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Abstrakt�
Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci bytového domu, nároky na 
požární bezpe�nost a tepeln� technické a akustické vlastnosti konstrukcí. Zd�ný objekt je 
samostatn� stojící, má t�i nadzemní podlaží bez podsklepení. Tato podlaží jsou propojena 
výtahem. Bytový d�m je založen na základových pasech, vn�jší zdivo je zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem. Stanová st�echa je tvo�ená vazníky ve dvou úrovních. 
Bytový d�m je navržen pro dev�t byt� a jeden z t�chto byt� je bezbariérový. Sou�ástí 
projektu je také návrh vazníku. �
�

Klí�ová slova�
Novostavba bytového domu, stanová st�echa, p�íhradový vazník, vn�jší tepeln� izola�ní 
kompozitní systém, zd�ný objekt, zdivo Heluz, projektová dokumentace, betonové ztracené 
bedn�ní, podhled ze sádrokartonu, vizualizace, energetická náro�nost, oslun�ní �
�

�

�

Abstract�
This Master´s thesis is focused on block of flats project documentation, claims for fire safety 
and thermal and acoustic properties of structures. The brick building is detached and has three 
floors without basement. These floors are connected by a lift. The block of flats is based on 
the footings, external walls are insulated by a contact thermal insulation system. The tent roof 
is consists of truss in two levels. The building is designed for nine flats and one of these flats 
is wheelchair accessible. Truss design is also a part of the project.  
�

Keywords�
Newly built block of flats, the tent roof, truss, external thermal insulation composite system, 
building brick, masonry Heluz, project documentation, concrete permanent formwork, the 
plasterboard ceiling, visualization, energy intensity, insolation 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci zd�ného bytového domu. Jedná 
se o t�ípodlažní nepodsklepený objekt s devíti byty. Sou�ástí objektu je také venkovní 
parkovišt� a  terasa. Objekt je samostatn� stojící. St�echa je sklonitá ve dvou výškových 
úrovních a nosný systém této st�echy tvo�í vazníková sestava. Sou�ástí projektu je také 
tepeln� technické posouzení, požárn� bezpe�nostní �ešení stavby, denní osv�tlenost, akustika 
a návrh vazníku. 
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1) Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a)  Zhodnocení staveništ�

Stavební pozemek pro stavbu bytového domu leží v  katastrálním území Byst�ice nad 

Olší 616923, p.�. 1062/30. Podél pozemku probíhá místní komunikace po jeho 

severovýchodní stran�. Na jihovýchod� sousedí s pozemkem 1062/6, na JZ stran�

s pozemkem 1062/31 a na SZ stran� s pozemkem 1062/10.  

Okolní zástavbu tvo�í rodinný d�m na pozemku 1062/6 vzdálen od hranice pozemku 

18,3 metr�.  

Pozemek ur�ený k zastav�ní umož	uje svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, 

velikostí a základovými pom�ry realizaci navrhované stavby a její bezpe�né užívání. 

Pozemek parc. �. 1062/30 je veden jako trvalý travní porost ur�ený k zástavb�

s celkovou plochou 4142 m2.  

b) Urbanistické a architektonické �ešení 

Stavba bytového domu je navržena na parcele jako samostatn� stojící objekt o t�ech 

nadzemních podlažích. Bytový d�m je nepodsklepený. Celý objekt je navržen a osazen v 

souladu s územním plánem této �ásti obce. Stavba je navržena tak, že zapadá do okolní 

zástavby a nenarušuje celkový ráz krajiny. 

Objekt má obdélníkový p�dorys o vn�jších rozm�rech 22,95 x 16,20 m.  Stanová 

st�echa má sklon 15°, je ve dvou úrovních a výška h�ebenu je 11,835 m nad upraveným 

terénem. 

Venkovní povrchy jsou opat�eny fasádní silikonovou omítkou WEBER.PAS SILIKON  

barvy LU3C (tmav� žlutá) v kombinaci s d�ev�ným obkladem v odstínu o�echu. Ze 

severozápadní a severovýchodní strany je objekt rozd�len svislými d�ev�nými sloupy tvo�ící 

nosnou konstrukci pro zast�ešení vstupní �ásti a rampy. Výpln� otvor� - plastová sedmi-

komorová okna SALAMANDER STREAMLINE STANDARD 7 s tepeln�-izola�ními 

trojskly, vn�jší rám barva o�ech. St�ešní krytina je v provedení Lindab - lehká st�ešní krytina 

Topline tmav� �ervená. Žlaby a svody - okapový systém Rainline barva m�d�ná hn�dá. 

