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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu s provozem 

masáží ve Vyškově. Objekt je částečně podsklepený, má atypický tvar a je zastřešen 

plochou střechou. Bytový dům tvoří jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. 

V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, kolárna, prádelna, posilovna a kotelna.          

V prvním podlaží je jeden byt určený pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace, dále provozovna masáží, která je od bytové části oddělena a má svůj vlastní 

vstup. Ve druhém až pátém podlaží se nachází celkem 8 bytových jednotek, součástí bytů 

v posledním podlaží je terasa. Hlavní i vedlejší vstup je navržen ze severní strany ulice U 

Modrého. Na východní straně od objektu je navrženo parkovací stání pro 14 osobních 

automobilů. Bytový dům je navržen z jednotného zdícího systému a zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek a 

stropy montované z keramických nosníků a vložek Porotherm. Při zpracování byl kladen 

důraz na dispoziční řešení, architektonický vzhled, statické požadavky a bezpečnost. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, provozovna masáží, částečně podsklepený, atypický tvar, plochá střecha, 
bytová jednotka, kontaktní zateplovací systém, montovaný strop 

 

 

 



 
 
 
ABSTRACT 
 

The subject of this bachelor thesis is the design of an apartment house with massage 

therapy in Vyškov. The building has an atypical shape, partial basement and flat roof.  The 

apartment consists of five above-ground floors and basement. In the basement there are 

a storage rooms, a bicycle room, a laundry room, a gym and a boiler room. On the ground 

floor there is one apartment, which is designed for people with reduced mobility and 

movement, as well as the massage therapy centre, which is separated from the housing 

part and has its own entrance.  There is a total of 8 dwelling units from the second to fifth 

floor. Dwelling units on the fifth floor have a terrace. The main, as well as secondary 

entrance is situated from the north side of the building on the street of U Modrého. 

Parking lots for a total of 14 cars is situated on the eastern side.  The apartment building 

is designed from a single masonry system with contact insulation. Both vertical and 

horizontal load-bearing system is made of Porotherm ceramic pieces. During processing, 

emphasis was placed on layout solutions, architectural appearance, statics requirements 

and safety of use. 

KEYWORDS 

Apartment house, massage therapy, atypical shape, partial basement, flat roof, people 
with reduced mobility and movement, dwelling units, masonry system, contact insulation, 
load-bearing system 
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ÚVOD 
 
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace pro novostavbu 

bytového domu s provozem masáží. Základní myšlenkou je vybudování bytů na ulici U 

modrého, která se nachází v západní části města Vyškov. Bytový dům tvoří jedno 

podzemní a pět nadzemních podlaží. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, 

kolárna, prádelna, posilovna a kotelna. V prvním podlaží je jeden byt určený pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, dále provozovna masáží, která je 

od bytové části oddělena a má svůj vlastní vstup. Ve druhém až pátém podlaží se 

nachází celkem 8 bytových jednotek. Bakalářská práce se skládá z textové části a 

příloh rozdělených podle složek dle jednotlivých specializací dokumentace. Textová 

část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu 

architektonicko-stavebního řešení. Přílohy obsahují přípravné práce, situační 

výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně 

bezpečnostní řešení a stavební fyziku. Pro vytvoření výkresové části byl použit 

grafický program AutoCad. K vytvoření textové části byl použit textový a tabulkový 

počítačový program. Cílem práce je navrhnout stavbu poskytující nadstandartní 

bydlení s využitím nebytových prostor v souladu s územím plánem města Vyškov, 

platnými zákony, vyhláškami a normami. 
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A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1   Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Bytový dům s provozem masáží ve Vyškově 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Vyškov 

k. ú. Vyškov (788571) 

parc. č. 6419/7 

Jihomoravský kraj 

c) Předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 

stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

Novostavba 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Jan Novák 

Lomená 56 

Praha 110 00 

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, 

IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Dominik Vavřínek 

Masarykova 580 

Koryčany, 768 05 

 
A.3   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Výpis z katastru nemovitostí 

Architektonická studie 

Vrtná sonda 

Podklady jednotlivých správců technické infrastruktury 

Územní plán města Vyškov 

Fotodokumentace 
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A.4   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 
 

SO01 – BYTOVÝ DŮM – ZASTAVĚNÁ PLOCHA 283,43m2 
 

SO02 – PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY K OBJEKTU, ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE 
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, LEMOVÁNÍ Z BET. OBRUBNÍKŮ, 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 100,25m2 

 
SO03 – ODSTAVNÁ PLOCHA - PARKOVIŠTĚ, ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE 

ZÁMKOVÉ DLAŽBY, LEMOVÁNÍ Z BET. 
OBRUBNÍKŮ,ZASTAVĚNÁ PLOCHA 355,32m2 

 
SO04 – PLOCHA PRO KONTEJNERY - ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZÁMKOVÉ 

