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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace bytového 

domu. Objekt se nachází v obci Křoví na parcele číslo 756/50. Objekt je čtyřpodlažní, 

podsklepený. Nachází se v něm sedm bytových jednotek a jeden prostor k pronájmu. 

V suterénu se nachází společné prostory a sklepní kóje pro každý byt. Konstrukční 

systém bytového domu je řešený z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi a stropní 

konstrukce je z nosníků a vložek Porotherm. Svislé nosné konstrukce v suterénu objektu 

jsou tvořené ze ztraceného bednění. Objekt je zateplený kontaktním zateplovacím 

systémem. Střešní konstrukce je plochá střecha s klasickým pořadím vrstev.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, plochá střecha, skládané stropy, systém Porotherm, střešní terasa  

ABSTRACT  

This bachelor´s thesis deals with design and elaboration of project dokumentation 

of apartment building. The building is located in a village called Křoví on plot No. 

756/50. The apartment building have four above-ground floor and one place for a rent. 

In the basement there are situated social spaces and cellars for each flat. The structural 

system of building is designed from clay block Porotherm 30 Profi and the floor 

structure is designed from prefabricated rib-and-filler floor Porotherm. Vertical load-

bearing structure on the basement is designed from permanent formwork. The building 

is insulated witr contact thermal insulation. The roof construction is designed as a warm 

flat roof.  

KEYWORDS  

Apartment building, flat roof, prefabricated rib-and-filler floor, Porotherm system, roof 

terrace  
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Úvod 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci 

k provedení stavby bytového domu. Objekt je umístěn v obci Křoví ve venkovské 

zástavbě, proto bylo cílem vytvořit vzhled zapadající do této zástavby.  

Navržená stavba zajišťuje veškeré potřeby pro moderní život obyvatel. Nachází 

se na parcelním čísle 756/50 katastrálního území Křoví. Celková výměra stavebního 

pozemku je 3733,96 m2, přičemž zastavěná plocha je 297 m2. Objekt je určen pro 

bydlení a je v něm navrženo 7 bytových jednotek a prostor k pronajmutí. 

K budově je navržena nová příjezdová cesta s přilehlým parkovištěm. To 

zajišťuje 11 parkovacích míst, z toho je jedno určeno pro osoby těžce pohybově 

postižené. Dům má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Střešní konstrukci tvoří 

jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Základy jsou řešeny pomocí 

základových pasů. Suterénní zdivo je ze ztracených tvárnic vyplněných betonem. 

Obvodové nosné konstrukce jsou tvořené z keramických tvárnic Porotherm, které jsou 

doplněné o tepelnou izolaci tl. 160 mm. Konstrukce stropů je tvořena z kerambetonu – 

nosníky a vložky Porothem tl. 250 mm. 

Řešení stavby a její dispozice je v souladu s platnými předpisy a normami. 
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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: Křoví, p. č. 756/50, Křoví, 594 54 

Katastrální území: Křoví [676683] 

Číslo parcely: 756/50 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 756/47, 756/48, 756/49, 824/5, 824/6 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Název, identifikační číslo osoby, adresa sídla,  

Obec Křoví 

Křoví 32, 594 54 Křoví 

IČO: 00545406 

DIČ: CZ 00545406 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, 
adresa sídla, 

Karolína Trojanová 

Křoví 90 

Křoví 594 54 
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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,  

Karolína Trojanová 

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 – Novostavba bytového domu 

SO 02 – Zpevněná plocha pro komunální odpad 

SO 03 – Zpevněná plocha pojízdná – parkoviště, příjezdová cesta 

SO 04 – Zpevněná plocha pochozí – chodník 

SO 05 – Okapový chodník 

SO 06 – Přípojka kanalizace 

SO 07 – Přípojka veřejného vodovodu 

SO 08 – Přípojka nízkého napětí el. proudu 

SO 09 – Přípojka nízkotlakého plynu 

SO 10 – Retenční nádrž 

SO 11 – Vsakovací zařízení 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

- Územní plán obce Křoví 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Vyjádření o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců 

