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Abstrakt  

 Předmětem projektu je novostavba bytového domu v katastrálním území Nová 

Ulice, města Olomouce, okresu Olomouc. Dům je samostatně stojící v ulici Zirmova 

navazující na ulici Mošnerova. V této ulici již stojí několik bytových domů, které 

ovlivnily některé parametry řešeného objektu. Zejména se jedná o polohu, počet podlaží 

a značnou velikost balkonu. 

 Bytový dům je pěti podlažní kde je jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. 

V suterénu jsou skladovací prostory a strojovna výtahu. V prvním podlaží je navržena 

provozovna kavárny a bezbariérový byt. V druhém a třetím jsou dva třípokojové byty a 

jeden dvoupokojový a v posledním podlaží jsou dva čtyřpokojové byty. Na každém 

podlaží je pro každý byt komora přístupná z chodby. Dále má každý byt balkon 

přístupný z obytné místnosti. Střecha je plochá s přitěžovací vrstvou z říčního 

kameniva. Parkovaní je zajištěno v bezprostřední blízkosti objektu na parkovišti. 

Klíčová slova 

Bytová dům, Olomouc, Zirmova, provozovna, kavárna, byt, podlaží, balkon, 

plochá střecha, výtah.  
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Abstract 

The subject of the project is a new multipurpose facility building in the cadastral 

area Nová Ulice, the city of Olomouc, district Olomouc. The house is a detached 

building on Zirmova street follow on Mošnerova street. In this street has a few 

residential houses, which have affected some of the parameters of the object. In 

particular, this is the position, number of floors and the size of the balcony.   

The building has five storey, one under-ground and four above ground. In the 

basement there are storage facilities and machinery space elevator. In the first floor is 

designed to place the Café and handicapped-accessible apartment. In the second and 

third floors are two 3-room and one 2-room apartments and in the last floor are two 

three-bedroom apartments. On each floor of the Chamber for each apartment can be 

accessed from the corridor. Furthermore, each apartment has a balcony accessible from 

the living room. The roof is flat, with aggravating layer of fluvial gravel. Parking is 

provided in the immediate vicinity of the object in the parking lot. 

Keywords 

Multipurpose facility, Olomouc, Zirmova, workshop, café, flat, storey, a 

balcony, a flat roof, elevator. 
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1. ÚVOD: 

 Tématem zadání bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu s maximálním 

využitím potenciálu zvolené stavební parcely. Objekt je situován v městské části 

Olomouc – Nová Ulice, v okresu Olomouc. Funkce objektu je převážně obytná ve třech 

kategoriích podle velikosti bytů. Doplňující funkce je prodejní a to provozovna kavárny. 

Objekt má pět podlaží, jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží, ve kterých je devět 

bytů a provozovna. Obytné jsou situovány převážně na jihozápad a východ, kde se 

nacházejí i balkony. Nosný konstrukční systém je zděný s železobetonovými stropy a 

plochou střechou. 

 Zvolené téma ovlivnila lokalita, ve které se stavební parcela nachází. Jedná se o 

lukrativní lokalitu v nedaleké blízkosti centra města s pouze zástavbou pro bytové 

bydlení. A jelikož se v těsné blízkosti nevyskytuje žádné restaurační zařízení, 

navrženým objektem je polyfunkční dům. 
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2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1.  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Novostavba BD - Olomouc 

b) Místo stavby: 

Olomouc, č.parc. 153,27, k.ú. Nová Ulice, Olomoucký kraj 

c) Předmět projektové dokumentace: 

Pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu 

 ALONECOMPANY CZ s.r.o., Polská 209/64, 77900 Olomouc 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel projektové dokumentace 

Martin Spurný, U Cihelny 15, 779 00 Olomouc-Droždín 

 

A.2.  Seznam vstupních podkladů 

Jako podklad byly použity: 

- Místní šetření na pozemku 

- Požadavky investora 
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A.3.  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

V současné době je pozemek, kde se uvažuje s výstavbou samostatně stojícího 

bytového domu nezastavěn, nenacházejí se na něm žádné nadzemní ani podzemní 

stavby. Rovněž se na něm v současnosti nenachází žádné vedení inženýrských sítí či 

přípojek technické infrastruktury. 

Parcela, kde se má novostavba bytového domu realizovat se nachází v 

zastavěném území města Olomouc při ulici Zirmova. Parcela, na níž se má výstavba BD 

realizovat je součástí lokální bytové výstavby v souladu s platným ÚP města. 

Současným majitelem pozemku určeného pro výstavbu bytového domu je 

společnost ALONECOMPANY CZ s.r.o., Polská 209/64, 77900 Olomouc. 

Poloha stavby na pozemku a orientace ke světovým stranám jsou patrné z 

výkresu situace! 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Předmětný pozemek se nenachází v žádné památkové rezervaci ani jiné 

ochranné zóně či záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odvod dešťové vody je řešen přípojkou na jednotnou kanalizační síť v ulici 

Zirmova. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Olomouc má schválený územní plán z roku 2014.  

