
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

BYTOVÝ DŮM V PELHŘIMOVĚ  
APARTMENT HOUSE IN PELHŘIMOV  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Petr Vaněk  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. DANUŠE ČUPROVÁ, CSc.  

BRNO 2019  



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Student  Petr Vaněk  

Název  Bytový dům v Pelhřimově  

Vedoucí práce  Ing. Danuše Čuprová, CSc.  

Datum zadání  30. 11. 2018  

Datum odevzdání  24. 5. 2019  

V Brně dne 30. 11. 2018  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



 
 

PODKLADY A LITERATURA  
(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů; (3) Vyhláška č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 
Vyhláška č. 323/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné 
normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů a konstrukčních systémů; (8) Odborná 
literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a její architektonický návrh.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené nebo 
částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné 
konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, 
včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace podle 
vyhlášky č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 
a D.1.3. Bude obsahovat také studie s předběžnými návrhy budovy a jejího dispozičního řešení 
včetně 3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného konstrukčního systému a přílohovou část 
obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy. Výkresová část 
bude obsahovat výkresy: situací, základů, osazení do terénu, půdorysů podlaží, konstrukce 
zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. 
výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle 
D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů v rozsahu znalostí BSP. 
Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem 
a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 
A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části 
dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy 
budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní 
text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 
provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) “Závěr”. 
Mimo desky student odevzdá poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho grafickou 
vizualizací. 

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 
část doplňují).  

 
Ing. Danuše Čuprová, CSc. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 
  



 
 

ABSTRAKT  

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení stavby novostavby 
bytového domu v Pelhřimově. Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma 
nadzemními podlažími. V bytovém domě je celkem navrženo pět bytů. Ke každému bytu 
náleží jedna sklepní kóje v suterénu.  

Svislé nosné zdivo je z keramických tvárnic POTOTHERM doplněných kontaktním 
zateplovacím systémem. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou 
s kačírkem.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, zděná budova, částečné podsklepení, plochá střecha, Pelhřimov  

ABSTRACT  

Bachelor thesis deals with documentation for the execution of the construction 
of new building apartment house in Pelhřimov. It is the house with two above-ground 
floors with partial basement. The apartment building has five flats. Every flat has one 
cellar in basement.  

The loadbearing masonry is designed from clay bricks POTOTHERM with contact 
thermal insulaton system. The objekt is roofed with a flat roof with a pea gravel. 

KEYWORDS  

Apartment house, masonry building, with partial basement, flat roof, Pelhřimov  
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1 ÚVOD 

Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby dle platných českých státních norem, vyhlášek a zákonů, případně 
studijních skript. Můj úkol je navrhnout samostatně stojící bytový dům v Pelhřimově, 
který bude podsklepený nebo částečně podsklepený o třech odlišných půdorysech. 

Tvar a výška stavby by měla respektovat okolní zástavbu a svažitý terén pozemku. 
Vybraný pozemek se nachází v jihovýchodní okrajové části města. V těsné blízkosti se 
nachází zahrádkářská kolonie a nová zástavba rodinných domků. 

Bakalářská práce bude členěna na hlavní textovou část a přílohovou část, která 
kromě výkresů bude obsahovat posudek na požární bezpečnost stavby a stavební fyziku 
pro daný objekt. Přílohová část je rozdělena do sedmi složek a respektuje rozsah a obsah 
dokumentace pro provedení stavby, vyhlášky č. 405/2017 Sb.. 

  



10 
 

 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
 
 
 
 

BYTOVÝ DŮM V PELHŘIMOVĚ 

APARTMENT HOUSE IN PELHŘIMOV 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR  

PETR VANĚK 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR  

Ing. DANUŠE ČUPROVÁ, CSc. 

BRNO 2019   



11 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:   Bytový dům v Pelhřimově 

Místo stavby:   Pelhřimov, Pod Hájkem, 393 01 

Parcelní číslo:   2348/289 k.ú. Pelhřimov 718912, okr. Pelhřimov, Kraj 
Vysočina 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby bytového domu, řady 
14 parkovacích míst a přípojek k inženýrským sítím. 

