízkého napětí (NN) bude přivedena na pozemek č. 

8008/13 do elektrické skříně, která bude umístěna ve zděném pilíři na hranici pozemku. 
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Umístění pilíře v severní části parcely viz výkresová dokumentace. Vedení NN 

elektrického proudu bude umístěno 1200 mm pod úrovní terénu a bude nad ním 

umístěna reflexní fólie a signalizační drát. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Ze severní strany stavebního objektu vede místní pozemní a účelová komunikace. 
Veřejné komunikace má asfaltový povrch a chodník je tvořen zámkovou dlažbou. 
Veřejná komunikace má šířku 7,5 m a chodník šířku 2 m. Na pozemku se nachází 
chodník šířky 2 m, který je tvořen zámkovou dlažbou vede severně k veřejnému 
chodníku na hranici pozemku a západně k parkovišti. Příjezdová komunikace šířky 5 m 
má asfaltový povrch, parkovací stání jsou tvořena zámkovou dlažbou. 
Bezbariérová opatření – na parkovišti se nachází jedno parkovací stání pro 
handicapované osoby, přístup k objektu z parkoviště i z veřejného chodníku je 
v minimálním spádu, takže není nutné řešit žádné rampy nebo jiná bezbariérová 
opatření. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu příjezdovou cestou z ulice 
Sázavská. Příjezdová komunikace je široká 5 m a vede k parkovišti objektu. Přístup pro 
pěší je umožněn ze severní strany pozemku chodníkem širokým 2 m napojeným na 
přilehlý veřejný chodník a ze západní strany z parkoviště chodníkem širokým 2 m. 

c) doprava v klidu 

Na stavebním pozemku se nachází celkem 16 parkovacích stání. Jedno parkovací 
stání je vyhrazeno pro osoby zdravotně tělesně postižené a jedno stání je 
vyhrazeno pro rodiny s dětmi (usnadnění manipulace s kočárkem). Pro osobní 
automobily je vyhrazeno 14 parkovacích stání. Bylo počítáno s jedním parkovacím 
stáním na byt do 100 m2 a dvěma parkovacími stáními na byt nad 100 m2. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Není součástí řešení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

V rámci terénních úprav bude vyrovnán terén v okolí objektu, pojízdných a pochozích 
ploch a plochy parkoviště. K vyrovnání terénu bude použita vytěžená zemina. Dojde k 
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vyrovnání terénu pomocí násypů z vytěžené zeminy. Při terénních úpravách bude brán 
ohled na původní řešení terénu. 
Zpevněné plochy na pozemku budou provedeny podle projektové dokumentace. Povrch 
příjezdové komunikace bude asfaltový, povrch parkoviště a pochozích ploch bude 
zámková dlažba. 

b) použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy na stavebním pozemku budou zatravněny. V okolí pojízdných ploch 
a na pozemku dojde k vysázení stromů. Stromy nesmí být vysázeny tak, aby způsobovaly 
zastínění objektu. Přesné umístění zeleně bude konzultováno s investorem. 

c) biotechnická opatření 

Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 

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

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

Při užívání stavby nedojde k negativnímu ovlivnění hluku, životního prostředí, vody. 

V objektu nebude docházet ke vzniku nebezpečných odpadů. Vzniklé odpady budou 

tříděny a odnášeny do příslušných kontejnerů. Bude zajištěno pravidelné vyvážení 

komunálního odpadu. Při výstavbě objektu může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti a 

zvýšení hluku v oblasti. Prašnost bude eliminována kropením. Zvýšená hladina hluku 

bude pouze nahodilá, a proto není nutné zřizovat opatření. Vždy bude zajištěno 

dodržení příslušných právních předpisů a nařízení. S veškerými odpady vzniklými při 

výstavbě objektu bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech. Stroje a další 

mechanická zařízení budou pravidelně kontrolovány a bude zajištěno, aby nedocházelo 

k úniku nebezpečných látek. Bude udržován dobrý technický stav strojů a zařízení dle 

platných právních předpisů. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavbou bytového domu nebudou narušeny ekologické funkce a vazby v krajině. Stavba 

je navržena tak, aby neměla negativní vliv na přírodu a krajinu. V zasaženém území se 

žádní chránění živočichové ani chráněné rostliny nevyskytují. Na stavebním pozemku se 

nenachází památné stromy ani jiné památkově chráněné objekty. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Tento projekt nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle zákona  

č. 100/2001 Sb. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Projekt nespadá do záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci. 