Parcela, kde se má výstavba samostatně stojícího bytového domu realizovat se 

nachází v místech, kde je podle současně platného územního plánu možná realizace 
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staveb pro bydlení – bytových domů. Navrhovaná stavba bytového domu je tedy 

možná. 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Jedná se o novostavbu BD v zastavěném území města. Navrhované řešení 

splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a projektová dokumentace byla 

vytvořena dle platných předpisů a norem příslušných pro tento typ výstavby. 

Při realizaci stavby je zhotovitel stavby povinen dbát na dodržování všech 

platných bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V současné době byly v rámci zjišťování veškerých podkladů pro zhotovení 

projektu pro novostavbu bytového domu pro stavebníka, vlastníka ALONECOMPANY 

CZ s.r.o., Polská 209/64, 77900 Olomouc, zjištěny žádné konkrétní požadavky pro 

realizaci stavby, kromě obecných podmínek plynoucích z doposud platných norem a 

ustanovení příslušných podmínek obsažených v obecných technických podmínkách na 

výstavbu pozemních staveb pro bydlení.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepočítá s úlevovým řešením. 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Na objekt se nevztahují žádné související a podmiňující investice. 

 

 

 

 



15 
 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

č. parcely výměra Druh pozemku majitel 

153/1 1840m
2
 

Ostatní 

komunikace 

ALONECOMPANY CZ s.r.o., Polská 

209/64, 77900 Olomouc 

153/27 1831m
2
 Ostatní plocha 

Stejskal Pavel Ing., Lomená 561/1, 

Neředín, 77900 Olomouc 

153/34 1422m
2
 Ostatní plocha 

ALONECOMPANY CZ s.r.o., Polská 

209/64, 77900 Olomouc 

153/244 598m
2
 Ostatní plocha 

DEVELOP BUILDING s.r.o., Kubelíkova 

1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3 

153/282 125m
2
 Ostatní plocha 

SJM Vasile Nita a Vlasjuk Julie, 

Mošnerova 1321/20a, Nová Ulice, 77900 

Olomouc 

 

A.4.  Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro bydlení, v přízemí se nachází veřejná vybavenost, 

provozovna. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není chráněna jinými předpisy. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 

389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Dále 

je dodržena norma ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Všechna podlaží jsou 

přístupná výtahem splňujícím výše zmíněné normy. 

Prodejna je navržena jako bezbariérová. Byt v 1.NP je navržen jako 

bezbariérový, další byty nejsou navržené jako bezbariérové. Avšak je možno je změnou 

hygienického, kuchyňského a dalšího vybavení upravit na byty pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zpracovány do 

projektové dokumentace stavby. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepočítá s úlevovým řešením. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

Zastavená plocha objektu: 360,72m
2
 

Užitná plocha: 1164,54m
2
 

Obestavěný prostor: 5348m
3
 

Funkční jednotky: 

Sklepní prostory: 50,38m
2
 

Provozovna: 134,92 m
2
 

Zázemí k bytům: 179,73m
2
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2+kk:  2.NP – 52,03 m
2
, 3.NP – 52,03m

2
 

3+kk:  1.NP – 92,56 m
2
, 2.NP – 91,89 m

2
, 2.NP – 91,89 m

2
, 3NP – 91,89 m

2
,  

3NP – 91,89 m
2
 

4+kk: 4.NP – 118,99m
2
, 4.NP – 116,34m

2
 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Výpočet bilance stavby není součástí práce. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

 Zahájení:    03 / 2016 

Dokončení stavby:   05 / 2017 

Předpokládaná doba výstavby: 15 měsíců 

Předpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu: 

- zemní práce (terénní úpravy, skrývky, výkopy základů) 

- betonáž základových pasů a základové desky včetně položení ležaté kanalizace  

- suterénní zdivo z bednících tvarovek s izolací spodní stavby 

- betonáž stropní desky nad 1.S, spolu z betonáží podkladní betonové desky  

- realizace svislých konstrukcí zděných v 1.NP(obvodové a příčkové konstrukce) 

- realizace vodorovných konstrukcí (překlady nad okenními otvory a otvory dveří, 

ŽB věnce, bednění, armování a betonáž stropní desky nad 1.NP) 

- realizace svislých konstrukcí zděných v 2.NP(obvodové a příčkové konstrukce) 
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- realizace vodorovných konstrukcí (překlady nad okenními otvory a otvory dveří, 

ŽB věnce, bednění, armování a betonáž stropní desky nad 2.NP) 

- realizace svislých konstrukcí zděných v 3.NP(obvodové a příčkové konstrukce) 

- realizace vodorovných konstrukcí (překlady nad okenními otvory a otvory dveří, 

ŽB věnce, bednění, armování a betonáž stropní desky nad 3.NP) 

- realizace svislých konstrukcí zděných v 4.NP(obvodové a příčkové konstrukce) 