D�m je nepodsklepený, základy jsou tvo�eny základovými pasy. 

Jedná se o stavbu z Heluz cihelných blok� zateplených kontaktním zateplovacím 

systémem WEBER.THERM (ETICS). Bytový d�m má 9 byt�, z �ehož jeden je �ešen jako 

bezbariérový.  
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V 1NP se nacházejí t�i byty, sklepní boxy pro ukládání v�cí, místnost pro kola a 

ko�árky, úklidová místnost, chodba, schodišt� a zádve�í. 

Ve 2NP se nacházejí t�i byty a chodba se schodišt�m a výtahem. 

Ve 3NP se nacházejí t�i byty a chodba se schodišt�m a výtahem. 

OZN.    Ú�EL                             PLOCHA (m2) 

BYT �.1               BYT PRO 4 OSOBY                                        77,94 
BYT �.2               BYT PRO 4 OSOBY                                        89,55

BYT �.3 BEZBARIÉROVÝ PRO 2 OSOBY                64,91 

BYT �.4  BYT PRO 4 OSOBY   78,25 

BYT �.5               BYT PRO 4 OSOBY                                        89,85 

BYT �.6               BYT PRO 4 OSOBY                                      111,48 

BYT �.7  BYT PRO 4 OSOBY   78,25 
BYT �.8             BYT PRO 4 OSOBY                                        89,85 

BYT �.9              BYT PRO 4 OSOBY                                      111,48 

                                                               Celková plocha byt�:  791,56 m2

Sklepní boxy, chodby, schodišt�, místnost pro kola a ko�árky, zádve�í
                                                                        Celková plocha:  124,41 m2

           Celkem:  915,97 m2

c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských objekt� a �ešení 

vn�jších ploch 

Zemní práce  

Zemní práce musí provád�t odborná stavební firma dle platné dokumentace. Ornice v 

tl. 150 mm se sejme a uskladní se na pozemku v ur�ených místech. Vyt�žená zemina (hlína 

št�rkovitá) – 50 % se uskladní na pozemku a pozd�ji stejn� jako ornice se znovu použije 

k zásyp�m a vytvá�ení okolní zahrady. Výkop se uvažuje ve t�íd� t�žitelnosti zeminy 2. 

Nasypanou zeminu nutno hutnit po vrstvách max. 100 mm na 200 kPa. 

P�ed zahájením zemních prací je nutné p�ivolat pracovníka archeologického institutu 

AV �R BRNO, v.v.i. o zápis a kontrolu vykopané stavební jámy. 

Zakládání stavby 

Stavba je založena s ohledem na konstruk�ní �ešení objektu a základové pom�ry na 

betonové desce tl. 150 mm zesílené KARI sítí ø4/100 - ø4/100 uložené na pasy z prostého 
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betonu C12/15. Obvodové pasy jsou provedeny do ztraceného bedn�ní, které je uloženo na 

základovém pasu výšky 300 mm provedeného do rýhy. Rýhy musí být p�ed betonáží 

za�išt�ny. 

Horní úrove	 základové desky, tedy hydroizolace je 150 mm nad terénem. 

Po obvod� základových pas� bude vložen na výšku ztraceného bedn�ní extrudovaný 

polystyrén XPS jako dodate�ná tepelná izolace základ� a vytažen 500 mm nad úrove	

upraveného terénu. Extrudovaný polystyrén je nutné chránit pod úrovni terénu nopovou fólií. 

Výlisky nopové fólie umístit sm�rem k extrudovanému polystyrénu. 

Stavba je založena nad hladinou podzemní vody. 

Svislé konstrukce 

Svislé obvodové konstrukce jsou tvo�eny cihelnými bloky Heluz Plus 30 P+D na 

maltu MVC 5 MPa. 