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

podle jiných právních předpisů 

Na pozemku nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska ochrany 

obyvatelstva. Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s novelou zákona o ochraně 

veřejného zdraví 258/2000 Sb. (ve znění novely 267/2015 Sb.)  

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Stavební připravenost pro výstavbu:  

Elektrická přípojka včetně staveništního rozvaděče, umožňujícího napojení elektrického 

ručního nářadí: 5x vývod 3x380V/16A, 10x vývod 230V/16A, voda bude čerpána z 

veřejného vodovodu po zhotovení vodovodní přípojky a vodoměrné šachty.  

Podrobné podmínky stavební připravenosti zajišťované objednatelem budou stanoveny 

dodavatelem (nebo subdodavateli) stavby. Za dodržování bezpečnostních zásad na 

staveništi jsou zodpovědní vedoucí montéři stavbyvedoucí, kteří s těmito zásadami musí 

prokazatelně seznámit odběratele a jiné subdodavatele. 

b) odvodnění staveniště 

Na staveništi se nachází propustná zemina, není proto nutné zřizovat odvodnění 

staveniště.  
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V případě, že nastane negativní hromadění vody v některém prostoru staveniště, bude 

tato skutečnost řešena. Voda odváděná ze staveniště nesmí být odváděna na sousední 

pozemky ani nesmí tyto pozemky jinak negativně ovlivňovat. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude dočasně napojeno na obecní obslužnou komunikaci města Žďár nad 

Sázavou za dodržení podmínek vlastníka zmíněné komunikace, stejně jako normových 

požadavků. Zejména musí být dodrženy ochranné a bezpečnostní předpisy pro provoz 

na této komunikaci. Vozidla vykonávající stavební práce, které následně budou 

staveniště opouštět, musí být před nájezdem na jakoukoliv pozemní komunikaci řádně 

očištěna. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během provádění stavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti v okolí stavby. Jako 

opatření bude používáno kropení a zpevnění staveništních komunikací. Dále může dojít 

ke zvýšení hluku v okolí stavby. Hluková zátěž bude splňovat veškeré požadavky z 

nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Při výstavbě budou používána taková zařízení a stroje, která mají co nejmenší 

hlučnost. Hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v období od 8 do 16 hodin, kdy 

se předpokládá, že většina obyvatel ostatních domů se nenachází v domácnosti. Bude 

dbáno na to, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných pozemních komunikací, jako 

opatření budou vozidlům očišťována kola před vjezdem na tuto komunikaci. Případné 

nečistoty budou vždy neprodleně odstraněny. 

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

Staveniště bude ze všech stran, na pozici hranice parcely, zajištěno drátěným oplocením, 

se síťovou výplní, bránící vstupu nepověřených osob a bránící zanášení nečistot a 

prachových částic mimo prostor staveniště.  

Další požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin nebudou nutné. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Výstavba objektu nevyžaduje žádné zábory. Staveniště se bude nacházet pouze na 

pozemku stavební parcely č. 8008/13, kterou vlastní investor stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pro splnění náležitostí se pro žádost o příspěvek ze SFDI považuje splnění parametrů 

podélného sklonu komunikace dle ČSN 73 6110, tj. za bezbariérovou se považuje 
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komunikace pro pěší do podélného sklonu 5%, v odůvodněných případech do 

maximálního podélného sklonu 8,33%. Podélný sklon komunikace je splněn, jedná se o 

bezbariérovou trasu a není nutné navrhnout jiný podélný profil komunikace pro pěší 

nebo navrhnout obchozí bezbariérovou trasu. 