- realizace vodorovných konstrukcí (překlady nad okenními otvory a otvory dveří, 

ŽB věnce, bednění, armování a betonáž stropní desky nad 4.NP) 

- realizace střešního pláště ploché střechy 

- osazení výplní otvorů (okna a dveře) 

- montáž vnitřních instalací a elektroinstalace včetně přípojek technické 

infrastruktury na stávající řady zařízení technické infrastruktury 

- realizace vnitřních a venkovních omítek 

- realizace podlah a finálních nášlapných vrstev včetně osazení předmětů ZTI a 

zařizovacích předmětů, parapetů a podobně dokončení venkovních terénních 

úprav, osázení zelených ploch a výdlažba sjezdu a chodníků, okapových 

chodníků apod. 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační cena stavby:   26 800 000,- Kč  

 

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 Bytový dům 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.  Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

V současné době je pozemek, kde se uvažuje s výstavbou samostatně stojícího 

bytového domu nezastavěn, nenacházejí se na něm žádné nadzemní ani podzemní 

stavby. Rovněž se na něm v současnosti nenachází žádné vedení inženýrských sítí či 

přípojek technické infrastruktury.   

Parcela, kde se má novostavba bytového domu realizovat se nachází v 

zastavěném území města Olomouce při ulici Zirmova. Parcela, na níž se má výstavba 

BD realizovat je součástí lokální bytové výstavby v souladu s platným ÚP města. 

Současným majitelem pozemku určeného pro výstavbu rodinného domu je 

společnost ALONECOMPANY CZ s.r.o., Polská 209/64, 77900 Olomouc 

Poloha stavby na pozemku a orientace ke světovým stranám jsou patrné z 

výkresu situace! 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 

Geologický průzkum: 

Na území se nachází F3 hlína písčitá MS.  

Radonový průzkum: 

Stavba je umístěna v lokalitě, ve které byl stanoven průnik radonu střední 

hodnoty. To znamená, že stačí chránit stavbu natavením pásů modifikované asfaltové 

lepenky s vloženou výztuhou ze skelných vláken, např. glastek 40 speciál. Toto řešení 

bude v projektové dokumentaci navrženo.  
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou známa žádná stávající ochranná či bezpečnostní pásma. 

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

Objekt se nebude nacházet ani v poddolovaném ani záplavovém území. 

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

poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. 

Jako staveniště bude využita pouze parcela, kde je navrženo umístění 

novostavby bytového domu a kde se v současnosti nenachází žádné nadzemní či 

podzemní vedení sítí technické infrastruktury ani jiná nadzemní či podzemní stavba.  

Při vyjíždění stavební mechanizace ze stavby nutno dbát na to, aby nebyla 

znečisťována veřejná komunikace. Zabezpečit co nejmenší prašnost, případně chránit 

okolní vzrostlou zeleň, která by mohla být poškozena neopatrnou manipulací stavební 

mechanizace. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 

 Nebude provedena žádná demolice ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

V současné době je pozemek, kde se uvažuje s výstavbou samostatně stojícího 

bytového domu nezastavěn a nyní je hospodářsky a zemědělsky nevyužitý. 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Dopravní napojení k parcele, kde se uvažuje realizace bytového domu, je ze 

stávající komunikace v ulici Zirmova nacházející se na parcele č. 153/1, k.ú. Nová 

Ulice, která bude sloužit pro „přístup“ k novostavbě bytového domu a na které se 
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nachází sjezd k navrhovanému bytovému domu. Na pozemku investora je objekt 

přístupný z příjezdové asfaltové komunikace a chodníku ze zámkové dlažby. 

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

Stavba bytového domu není časově ani věcně vázána na předchozí popř. dodatečnou 

výstavbu. 

B.2.  Celkový popis stavby  

B.2.1. Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu trvalou, určenou k bydlení. Vytvořena bude devět bytových 

jednotka a v prvním podlaží se nachází veřejná vybavenost, prostory jsou určeny k 

provozu kavárny. V zadní části je navrženo parkoviště. 

V objektu jsou byty typu: 2x 2+KK, 5x 3+KK a 2x 4+KK. Ke každému bytu 

jsou přidělena dvě parkovací místa a jedna komora umístěná na příslušném patře bytu.  

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaný bytový dům je řešen jako samostatně stojící zděná budova o devíti 

bytových jednotkách s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími.  

Vstup do domu i vjezd na pozemek je orientován ke stávající místní komunikaci 

v ulici Zirmova, která bude sloužit jako přístupová k navrhované novostavbě bytového 

domu.  

Půdorysně má navrhovaný dům tvar tří k sobě přilehlých obdélníku. V místě 

vstupu se vybuduje kryté závětří, které se vytvoří z ocelové zavěšené konstrukce se 

zasklením. Dům je částečně podsklepen. Podlaha prvního podlaží  je oproti úrovni 

upraveného terénu vyvýšena o 0,450m.  
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Budova je tvarově řešena jednoduše, půdorysného tvaru tří k sobě přilehlých 

obdélníku. Střecha je plochá. Výška objektu je 14m.  