DLAŽBY, LEMOVÁNÍ Z BET. OBRUBNÍKŮ,ZASTAVĚNÁ PLOCHA 
9,55m2 

 
SO05 –  OPLOCENÍ HRANICE POZEMKU - PLOTOVÝ PANEL SE 

SLOUPKY, PODHRABOVÉ DESKY, VÝŠKA PLOTU 1800mm 
 
SO06 – ZAJIŠTĚNÍ A UPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU V NÁSYPU 

POMOCÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, UKONČENÍ POMOCÍ BET. 
DLAŽBY 250x250mm, VÝŠKA 0,5-1,5m  

 
SO07 –  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

 
SO08 –  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

 
SO09 –  PŘÍPOJKA PLYNU 

 
SO10 –  PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 

 
   SO11 –  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ 
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B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

d) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Projektem řešený pozemek p.č. 6419/7 k.ú. Vyškov se nachází na ulici U 

Modrého. V blízkém okolí objektu nejsou momentálně žádné další stavby. 

Objekt je v souladu s charakterem území a přístupný z místní komunikace. 

Staveniště se nachází na pozemku investora, který je zároveň stavebníkem a 

vlastníkem pozemku. Jedná se o parcelu p.č. 6419/7 k.ú. Vyškov. Celá parcela 

je v mírném svahu, stoupání severním směrem. Parcela je nezastavěná, na 

pozemku se nachází několik vzrostlých stromů, které nebrání výstavbě. Pro 

zpracování dokumentace pro stavební řízení a zhotovitele je projektantovi k 

dispozici stavebně geologický průzkum podloží. Objekt je v souladu s 

charakterem území a je přístupný ze stávající místní komunikace, která je 

zaměřena dle skutečnosti do situačního plánu a ověřena v Katastrální mapě. 

Stanovení radonového rizika není součástí řešené bakalářské práce. 

e) Údaje o souladu stavby s územně rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Charakter bytového domu je v souladu s regulačním plánem a je brán jako 

stavební parcela pro bytové domy. Závěrem je vhodnost pozemku v rámci 

situování bytového domu, tak i vhodnost jeho založení z hlediska zakládání 

staveb. 

f) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívání stavby 

Viz bod b) 

g) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Není předmětem bakalářské práce. 
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h) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Není předmětem bakalářské práce. 

i) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Geologický a hydrogeologický průzkum – vrt č. 6988571 (parc. číslo 6419/7 k.ú. 

Vyškov) 

j) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na pozemek nezasahuje žádné ochranné pásmo. 

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

Pozemek není v zaplavovaném nebo poddolovaném území. 

l) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá žádný negativní vliv na své okolí, odtokové poměry povrchových 

vod nebudou nijak změněny. Stavba svojí činností nevytváří žádné škodlivé 

zplodiny. 

m) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace, demolice nejsou. Stávající dřeviny nezasahují do výstavby 

objektu a není nutné kácení. 

n) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábory zemědělské a lesní půdy nejsou předmětem bakalářské práce. 

o) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci vedoucí kolem p.č. 6419/7 v 

k.ú. Vyškov.  Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: 

Splašková kanalizace: Objekt bude připojen na veřejnou splaškovou kanalizaci 

pomocí nově vybudované přípojky. 

Vodovod: Objekt bude připojen na stávající vodovodní řad přípojkou včetně 

vodoměrné šachty umístěné na hranici pozemku stavitele. 

Elektro: Objekt bude připojen na podzemní vedení pomocí přípojky nízkého 

elektrického napětí.  

Sdělovací vedeni: Objekt bude připojen přípojkou na stávající sdělovací vedení.  
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Plyn: Objekt bude pomocí přípojky připojen na stávající nízkotlaké vedení plynu, 

včetně hlavního uzávěru plynu umístěného na hranici pozemku stavitele. 

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

Stavby se netýkají věcné vazby, časové vazby, vyvolané ani související investice. 

 

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

p.č. 6419/7 k.ú. Vyškov 

r) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Stavba není součástí ochranného pásma a nedotýká se okolních pozemků. 

 

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 novostavbu bytového domu. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude využívána jako bytový dům určen k trvalému bydlení včetně 

provozovny v 1NP určené pro podnikatelskou činnost v oblasti masérských 

služeb. 

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 

Objekt je v souladu s technickými požadavky na stavby, vyhláška 268/2009Sb. 

Byt v 1NP je řešen jako bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

je v souladu s požadavky na bezbariérové užívaní stavby podle vyhlášky č. 

398/2009Sb. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Není předmětem bakalářské práce.  
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce. 
 

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

plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti, apod. 

Zastavěná plocha stavby 298,91 m2 

Celkem 9 bytových jednotek o užitných plochách 133,55 m2, 115,69 m2 a 

120,22m2. 

Obestavěný prostor stavby 5195 m3  

Počet osob v bytovém domě 32. 

Počet osob v provozovně 6. 

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. 

Roční potřeba vody:    QR = 1330 m3 /rok  

Množství dešťové vody:    Q = 11,5 l/s  

Vytápění bude řešeno plynem, tudíž se nepředpokládají žádné odpady z vytápění. 

Komunální odpad: Je vyhrazeno místo určené pro skladování komunálního 

odpadu na hranicích pozemků sousedící s příjezdovou komunikací. 