 



13 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

BYTOVÝ DŮM VE KŘOVÍ  
RESIDENTIAL BUILDING IN KŘOVÍ  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Karolína Trojanová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. ROMANA BENEŠOVÁ  

BRNO 2019  



14 

 

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nachází při okraji obce Křoví na p. č. 756/50 o celkové 

ploše 3733,96m2, v katastrálním území Křoví [676683]. Staveniště má mírně svažitý 

terén a na pozemku se nenacházejí žádné stávající stavby. V současné době se jedná o 

louku. Stavební pozemek svou jihovýchodní stranou navazuje na stávající výstavbu 

bytových domů. Stavba svým charakterem zapadá do okolní zástavby.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,  

Podle územního plánu se stavba nachází na ploše určené pro bydlení v bytových 

domech, tedy je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Nebyly vydány žádné požadavky na využívání území. 

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

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí a jsou zohledněny v situačním výkrese. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Základové poměry byly stanoveny jako jednoduché, hladina podzemní vody se 

nachází pod úrovní založení stavby. Index radonového rizika nebyl zjištěn. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů (např. státní památková 

péče). 

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

Stavba se nenachází ani v záplavovém, ani v poddolovaném území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území, 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Nebudou 

narušeny stávající odtokové poměry daného území. Pouze může dojít ke krátkodobému 

zvýšení hlučnosti a prašnosti v souvislosti s prováděním stavby. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Bez požadavků. 

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

Stavba nezabírá pozemky k plnění funkce lesa. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě, 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude z místní komunikace. Objekt bude 

napojený na technickou infrastrukturu pomocí přípojky kanalizační, vodovodní, NTL 

plynovodu a NN přípojkou elektrické energie. Dešťové vody budou vsakovány na 

pozemku investora.  

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

Pro výstavbu je třeba v předstihu vybudovat v projektu uvedené přípojky 

technických sítí. Stavba nemá věcné ani časové vazby, ani žádné podmiňující nebo 

související investice.  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, 

k. ú. Křoví – p. č. 756/50 – vlastník Obec Křoví, č. p. 32, 594 54 Křoví 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Ochranné ani bezpečnostní pásmo na žádném pozemku nevznikne. 

B.2. Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby, 

Účel stavby je k trvalému bydlení. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí a jsou zohledněny v situačním výkrese. 

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

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí a jsou zohledněny v situačním výkrese. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana 

pozemku podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Pozemek o výměře – 3733,96 m2 

Zastavěná plocha -  297 m2 

Obestavěný prostor – 4752,0 m3 

Užitná plocha - plocha všech bytů – 714,96 m2 

-plocha ostatních prostor – 446,25 m2  

Počet bytových jednotek - 7 

Velikosti bytových jednotek 

• BYT č. 1 – 90,16 m2 

• BYT č. 2 – 115,89 m2 

• BYT č. 3 – 90,1 m2 

• BYT č. 4 – 90,17 m2 

• BYT č. 5 – 23,77 m2 

• BYT č. 6 – 90,17 m2 

• BYT č. 7 – 214,7 m2 
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h) Základní bilance stavby 

Průměrná potřeba vody: 

Qp = SPV*ZO [l/s] 

SPV = Specifická potřeba vody fakturované: 150 l/os/den 

ZO = Počet obyvatel: 22 

Qp = 150*22 = 3300 l/s = 3,3 m3/den 

 

Maximální potřeba vody 

Qd = Qp*kd [m
3/den] 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd: 1,5 [-] 

Qd = 3,3*1,5 = 4,95 m3/den 

 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qh = Qd*kh [l/s] 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh: 2,1 [-] 

Qh = 4,95*2,1 = 10,40 m3/den = 0,125 l/s 

 

Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora. Stavba nebude nijak 

negativně ovlivňovat životní prostředí, výstavbou ani provozem stavby nebude 

ovlivněno životní prostředí v okolí. Následné užívání stavby nebude produkovat žádné 

škodlivé ani toxické látky. Produkce komunálního odpadu bude obvyklá, nádoby na 

uložení komunálního odpadu jsou řešeny poblíž příjezdové komunikace k bytovému 

domu, viz. Situace. Energetická náročnost budovy viz. Energetický průkaz. 