Vnit�ní nosné st�ny jsou tvo�eny cihelnými bloky Heluz 24 P+D a bloky Heluz AKU 

30 T�ŽKÁ pro zajišt�ní vzduchové nepr�zvu�nosti mezi byty. Vnit�ní nenosné st�ny jsou 

tvo�eny cihelnými bloky Heluz 11,5 P+D. Chodba mezi sklepními boxy je prosv�tlená 

sklen�nými tvárnicemi. Sklepní boxy a šachty jsou vyzd�ny cihelnými bloky Heluz 6,5.  

Vnit�ní povrch st�n je tvo�en štukovou VPC omítkou WEBER.  

Vn�jší povrch zdiva je opat�en kontaktním zateplovacím systémem WEBER.THERM 

s omítkou (ETICS). Sou�ástí zateplovacího systému je šedý polystyrén, který je citlivý na 

teplotní zm�ny. Nutno chránit p�ed slune�ním zá�ením! V míst� soklu do výšky 500 mm nad 

upravený terén je provedena vod�odolná silikátová omítka WEBER.PAS - marmolit.  

St�na výtahové šachty tvo�ena železobetonem C25/30, který bude z vn�jší strany obalen 

deskami ISOVER HARDSIL tl. 50 mm pro zamezení ší�ení vibrací z výtahové šachty. 

   

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou zhotoveny z Heluz stropního systému MIAKO tl. 290 mm. Po 

obvodu a na vnit�ních nosných zdech je vytvo�en železobetonový vyztužený v�nec. Nad 
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stropy se nachází konstrukce podlahy. Navržené stropy v�etn� podlahy vyhovují z hlediska 

tepeln� technických a akustických požadavk�. 

Balkóny jsou vyloženy pomocí stropních nosník� heluz miako s dodate�ným 

vyztužením dle statického výpo�tu. P�erušení tepelného mostu zajišt�no vložením 

expandovaného polystyrénu EPS 100 Z tl. 100 mm mezi nosníky. 

Podhledy ve 3NP jsou tvo�eny parot�snou fólii JUTAFOL N AL 170 SPECIÁL a TI 

ROCKWOOL SUPERROCK uloženou na sádrokartonovém protipožárním podhledu 

KNAUF D113. V koupelnách jsou na podhled použity sádrokartonové desky  KNAUF 

AQUAPANEL. Tepelná izolace je chrán�ná dif�zní fólií JUTADACH MASTER. 

Podlahy, povrchy st�n a strop�

Podlahové konstrukce spl	ují požadavky na tepeln� technické a akustické vlastnosti. 

Kro�ejová a vzduchová nepr�zvu�nost je dána konstruk�ním �ešením stavby, a je v souladu s 

platnými p�edpisy. Požadavek na protiskluzovou úpravu povrch� je spln�n výb�rem 

vhodných podlahových výrobk�. 

Povrchy st�n a strop� jsou opat�eny zdravotn� nezávadným nát�rem na sádrokartonové a 

štukové omítky. Podrobn�ji viz výkresová dokumentace. 

St�echa 

St�echa je stanového typu, je tvo�ena p�íhradovými vazníky - podrobn�ji viz 

výkresová dokumentace. Sklon st�echy je 15° a je ve dvou výškových úrovních nad 3NP a 

nad vstupem do objektu. 

St�ešní krytina je v provedení Lindab – lehká st�ešní krytina Topline tmav� �ervená ve 

skladb�, dif�zní bedn�ní (mezera mezi deskami bedn�ní je min. 3 mm), difúzní dopl	ková 

vodot�snící hydroizolace, kontralat�, lat� a krytina. Konstruk�ní a technické podrobnosti viz. 

výkresová �ást. 

Výpln� otvor�

Výpln� otvor� - plastová sedmi-komorová okna SALAMANDER STREAMLINE 

STANDARD 7 s tepeln�-izola�ními trojskly 4-16-4-16-4, vn�jší rám barva o�ech. Výpln�
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vchodových a bo�ních dve�í jsou tepeln� izola�ní trojskla 4-16-4-16-4. Vnit�ní dve�e jsou 

d�ev�né, dýhované do obložkových zárubní. Dve�e do byt� jsou �ešeny jako bezpe�nostní 

zárube	 s ocelovou výztuhou kotvenou do zdi oplášt�nou d�ev�nou obložkou. 