Rozměry budovy zjednodušené na obdélník jsou 25,3m x 14,1m. Výšková kóta 

atiky je +14,00m od úrovně 1.NP=0,000, jenž je ve výšce 252,750m n.m. B.p.v. 

Veškeré výplně otvorů jsou v odstínu světlý dub.  

Hmota novostavby bytového domu je umístěna se snahou většinu pobytových 

místností orientovat směrem na jih, východ a západ. 

Do BD se vstoupí přes kryté závětří do vstupního prostoru a navazující chodby 

se schodištěm a výtahem, ze které je přístup do jednotlivých bytů. Vstup do provozovny 

je přímo z přilehlé komunikace přes terasu. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup pěších do budovy je z ulice Zirmova. Zvlášť je vstup do provozovny a do 

obytné části. Z ulice je umožněno zásobování prodejny a přístup k odpadu.  

Parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti bytového domu na stavební 

parcele. 

B.2.4. Bezbariérové užívaní stavby 

Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 

389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Dále 

je dodržena norma ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Všechna podlaží jsou 

přístupná výtahem splňujícím výše zmíněné normy. 

Prodejna je navržena jako bezbariérová. Byt v prvním nadzemním podlaží je 

navržen jako bezbariérový a další byty nejsou navržené jako bezbariérové. Avšak je 

možno je změnou hygienického, kuchyňského a dalšího vybavení upravit na byty pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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B.2.5.  Bezpečnost při užívaní stavby 

Navrhované řešení splňuje požadavky na bezpečnost stavby při užívání v souladu s 

požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči dbát příslušných předpisů. Při 

údržbě objektu používat ochranné pomůcky a řídit se zák. č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 

B.2.6.  Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Novostavba samostatně stojícího bytového domu je řešena jako stavba 

pětipodlažní s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, založená na 

železobetonové základové desce podporované základovými pasy. Konstrukční výška 

podzemního podlaží je 2650mm, nadzemní podlaží jsou 3250mm. V prvním podlaží se 

nachází provozovna kavárny a bezbariérový byt. Dále jsou pak jen bytové jednotky. 

Objekt má plochou střechu. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

 Základové pásy z železobetonu. 

Svislé konstrukce. 

Obvodové zdivo je navržené z keramických bloků systému POROTHERM pero 

– drážka tl.400mm zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS tloušťky 

150mm a vnitřní nosné z bloků tl. 240mm. Příčkové konstrukce jsou navržené rovněž ze 

systému POROTHERM tl. 140mm a 80mm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Jednotlivé stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické jednosměrně 

nebo obousměrně podporované. Překlady nad otvory oken a dveří budou zhotoveny z 

typových překladů systému POROTHERM.  
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Podlahy  

Plocha kolem objektu bude zatravněna, pouze přístupový chodník, pojezdové 

plochy asfaltové a terasa bude provedena ze zámkové dlažby. Nášlapné vrstvy podlah 

budou dle účelu místností tvořit plovoucí podlaha z laminátových desek a keramická 

dlažba. 

Izolace 

Izolace ploché střechy je z tepelně izolačních desek na bázi extrudovaného 

polystyrénu URSA XPS N-III-L. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací ISOVER EPS 70F.  Izolace proti 

zemní vlhkosti působí zároveň jako izolace proti radonovému riziku a je 

z modifikovaného asfaltového Pásu např. Glastek. 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů oken budou provedeny z tepelně izolačních skel v plastových 

EURO rámech. Plastová okna a dveře budou s dvojtým izolačním sklem o U=1,0 

W/m
2
K. 

Zastřešení objektu 

Střecha bude plochá. Nosná konstrukce střechy je tvořena stropem nad 

posledním podlažím. Přístup ke komínu, jenž bude vyzděn z plných cihel, bude 

univerzálním nezatepleným střešním výlezem ve schodišťovém prostoru. 

Komíny a odvětrání. 

 Komín bude třínožkový firmy Schiedel. Odvětrání WC bude pomocí 

ventilátoru a potrubí vyvedené nad střešní konstrukci, stejně tak i digestoř a odvětrání 

plynového turbokotle. 
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Omítky a nátěry 

Vnitřní zdivo se opatří vápennými omítkami, vnější plochy fasády se dokončí 

fasádní omítkou silikátovou ryhovanou. Sokl bude opatřen obkladem z kamenných 

pásků. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Uvedená nová stavba bytového domu je zhotovena z konstrukčně dostatečně 

tuhých materiálů a pojiv, které jsou schopny zabezpečit dostatečně tuhou a stabilní 

konstrukci, při dodržování předepsaných technologií pro jejich zpracování a 

zabudování. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby 

nemělo za následek: 

- Zřícení stavby nebo její části 

- Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- Poškození jiných částí stavby nebo jejích částí nebo technického vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Při výstavbě je nutné dodržet technologický postup stanovený projektantem.  