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

etapy 

Předpokládaný termín započetí prací: 3. 3. 2021 

Předpokládaný termín ukončená prací: 5. 8. 2022 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavby jsou 27 300 000 Kč bez DPH 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o novostavbu šestiposchoďové zděné stavby bytového domu o tvaru 

obdélníku, má 2 předsazené části jednu na severu další na jihu. Objekt je 

částečně podsklepen v jižní části, je založen na základových pasech 

z prostého betonu.  Celá stavba je postavena z tvarovek POROTHERM a 

montovaných stropů POROTHERM. Stavba má plochou střechu s malým 

spádem vybavena atikou. Objekt bude v celé nadzemní části zateplen izolací 
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z minerálních vláken. Přirozené oslunění bude využito ve všech obytných 

místnostech okny s izolačním trojsklem. Součástí projektu je vybudování 

přilehlého parkoviště na východní straně parcely, které bude využíváno 

nájemníky a zákazníky masérského centra. Kolem celé parcely bude 

realizována nová sadová úprava nově vybudováno oplocení z pletiva.  

    

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není třeba provozní ani technologická řešení. 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Byt v 1NP je řešen jako bezbariérový pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a je v souladu s požadavky na bezbariérové užívaní stavby podle 

vyhlášky č. 398/2009Sb. 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nevznikalo 

nebezpečí nehod, nebo úrazů např. popálením, pádem, zásahem 

elektrickým proudem a jiné. Při kolaudaci bude funkční užívání sociálních 

místností, přívody i odpady. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré 

příslušné legislativní předpisy vedoucí k předejití všech bezpečnostních rizik. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Stavebně technicky se o novostavbu šestiposchoďové zděné stavby bytového 

domu o tvaru obdélníku, má 2 předsazené části jednu na severu další na jihu. 

Objekt je částečně podsklepen v jižní části, je založen na základových pasech 

z prostého betonu.  Celá stavba je postavena z tvarovek POROTHERM a 

montovaných stropů POROTHERM. Stavba má plochou střechu s malým 

spádem vybavena atikou. Objekt bude v celé nadzemní části zateplen izolací 

z minerálních vláken. Přirozené oslunění bude využito ve všech obytných 

místnostech okny s izolačním trojsklem.  
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b) Konstrukční a materiálové řešení  

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy 20/25.  

Celá stavba je postavena z konstrukčního systému POROTHERM. Nosné 

obvodové zdivo je navrženo z keramických dutinových tvárnic tl. 300 mm 

Porotherm 30 Profi se zateplené fasádními deskami z minerálních vláken 

Isover TF profi tl. 150 mm. V 1.NP až 5NP budou vnitřní nosné zdi provedeny 

z keramických cihel Porotherm 24 AKU SYM.  Stropní konstrukce je rovněž 

řešena v systému Porotherm. Jsou navrženy cihelné vložky MIAKO 25/62,5 

PTH a 25/50 PTH. V místě prostupu svislých konstrukcí stropem Miako budou 

zřízeny systémové výměny a dobetonávky z betonu c20/25. V místě schodiště 

budou provedeny monolitické ŽB desky tl. 200 mm. Veškeré střešní roviny 

musí mít spád 3,0 % a musí splňovat požadavky ČSN 73 1901 v platném znění. 

Na střechu bude umožněn přístup pro údržbu. Zastřešení nad nejvyšším 

podlažím je řešeno jako plochá zateplená nepochozí konstrukce. Spádová 

vrstva bude tvořena lehčeným betonem v tloušťce 50-202 mm. Hydroizolace 

střechy je navržena pomoci modifikovaných asfaltových pasů tl. 4 mm 

celoplošně natavených na podkladní vrstvu. Tepelnou izolaci tvoří desky 

z minerálních vláken Isover S, T ve dvou na sebe uložených vrstvách tl. 150 

mm a 100 mm. Zastřešení na terasách ve 4.NP je řešeno jako pochozí terasa 

složená z betonové dlažby Hronek položených na rektifikační podložky výšek 

145 mm až 220 mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Celá stavba je navržena, aby při použití obvyklých materiálů, konstrukcí a 

dodržení všech detailů zaručila po bodu předpokládané existence mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při udržování a užívání 

stavby.  

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Splašková kanalizace: Objekt bude připojen na veřejnou splaškovou kanalizaci 

pomocí nově vybudované přípojky. 

Vodovod: Objekt bude připojen na stávající vodovodní řad přípojkou včetně 

vodoměrné šachty umístěné na hranici pozemku stavitele. 



 

23 
 

Elektro: Objekt bude připojen na podzemní vedení pomocí přípojky nízkého 

elektrického napětí.  

Sdělovací vedeni: Objekt bude připojen přípojkou na stávající sdělovací vedení.  

Plyn: Objekt bude pomocí přípojky připojen na stávající nízkotlaké vedení plynu, 

včetně hlavního uzávěru plynu umístěného na hranici pozemku stavitele. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Veškeré nosné konstrukce objektu musí odpovídat požárně bezpečnostnímu 

řešení stavby, které je vypracováno v přiložené požární zprávě. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Viz samostatná příloha tepelně technického posouzení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Větrání prostorů v objektu je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi, 

jediné použití nuceného větrání slouží k odvětrání schodišťového prostoru 1S. 