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

likvidace 

Všechny odpady budou zařazeny do příslušné kategorie a bude s nimi také podle tohoto 

zařazení nakládáno. Množství odpadů a přesné údaje o nakládání s odpadem viz 

projektová dokumentace. Kontrolním orgánům musí být na vyžádání poskytnuty 

informace o nakládání s odpady. 

Seznam odpadů: 

Číslo odpadu Název odpadu Zařazení Způsob likvidace 

17 01 01 Beton O Skládka 

17 01 02 Cihly O Skládka 

17 02 01 Dřevo O Skládka 

17 02 04 Dřevo znečištěné N Skládka 

17 02 02 Sklo, sklená vata O Skládka 

17 02 03 Plasty O Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 

17 05 04 Zemina O Skládka 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

17 09 04 Směsný stavební odpad O Skládka 

20 01 27 Barvy, lepidla O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

Rozdělení do kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalog odpadů. 

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

Sejmutí ornice proběhne pouze na části pozemku v tloušťce 300 mm. Ornice bude 

uskladněna na stavební parcele 8008/13, v západní části nebo odvezena na skládku 

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

kypřena, aby nedošlo k jejímu poškození. Část zeminy, která zůstane uskladněná na 

staveništi, bude použita pro terénní úpravy, zbylá ornice bude odvezena na skládku 

zeminy ve vzdálenosti 10 km od stavby. Vykopaná zemina bude odvážena na skládku 

zeminy vzdálené 10 km od objektu. Část zeminy bude uskladněna na stavební parcele 

8008/13 v západní části. Výška skládky nesmí být vyšší než 1,5 metru. Zemina bude 
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použita pro terénní úpravy. Výška skládek je stanovena s ohledem na bezpečnost na 

staveništi a s ohledem na příslušné právní předpisy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby musí být dbáno na ochranu životního prostředí. Je nutné správně 

nakládat s veškerými staveništními odpady. Nakládání s odpady stanoví příslušné právní 

předpisy. Smí být používány pouze stroje a mechanická zařízení v náležitém technickém 

stavu. Stroje a zařízení musí být průběžně kontrolovány, nesmí z nich unikat pohonné 

hmoty, oleje ani jiné nebezpečné látky. Na stavbě musí být umístěny mobilní WC, která 

musí být vyvážena specializovanou firmou. Během průběhu výstavby i užívání stavby 

nesmí docházet ke znečišťování ovzduší. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě objektu musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. Jedná se především o nařízení vlády 591/2006 Sb., 

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, nařízení vlády č. 362/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí apod. Ke všem rizikovým pracím 

bude zpracován technologický předpis a pracovníci budou proškoleni a seznámeni s 

pracovním postupem. Všichni pracovníci budou na stavbě proškoleni a seznámeni s 

předpisy 

bezpečnosti práce. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude dotčeno žádné bezbariérové užívání okolních staveb.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K danému záměru se nevztahuje. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

K danému záměru se nevztahuje. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby: červen 2019 

Ukončení stavby: srpen 2020 

1. etapa – přípravná 

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

zpevnění ploch, vybudování vjezdu na pozemek, zřízení oplocení staveniště 

2. etapa – hlavní 

Stavba hrubé stavby, zřízení přípojek inženýrských sítí 

3. etapa – dokončovací 

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

komunikace, osazení stromů. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťová voda je z ploché střechy vedena do střešních vtoků DN 125 umístěných 

v instalačních šachtách. Voda je vedena do retenční nádrže umístěné v bezprostřední 

blízkosti s hranicí pozemku. Dešťová kanalizace je přípojkou připojena na síť dešťové 

kanalizace umístěné pod veřejnou komunikací na ulici Sázavská. 
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C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů  

– viz výkres č. C.1 

a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Celkový situační výkres 

– viz výkres č. C.2 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000  

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura  

c) hranice pozemků  

d) hranice řešeného území  

e) základní výškopis a polohopis  

f) navržené stavby  

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky  

upraveného terénu; maximální výška staveb  

h) komunikace a zpevněné plochy  

i) plochy vegetace  

C.3 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové 

zóně v měřítku 1 : 200, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 
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f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

m) maximální dočasné a trvalé zábory, 

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
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D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 

technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, 

vibrace - popis řešení, výpis použitých norem. 