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

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 3 roky po započetí stavby a to od 

května 2019 do května 2022.  

Stavba není členěna na etapy. 

j) Orientační náklady stavby. 

Orientační náklady na stavbu budou cca 28 mil Kč. 
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D.TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského 
objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

Technická zpráva 

a) Účel objektu, funkční náplň objektu, kapacitní údaje, 

Funkční náplň stavby je hromadné bydlení v bytovém domě s jedním prostorem 

k pronájmu. V bytovém domě se nachází 7 bytových jednotek, jeden jednopokojový, 5x 

3+KK a jeden nadstandardní 5+KK. Přepokládaný maximální počet obyvatel je tedy 22. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby, 

Navrhovaná novostavba je řešená jako samostatně stojící. Má tvar obdélníku o 

vnějších rozměrech 23,87 x 12,42 m. Na severovýchodní straně bude nově zbudované 

parkoviště s kapacitou 11 parkovacích míst, přičemž jedno je určeno osobám těžce 

pohybově postiženým. Fasáda je tvořena omítkou šedé a bílé barvy. Zasklení 

balkonového zábradlí je v barvě zelené. Objekt má 4 nadzemní a jedno podzemní 

podlaží. V suterénu objektu se nacházejí sklepní kóje, kočárkárna, kolárna, technická, 

úklidová a společenská místnost. V přízemí se nachází prostor k pronájmu, vstupní hala 

a jedna bytová jednotka. Ve zbylých nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky 

různých typů.  

Nosné zdivo je z keramických tvárnic tl. 300 mm. Obvodové stěny jsou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tl. 160 mm. Stropní konstrukce jsou 

řešeny jako kerambetonové – nosníky a vložky tl. 250 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou 

z keramických tvarovek tl. 150 mm. Okna, balkonové a vstupní dveře jsou plastové 

s izolačním trojsklem. Střecha objektu je jednoplášťová plochá střecha s klasickým 

pořadím vrstev. Terasa v 4. NP je řešena jako pochozí plochá střecha.  

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby, 

Příjezd a hlavní vstupy do budovy jsou vedeny ze severovýchodní strany od 

přilehlé silniční komunikace. Jednotlivé místnosti na sebe provozně navazují. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby, 

Stavební řešení 

Stavba je navržena pro bydlení více domácností. Požadavkem je, aby dům byl co 

nejekonomičtější z hlediska energetických úspor, což je dle projektové dokumentace 

dosaženo. 
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Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit budoucí objekt. Vytýčení bude 

provedené v souladu s projektovou dokumentací. Zemní práce budou zahájeny 

sejmutím ornice o tl. 150 mm a uložením na skládku. Maximální výška skládky zeminy 

je 1,5 m a pro zachování její kvality je nutné ji pravidelně prokypřovat. Na výkop rýh 

bude použit rypadlo a nakladač. Výkopek bude uložen taktéž na staveništi. Posledních 

10 cm bude dokopáno ručně z důvodu ucelení základové spáry. Všechny výkopové 

práce budou prováděny v souladu s platnými normami BOZP. 

Základy 

Základové konstrukce tvoří pasy z prostého betonu. Pod obvodovými stěnami 

jsou navrhnuty pasy o výšce 500 mm. Základové spáry těchto betonových pasů se 

nachází v hloubce -3,850 mm od projektované nuly. Pod vnitřními nosnými stěnami je 

navrhnut základový pas o výšce 600 mm. Základová spára se nachází v hloubce -3,950 

mm od projektované nuly. Použitý beton na vyhotovení základových konstrukcí je 

pevnostní třídy C20/25. Na provedené základové pasy bude vyhotovena podkladní 

betonová deska z betonu C16/20, která bude vyztužena kari sítí průměru 6 mm s oky 

100 x100 mm. Při betonáži základů je nutné vynechat otvory pro připojení kanalizace. 