Objekt je vytápěn stávající centrální kotelnou na zemní plyn. Denní osvětlení a 

proslunění je zajištěno navrženými okenními otvory v každé obytné místnosti a 

splňuje minimální hodnotu normy pro proslunění místnosti. Umělé osvětlení je 

zajištěno svítidly dle potřeb stavebníka. Jediný instalovaný zdroj vibrací a hluku 

v objektu je navržený lanový výtah, který musí být oddilatován od přilehlého 

schodiště pomocí pryžových vložek, v objektu není žádný další zdroj vibrací a 

hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude 

zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která 

neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Užívání a 

provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude při 

užívání zdrojem nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin, nepřispěje ke 

zvýšení dopravního zatížení okolí stavby. Během výstavby nedojde v okolí ke 

zvýšení prašnosti a hlučnosti. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící 

na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční 

klid. Stavba musí odolávat škodlivému působení vlivu hluku dle hygienických 

norem, zejména Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na staveništi nebylo provedeno radonové měření. Hydroizolace spodní stavby 

bude obsahovat hliníkovou vložku, která brání pronikání radonu.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Průzkum bludných proudů nebyl proveden, nepředpokládáme jejich výskyt. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem bakalářské práce. 

d) ochrana před hlukem 

Útlum z vnějšího prostředí se nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavovém území, opatření nejsou vyžadována. 

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

Navrhovaný objekt se nenachází v poddolovaném území. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen pouze na místní komunikaci. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Znázorněno v situaci C1. 

  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
Objekt je napojen na místní obecní komunikaci v severní části pozemku vjezdem 

šířky 6 m. Parkovací místo pro obyvatele bytového domu a provoz masáží je 

zajištěno na odstavné zpevněné ploše ve východní části pozemku v celkovém 

počtu 14 míst pro stání z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Doprava na stavbu bude zajištěna po místních komunikacích a bez nutnosti 

omezení dopravního provozu. V průběhu stavby bude výjezd na komunikaci a 

stavební činností znečistěná dotčená část komunikace v pravidelných intervalech 

a dle potřeby čištěna stavebníkem.  Pěší ani cyklistické stezky nebudou stavbou 

nijak dotčeny. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V celé ploše pozemku dotčeného stavbou budou provedeny hrubé terénní 

úpravy, které se sestávají z odstranění křovin, skrývka bude v tloušťce 

přibližně 200 mm. Sejmutí ornice bude prováděno strojně pomocí pásového 

dozeru. Těžkou dopravní technikou – nákladním automobilem, bude sejmutá 

ornice přepraven na staveništní skládku, kde bude deponována pro pozdější 

terénní úpravy.  

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba svým provozem nemá v jejím okolí negativní vliv na životní prostředí. 

Produkuje malé množství komunálního odpadu, který bude tříděn a vynášen na 

místo tomu určené na hranici pozemku investora.  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba a její provedení je navrženo tak, aby neměla žádný nepříznivý dopad na 

ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Připojení staveniště na místní elektrickou síť se pro vede dle požadavků správce 

a dle potřeb staveniště. Připojení zařízení staveniště na vodovodní řád se provede 

nove zbudovanou vodovodní přípojkou. 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno pouze gravitačním vsakováním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je přístupem po místní stávající zpevněné 

komunikaci pomocí osobních a nákladních automobilů bez nutnosti omezení 

provozu. V průběhu stavby bude výjezd na komunikaci a stavební činností 

znečistěná dotčená část komunikace v pravidelných intervalech a dle potřeby 

čištěna stavebníkem.   
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba využívá pouze pozemek vlastníka. Stavba bude prováděna tak, aby neměla 

žádný zvláštní vliv na okolní stavby a pozemky. 

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

dřevin 

Celé taveniště bude ohrazeno provizorním oplocením výšky 1800 mm 

v stabilizačních patkách a spojeno navzájem svorkami. Ochránění okolí 

staveniště není třeba, požadavky na asanaci, demolici a kácení nejsou. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Při výstavbě nevzniknou žádné dočasné ani trvalé zábory. Práce budou probíhat 

pouze na vlastním pozemku. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Přístupová rampa k objektu bude opatřena zábradlím výšky 900 mm a bude 

splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb. 

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

likvidace 

Veškerý odpad jako beton, cihly, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků, dřevo, plasty, železo a ocel, směsné kovy, kovové 

obaly, papír a lepenka, kabely, izolační materiály musí být odstraňovány v 

souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Přednostně bude zajištěno 

využití odpadů před jejich odstraněním.  

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. 

o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 

likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu 

určenou. 