Navrhovaný bytový dům je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený. 

Obvodové zdivo je provedeno z keramických tvárnic tl. 500 mm. Stropní nosné 

konstrukce jsou navrženy jako betonové monolitické desky tl. 250 mm. Je navržena 

jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do střešních vpustí DN125. Vnitřní nenosné 

svislé konstrukce jsou navrženy z nenosných keramických příček tl. 115 mm. Mezi-

bytové stěny tvoří akustické keramické tvárnice tl. 300 mm. Střecha je plochá 

jednoplášťová. Okna a balkónové dveře jsou navrženy hliníkové s izolačním dvojsklem. 

Hlavní vstupní dveře jsou hliníkové. Vstupní dveře do bytů jsou navrženy dřevěné do 

ocelových rámových zárubní. Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do obložkových 

zárubní. Celkový koncept bytového domu je realizován jako moderní stavba ve středním 

a vyšším bytovém standardu.  

Objekt je o nejdelších rozměrech 28,00 x 22,75 m, maximální výšce od UT 9,660 m a 

konstrukční výšce jednotlivých podlaží 3,000 m.  

Fasáda objektu je navržena z části třívrstvá omítka Baumit v bílé barvě a z části kamenný 

obkladový pásek Terca Pampas červené barvy. Terénní sokl stavby je navržen ve vzoru 

světlešedé mozaikové omítky (marmolit). 

Základové konstrukce jsou navrženy z monolitického betonu C16/20 XC1 s 

nadbetonováním jednoho šáru z betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 40. 

Základová deska je také navržena z monolitického betonu C16/20 XC1 s vloženou 

betonářskou sítí 150/150/6,3 mm. Hydroizolační souvrství stavby zohledňuje nízkou 

radonovou zátěž, v projektové dokumentaci navržen protiradonový modifikovaný SBS 

asfaltový pás Glastek AL 40 mineral (nosná vložka z hliníkové fólie), v souvrství s 
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modifikovaným SBS asfaltovým pásem Elastek 50 special mineral (s nosnou vložkou z PE 

rohože). Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu. 

Obvodové zdivo v suterénu bude provedeno ze systému ztraceného bednění 

(tvárnice BEST 40 zalité betonem C16/20 a vyztužené výztuží B500 B. Zdivo bude 

zatepleno extrudovaným polystyrenem Isover XPS Styrodur 300 CS tloušťky 100 mm. 

Pod úrovní terénu bude zdivo opatřeno hydroizolací modifikovaný SBS asfaltový pás 

Glastek AL 40 mineral (nosná vložka z hliníkové fólie), v souvrství s modifikovaným SBS 

asfaltovým pásem Elastek 50 special mineral (s nosnou vložkou z PE rohože), oba pásy 

plnoplošně natavené k podkladu. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad úroveň 

terénu. Na tepelné izolaci bude navíc ochranná vrstva z nopové fólie, která bude 

ukončena v okapovém chodníku. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií zděných z 

přesných broušených cihel tl. 500 mm– Porotherm 50T Profi Dryfix P8 s minerální vlnou 

ve voštinách bloků, zděné na polyuretanové lepidlo Dryfix.extra, vnitřní nosné zdivo je 

Porotherm 30 AKU SYM P15 zděné na vápenocementovou maltu M10 a Porotherm 30 

PROFI na maltu pro tenké spáry M10. Příčkové zdivo je vyzděno z broušených cihelných 

bloků Porotherm 11,5 Profi Dryfix na zdicí pěnu.  

Stropní konstrukce jsou řešeny jako spojité jednosměrně armované desky dle statického 

návrhu, který není předmětem tohoto projektu. Ve výkresu tvaru stropní konstrukce 

jsou zohledněny pouze obecné předběžné navrhovací metody tloušťky desek. 

Konstrukce střechy je navržena jako plochá střecha s mírným spádem. Spádovou vrstvu 

tvoří spádové klíny z tepelné izolace EPS 100S.  

Konstrukce střechy je navržena se spádem 3,0%.  