Pod základy bude vložen zemní pásek hromosvodu. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou tvořené keramickými 

tvárnicemi Porotherm 30 Profi tl. 300 mm, mezibytové nosné stěny jsou z keramických 

tvárnic Porotherm 30 Aku Z. Tvárnice Porotherm 30 Profi jsou kladené na maltu pro 

tenké spáry o tl. 1 mm. Akustické tvárnice jsou kladeny na vápenocementovou maltu 

pevnosti M10 o tl. 10 mm. Svislé nosné stěny v suterénu jsou z bednících tvarovek a 

jsou vyplněné železobetonem. Jejich tl. je 300 mm.  

Překlady 

Překlady nad otvory ve stěnách jsou použity systémové od výrobce. Ty jsou 

tvořeny keramickými tvarovkami typu Porotherm KP 7 – čtyři kusy uložené vedle sebe. 

Nad otvory v obvodových stěnách jsou použity taktéž překlady Porotherm KP7, ale 

pouze tři kusy doplněné o tepelný izolant, který zabrání tepelnému mostu. Dále jsou 

použité ploché překlady Porotherm KP 14,5 nad otvory v nenosných stěnách.  

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořené kerambetonovými stropy o tl. 250 

mm. Konzoly balkónů jsou tl. 250 mm a jsou k stropní konstrukci připojené pomocí 

ISO nosníků, které zamezí vzniku tepelného mostu. Podle výkresů stropů budou nad 

jednotlivými podlažími vynechány otvory na instalační šachty a výtahovou šachtu.  
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Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým 

pořadím vrstev. 

Schodiště 

Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Konstrukce schodiště bude 

monolitická z železobetonu (C20/25 a výztuž B550 – nutné posouzení od statika). Aby 

se zamezilo šíření vibrací, je schodiště po celém svém obvodu dilatované pomocí 

spárové desky Schock tronsole typ L (kročejová izolace). Stupnice a podstupnice budou 

opatřeny keramickou protiskluzovou dlažbou. Zábradlí bude formou madla na obou 

stranách.  

Vnitřní povrchy 

Vnitřní povrchy jsou z vápenocementové omítky. Obklady stěn budou 

provedeny dle projektové dokumentace. 

Vnější povrchy 

Vnější omítka bude tvořena exteriérovou silikonsilikátovou tenkovrstvou 

probarvenou omítkou, zrno 2 mm, v barevném provedení bílá a šedá.  

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí, 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívané takovým způsobem, ke 

kterému byli určené. Výšky zábradlí splňují požadavky na minimální výšku zábradlí a 

neohrožují tak bezpečnost. Stavba nemá negativní vliv na zdraví a pracovní prostředí. 

f) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – 
hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana 
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 

Tepelně technické posouzení, osvětlení, oslunění i akustika jsou podrobněji 

popsány v samostatné příloze Stavební fyzika. Objekt je navržen tak, aby byl v souladu 

s platnou legislativou dle ČSN 73 0540. Splňuje tedy doporučené hodnoty součinitelů 

prostupu tepla a je navržen jako energeticky velmi úsporný. 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. Bludné proudy ani seizmicita se 

v okolí stavby nevyskytují. Výstavba objektu nebude nijak zatěžovat okolí nadlimitním 

hlukem. Ochrana před vnitřním hlukem bude zajištěna vhodnou skladbou konstrukcí 

tak, aby byl splněn požadavek na neprůzvučnost dle normy ČSN 73 0532:2010. Území 

neleží v záplavové oblasti, proto nejsou potřebná žádná protipovodňová opatření. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí, 

Řešení požární bezpečnosti je podrobně popsáno v samostatné příloze D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 
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h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení, 

V projektové dokumentaci jsou uvedeny všechny použité materiály a jejich 

vlastnosti. Při provádění stavby je nutné přesně dodržovat postupy dané výrobcem. 