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

V objektu budou instalovány plynové závěsné kondenzační TURBO kotle, pro 

každou bytovou jednotku umístěné v technické místnosti. 

V objektu je navržen hydraulický výtah VOTO OH-C4 s automatickými 

centrálními čtyřkřídlými dveřmi - nosnost 630 kg - 8 osob. Rozmary kabiny jsou 

navrženy dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o obecných 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a to 1100×1400mm.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Plynový závěsný kondenzační TURBO kotel. 
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B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdílení stavby a objektů do polárních úseků 

Každý byt tvoří samostatný požární úsek. Dále samostatnými požárními úseky 

jsou instalační šachty, strojovna výtahu a komory k bytům. Všechny tyto úseky jsou 

děleny požárními dělícími konstrukcemi. Schodišťový prostor je navržen jako CHÚC. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Požární riziko a stanovení stupně požární bezpečnosti jsou stanoveny v části 

požárně bezpečnostní řešení v technické zprávě požární ochrany. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Navržené stavební konstrukce a stavební výrobky jsou zhodnoceny v části 

požárně bezpečnostní řešení v technické zprávě požární ochrany. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Únik z jednotlivých bytů, které tvoří samostatné požární úseky, je řešen jednou 

chráněnou únikovou cestou. CHÚC začíná schodištěm ve čtvrtém podlaží a končí 

výstupem na volné prostranství. Provozovna v 1.NP má únikový východ přímo do ulice 

Zirmova. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Odstupové vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru jsou 

zhodnoceny v části požárně bezpečnostní řešení v technické zprávě požární ochrany. 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě nebezpečného 

prostoru 

Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řádu, vzdálenost 

od objektu nesmí přesahovat 150m. Skutečný stav: Podzemní hydrant je navržen ve 

vzdálenosti do 150m. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupovém komunikace, 

zásahové cesty) 

Stavba splňuje požadavky dle ÈSN 730802. Objekt je přístupní pro hasičský 

zásah z ulice Zirmova. 

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky tepelně-technických 

norem. Všechny skladby konstrukcí, vč. Výplní otvorů splňují požadavky ČSN 730540 

Tepelná ochrana budov. 

b) Energetická náročnost stavby  

Energetická náročnost je uvedena v části tepelně technické posouzení. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Při návrhu není uvažováno s žádnými alternativními zdroji energie. 

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

komunální prostředí (zásady řešení parametrů na stavby (větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vosou apod.) a dále zásady řešení vlivu 

stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  

Veškeré místnosti jsou řešeny tak, aby splňovaly hygienické předpisy pro dané 

prostory. Větrání pokojů je zajištěno okny, větrání koupelny a WC je řešeno jako 

nucené pomocí radiálních ventilátorů s ventilačním potrubím vyvedeným na střechu. 



28 
 

V hygienických místnostech bude povrch stěn opatřen omyvatelným povrchem do 

požadované výšky. 

Osvětlení a oslunění jednotlivých místností je dostatečné vzhledem k orientaci 

ke světovým stranám a dispozičním možnostem. Navržené stavební úpravy nebudou mít 

vliv na stav životního prostředí jak v objektu, tak pro jeho bezprostřední okolí. 

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba je umístěna v lokalitě, ve které byl stanoven průnik radonu střední 

hodnoty. To znamená, že stačí chránit stavbu natavením pásů modifikované asfaltové 

lepenky s vloženou výztuhou ze skelných vláken, např. GLASTEK 40 SPECIÁL 

MINERÁL. Toto řešení bude v projektové dokumentaci navrženo.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěná stavebním řešením elektroinstalace 

splňujícím normu ČSN EN 5062. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, v budově není a nikdy 

nebude žádný provoz, který by vyvozoval takové účinky. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba je umístěna v lokalitě, kterou prochází místní komunikace. Jiná zařízení, 

která by byla možná označit za vnější zdroj nepříznivých vibrací, hluku či prachu zde 

nejsou. Stavba je chráněna před venkovním hlukem obvodovými stěnami. Výplně 

otvorů oken budou provedeny z izolačních skel v plastových rámech. 

Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou umístěna 

a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich 

šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. Instalační potrubí budou 
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vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů stavby hluk 

způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. 

Během provozu se nepředpokládá existence zdrojů vibrací. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen novým sjezdem na přilehlou místní komunikaci. 

B.4.  Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Podél jihozápadní hranice stavební parcely vede místní komunikace – ulice 

Zirmova. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Objekt je napojen novým sjezdem na místní asfaltovou komunikaci. 

c) Doprava v klidu 

V území je již realizována místní komunikace, která je navržená jako 

obousměrná. Novostavba BD bude dopravně napojena novým sjezdem.  