 

A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI 

Stavebník: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., U nádraží 1967, 39301 Pelhřimov 

  IČ: 00009971   DIČ: CZ00009971 

 

A.1.3. PROJEKTANT 

Projektant: Petr Vaněk, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

 

Zpracovatelé projektové dokumentace:   

Architektonicko-stavební řešení:  Petr Vaněk 

Stavebně konstrukční řešení:   Petr Vaněk 

Požárně bezpečnostní řešení stavby:  Petr Vaněk 

Elektroinstalace:    Není vyžadováno při řešení BP 

Průkaz energetické náročnosti budovy: Petr Vaněk 
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A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba se dělí na následující stavební objekty: 

a) SO01 - Objekt bytového domu 
b) SO02 - Zpevněná plocha parkovacích stání 
c) SO03 - Zpevněná plocha chodníku 
d) SO04 - Vodovodní přípojka 
e) SO05 - Elektrická přípojka NN 
f) SO06 - Plynovodní přípojka NTL 
g) SO07 - Přípojka jednotné kanalizace 
h) SO08 – Opěrná zeď 
i) SO09 – Odvodňovací kanál 
j) SO10 – Hlavní uzávěr plynu 
k) SO11 – Elektroskříň 
l) SO12 – Retenční nádrž 

 

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- Požadavky stavebníka 
- Požadavky správců inženýrských sítí 
- Fotodokumentace 
- Katastrální mapa 
- Územní plán města Pelhřimov 
- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 
- Radonový index pozemku 
- Vyjádření o existenci sítí v okolí pozemku 
 

4   Identifikace zpracovatele 
Vypracoval Petr Vaněk 
V Brně dne 24.4.2019 

……………………………. 

Podpis 
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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, 

Pozemek, na kterém bude provedena stavba bytového domu se nachází 
na nezastavěné parcele 2348/289 v k. ú. Pelhřimov, která je v současné době využívána 
jako orná půda. Pozemek o výměře 21118 m2 je svažitý a svažuje se směrem k hlavní 
příjezdové komunikaci, vzhledem k jeho velikosti je zde možné vybudovat více bytových 
domů. Nadmořská výška objektu je přibližně 520,00 m n.m. 
 
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 města Pelhřimov z roku 
2015 a pozdější změny z roku 2016. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Žádná vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 
  
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Stanovisko stavebního odboru města Pelhřimov – vyjádření správců sítí. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Je nutné provést geologický a hydrogeologický průzkum na pozemku stavby. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Stavba je realizována na pozemku určeném k výstavbě a v její lokalitě se 
nenachází žádné ochranné pásmo ani chráněné rostliny či zvěř. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba 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 nevytváří svým užíváním ani charakteristikou žádný zásadní vliv na 
užívání okolních staveb a pozemků. Voda z ploché střechy je svedena do retenční nádrže. 
Přepad nádrže ústí do jednotné kanalizace. Na pozemku není narušeno přirozené 
vsakování srážkové vody.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
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Na místě stavby se nenachází žádné budovy, dřeviny ani keře. Před zahájením 
stavby bude provedena skrývka ornice. 

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

Pozemek byl vyjmut ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a je v současnosti 
veden jako stavební parcela. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Objekt je přístupný z ulic Pod Hájkem, Akátová a Habrová, nově budou zřízeny 
přípojky ke stávajícím inženýrským sítím (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina), přístup 
do 1.NP je bezbariérový. V bytovém domě se nenachází žádný bezbariérový byt. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba není věcně ani časově vázaná na související investice. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Parcela 2348/289 v k. ú. Pelhřimov 718912 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Po dokončení stavby vznikne na parcele 2348/289 v k. ú. Pelhřimov 718912 
ochranné pásmo pro každou přípojku a odstupové pásmo ze zcela požárně otevřených 
ploch. (viz D.1.3 Technická zpráva požární ochrany) 
 

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, 

Novostavba 
 
b) účel užívání stavby, 

Stavba pro bydlení 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
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Stavba je bezbariérová 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Při zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné další zvláštní 
požadavky dotřených orgánů. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Bez požadavků ochrany stavby podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Výměra pozemku:  21118 m2 
Zastavěná plocha:      298 m2 
Obestavěný prostor:    2337 m3 
Užitná plocha:       662 m2 

V bytovém domě je celkem 5 bytových jednotek z toho v 1.NP dva byty a 2.NP 
tři byty. Byt 1 = 98,86 m2, byt 2 = 90,71 m2, byt 3 = 103,41 m2, byt 4 = 36,23 m2, byt 5 
= 112,03 m2. Plochy bytů jsou uvedeny včetně balkonů a lodžií. 
 
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., 

Dešťová voda je svedena do retenční nádrže, ze které je přepad do jednotné 
kanalizace. Veškerý odpad vznikne pouze od osob trvale žijících na pozemku a bude 
shromažďován v popelnicích podle materiálu (komunální, plasty, sklo, papír, bioodpad). 
Místo pro popelnice (Odpadové hospodářství) se nachází v 1.NP a je opatřeno 
samostatným vchodem. Klasifikace budovy: B - úsporná 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaná doba výstavby květen 2020 až červenec 2021. 
 
j) orientační náklady stavby. 