Případně se řídit podle jeho pokynů ke skladování, manipulaci a používání, aby nedošlo 

k jeho znehodnocení. V případě změny materiálu, musí mít nový materiál minimálně 

stejně nebo lepší vlastnosti než původně navržený.  

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí, 

Při výstavbě bytového domu nejsou použity žádné netradiční technologické 

postupy a nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na provádění.  

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele,  

Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem není požadováno. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 
rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami 

Kontroly budou prováděny vždy před zakrytím konstrukcí. U konstrukcí 

složených z jednotlivých vrstev bude zkontrolována každá dokončená vrstva před 

započetím následující vrstvy. 

l) Výpis použitých norem, přepisů a vyhlášek  

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu   

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. 

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

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

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. In: 71/2001. 2001.  

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

In: 10/2008. 2008. 

ČSN 73 4103 Obytné budovy 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
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ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 

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 0540 – 1 Tepelná technika budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná technika budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná technika budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 – 1 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 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
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Závěr 

Výstupem mé bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 

bytového domu v obci Křoví. Tato dokumentace je v souladu s platnými vyhláškami, 

normami a územním plánem obce Křoví. Navrhovaný objekt byl podrobený 

požadovaným posudkům a jeho stav je vyhovující. Projektová dokumentace je 

zpracována v požadovaném rozsahu zadání. 

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. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby    

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

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

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   
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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   

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  

  

Webové stránky  

https://www.wienerberger.cz  

http://www.isover.cz   
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http://www.dek.cz   

http://www.weber-terranova.cz   

http://www.rako.cz   

http://www.tzb-info.cz  

https://www.best.info  

https://www.rigips.cz  

http://www.topwet.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

apod.      a podobně   

č.      číslo   

ČSN      česká státní norma   

EPS      expandovaný polystyren   

min.      minimálně   

NP      nadzemní podlaží   

NTL      nízkotlaký plynovod   

XPS      extrudovaný polystyren   

Sb.      sbírky   

tl.      tloušťka   

ŽB      železobeton   

NP      nadzemní podlaží   

S      suterén  

BOZP     bezpečnost a ochrana zdraví při práci   

BD      bytový dům   

dB      decibel   

DN     jmenovitý vnitřní průměr potrubí   

fRsi      teplotní faktor   

g      stálé zatížení   

HDPE     vysokohustotní polyetylen   

HI      hydroizolace   

TI     tepelná izolace  

HT      měrná ztráta prostupem tepla   

HUP      hlavní uzávěr plynu   

m n.m.    metry nad mořem   
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CHÚC   chráněná úniková cesta   

SPB     stupeň požární bezpečnosti  

parc. č.    parcelní číslo   

PÚ     požární úsek   

PE      polyetylen   

PHP      přenosný hasicí přístroj 

pv      výpočtové požární zatížení   

q      nahodilé zatížení   

R      tepelný odpor konstrukce   

SDK      sádrokarton   

S-JTSK     systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SPB      stupeň požární bezpečnosti   

U      součinitel prostupu tepla   

Uem      průměrný součinitel prostupu tepla   

Uem,rc      doporučený součinitel prostupu tepla  

Uem,rq      požadovaný součinitel prostupu tepla   

UN,rc      doporučený součinitel prostupu tepla   

UN,rq      požadovaný součinitel prostupu tepla   

vyhl.      vyhláška   

ϴai      návrhová teplota interiéru   

ϴe      návrhová teplota exteriéru   

λ      součinitel tepelné vodivosti   

Σ      suma  

SV     světlá výška  

KV     konstrukční výška  

MVC     malta vápenocementová  
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kN     kilonewton  

kP     kilopascal  

h     výška  

b     šířka 

cca   přibližně 
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