Střešní krytina povlaková měkčená PVC fólie Dekplan 76 PVC-P tl. 2 mm mechanicky 

kotvená. 

Objekt bude bez oplocení.  

Kontroly budou prováděny vždy po ukončení těchto technologických celků  

- Základové konstrukce  

- Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 1.NP  

- Vyhotovení stropních konstrukcí nad 1.NP  

- Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 2.NP  

- Vyhotovení stropních konstrukcí nad 2.NP  

- Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 3.NP  

- Vyhotovení stropních konstrukcí nad 3.NP  

- Vyhotovení zastřešení  

- Kontrola hrubé stavby bytového domu  

- Kontrola ostatních stavebních objektů  

- Celková finální kontrola všech stavebních objektů  
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Stavební fyzika a požárně-bezpečnostní řešení je detailně popsáno v samostatných 

přílohách této projektové dokumentace. 

b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých 

podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v 

obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití 

místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 

materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním 

konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 

zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s 

výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením 

základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy 

dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny. 

D.1.1.01:  Konstrukce základů    1:50  

D.1.1.02:  Půdorys 1.S     1:50  

D.1.1.03:  Půdorys 1.NP     1:50  

D.1.1.04:  Půdorys 2.NP     1:50  

D.1.1.05:  Půdorys 3.NP     1:50  

D.1.1.06:  Výkres ploché střechy    1:50  

D.1.1.07:  Řez A - A‘     1:50  

D.1.1.08:  Řez B - B‘      1:50  

D.1.1.09:  Řez C – C‘      1:50  

D.1.1.10:  Pohledy     1:100  

c) dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 

rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků). 

D.1.1.11:  D1 – Detail atiky    1:5 

D.1.1.12:  D1 – Detail vyložení balkonu  1:5 

D.1.1.13:  D1 – Detail vstupu do objektu  1:5 

D.1.1.14:  D1 – Detail anglického dvorku  1:5 

D.1.1.15:  D1 – Detail základové konstrukce  1:5 

D.1.1.16:  Výpis skladeb      -- 

D.1.1.17:  Výpis výrobků     -- 



44 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené 

materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí 

nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky 

postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední 

stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam 

použitých podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a 

obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 

zhotovitelem. 

Zemní práce 

Sejmutí ornice proběhne pouze na části pozemku v tloušťce 300 mm. Ornice bude 

uskladněna na stavební parcele 8008/13, v západní části nebo odvezena na skládku 

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

kypřena, aby nedošlo k jejímu poškození. Část zeminy, která zůstane uskladněná na 

staveništi, bude použita pro terénní úpravy, zbylá ornice bude odvezena na skládku 

zeminy ve vzdálenosti 10 km od stavby. Vykopaná zemina bude odvážena na skládku 

zeminy vzdálené 10 km od objektu. Část zeminy bude uskladněna na stavební parcele 

8008/13 v západní části. Výška skládky nesmí být vyšší než 1,5 metru. Zemina bude 

použita pro terénní úpravy. Výška skládek je stanovena s ohledem na bezpečnost na 

staveništi a s ohledem na příslušné právní předpisy. 

Základové konstrukce 

Založení objektu je řešeno pro jednoduché základové podmínky – viz D.0.1.08 – Výpočet 

základů. Objekt je založen na liniových základových pasech ve staticky únosných 

základových poměrech základové spáry a v nezámrzné hloubce. 

Základové konstrukce jsou navrženy z monolitického betonu C16/20 XC1 s 

nadbetonováním jednoho šáru z betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 40. 