15 300 000,- Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

V oblasti je navržená volná urbanistická struktura s maximálně čtyřpodlažními 
objekty. V dané lokalitě se nachází zástavba samostatně stojících rodinných domů bez 
předepsaného architektonického řešení. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Architektonicky je objekt řešen jako dvoupodlažní samostatně stojící bytový dům 

s částečným podsklepením. Jedná se o zděnou budovu z keramických cihelných bloků 
opatřenou certifikovaným zateplovacím systémem ETICS. Plochá střecha je 
vyspádována pomocí spádových klínů se sklonem 3 % s povrchovou úpravou 
z polyolefinové fólie zatížené praným říčním kamenivem frakce 16-32. Na fasádu je 
provedena silikátová zatíraná omítka v bílé barvě, stejně jako na komínové těleso, kde je 
zvolena barva šedá. Sokl je obložen režnými cihelnými pásky v tmavěšedé barvě, 
vyspárovaný. Výplně otvorů jsou okna a dveře v provedení šedé barvy rámů a zárubní 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Do objektu se vstupuje v prvním nadzemním podlaží přes zádveří na hlavní 
chodbu. 1.NP slouží ze 2/3 celkové plochy pro ubytování (2 samostatné bytové jednotky)  
a 1/3 celkové plochy pro společné účely (kočárkárna, odpadové hospodářství). 2.NP je 
určeno výhradně pro ubytování (3 samostatné bytové jednotky). V suterénu jsou umístěné 
samostatné sklepní kóje, jedna ke každému bytu, dále sušárna víceúčelová místnost a 
technická místnost. Všechna tři podlaží jsou propojena schodištěm. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

Navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu. Celý objekt je vícepodlažní a nesplňuje obecné 
podmínky pro bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu. Místnost 
pro ukládání kočárků a kol tyto požadavky splňuje. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bytový dům je navržen tak, aby byl bezpeční pro jeho užívání. V oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných znění českých norem a 
bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se 
zejména o zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Stavba je navržena a bude 
provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Požárně 
bezpečnostní riziko je samostatně vypracováno v příloze: Požárně bezpečnostního řešení. 
Stabilita objektu je zajištěna podle platné vyhlášky č. 268/2009Sb. O obecných 
požadavcích na stavby vhodnou volbou konstrukce. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
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Objekt je řešen jako dvoupodlažní samostatně stojící bytový dům s částečným 
podsklepením. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 

Základy jsou navrženy ze železobetonu C25/30 – XC3, Cl - 0,2, dmax – 16 mm, 
B500B, založené v nezámrzné hloubce. Na základy navazuje svislé nosné zdivo ze 
ztraceného bednění prolitého betonem C25/30 – XC2, Cl - 0,2, dmax – 16 mm, s vloženou 
výztuží B500B. Nosné obvodové stěny obou nadzemních podlaží jsou navrženy 
v systému POROTHERM 30 PROFI na maltu pro tenké spáry s kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS ISOVER EPS GREYWALL tl. 160 mm. Mezibytové stěny jsou 
navrženy z tvarovek POROTHERM 30 AKU SYM NA MALTU M10, příčky uvnitř bytů 
z POROTHERM 11,5 AKU PROFI na maltu pro tenké spáry. Vodorovné konstrukce jsou 
montovány z prefabrikovaných stropních vložek POROTHERM MIAKO a POT nosníků 
tl. 250. Konstrukce střechy, která je izolována proti vodě polyolefinovou folií a proti 
ztrátám tepla tepelnou izolací EPS 100, spád tvoří spádové klíny o sklonu 3%. Pochůzná 
vrstva a zároveň přitížení skladby jednoplášťové střechy je provedeno z praného říčního 
kameniva frakce 16/32 tl. 50 mm. Schodiště je vyhotoveno z monolitického železobetonu 
C25/30 – XC2, Cl - 0,2, dmax – 16 mm, B500B. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

Mechanická odolnost a stabilita je navržena tak, aby odolávala účinků 
nepříznivých klimatických vlivů, stálých a proměnných zatížení po dobu výstavby a 
užívání stavby.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 

Vytápění je řešeno ústředním topením a jednotlivé místnosti vytápěny deskovými 
otopnými tělesy. Hygienická výměna vzduchu v koupelně a na WC je zajištěno nuceným 
větráním za pomoci ventilátorů, v ostatním místnostech přirozeně infiltrací a okny. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 

Pro ústřední vytápění budou v technické místnosti (1.S) umístěny tři plynové 
kotle, které budou současně sloužit i pro ohřev teplé vody. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Podrobné požárně bezpečnostní řešení budovy je specifikováno v D.1.3 

Technická zpráva požární ochrany 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je v souladu s hygienickými požadavky na stavby a s předpisy a normami 

týkajícími se úspor energie a tepelné náročnosti budov. 
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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. 