Rozhledové poměry jsou vyhovující. Parkování je řešeno parkováním na 

zpevněné ploše u BD 

d) Pěší a cyklistické stezky  

Kolem objektu je řešen přístupový chodník ke vchodu do BD, k parkovišti a pro 

zásobování provozovny. 
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B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Venkovní plochy okolo objektu na parcele investora budou tvořeny zejména 

zelenými plochami osázenými travinami, nízkou a solitérně vysokou zelení, tedy vyjma 

zpevněných ploch. 

b) Použité vegetační prvky 

Bude řešeno až dle výběru investora 

c) Biotechnická opatření 

Není počítáno s žádným biotechnickým opatřením. 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba neovlivní negativně životní prostředí nad zákonem stanovené hodnoty. 

Při manipulaci a vyjíždění stavební mechanizace ze stavby nutno dbát na to, aby 

nebyla znečišťována veřejná komunikace a přilehlý vodní tok. Je nutné zabezpečit co 

nejmenší prašnost a chránit okolní vzrostlou zeleň, která by mohla být poškozena 

neopatrnou manipulací stavební mechanizace. 

Hluk – při běžném provozu domu se nepředpokládá zvýšené hladiny hluku. 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít ke zvýšení hlučnosti v nejbližším 

okolí objektu. 

Fauna a flora - stavba nemá žádný negativní vliv na floru a faunu. Na pozemku 

se nenachází žádní chránění živočichové, ani vzrostlé dřeviny, k jejichž pokácení je 

třeba povolení. 
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Odpady - Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány výhradně na 

staveništi, které bude zřízeno na parcele u stavby bytového domu. Zde se budou 

veškeré odpady shromažďovat, třídit a dále využívat v následných stavebních pracích. 

Plastový a komunální odpad bude ukládán do nádob a dle smluvních vztahů 

ve městě odvážen. Zemina bude skladována na pozemku investora a použita na terénní 

úpravy a zásypy, případný přebytek odvezen na skládku. Ostatní stavební materiál bude 

odvezen na skládku či do sběrného dvora. 

Po dokončení stavby budou komunální odpady vyprodukované obyvateli stavby 

ukládány do sběrné nádoby a dle smluvních vztahů ve městě odváženy na skládku 

komunálního odpadu. Ostatní odpady budou tříděny do kontejnerů vyhrazených pro 

jednotlivé druhy odpadů. 

V průběhu stavebních prací se vzhledem k charakteru stavby předpokládá vznik 

následujících odpadů: 

Název odpadu Číslo 

odpadu 

Způsob 

likvidace 

Směsný stavební odpad 17 09 04 A 

  Odstřihy ocel. Profilů a sítí apod. 17 04 05 C 

Odpad z provádění omítek 17 01 01 B 

Zbytky tepelných izolaci 17 06 04 C 

Zbytky izolací 17 02 03 C 

Odřezky keramické dlažby a obkladů 17 01 03 B 

Papírové obaly 03 03 08 C 

Zbytky sádrových desek 17 08 02 F 

Obaly z barev a nátěrů 17 09 03 E,F 

 

 



32 
 

Legenda způsobů likvidace: 

A – odvoz k recyklaci odpovědnou firmou 

B – skladování ve velkoobjemovém kontejneru pro suť a směsný odpad na stavebním 

pozemku a následný odvoz na skládku odpadu 

C – vytřídění a odvoz do sběrny surovin 

D – využito jako palivové dřevo 

E – komunální odpad 

F – skladování v uzavřených nepropustných obalech a odvozech firmou pro likvidaci 

nebezpečných odpadů 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavby nemá významný vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavby neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není třeba zajišťovací řízení ani stanoviska EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Na pozemku investora se v současné době nenacházejí žádná ochranná pásma, 

po vybudování přípojek zde budou ochranná pásma těchto přípojek. 

B.7.  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska ochrany obyvatelstva je zajištěno. 
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B.8.  Zásady organizace výstavby 

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

  Bude provedena staveništní přípojka NN, voda je také na hranici pozemku 

stavebníka. Materiál bude skladován na pozemku investora ve staveništní buňce. 

b)   odvodnění staveniště 

  Odvod do jednotné kanalizace pomoci potrubí PVC KG DN150. 

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  Bude napojeno v místě plánovaného sjezdu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Nebude žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

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

dřevin 

  Neřeší se, nebudou probíhat žádné demolice ani kácení dřevin. 

f)    maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nebudou, vše bude umístěno na pozemku investora. 

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

likvidace 

viz bod B.6 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Zemní práce budou vyrovnané, zemina z výkopů bude částečně rozprostřena na 

pozemku stavebníka a odvezena na skládku. 
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i) Ochrana životního prostředí 

Neřeší se, stavba neovlivní negativně životní prostředí 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určí specialista. Při 

provádění stavby bude vyžadována přítomnost koordinátora BOZP prováděcí firmy. 