Schodišt�

Je vytvo�ené jako železobetonové monolitické v�etn� stup	� betonovány najednou. 

Schodišt� je ze statického hlediska deskov� uloženo na základu schodišt� a na nosné st�n�

v míst� mezipodesty. Výstupní rameno je uloženo na st�n� v míst� mezipodesty a vetknuto do 

stropu Heluz zesíleného t�emi vedle sebe umíst�nými p�íhradovými keramickými nosníky. 

Podélná výztuž výstupního ramena je zatažena za tyto nosníky až do místa snížené tvarovky 

Miako. Schodišt� je levoto�ivé dvouramenné. 

Zábradlí bude tvo�eno nerezovými sloupky s vodorovnými p�í�lemi a dubovým 

madlem – typ PA. Kotvení z boku do schodiš
ového ramene, výška 1000 mm. 

Zdravotn� technické instalace 

Vodovod 

Od vodom�ru umíst�ném v úklidové místnosti pod schodišt�m je vodovod veden 

k jednotlivým za�izovacím p�edm�t�m a kotl�m s p�ídavným zásobníkem umíst�ných 

v technických místnostech jednotlivých byt�. Potrubí pro vedení studené a teplé užitkové 

vody je navrženo plastové s tepelnou izolací mirelon tl.10 mm. 

  

 Vnit�ní kanalizace 

Odpadní voda ze všech za�izovacích p�edm�t� bude svedena p�ipojovacím potrubím  

do svislého odpadního potrubí DN 150 a ze svislého odpadnícho potrubí bude odvedena v 

ležatém svodu DN 200 podél st�ední nosné zdi do kanaliza�ní sít�. Ležatá i svislá kanalizace 

bude z trub plastových. Stoupací potrubí od všech WC bude ukon�eno p�ivzduš	ovací PP 

hlavicí – DURGO DN 110 - BI. Na t�chto svisých svodech bude osazen �istící kus. P�i 

p�echodu ze svislé �ásti do ležaté je nutné zvýšit dimenzi potrubí o jednu �adu. Deš
ové vody 

budou svedeny pod terén na pozemku investora a vsakovány do podloží. 

 Elektroinstalace
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Soustava nap�tí TNC 3x230/400V-50Hz. 

Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím nulováním. 

Prost�edí základní, pokud není ur�eno jinak.  

Bytová jednotka stupe	 elektrizace „A“. 

Soudobý p�íkon 12 kW. 

Instalovaný p�íkon Pi – 12 kW. 

Vypínací proud hl. jisti�e In – 25 A. 

M��ení spot�eby el. energie bude pro každou bytovou jednotku zvláš
. Hodnota 

hlavního jisti�e bude 3x25A. 

Domovní rozvad�� bude umíst�n v zádve�í objektu. 

Všechny rozvody budou uloženy ve st�nách a v podlaze. Rozvody budou provedeny 

kabely a vodi�i s m�d�nými jádry. Sv�telné rozvody budou provedeny vodi�i a kabely -  

CYKY / 3 x 1,5J zakryté v konstrukci a v podlaze. 

Z napájecího bodu bude el. energie p�ivedena kabelem CYKY 4x6 do rozvad��e RE. 

Z rozvad��e RE bude p�ipojen rozvad�� RMS. Všechny el. rozvody pro bytový d�m budou 

jišt�ny v rozvad��i RMS. Rozvad�� RE bude osazen  v pilí�i plotu. Rozvad�� RMS je navržen 

jako plastová sk�í	 HENSEL. Um�lé osv�tlení ve vnit�ních prostorách navrženo žárovkovými 

svítidly na strop�. Vypína�e a zásuvky budou osazeny do výšky 1,2 m nad podlahou. 

V pokojích zásuvky osadit 0,3 m nad podlahu. 

      

 V�trání 

V�trání bude zajišt�no p�irozen�. Je nutné, aby objem vzduchu v místnosti byl 

vyv�trán (vym�n�n) 1x za dv� hodiny. 

Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Viz. p�íloha. Zhotovena autorizovaným technikem.  

d)   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Podél severovýchodní �ásti pozemku vede stávající asfaltová místní komunikace, ze 

které bude veden p�íjezd k bytovému domu a k jeho parkovišti betonové zámkové dlažby. 