Hygienické požadavky jsou řešeny ve složce 6 – Stavební fyzika 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Z radonových map bylo zjištěno střední riziko. Proti radonu postačí kvalitně 
provedená hydroizolace. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 

Vzhledem k druhu stavby se nepředpokládá výskyt bludných proudů. Jako 
preventivní ochrana postačí antikorozní nátěr barvou. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

V okolí stavby není výskyt technické seizmicity. Není potřeba stavbu speciálně 
chránit. 
 
d) ochrana před hlukem, 

Ochrana před hlukem je řešena ve složce 6 – Stavební fyzika. 
 
e) protipovodňová opatření, 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Není potřeba stavbu speciálně chránit. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, radon se zde nevyskytuje. Není 
potřeba stavbu speciálně chránit. 
 

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

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu novými přípojkami. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Vodovod -    PE DN32  20,5 m 
Kanalizace jednotná -  PVC DN200   32,0 m 
Elektrorozvody NN-   CYKY   18,5 m 
Plynovod NT-   PE DN32  30,5 m 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Přístupové cesty pro pěší jsou řešeny bezbariérově šikmými chodníky bez schodů. 
Navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009Sb. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno příjezdovou cestou 
z pozemní komunikace Pod Hájkem na zpevněnou parkovací plochu. 
 
c) doprava v klidu, 

Pro 5 bytů je navrženo celkem 14 parkovacích stání z toho jedno pro invalidy. 
Počet parkovacích míst je navržen dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 

Projekt řeší vybudování nových stezek pro pěší podél pozemní komunikace 
v šířce 1,5m. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Pozemek se nachází v mírném svahu, budou proto provedeny terénní valy a 
opěrné zídky.  
 
b) použité vegetační prvky, 

Po dokončení terénních úprav bude zpětně rozprostřena ornice a svahy zakryty 
zatravňovací rohoží. Zbylé plochy budou osety travním semenem. 
 
c) biotechnická opatření. 

Voda z ploché střechy bude svedena svislými svody uvnitř objektu, a budou 
napojeny na retenční nádrž s přepadem do jednotné kanalizace. 
 

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

Stavba nebude mít negaativní vliv na životní prostředí. Svým provozem nebude 
znečišťovat ovzduší, a nebude se na pozemku nacházet žádný zdroj hluku. Nakládání 
s vodou a odpady bude v souladu s vyhláškou a nařízením vlády. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
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Na pozemku se nenachází žádná chráněná dřevina, památný strom ani zde není 
výskyt chráněného živočicha. Stavba nenaruší ekologické funkce ani vazby v krajině. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba je v souladu s Natura 2000, nebude mít vliv na soustavu chráněných 
území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Stavba nepodléhá posouzení EIA. 
 
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, 

Žádné povolení nebylo vydáno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 

Po dokončení stavby vznikne ochranné pásmo pro každou přípojku a odstupové 
pásmo ze zcela požárně otevřených ploch. (viz D.1.3 Technická zpráva požární ochrany) 
 

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

Stavba není určena k plnění úkolu ochrany obyvatelstva. V případě potřeby zajistí 
ochranu obyvatelstva IZS Kraje Vysočina. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Doprava médií a hmot bude zajištěna s časovým předstihem dle časového plánu. 
Uložení a skladování na staveništi bude v souladu s předpisy na místě určeném ke 
skladování. 
 
b) odvodnění staveniště, 
 V průběhu stavby nebudou narušeny odtokové poměry na staveništi, příjezdové 
cesty budou zpevněny štěrkem. Není nutné řešit odvodnění staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
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 Dopravně bude staveniště přístupné z pozemní komunikace (ulice Pod Hájkem) 
štěrkovou cestou. Cesta bude ve stejném místě jako navrhovaná parkovací plocha. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
 Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Nebude omezen 
provoz na přilehlých pozemních komunikacích v blízkosti staveniště. V případě 
znečištění bude pozemní komunikace uvedena do původního stavu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin,  
 Staveniště bude oploceno po celou dobu provádění stavebních prací. Všechny 
osoby pohybující se po staveništi budou seznámeny s předpisy BOZP a vybaveny reflexní 
vestou a ochrannou přilbou. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
 Pro staveniště nejsou potřeba dočasné ani trvalé zábory. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  
 Stavba nevyžaduje bezbariérové obchozí trasy. Chodník na straně stavby bude 
teprve vybudován v průběhu stavebních prací. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  
 S ohledem na životní prostředí je nutné omezit množství emisí a minimalizovat 
množství vyprodukovaného odpadu. Budou dodržovány závazné i doporučené normy, 
vyhlášky a nařízení vlády. 
 