Základová deska je také navržena z monolitického betonu C16/20 XC1 s vloženou 

betonářskou sítí 150/150/6,3 mm. Hydroizolační souvrství stavby zohledňuje nízkou 

radonovou zátěž, v projektové dokumentaci navržen protiradonový modifikovaný SBS 

asfaltový pás Glastek AL 40 mineral (nosná vložka z hliníkové fólie), v souvrství s 

modifikovaným SBS asfaltovým pásem Elastek 50 special mineral (s nosnou vložkou z PE 

rohože). Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu. 
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Konstrukce svislé 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií zděných z 

přesných broušených cihel tl. 500 mm– Porotherm 50T Profi Dryfix P8 s minerální vlnou 

ve voštinách bloků, zděné na polyuretanové lepidlo Dryfix.extra, vnitřní nosné zdivo je 

Porotherm 30 AKU SYM P15 zděné na vápenocementovou maltu M10 a Porotherm 30 

PROFI na maltu pro tenké spáry M10. Příčkové zdivo je vyzděno z broušených cihelných 

bloků Porotherm 11,5 Profi Dryfix na zdicí pěnu. Svislé obvodové nosné konstrukce 

suterénu jsou provedeny z betonových tvárnic BEST 40 a vnitřní konstrukce z BEST 30. 

Konstrukce vodorovné 

Stropní konstrukce jsou řešeny jako spojité jednosměrně armované desky dle statického 

návrhu, který není předmětem tohoto projektu. Ve výkresu tvaru stropní konstrukce 

jsou zohledněny pouze obecné předběžné navrhovací metody tloušťky desek. 

Nad okenní překlady jsou navrženy jako keramické v sortimentu Porotherm KP7. 

Překlady nad okny v suterénu jsou řešeny jako železobetonové monolitické z betonu 

C25/30 a oceli B500 B a jsou opatřeny tepelnou izolací. 

Střešní konstrukce 

Konstrukce střechy je navržena jako plochá střecha s mírným spádem. Spádovou vrstvu 

tvoří spádové klíny z tepelné izolace EPS 100S.  Konstrukce střechy je navržena se 

spádem 3,0%. Střešní krytina povlaková měkčená PVC fólie Dekplan 76 PVC-P tl. 2 mm 

mechanicky kotvená. 

Skladby podlah 

Detailní popis všech skladeb v příloze D.1.1.16 - Výpis skladeb. Skladba podlah v 

obytných místnostech je uzpůsobena jejímu účelu, ve společenských prostorech pak 

návrh skladby podlah podléhá normovým požadavkům, vyvozených normou  

ČSN 74 4505.  

Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na současné 

požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012) – viz 

složka č.6 – Stavební fyzika. 

Schodiště 

Schodiště v objektu bude železobetonové monolitické dvouramenné. Uložení ramen a 

trámu bude provedeno pomocí prvku Schöck Tronsole z důvodu omezení přenosu 

hluku. Schodiště bude po obvodu opatřeno akustickou izolací tl. 10 mm. Schodiště 

navrženo dle ČSN 73 4130 a jeho výpočet je uveden v příloze D.0.1.07 – Výpočet 

schodiště. 
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Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou navrženy hliníkové systémy Vekra Futura Standart s izolačním 

dvojsklem. Kotvení splňuje normu ČSN 74 6077-2014. Veškeré výplně otvorů budou 

tepelně dimenzovány minimálně na současné požadavky pro splnění tepelně – 

technické normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012) – viz složka č.6 – Stavební fyzika. 

Podrobný výpis – viz D.1.1.17 – Výpis výrobků. 

Hydroizolace 

Hydroizolační souvrství spodní stavby zohledňující nízkou radonovou zátěž, v projektové 

dokumentaci navrhnut protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás DEK elastek AL 40 

mineral, tl. 40mm (nosná vložka z hliníkové folie), v souvrství s modifikovaným SBS 

asfaltovým pásem DEK glastek 50 special mineral, tl. 50mm (s nosnou vložkou z PE 

rohože). Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu. Hydroizolace střechy z měkčené 

PVC fólie Dekaplan 76, tl. 2,0 mm, odolné proti prorůstání kořenů, s výztužnou vložkou 

ze skleněné síťoviny v jedné vrstvě. Skladba pláště je detailně popsána v příloze  

D.1.1.16 – Výpis skladeb. 

Tepelné izolace 

Základové konstrukce a suterén jsou izolovány pomocí tepelné izolace Isover XPS 

Styrodur 3000 CS tl. 100 mm. 

Na střešní konstrukce je použita tepelná izolace Isover EPS 150 tl. 100 mm a dále jsou 

použity spádové klíny také z Isover EPS 150. 