17 01 01 beton  

17 01 02 cihla  

17 02 01 dřevo  

17 02 02 sklo  

17 02 03 plasty 

17 04 05 železo/ocel  

17 05 01 zemina/kameny  
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17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad 

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

Při provádění terénních a výkopových pracích se bude vytěžená zemina ukládat 

na jižním okraji pozemku a to v maximální výšce 1500 mm. Zemina se dále 

použije k terénním úpravám. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě nevznikne žádné ohrožení životního prostředí. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Plán BOZP na staveništi je zpracován podle nařízení vlády č. 136/2016 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 519/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Obsah 

plánu a jeho požadavky jsou zpracovány podle přílohy č. 6, části C., bod 2. 

postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 

platných právních předpisů s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 

předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby.  

Staveniště bude po obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 1,8 m, které 

bude u vjezdu opatřeno uzamykatelnou bránou. Jednotlivé panely oplocení 

budou osazeny v podstavcích a vzájemně spojeny spojkami, brána bude 

tvořena vynecháním podstavce a jeho nahrazením kolečky. Staveniště musí 

poslední pracovník při svém odchodu uzamknout. Na bráně bude výstražné 

označení „Nepovolaným osobám vstup zakázán“.  

Materiál bude skladován v souladu s technickými listy výrobce, částečně 

bude skladován na části budované příjezdové komunikace k objektu, který 

bude tvořen hutněným štěrkopískem. Tato plocha bude dostatečně pevná a 

odvodněná. Další materiál bude skladován v prostoru budovaného objektu 

tak, aby byl umožněn bezpečný průchod objektem mezi podpěrami. Drobný 

materiál bude skladován v uzamykatelném skladu na staveništi.  

Práce budou přerušeny při povětrnostních vlivech překračujících stanovené 

hranice (maximální síla větru 11 m/s, viditelnost minimálně 30 m, teplota 

vzduchu minimálně + 5 °C, maximálně + 30 °C), dále při silných srážkách.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou dotčeny žádné okolní stavby, úpravy se nevyžadují. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrské řešení není třeba. 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stanovit speciální podmínky není vyžadováno. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Tradiční postup výstavby od hrubé stavby nahoru, dokončovací práce od 

nejvyššího podlaží směrem dolů, na závěr kompletace a finální parkové úpravy. 

Předpokládaný termín započetí prací: 3. 3. 2021 

Předpokládaný termín ukončená prací: 5. 8. 2022 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

  Není předmětem bakalářské práce. 
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D.1   ÚČEL OBJEKTU 

Předmětem této dokumentace je o novostavba šestiposchoďové zděné 

stavby bytového domu s celkem 9 bytovými jednotkami a provozem masáží 

v 1NP. Objekt je umístěn na parcele číslo 6419/7 k.ú. Vyškov.  

 

D.2   ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

D.2.1   Architektonické, výtvarné řešení 

Jedná se o novostavbu šestiposchoďové zděné stavby bytového domu o tvaru 

obdélníku, má 2 předsazené části jednu na severu další na jihu. Objekt je 

částečně podsklepen v jižní části, je založen na základových pasech 

z prostého betonu.  Celá stavba je postavena z tvarovek POROTHERM a 

montovaných stropů POROTHERM. Stavba má plochou střechu s malým 

spádem vybavena atikou. Objekt bude v celé nadzemní části zateplen izolací 

z minerálních vláken. Přirozené oslunění bude využito ve všech obytných 

místnostech okny s izolačním trojsklem.  

D.2.2   Dispoziční a provozní řešení objektu 

Vstup do objektu bytové části i provozovny se nachází na severní straně po 

zpevněných plochách. Součástí bytového domu je lanový výtah, který vede z 1.S 

do 5NP. 

-1.PP prostor částečného podsklepení objektu se dělí na úložné prostory celkem 9 

kójí, kolárnu s kočárkárnou, prádelnu, posilovnu a kotelnu. 

-1.NP je rozděleno na provozní část určenou pro provoz masérských služeb a 

bytovou část s výbavou pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

-2.NP až 4.NP jsou typické podlaží se stejnou dispozicí. Součástí je chodba, na, 

kterou navazují dvě samostatné bytové jednotky  

-5.NP je rovněž rozděleno na 2 samostatné bytové jednotky, jejich součástí je 

v tomto nejvyšším patře pro každý z bytů i samostatná terasa. 
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D.2.3   Venkovní úpravy 

Nepočítá se s žádným zvláštním nebo mimořádným opatřením. Součástí projektu 

je vybudování přilehlého parkoviště na východní straně parcely, které bude 

využíváno nájemníky a zákazníky masérského centra, dále přístupový chodník ze 

zámkové dlažby. Kolem celé parcely bude realizována nová sadová úprava nově 

vybudováno oplocení z pletiva. 

D.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Byt v 1NP je řešen jako bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

je v souladu s požadavky na bezbariérové užívaní stavby podle vyhlášky č. 

398/2009Sb. 

 

D.3   KAPACITY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A 

OSLUNĚNÍ, VĚTRÁNÍ 

 

D.3.1   Kapacity, zastavěné plochy 

Zastavěná plocha stavby 298,91 m2 

Celkem 9 bytových jednotek o užitných plochách 133,55 m2, 115,69 m2 a 

120,22m2. 

Obestavěný prostor stavby 5195 m3  

Počet osob v bytovém domě 32. 