Odpady vzniklé při stavební činnosti 
Druh odpadu Číselné označení v katalogu Doporučená likvidace 
Beton O 17 01 01 Skládka 
Cihly O 17 01 02 Recyklace 
Dřevo O 17 02 01 Recyklace 
Sklo O 17 02 02 Recyklace 
Plasty O 17 02 03 Recyklace 
Směsný stavební odpad O 17 09 04 Skládka 
Železo a ocel O 17 04 05 Recyklace 

  
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
 Před začátkem stavebních prací bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm a 
zemina zůstane dočasně uložená v prostoru stavby. Následně bude provedeno vyměření 
a vyrovnání prostoru pod objektem. Bilance vykopané zeminy a násypů bude vyrovnaná. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
 Po dobu výstavby ani po jejím dokončení nesmí být okolí stavby vystaveno 
nadměrnému hluku a vibracím. Všechny stavební práce budou probíhat s hygienickými 
limity. Veškeré odpady spojené se stavební činností budou ekologicky likvidovány. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
  
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
 V okolí stavby nejsou žádné výstavbou dotčené stavby. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
 V průběhu provádění stavby bude respektován provoz okolní dopravy a pohyb 
chodců na protějším chodníku. V rámci dopravně-inženýrského řešení bude zajištěn 
bezpečný výjezd osobních a nákladních vozidel na pozemní komunikaci. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
 Předpokládané zahájení stavby květen 2020. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Dešťová voda z jednoplášťové střechy je svedena do retenční nádrže, ze které je 
přepad do jednotné kanalizace. 
 

Identifikace zpracovatele 
Vypracoval Petr Vaněk 
V Brně dne 2.5.2019 

……………………………. 
Podpis 
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Název stavby:   Novostavba bytového domu v Pelhřimově 

Účel stavby:   Stavba pro bydlení 

Kapacita:   18 trvale bydlících osob 

Zastavěná plocha:        298 m2 

Obestavěný prostor:     2 337 m3 

Celková zastavěná plocha:       799 m2 

Užitná plocha:         662 m2 

Plocha pozemku:   21 118 m2 

Plocha řešené části pozemku:   3 288 m2 

Procento zastavění:       24,3 % 

 

D.1.1.2 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 
řešení, bezbariérové užívání stavby 

Novostavba je volně stojící bytový dům v Pelhřimově nacházející se na ulici Pod 
Hájkem, k.ú. Pelhřimov na parcele č. 2348/289. Jedná se o zděnou částečně podsklepenou 
třípodlažní budovu, jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní. Objekt bude využíván jako 
bytový dům s pěti bytovými jednotkami určenými pro rodiny s dětmi vedoucích 
pracovníků firmy Agrostroj Pelhřimov, a.s.. 
 Do objektu se vstupuje v prvním nadzemním podlaží přes zádveří na hlavní 
chodbu. 1.NP slouží ze 2/3 celkové plochy pro ubytování (2 samostatné bytové jednotky) 
a 1/3 celkové plochy pro společné účely (kočárkárna, odpadové hospodářství). 2.NP je 
určeno výhradně pro ubytování (3 samostatné bytové jednotky). V suterénu jsou umístěné 
samostatné sklepní kóje, jedna ke každému bytu, dále sušárna víceúčelová místnost a 
technická místnost. Všechna tři podlaží jsou propojena schodištěm. 
 

D.1.1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V bytovém domě je celkem 5 samostatných bytových jednotek z toho v 1.NP dva 

byty a 2.NP tři byty. Byt 1 = 98,86 m2, byt 2 = 90,71 m2, byt 3 = 103,41 m2, byt 4 = 36,23 
m2, byt 5 = 112,03 m2. Plochy bytů jsou uvedeny včetně balkonů a lodžií. Všechny byty 
jsou přístupné ze společné chodby a schodiště. Ke každému bytu náleží samostatná 
sklepní kóje. 
 V objektu není žádná výroba ani výrobní zařízení. 
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D.1.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
Výkopy 

Z celé plochy pozemku bude shrnuta ornice v tloušťce 300 mm. Stěny výkopu pod 
podsklepenou částí budou zajištěny svahováním a dno výkopu bude rozšířeno do stran 
minimálně o 1 m po celém obvodu. Vznikne tak pracovní prostor pro provedení 
hydroizolací a tepelné izolace. Rozměr rýh a hloubka je odvozena od rozměru základů 
(viz. výkres základů). Zemina ze skrývky a výkopu bude uskladněna na pozemku 
investora po celou dobu stavby. 
 