Objekt bytového domu není zateplen kontaktním zateplovacím systémem Etics, tepelná 

ochrana je realizována v cihelných blocích Porotherm 50T Profi Dryfix a to umístěním 

minerální vlny ve voštinách. Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány 

minimálně na současné požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-

2:2011 + Z1 2012) – viz složka č.5 – Stavební fyzika. 

Vnější povrchy 

Fasáda objektu je navržena z části třívrstvá omítka Baumit v bílé barvě a z části kamenný 

obkladový pásek Terca Pampas červené barvy. Terénní sokl stavby je navržen ve vzoru 

světlešedé mozaikové omítky (marmolit). Podrobný popis viz D.1.1.16 – Výpis skladeb. 

Vnitřní povrchy 

Podrobný popis viz D.1.1.16 – Výpis skladeb. 

Ostatní prvky 

Podrobný popis všech ostatních prvků viz D.1.1.17 – Výpis výrobků. 
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b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 

stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav 

dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí 

apod. 

D.1.2.01:  Výkres tvaru stropních konstrukcí nad 1.S  1:50  

D.1.2.02:  Výkres tvaru stropních konstrukcí nad 1.NP 1:50  

D.1.2.03:  Výkres tvaru stropních konstrukcí nad 2.NP 1:50  

D.1.2.04:  Výkres tvaru stropních konstrukcí nad 3.NP  1:50  

D.1.2.05:  3D model nosného konstrukčního systému  1:50  

c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a 

materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení 

stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího 

založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. 

V rámci bakalářské práce není řešeno žádné statické posouzení ani statické výpočty. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou požární zprávou a ostatními 

přílohami uvedenými ve složce č.5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. Stavebník 

bude respektovat veškeré podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

V rámci bakalářské práce není řešeno. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

K danému záměru se nevztahuje. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce zpracovává prováděcí dokumentaci stavby bytového domu. Práce 

je zpracována v rozsahu zadání a jsou splněny všechny podmínky a zásady vypracování 

bakalářské práce. Jsou dodrženy veškeré platné právní předpisy, zákony, vyhlášky, 

normy. Bakalářskou práci jsem zpracoval na základě znalostí získaných studiem. 

Součástí projektu je příloha stavební fyzika, kde se řeší především prostupy tepla 

jednotlivých konstrukcí, z výpočtů bylo následně provedeno zatřídění objektu. 

Práce se dále zabývá požárně bezpečnostním řešením objektu. Bytový dům vyhovuje 

všem nařízením a vyhláškám. Potřebné odstupové vzdálenosti zasahují pouze na 

pozemek investora, takže není nutné provádět žádná speciální řešení pro požární 

bezpečnost.  

Při dodržení veškerých technologických postupů, platných norem a vyhlášek bude 

bytový dům provozu schopný a jeho užívání bude bezpečné a ekologické. 
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Seznam použitých zdrojů 

•  č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

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

•  č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

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

•  č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady  

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

•  č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

•  č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích  

•  č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií  

•  č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

•  č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

•  č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  

•  č. 320/2015 Sb., O Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů  

•  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

•  č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb  

•  č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů  
 

Normy: 

•  ČSN 73 4301 Obytné budovy 

•  ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

•  ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části  

•  ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení  

•  ČSN 73 0540 - 1 Tepelná technika budov - Část 1: Terminologie  

•  ČSN 73 0540 - 2 Tepelná technika budov - Část 2: Požadavky  
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•  ČSN 73 0540 -3 Tepelná technika budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