Počet osob v provozovně 6. 

 

D.3.2   Orientace, osvětlení a oslunění 

Všechny pokoje, obývací pokoje a terasy jsou orientovány směrem na jih, jídelny 

a kuchyně na západní a východní straně, komory a ložnice směrem na sever. Denní 

osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými okenními otvory v každé obytné 

místnosti a splňuje minimální hodnotu normy pro proslunění místnosti. Umělé 

osvětlení je zajištěno svítidly dle potřeb stavebníka. 

 

 

 



 

32 
 

D.3.3   Větrání 

Větrání prostorů v objektu je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi, 

jediné použití nuceného větrání slouží k odvětrání schodišťového prostoru 1.S. 

D.3.4   Hluk, vibrace 

Jediný instalovaný zdroj vibrací a hluku v objektu je navržený lanový výtah, který 

musí být oddilatován od přilehlého schodiště pomocí pryžových vložek, v objektu 

není žádný další zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové 

poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele 

byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a 

pracoviště. 

 

D.4   TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

D.4.1   Stavební řešení 

Stavebně technicky se o novostavbu šestiposchoďové zděné stavby bytového 

domu o tvaru obdélníku, má 2 předsazené části jednu na severu další na jihu. 

Objekt je částečně podsklepen v jižní části, je založen na základových pasech 

z prostého betonu.  Celá stavba je postavena z tvarovek POROTHERM a 

montovaných stropů POROTHERM. Stavba má plochou střechu s malým 

spádem vybavena atikou. Objekt bude v celé nadzemní části zateplen izolací 

z minerálních vláken. Přirozené oslunění bude využito ve všech obytných 

místnostech okny s izolačním trojsklem.  

D.4.2   Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy 20/25.  

Celá stavba je postavena z konstrukčního systému POROTHERM. 

Nosné obvodové zdivo je navrženo z keramických dutinových tvárnic tl. 300 

mm Porotherm 30 Profi se zateplené fasádními deskami z minerálních vláken 

Isover TF profi tl. 150 mm. V 1.NP až 5NP budou vnitřní nosné zdi provedeny 

z keramických cihel Porotherm 24 AKU SYM.   

Stropní konstrukce je rovněž řešena v systému Porotherm. Jsou navrženy 

cihelné vložky MIAKO 25/62,5 PTH a 25/50 PTH. V místě prostupu svislých 

konstrukcí stropem Miako budou zřízeny systémové výměny a dobetonávky 
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z betonu c20/25. V místě schodiště budou provedeny monolitické ŽB desky 

tl. 200 mm.  

Veškeré střešní roviny musí mít spád 3,0 % a musí splňovat požadavky ČSN 

73 1901 v platném znění. Na střechu bude umožněn přístup pro údržbu. 

Zastřešení nad nejvyšším podlažím je řešeno jako plochá zateplená 

nepochozí konstrukce. Spádová vrstva bude tvořena lehčeným betonem 

v tloušťce 50-202 mm. Hydroizolace střechy je navržena pomoci 

modifikovaných asfaltových pasů tl. 4 mm celoplošně natavených na 

podkladní vrstvu. Tepelnou izolaci tvoří desky z minerálních vláken Isover S, 

T ve dvou na sebe uložených vrstvách tl. 150 mm a 100 mm. Zastřešení na 

terasách ve 4.NP je řešeno jako pochozí terasa složená z betonové dlažby 

Hronek položených na rektifikační podložky výšek 145 mm až 220 mm. 

 

D.5   CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH PRACÍ 

D.5.1   Bourací práce 

Bourací práce nenastanou. 

D.5.2   Práce HSV 

p) Svislé nosné konstrukce  

Nosné obvodové zdivo je navrženo z keramických dutinových tvárnic tl. 300 

mm Porotherm 30 Profi se zateplené fasádními deskami z minerálních vláken 

Isover TF profi tl. 150 mm. V 1.NP až 5NP budou vnitřní nosné zdi provedeny 

z keramických cihel Porotherm 24 AKU SYM a Porotherm 19 AKU.   

q) Konstrukce vodorovné, průvlaky a překlady, schodiště 

Stropní konstrukce je rovněž řešena v systému Porotherm. Jsou navrženy 

cihelné vložky MIAKO 25/62,5 PTH a 25/50 PTH. V místě prostupu svislých 

konstrukcí stropem Miako budou zřízeny systémové výměny a dobetonávky 

z betonu c20/25. V místě schodiště budou provedeny monolitické ŽB desky 

tl. 200 mm. Průvlaky v 1.NP až 5.NP jsou železobetonové, použitý beton 

c25/30, ocel B500B, tyto průvlaky budou navrženy statikem. 
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r) Obvodový plášť 

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím tl. 150mm deskami 

z minerálních vláken Isover TF PROFI a bude realizován podle technického 

předpisu výrobce.  