Základy 

Základy jsou navrženy prostého betonu C25/30 – XC3, Cl - 0,2, dmax – 16 mm, 
dle předběžného výpočtu (Složka č.1 – Výpočet základů). Jsou založené v nezámrzné 
hloubce. Základy pod vnitřními příčkami a nenosnými stěnami nebudou zhotoveny, 
provede se pouze zhuštění výztuže ve zmonolitňující desce o tloušťce 100 mm.  

 
Svislé konstrukce v suterénu 

Na základy navazuje svislé nosné zdivo ze ztraceného bednění prolitého betonem 
C25/30 – XC2, Cl - 0,2, dmax – 16 mm, s vloženou výztuží B500B. 
 
Svislé konstrukce nadzemních podlaží 

Nosné obvodové stěny obou nadzemních podlaží jsou navrženy v systému 
POROTHERM 30 PROFI na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné zdi uvnitř bytů jsou ze 
stejných cihel jako obvodové zdi. Vnitřní zdi oddělující byty mezi sebou a byty od chodby 
jsou z cihel POROTHERM 30 AKU SYM na maltu pro tenké spáry jejíž vážená 
laboratorní neprůzvučnost Rw=58 Db. 

 
Nenosné zdivo 

Příčky uvnitř bytů jsou navrženy z POROTHERM 11,5 AKU PROFI na maltu pro 
tenké spáry a ve společných nebytových prostorách POROTHERM 14 PROFI. 
 
Překlady 
 Všechny překlady jsou navrženy v systému POROTHERM. V nosných stěnách je 
skladba vždy 4 x 70 / 238 / 1250 ~ 2500 mm (POROTHERM 23,8) a v příčkách 1 x 115 

/ 65 / 1000 ~ 1750 mm (POROTHERM 11,5) 

 
Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou montovány z prefabrikovaných stropních vložek 
POROTHERM MIAKO a POT nosníků tl. 250. 
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Zateplovací systém 
Obálku budovy tvoří certifikovaný kontaktní zateplovací systémem ETICS 

ISOVER EPS GREYWALL tl. 160 mm a v suterénu 120 mm. Podrobný výpočet a řešení 
ve složce č.6 – stavební fyzika. 
 
Schodiště 
Schodiště je vyhotoveno z monolitického železobetonu C25/30 s nosnou výztuží B500B. 
Rozměry jsou stanoveny ve výpočtu (Složka č.1 – Výpočet schodiště). Zábradlí schodiště 
je kotveno z vrchu a je blíže specifikováno ve výpisu prvků (Výpis prvků PSV) 
 
Komín 
Objekt je vytápěn plynovými kotli, které jsou zaústěny do systémového komínového 
tělesa. 3 kondenzační plynové kotle VIADRUS K5 s výkonem 4 - 20kW budou umístěny 
v místnosti S112 – Technická místnost. Komín musí odpovídat ČSN 73 4200: 2004 a 
ČSN 73 4201: 2010. Požární bezpečnost při provozu komínů bude zajištěna dle příslušné 
vyhlášky. Čištění, kontrola a revize spalinové cesty bude prováděna pro celoroční provoz 
minimálně jednou ročně v souladu s §43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č. 
320/2015 Sb. 
 
Střešní konstrukce 

Konstrukce jednoplášťové střechy je izolována proti vodě polyolefinovou folií a 
proti ztrátám tepla tepelnou izolací EPS 100 o tloušťce 220 mm, spád tvoří spádové klíny 
o sklonu 3 % a minimální tloušťce 40 mm. Pochůzná vrstva a zároveň přitížení skladby 
jednoplášťové střechy je provedeno z praného říčního kameniva frakce 16/32 tl. 50 mm. 
Mezi stropní konstrukcí a skladbou střechy je parozábrana tvořená asfaltovými 
modifikovanými pásy s nosnou vložkou z Al o tloušťce 4 mm. Na izolovanou konstrukci 
bude proveden před nanesením izolace penetrační asfaltový nátěr. 
 