Okolo budovy bude proveden okapový chodník ší�ky 500 mm z betonové zámkové dlažby se 

št�rkovým podsypem 200 mm. 
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 Objekt bude napojen na stávající sít� kanalizace, vodovodu, sd�lovacího vedení, 

plynovodu a nízkého nap�tí. Umíst�ní p�ípojek viz. situace.  

  

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu 

P�íjezd na pozemek bude zajišt�n ze stávající komunikace. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí, okolní pozemky a stavby 

Stavba a její provoz nevyvolá v zásad� negativní vlivy na okolí a životní prost�edí v�bec. Po 

dobu výstavby dojde k p�echodnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 

g) �len�ní stavby 

F1 Stavební objekt  

 AS. Architektonické a stavební �ešení 

 EL. Elektroinstalace 

 ZTI.  Zdravotn� technické instalace 

 ÚT. Úst�ední vytáp�ní 

 OP.  Oplocení 

 PB�S. Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby 

F2 Inženýrské objekty 

 KP. Kanaliza�ní p�ípojka  

 VP. Vodovodní p�ípojka 

 ELP. Elektrop�ípojka 

SV Sd�lovací vedení 

PP. Plynovodní p�ípojka 

h) Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Stavební �innost bude organizována v souladu na�ízením vlády �. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 
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pádu z výšky nebo do hloubky; na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích 

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích; na�ízením vlády �. 309/2006 o 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví. 

Zhotovitel p�i uspo�ádání staveništ� dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracovišt�

stanovené zvláštním právním p�edpisem (vyhl. �. 101/2005 Sb.) a aby staveništ� vyhovovalo 

obecným požadavk�m na výstavbu podle zvláštního právního p�edpisu (vyhl. �. 137/118 Sb.) 

a dalším požadavk�m na staveništ�. 

Zhotovitel stavebních prací v rámci dodavatelské dokumentace vytvo�í podmínky 

k zajišt�ní bezpe�nosti práce. Sou�ástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo 

pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavb�. 

P�ed zahájením zemních prací musí zhotovitel stavby ov��it na staveništi inženýrské 

sít�, podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek. P�ed zapo�etím zemních 

prací musí být odpov�dným pracovníkem zajišt�no na terénu vyzna�ení tras podzemních 

vedení inženýrských sítí a jiných p�ekážek. Dodavatel zajistí, aby nedošlo k zne�išt�ní 

komunikací blátem, �i k zne�išt�ní podzemních vod.

2) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání 

nem�lo za následek poškození stavby, její �ásti, technické vybavení, instalované vybavení 

nebo okolní zástavby. 

3) Požární bezpe�nost 

Viz. samostatná �ást projektové dokumentace (technická zpráva  požární ochrany a výkresy 

požárn� bezpe�nostního �ešení). 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Stavba negativn� neovlivní svým provozem životní prost�edí. 

Odpady budou likvidovány komunálním svozem odpad�. V úvahu p�ipadají (zat�íd�ní 

dle katalogu odpad�): 
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20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, pr�myslové 

odpady a odpady z ú�ad�, v�etn� složek odd�leného sb�ru). 

20 01  Složky z odd�leného sb�ru (krom� odpad� v podskupin� 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka  

20 01 02  Sklo  

20 01 11  Textilní materiály  

20 02  Odpady ze zahrad a park� (v�etn� h�bitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  

20 03  Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad  

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neur�ené 

5) Bezpe�nost p�i užívání 

Stavba je navržena tak, aby p�i jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnit�

nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu zp�sobeným pohybujícím se vozidlem. P�i užívání 

stavby nebude ohrožena bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích. 

6) Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku a vibracím je zajišt�na konstruk�ním �ešením stavby a použitím 

p�íslušných izolací. Jedná se o bytový d�m, tedy objekt s nevýrobní �inností, nep�edpokládá 

se tedy navýšení hluku a ot�es� vlivem technických za�ízení. 

Stavba bude vedena odbornou stavební firmou tak, aby hluk a prašnost ze stavby byly 

omezeny na minimum. 