Budou prováděna vstupní a pravidelná školení BOZP. Na celou stavbu bude dohlí.et 

stavební dozor.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebude potřeba žádných dalších úprav pro bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při výstavbě inženýrský přípojek bude omezena doprava na ulici Zirmova. Při 

stavbě nadzemní části bude omezen pohyb chodců stavebním lešením.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (Provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Potřebu speciálních podmínek a jejich stanovení provede specialista. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

postup výstavby: 1. Příprava území – zařízení staveniště 

   2. Výkopy 

   3. Základy 

   4. Hrubá stavba 

   5. Instalace, rozvody 

   6. Dokončovací práce – kompletace 

   7. Sadové úpravy 

   8. Likvidace ZS 

   9. Dokončovací práce – revize 
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Zahájení:    03 / 2016 

Dokončení stavby:   05 / 2017 

Předpokládaná doba výstavby: 15 měsíců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 29.5.2015       Martin Spurný 
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3. ZÁVĚR: 

 Zadáním bakalářské práce bylo detailní zpracování objektu bytového domu 

navrženého na pozemku v městské části Olomouc – Nová Ulice. Oproti původnímu 

zadání nedošlo k žádným změnám. Objekt byl navržen o čtyřech nadzemních a jednom 

podzemním podlaží, ve kterém se nachází provozovna a devět bytů.  

 Během vypracovávání bakalářské práce jsem se dozvěděl mnoho nových 

informací, které zajisté využiji v budoucnu. 

 Výstupem mé bakalářské práce je Studie bytového domu, Projektová 

dokumentace část A, B, C a F dle vyhl. 499/2006 Sb., Požárně bezpečnostní řešení, 

Tepelně technické posouzeni a seminární práce na téma ploché střechy. Při 

vypracovávání práce jsem se řídil platnými normami, zákony, vyhláškami a podklady 

od výrobců. 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

Související normy 

[1] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části.  

[2] ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov.  

[3] ČSN 73 4301. Obytné budovy.  

[4] ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.  

[5] ČSN 73 0600. Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace.  

[6] ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.  

[7] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.  

[8] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

[9] ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

Legislativa 

[10] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

[11] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

[12] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Odkazy na internetové stránky 

[13] WIENERBERGER. Dostupné z: http://www.wienerberger.cz/ 

[14] ISOVER. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 

[14] TZB - INFO. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 

[15] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 

[16] CEMIX. Dostupné z: http://www.cemix.cz/ 

[17] OK PLAST. Dostupné z: http://www.okplast.cz/ 

[18] DVEŘE-PODLAHY. Dostupné z: http://www.dvere-podlahy.info/ 

[19] VÝTAHY VOTO. Dostupné z: http://www.vytahy-voto.cz/vytahy 

[20] SCHIEDEL. Dostupné z: http://www.schiedel.cz/ 

[21]VELUX SVĚTLÍK. Dostupné z: http://www.velux.cz/zakaznici/vyrobky/svetliky 

[22]DEK. Dostupné z: https://www.dek.cz/ 

[23]RAKO. Dostupné z: http://www.rako.cz/ 



38 
 

[24] URSA. Dostupné z: http://www.ursa.cz/ 

[25] KNAUF. Dostupné z: http://www.knauf.cz/ 

[26] FATRALON. Dostupné z: http://www.fatrafol.cz/ 

[27] PODLAHA EGGER. Dostupné z: http://www.egger.com/EX_en/index.htm 

[28] FASÁDNÍ OBKLAD. Dostupné z: http://obklady-fasadni.euweb.cz/ 

[29] ZASKLENÍ MARKÝZY. Dostupné z: http://www.glass-company.cz/ 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

VUT -  Vysoké učení technické 

FAST – Fakulta stavební 

NP – nadzemní podlaží 

2+kk – velikost bytu: 2 místnosti + kuchyňský kout 

3+kk – velikost bytu: 3 místnosti + kuchyňský kout 

4+kk – velikost bytu: 4 místnosti + kuchyňský kout 

ČSN – česká technická norma 

Sb. – Sbírka 

Vyhl. – Vyhláška  

K-CE – konstrukce 

ŽB – železobeton 

Parc. č. (P.Č.) – parcelní číslo 

KV – konstrukční výška 

SV – světlá výška 

TI – tepelná izolace 

HI – hydroizolace 

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – extrudovaný polystyrén 

PVC – polyvinylchlorid  

PE – polyetylen 

PD – projektová dokumentace 

DPS – dokumentace pro provedení stavby 

SS – studie stavby 

PT – původní terén 

PÚ – požární úsek 

PBS – požární bezpečnost staveb 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

CHÚC – chráněná úniková cesta 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

C20/25 – třída betonu (kubická pevnost/válcová pevnost) 
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B 500B – třída betonu (B –betonářská ocel, 500 –mez kluzu v MPa, B –tažnost vysoká) 

Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] 

U – součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

UN,20 – požadovaný součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

R – tepelný odpor [m
2
K/W] 

Rsi, Rse – tepelný odpor na vnitřním a vnějším povrchu [m
2
K/W] 

frsi – teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry [kg/m
2
a] 