Výplně otvorů 
 Okna i dveře budou vyrobeny na míru. Jsou navržena hliníková okna s izolačním 
trojsklem. Vnitřní dveře jsou vyrobeny z masivu (všechny výplně otvorů viz. Výpis prvků 
PSV). 
 
Předstěny a šachty 

Předstěny jsou zhotoveny ze sádrokartonu v koupelnách a na WC u toalet, kde je 
v předstěně schovaný zásobník vody a připojovací potrubí na svislé stoupací potrubí. 
V šachtách jsou vedeny veškeré svislé rozvody a potrubí, jsou vyzděné z příčkových cihel 
POROTHERM 11,5 AKU PROFI na maltu pro tenké spáry a řešeny jako samostatný 
požární úsek. Přístup je do šachet skrz protipožární dvířka. 
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Hydroizolace 
Hydroizolace spodní stavby je současně navržena jako izolace proti radonu. Je 

tvořena asfaltovými modifikovanými pásy s nosnou vložkou z Al o tloušťce 4 mm. Při 
natavování je nutné dodržovat technologické postupy výrobce, a to především přesahy a 
stykování. Průběžně je nutné kontrolovat spoje a těsnost izolace. Na izolovanou 
konstrukci bude proveden před nanesením izolace penetrační asfaltový nátěr. 
 
Dokončovací práce 

Po dokončení stavby bude v její blízkosti zpětně rozprostřena shrnutá zemina dle 
potřeby a terénních úprav (viz Koordinační situační výkres C.2). Vrchní vrstva bude 
ohumusena a zatravněna. Ve svahu bude opatřena zatravňovací rohoží. Na pozemku 
budou dále vysazeny listnaté stromy a okrasné keře. 
 

D.1.1.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
 Při užívání stavby je uživatel povinen chovat se tak, aby nedošlo k újmě na zdraví 
jeho ani osob pohybujících se v jeho těsné blízkosti. Je proto navrženo ochranné zábradlí 
zamezující pádu na schodišti, lodžii a balkonu. Plochá střecha je opatřena záchytným 
bezpečnostním systémem a každý, kdo se bude na střeše pohybovat je povinen se jistit a 
být řádně proškolen při BOZP. Neproškolené osoby a osoby bez záchytného systému 
nesmí na střechu vstupovat. Žebřík na střechu je dvoudílný, vrchní díl je napevno 
zakotvený k plášti budovy, spodní díl je odnímatelný a bude uložen ve skaldu nářadí 
v 1.S.  
 Vlastník objektu je dále povinen zajistit pravidelné revize především plynových 
kotlů a komínového tělesa dle platných vyhlášek 
 

D.1.1.6 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika 
- hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Stavba je klasifikována třídou prostupu tepla obálky budovy jako B – úsporná. 
 Podrobné výpočty ve složce č.6 – stavební fyzika. 

 
D.1.1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 Stavební konstrukce musí vyhovovat minimálním požadavkům stanoveným ve 
složce č.5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
 

D.1.1.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení 
 Na stavbě je povoleno používat pouze navržené certifikované materiály, případná 
záměna je dovolena pouze po konzultaci s projektantem. Provedení stavebních pracích je 
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stanoveno stavebním a technologickým předpisem a jsou tolerovány pouze dovolené 
odchylky. Konstrukce skryté a skryté detaily mající vliv na kvalitu provedení stavby 
budou před zakrytím zkontrolovány a nafoceny, provede se zápis do stavebního deníku. 
 

D.1.1.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 Nejsou navrženy žádné netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na 
provádění a jakost navržených konstrukcí. 
 

D.1.1.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele 

 Není vyžadováno při řešení bakalářské práce. 
 

D.1.1.11 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 
rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy 
a normami; výpis použitých norem. 
  Není vyžadováno při řešení bakalářské práce. 
Technická zpráva byla vypracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. O dokumentaci staveb. 
 

Identifikace zpracovatele 
Vypracoval Petr Vaněk 
V Brně dne 24.5.2019 

……………………………. 
Podpis 
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3 ZÁVĚR 

Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby samostatně stojícího bytového domu v Pelhřimově, který je podsklepený nebo 
částečně podsklepený o třech odlišných podlažích. Práci jsem vypracovával svědomitě 
dle získaných vědomostí a dovedností během studia na Fakultě stavební Vysokého učení 
technického v Brně. Oporou mi byly platné české státní normy, vyhlášky a zákony, dále 
skripta a cenné rady mé vedoucí bakalářské práce paní Ing. Danuše Čuprové, CSc.. 