s) Střešní plášť 

Skladba ploché střechy se bude skládat ze zateplení deskami z minerálních 

vlákem Isover S a Isover T, hlavní i pojistnou hydroizolační vrstvu tvoří 

modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou ze sklené tkaniny. Spádová 

vrstva je tvořena lehčeným betonem ve výšce 50 až 292 mm. Součástí střechy 

je atika vysoká 950 mm měřeno od povrchu stropní konstrukce, atika je 

vyzděná z tvarovek Porotherm tl. 150 mm a zateplená VIZ obvodový plášť. 

t) Příčky 

Příčky budou vyzděny z keramických tvarovek Porotherm 14 Profi a 

Porotherm 8 Profi. Pod příčkou z tvarovek Porotherm 14 Profi bude posíleno 

vyztužení stropu třemi POT nosníky. Sádrokartonové příčky koupelen budou 

tvořeny sádrokartonovými deskami RBA, nosná konstrukce tvořena R-CW 

profily a akustickou izolací Isover Merino. Sádrokartonové akustické příčky 

dělící jednotlivé pokoje budou tvořeny sádrokartonovými deskami MA, nosná 

konstrukce tvořena R-CW profily a akustickou izolací Isover Merino. 

 

u) Komín 

Komín Schiedel ABS 18L18, rozměr tvarovek 250x360x830 mm bude proveden 

dle technického předpisu výrobce. Komín bude v celé výšce styku s jinou 

konstrukcí izolován deskami z minerálních vláken tl. 30 mm 

D.5.3   Práce PSV 

a) Izolace  

Hydroizolace: 

U spodní stavby budou použity hydroizolace Elastek 40 special mineral a Glastek 

40 special mineral. Hydroizolace střechy viz d) střešní plášť. 

Tepelná izolace: U obvodového pláště viz c) obvodový plášť, střechy viz d) střešní 

plášť. 
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Tepelná izolace skladeb podlah v 1.S a 1.NP bude použita Isover EPS Grey 100 

tl. 150 mm.  

V podlahách 2. NP až 5. NP bude kročejová izolace Isover N  tl. dle skladeb. 

b) Podlahy 

Na připravený podklad zbavený prachu, nečistot, mastnoty a zbytků malty apod. 

budou v nepodsklepené části nataveny hydroizolace, na ně tepelné izolace. U 

místností které jsou podsklepeny a vytápěny bude do podlahy položena kročejová 

izolace viz a) izolace.  Na kročejovou izolaci bude položena separační vrstva z PE 

fólie s přesahem spojů alespoň 100 mm, které budou lepené. Po provedení výše 

uvedených kroků je provedena příprava pro vrstvu betonové mazaniny, nebo lití 

samonivelačního anhydritového potěru, na který bude po jeho vyschnutí 

provedena nášlapná vrstva podlahy, která se liší dle účelu a provozu místností.  

c) Úpravy povrchů - vnitřní 

Na povrchy stropů a stěn s keramických tvarovek bude provedena strojně stříkaná 

sádrová omítka a na ni posléze vnitřní barevný nátěr. Příčky ze sádrokartonu 

budou zatmeleny a obroušeny, hrany a spoje systémovými profily a páskami viz 

technologický předpis výrobce.  

d) Úpravy povrchů - vnější 

Na zateplovací systém Isover TF Profi bude nanesena lepící hmota Cemix 

Comfort a do ní zatlačena a přetřena sklo-vláknitá armovací mřížka Soudal. 

Následně bude nanesena vnější silikátová omítka Cemix a na ni barevný nátěr. 

Sokly budou opatřeny mozaikovou omítkou Ceresit CT77 Tibet 5. 

e) Výplně otvorů 

f) Výplně okenních otvorů jsou tvořeny okny s izolačním trojsklem značky Vekra 

komfort EVO a jedno velkoformátové okno s nosnou konstrukcí sloupek, příčník 

s izolačním trojsklem Shuco FT 50+.SI. Vstupní dveře do bytové části i 

provozovny typ Magnum jsou protipožární, bezpečnostní s nerezovým kováním a 

vložkovým zámkem. Tepelná izolace z minerálních vláken i XPS bude z důvodu 

snížení tepelného mostu přesahovat do rámu oken a dveří o 30 mm, kromě spodní 

hrany otvoru. 

 

g) Truhlářské výrobky 

Jsou převážně tvořeny z vnitřních dřevěných dveří u kterých je její součástí 

obložková zárubeň. viz samostatná příloha specifikace výrobků. 
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h) Zámečnické výrobky 

Převážně madla vnitřních i venkovních schodišť, budou nerezová průměru 50 

mm. Všechny ostatní ocelové prvky budou zinkovány. 

i) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou z taženého hliníkového plechu tl. 2 mm viz 

samostatná příloha specifikace výrobků. 

j) Plastové výrobky 

Součástí oken budou dodány vnitřní omítkové lišty a parapety Vekra. 

 

D.6   TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 

OTVORŮ 

Viz samostatná příloha Technické zprávy požární ochrany. 