7) Úspora energie a ochrana tepla 
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Budova je navržena, a bude provedena tak, aby spot�eba energie na její vytáp�ní a 

provoz byla co nejnižší. Energetická náro�nost je ovlivn�na tvarem budovy, jejím 

dispozi�ním a konstruk�ním �ešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály a 

vytáp�cími systémy. P�i návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky lokality. 

8) �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba, resp. její �ást je �ešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Vstup do objektu je �ešen jako bezbariérový pomocí rampy, v 1NP se nachází byt 

pro dv� osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Sou�ástí objektu je výtah, sv�tlé 

rozm�ry kabiny jsou 1100 x 900 mm. 

9) Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Nep�edpokládají se žádné škodlivé vn�jší vlivy. 

10)  Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena, a bude provedena takovým zp�sobem, aby neohrožovala život, 

zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatel� ani uživatel� okolních staveb. 

11) Inženýrské stavby 

Kanaliza�ní p�ípojka 

Splaškové vody z objektu budou odvád�ny kanaliza�ní sít�.  Deš
ové vody budou 

svedeny pod terén na pozemku investora a vsakovány do podloží. 

Vodovodní p�ípojka 

Objekt je napojen na ve�ejný vodovod. Vodom�rná sestava bude umíst�na v úklidové 

místnosti pod schodišt�m.  

 Elektrická p�ípojka 
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Objekt bude napojen na stávající elektrický �ád obce, který je ukon�en stávajícím 

elektrorozvad��em v plotovém pilí�i. Z plotového pilí�e bude napojen domovní rozvad��

RMS umíst�ný v zádve�í bytového domu. 

 Plynovodní p�ípojka 

 Objekt bude napojen na nízkotlaký plynovodní �ad obce. Na hranici pozemku bude 

umíst�n HUP. 

12) Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Na stavb� se nevyskytují žádná technologická za�ízení 

13) Záv�r 

Technická zpráva specifikuje technické parametry stavby, konstrukcí, prvk� a prací. Je 

nedílnou sou�ástí grafické �ásti projektu. Na úrovni daného stupn� projektové dokumentace 

up�es	uje požadavky norem, zákon�, vyhlášek, technických a technologických p�edpis�, 

investora, architektonického zám�ru. Popis nenahrazuje provád�cí a výrobní dokumentace, 

pouze dopl	uje grafickou �ást projektu. 

P�i provád�ní stavebních prací musí být dodrženy platné p�edpisy a na�ízení pro 

výstavbu, platné normy a schválená projektová dokumentace. Dále musí být dodrženy 

bezpe�nostní p�edpisy pracovník� na stavbách a vyhláška ú�adu bezpe�nosti práce.  

Veškeré zm�ny proti projektu musí být p�edem projednány s projektantem a 

technickým dozorem. Dále musí být dodrženy bezpe�nostní p�edpisy pracovník� na stavbách 

a vyhláška bezpe�nosti práce. 

Jestliže dodavatel stavby nem�že dodržet p�edepsané postupy �i návrhy, �i má jiné 

p�ekážky nebo pochybnosti, musí bezpodmíne�n� vyrozum�t projektanta a technický dozor 

investora, aby se daný problém vyjasnil. P�i vlastním provád�ní stavby musí být kóty ov��eny 

p�ímo na stavb�. Vše je nutno zaznamenat do stavebního deníku. 

Veškeré podzemní sít� musejí být vytý�eny p�i p�edávání staveništ�. Podzemní kabely 

– p�ed zahájením zemních prací v�etn� pojezdu techniky a skládek stavebního materiálu je 

investor povinen zajistit vytý�ení stávajících podzemních sítí u jejich správc�. 



ZÁV�R 

Projektová dokumentace tohoto objektu s devíti byty �eší materiálové a konstruk�ní 
uspo�ádání celé stavby. Celá stavba je �ešena s ohledem na bezbariérovost a jeden byt je této 
bezbariérovosti p�izp�soben. Objekt spl�uje veškeré p�edpisy, normy a vyhlášky, v�etn�
stavebního zákona. Pro úsp�šnou realizaci je nutné dodržet veškeré požadavky návrhu této 
diplomové práce.  Tento objekt spadá z hlediska energetického štítku obálky budovy a 
pr�kazu energetické náro�nosti budovy do kategorie B – úsporná.  
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