•  ČSN 73 0540 - 4 Tepelná technika budov - Část 4: Výpočtové hodnoty  

•  ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky  

•  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

•  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

•  ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky  

•  ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  

•  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  

•  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování  

•  ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou  

•  ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a 

zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí  

Programy: 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BD   bytový dům  

SO   stavební objekt  

NP   nadzemní podlaží  

p.č.   parcelní číslo  

k.ú.   katastrální území  

m2   metr čtvereční  

m3   metr krychlový  

ZPF   zemědělský půdní fond  

ŽB   železobeton  

PB   prostý beton  

NN   nízké napětí  

HDPE   vysokohustotní polyetylen  

RŠ   revizní šachta  

PS   pojistková skříň  

RN   retenční nádrž na dešťovou vodu 

RŠ  revizní šachta  

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

PB   požární bezpečnost  

PBŘS   požárně bezpečnostní řešení stavby  

p.ú.   požární úsek  

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

TI   tepelná izolace  

EPS   expandovaný polystyren  

XPS   extrudovaný polystyren  

HI   hydroizolace  

PE   polyetylen  

PUR   polyuretan  

PVC  polyvinylchlorid 

m n.m.  metry nad mořem  

Bpv   Balt po vyrovnání (výškový systém)  

S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém)  

PB   polohový bod 

VZT  vzduchotechnika 

ZTI  zdravotechnika 

DN  jmenovitý průměr potrubí 
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Seznam příloh 

SLOŽKA Č.1 – D.0.1 Přípravné a studijní práce 

Č.  NÁZEV      MĚŘÍTKO 

D.0.1.01 PŮDORYS 1.S     1:100 

D.0.1.02 PŮDORYS 1.NP    1:100 

D.0.1.03 PŮDORYS 2.NP    1:100 

D.0.1.04 PŮDORYS 3.NP    1:100 

D.0.1.05 ŘEZ A – A‘     1:100 

D.0.1.06 POHLEDY     1:100 

D.0.1.07 VÝPOČET SCHODIŠTĚ       -- 

D.0.1.08 VÝPOČET ZÁKLADŮ        -- 

D.0.1.09 POSTER          -- 

SLOŽKA Č.2 – C Situační výkresy 

Č.  NÁZEV      MĚŘÍTKO 

C.1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:1000 

C.2  CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES   1:200 

C.3  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  1:200 
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SLOŽKA Č.3 – D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

Č.  NÁZEV      MĚŘÍTKO 

D.1.1.01 KONSTRUKCE ZÁKLADŮ   1:50 

D.1.1.02 PŮDORYS 1.S     1:50 

D.1.1.03 PŮDORYS 1.NP    1:50 

D.1.1.04 PŮDORYS 2.NP    1:50 

D.1.1.05 PŮDORYS 3.NP    1:50 

D.1.1.06 VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY   1:50 

D.1.1.07 ŘEZ A – A‘     1:50 

D.1.1.08 ŘEZ B – B‘     1:50 

D.1.1.09 ŘEZ C – C‘     1:50 

D.1.1.10 POHLEDY     1:100 

D.1.1.11 D1 – DETAIL ATIKY    1:5 

D.1.1.12 D2 – DETAIL VYLOŽENÍ BALKONU  1:5 

D.1.1.13 D3 – DETAIL VSTUPU DO OBJEKTU  1:5 

D.1.1.14 D4 – DETAIL ANGLICKÉHO DVORKU 1:5 

D.1.1.15 D5 – DETAIL VSTUPU DO OBJEKTU  1:5 

D.1.1.16 VÝPIS SKLADEB       -- 

D.1.1.17 VÝPIS VÝROBKŮ       -- 

SLOŽKA Č.4 – D.1.2 Stavebně - konstrukční řešení 

Č.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

D.1.2.01 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.S  1:50 

D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP 1:50 

D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP 1:50 

D.1.2.04 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP 1:50 

D.1.2.05 3D MODEL NOSNÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 1:50 

SLOŽKA Č.5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Č.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

D.1.3  TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY     -- 

D.1.3.01 SITUACE       1:200 

D.1.3.02 PŮDORYS 1.S       1:50 

D.1.3.03 PŮDORYS 1.NP      1:50 

D.1.3.04 PŮDORYS 2.NP      1:50 

D.1.3.05 PŮDORYS 3.NP      1:50 
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SLOŽKA Č.6 – Stavební fyzika 

NÁZEV         

STAVEBNÍ FYZIKA – PŘÍLOHA A – TEXTOVÁ ČÁST 

STAVEBNÍ FYZIKA – PŘÍLOHA B – VÝPOČTOVÁ ČÁST 