Mev,a – roční množství vypařené vodní páry [kg/m
2
a] 

Θi – návrhová vnitřní teplota [°C] 

Θe – návrhová vnější teplota [°C] 

Uem – průměrný součinitel tepelného odporu [W/m
2
K] 

Uem,rq – požadovaná hodnota průměrného součinitele tepla [W/m
2
K] 

Uem,rc – doporučená hodnota průměrného součinitele tepla [W/m
2
K] 

ρ – objemová hmotnost [kg/m
3
] 

pn – nahodilé požární zatížení [kg/m
2
] 

ps – stále požární zatížení [kg/m
2
] 

pv – výpočtové požární zatížení [kg/m
2
] 

a – součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [-] 

an – součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek pro nahodilé  

zatížení [-] 

as – součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek pro stálé  

zatížení [-] 

b – součinitel rychlosti odhořívání z hlediska stavebních podmínek [-] 

c – součinitel požárně bezpečnostního opatření SPB stupeň požární bezpečnosti [-] 

S – plocha [m
2
] 

h – výška [mm] 

b – šířka [mm] 

d – tloušťka konstrukcí [mm] 
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6. SEZNAM PŘÍLOH: 

Složka B – konstrukční studie  

S-01 – KOORDINAČNÍ SITUACE     1:350 

S-02 – PŮDORYS 1.S      1:100 

S-03 – PŮDORYS 1.NP      1:100 

S-04 – PŮDORYS 2.NP      1:100 

S-05 – PŮDORYS 3.NP      1:100 

S-06 – PŮDORYS 4.NP      1:100 

S-07 – PROVEDENÍ STROPU NAD 2.NP    1:100 

S-08 – ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY   1:100 

S-09 – ŘEZ A-A‘       1:100 

S-10 – POHLED SEVEROZÁPADNÍ    1:100 

S-11 – POHLED JIHOVÝCHODNÍ     1:100 

S-12 – POHLED SEVEROVÝCHODNÍ    1:100 

S-13 – POHLED JIHOZÁPADNÍ     1:100 

S-14 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1:750 

 

B.1. – STUDIE – VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

B.2. – STUDIE – VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

B.3. – STUDIE – VÝPOČET TLOUŠTĚK STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 

B.4. – STUDIE – VÝPOČET SKLONU PLOCHÉ STŘECHY 

B.5. – STUDIE – AXONOMETRICKÝ POHLED 

Složka c1 - projektová dokumentace, část a,b,c,f dle vyhl. 499/2006sb 

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D) VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE: 

V-01 – KOORDINAČNÍ SITUACE   1:250 

V-02 – PŮDORYS 1.S     1:50 

V-03 – PŮDORYS 1.NP     1:50 
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V-04 – PŮDORYS 2.NP     1:50 

V-05 – PŮDORYS 3.NP     1:50 

V-06 – PŮDORYS 4.NP     1:50 

V-07 – STROP NAD 1.S     1:50 

V-08 – STROP NAD 1.NP     1:50 

V-09 – STROP NAD 2.NP A 3.NP    1:50 

V-10 – STROP NAD 4.NP     1:50 

V-11 – PLOCHÁ STŘECHA    1:50 

V-12 – ŘEZ A-A‘      1:50 

V-13 – ŘEZ B-B‘      1:50 

V-14 – ZÁKLADY      1:50 

V-15 – VÝKOPY      1:50 

V-16 – POHLEDY      1:100 

V-17 – DETAIL BALKÓNOVÉ KONSTRUKCE 1:10 

V-18 – DETAIL SVĚTLÍKU    1:10 

V-19 – DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI   1:10 

V-20 – DETAIL ATIKY     1:10 

 

21 – VÝPIS OKEN 

22 – VÝPIS DVEŘÍ 

23 – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 

24 – VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

Složka c2 – požárně bezpečnostní řešení 

01 – PBŘ SITUACE      1:350 

02 – PBŘ PŮDORYS 1.S     1:100 

03 – PBŘ PŮDORYS 1.NP     1:100 

04 – PBŘ PŮDORYS 2.NP     1:100 

05 – PBŘ PŮDORYS 3.NP     1:100 

06 – PBŘ PŮDORYS 4.NP     1:100 

 

21 – PBŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
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Složka C3 – tepelně technické posouzení 

1 – VSTUPNÍ ÚDAJE 

2 – VÝPOČET A POSOUZENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA  

3 – VÝPOČET A POSOUZENÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A TEPLOTNÍHO  

      FAKTORU K-CÍ 

4 – VÝPOČET A POSOUZENÍ TEPLOTNÍHO FAKTORU VNITŘNÍHO  

      POVRCHU V KOUTECH 

5 – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

6 – ROČNÍ BILANCE KONDENZACE A VYPAŘOVÁNÍ VODNÍ PÁRY 

7 – SKLADBY DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ 

 

Složka D – seminární práce 

- Ploché střechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