 

D.7   ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU (INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM) 
 

Objekt je založen na plošné základových pasech šířky 800 a 1100 mm, 

v nepodsklepené části objektu je výška základových pasů 1200 mm a 

v podsklepené části objektu je výška základů 650 mm. Pasy budou betonovány do 

výkopu, nebo do bednění, v závislosti na soudržnosti zeminy. V případě 

bedněných pasů, budou pasy po odbednění obsypány vytěženým materiálem. Na 

urovnané pláni z drceného kameniva bude proveden podkladní beton tl. 100 mm, 

vyztužená ocelovou sítí jako podklad pod hydroizolaci z ASF pásů. 

 

D.8   VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘĚŠENÍ JEHO OCHRANY 
 

Stavba svým provozem nemá v jejím okolí negativní vliv na životní prostředí. 

Produkuje malé množství komunálního odpadu, který bude tříděn a vynášen na 

místo tomu určené na hranici pozemku investora.  

 

D.9   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je napojen na místní obecní komunikaci v severní části pozemku vjezdem 

šířky 6 m. Parkovací místo pro obyvatele bytového domu a provoz masáží je 

zajištěno na odstavné zpevněné ploše ve východní části pozemku v celkovém 

počtu 14 míst pro stání z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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Doprava na stavbu bude zajištěna po místních komunikacích a bez nutnosti 

omezení dopravního provozu. V průběhu stavby bude výjezd na komunikaci a 

stavební činností znečistěná dotčená část komunikace v pravidelných intervalech 

a dle potřeby čištěna stavebníkem.  Pěší ani cyklistické stezky nebudou stavbou 

nijak dotčeny. 

D.10   OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

g) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na staveništi nebylo provedeno radonové měření. Hydroizolace spodní stavby 

bude obsahovat hliníkovou vložku, která brání pronikání radonu.  

h) ochrana před bludnými proudy 

Průzkum bludných proudů nebyl proveden, nepředpokládáme jejich výskyt. 

i) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem bakalářské práce. 

j) ochrana před hlukem 

Útlum z vnějšího prostředí se nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

k) protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavovém území, opatření nejsou vyžadována. 

l) ostatní účinky -  vliv poddolování, výskytem metanu apod. 

Navrhovaný objekt se nenachází v poddolovaném území. 

 

D.11 ZÁVĚR  

Konstrukce a materiály, které byly použity musí být v souladu s platnou právní 

legislativou a dle platných ČSN. Musí být dodrženy všechny platné předpisy a 

směrnice. Projektová dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

včetně vyhlášek č. 132 a č. 137. 
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ZÁVĚR 
 
Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace novostavby bytového 

domu s provozem masáží na reálné parcele ve Vyškově. Bytový dům má poskytovat 

pohodlné a nadstandartní bydlení pro menší i vícečlenné rodiny. Je nevržený   v 

souladu s územím plánem města Vyškov, platnými zákony, vyhláškami a normami. 

Novostavba je napojena na dopravní infrastrukturu a po architektonické stránce 

zapadá do okolní výstavby okraje města Vyškov. Dispozice bytového domu je 

přizpůsobena orientaci k světovým stranám se snahou maximálního proslunění 

jednotlivých bytových jednotek. Zadání bylo navrhnout šestipodlažní bytový dům 

s provozovnou. Objekt jsem naprojektoval tak, že by v mohl být v budoucnosti na 

dané parcele postavený. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
 
VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 
k.ú.  katastrální území 
BP  bakalářská práce 
BD  bytový dům 
PD  projektová dokumentace 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 
1S   první podzemní podlaží 
1NP   první nadzemní podlaží 
2NP  druhé nadzemní podlaží   
3NP  třetí nadzemní podlaží 
4NP   čtvrté nadzemní podlaží 
5NP   páté nadzemní podlaží 
6NP  šesté nadzemní podlaží 
ŽB  železobeton 
WC  záchod 
K  klempířský výrobek 
Z  zámečnický výrobek 
S  skladba konstrukce 
KV  konstrukční výška schodiště 
ČSN  česká technická norma 
Bpv  Balt po vyrovnání 
m n. m. metrů nad mořem 
UT  upravený terén 
PT  původní terén 
ŽB  železobeton 
XPS  extrudovaný polystyren 
EPS  expandovaný polystyren 
RAL 9008 označení odstínu barvy 
ρ   objemová hmotnost [kg/m3] 
λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)] 
U  součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 
UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2K)] 
Uem, N  požadovaný průměrný součinitele prostupu tepla[W/(m2·K)] 
UW  součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W/(m2·K)] 
Ug  součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2·K)] 
Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)] 
Ue  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla –exteriér[W/(m2·K)] 
Ui  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla –interiér[W/(m2·K)] 
fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
fRsi,N   požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitř. povrchu 
θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 
θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 
θsi,min,N  požadovaná hodnota nejnižšího teploty [°C] 
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θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 
θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období  
Af  plocha rámu výplně otvorů [m2] 
φ  relativní vlhkost vzduchu –exteriér [%] 
PBS   požární bezpečnost staveb 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
P.Ú.   požární úsek 
SPB   stupně požární bezpečnosti 
OB2  druh obytné budovy 
h  požární výška objektu  
ho  výška otvorů [m] 
hs  světlá výška [m] 
SO 01  označení stavebního objektu 
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