V rámci bakalářské práce jsem krom výkresové prováděcí dokumentace zpracovával 
požárněbezpečnostní posudek (Složka č.5) a posudek na stavební fyziku (Složka č.6). 
K práci jsou přiloženy dvě složky, vypracované v jiných předmětech. Složka č.1 Přípravné 
a studijní práce z předmětu BH009 Projekt – pozemní stavitelství a složka č.7 Seminární 
práce z předmětu BH053 Bakalářský seminář. 

Při návrhu tvaru jsme se snažil, aby stavba respektovala svažitý terén a okolní zástavbu a 
nijak nenarušovala architektonický ráz města. Při vypracovávání projektové dokumentace 
došlo k drobným změnám tvaru budovy oproti studii. Dále bylo nutné pozměnit druhy 
navržených materiálů a to při řešení akustiky a požární bezpečnosti. 

Práce mi byla přínosem k prohloubení vědomostí nabytých při studiu. 
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Složka č.1 – Přípravné a studijní práce  
Měřítko Rozsah 

S.0.1 – Půdorys 1.S 1:100 2 x A4 
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S.0.4 – Řez A-A‘, B-B‘ 1:100 2 x A4 

S.0.5 – Pohledy SV, SZ 
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S.0.8 – Situace výkres širších vztahů 

S.0.9 – Osazení objektu do terénu 

S.0.10 – Výpočet základů 

S.0.11 – Výpočet schodiště 
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1:100 
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1:2000 
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2 x A4 

2 x A4 

2 x A4 

2 x A4 

2 x A4 

7 x A4 

2 x A4 
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S.0.12 – 3D vizualizace 

S.0.13 – 3D konstrukční systém 

S.0.14 – Poster 

2 x A4 

1 x A4 

1 x A4 

 
Složka č.2 – Situační výkresy 
 Měřítko Rozsah 

C.1 – Situační výkres širších vztahů 1:2000 2 x A4 

C.2 – Koordinační situační výkres 1:250 6 x A4 

 
Složka č.3 – Architektonicko-stavební řešení  

Měřítko Rozsah 

D.1.1.1 – Půdorys 1.S 1:50 8 x a4 

D.1.1.2 – Půdorys 1.NP 

D.1.1.3 – Půdorys 2.NP 

D.1.1.4 – Jednoplášťová plochá střecha 

D.1.1.5 – Řez A-A‘ 

D.1.1.6 – Řez B-B‘, C-C‘ 

D.1.1.7 – Detail atiky 

D.1.1.8 – Detail lodžie 

D.1.1.9 – Detail střešního vtoku 

D.1.1.10 – Detail napojení svislé zdi na základovou kci. 

D.1.1.11 – Detail podsklepené a nepodsklepené části 

D.1.1.12 – Technické pohledy JZ, SV 

D.1.1.13 – Technické pohledy JV, SZ 

D.1.1.14 – Výpis skladeb 

D.1.1.15 – Výpis prvků PSV 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:5 

1:5 

1:5 

1:5 

1:5 

1:50 

1:50 

8 x a4 

8 x a4 

8 x a4 

12 x a4 

12 x a4 

6 x a4 

6 x a4 
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6 x a4 
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8 x a4 
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13 x a4 

10 x a4 

 
Složka č.4 – Stavbně konstrukční řešení  

Měřítko Rozsah 

D.1.2.1 – Výkres tvaru stropu nad 1.S 1:50 8 x A4 

D.1.2.2 – Výkres tvaru stropu nad 1.NP 1:50 8 x A4 

D.1.2.3 – Výkres tvaru stropu nad 2.NP 1:50 8 x A4 

D.1.2.4 – Základy 1:50 8 x A4 
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Složka č.5 – Požárněbezpečnostní řešení 
 Měřítko Rozsah 

D.1.3.1 – Technická zpráva požární ochrany  24 x A4 

D.1.3.2 – PBŘS Půdorys 1.S 1:50 8 x A4 

D.1.3.3 – PBŘS Půdorys 1.NP 1:50 8 x A4 

D.1.3.4 – PBŘS Půdorys 2.NP 1:50 8 x A4 

D.1.3.5 – PBŘS Situace 1:250 2 x A4 

 
Složka č.6 – Stavební fyzika 
  Rozsah 

E.1.1 – Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky  34 x A4 

E.1.2 – Energetický štítek obálky budovy  4 x A4 

E.1.3 – Výpočty tepelná technika  22 x A4 

E.1.4 – Výpočty proslunění a oslunění 

E.1.5 – Výpočty akustiky a vibrací 

 15 x A4 

6 x A4 

   

Složka č.7 – Seminární práce 
  Rozsah 

Seminární práce  24 x A4 

 


