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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy odborných firem 

a odborná literatura; (3) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 

(4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 

Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další související 

vyhlášky, (8) Platné normy ČSN, EN; (9) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 

podsklepené nebo částečně podsklepené nebo nepodsklepené zadané budovy. Cíle: 

Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu 

do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou 

č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. 

Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního 

řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků 

řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat 

výkresy: situací, základů, půdorysů zadaných podlaží, konstrukce zastřešení, svislých 

řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru 

stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod 

c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované 

části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 

dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým 

polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace 

budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou 

opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 

i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 

a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních 

prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" 

a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských 

kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy 

nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  
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Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve městě Žďár nad 

Sázavou. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 

V nadzemních podlažích se nachází 16 bytových jednotek a v podzemním hromadná 

garáž pro 10 osobních automobilů, kočárkárna s kolárnou a sklepní kóje pro jednotlivé 

bytové jednotky. Objekt je založen na vodonepropustné železobetonové konstrukci „bílé 

vany“. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických bloků. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou monolitické železobetonové. Objekt bude zastřešen jednoplášťovou 

plochou střechou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která 

byla zhotovena dle platných právních a technických předpisů. 

Bytový dům, jednoplášťová plochá střecha, novostavba, keramické zdivo, monolitický 

železobetonový strop 

The content of this bachelor thesis is a design of a newly-built apartment house in the 

town of Žďár nad Sázavou. It is an object with four above-ground floors and a basement. 

There are 16 dwelling units situated in the four floors above the ground and a garage for 

10 cars, a pram room, a bicycle storage room and a cellar cubicle for each of the 16 

apartments. The building is based on a waterproof reinforced concrete structure of a 

“white bathtub”. Vertical load-bearing constructions are designed from ceramic blocks. 

Horizontal load-bearing constructions are made from cast-in-place reinforced concrete. 

The object will be protected by a warm flat roof. This thesis contains the project 

documentation for the construction work which was made in accordance with the valid 

legal and technical regulations. 

Apartment building, warm flat roof, new building, clay masonry, cast-in-place reinforced 

concrete floor 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci 

pro provedení stavby bytového domu. 

Projektová dokumentace je rozčleněna na jednotlivé části, a to na studijní a 

přípravné práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční 

řešení, požárně bezpečnostní řešení a základní posouzení ze stavební fyziky z hlediska 

tepelné techniky, akustiky a osvětlení. 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu se čtyřmi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním. Stavba je umístěna na parcele 8008/1 

v katastrálním území Město Žďár [795232], okres Žďár nad Sázavou. Stavba je navržena 

v nové rozvojové části města Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar. 

Podzemní podlaží tvoří monolitická vodonepropustná železobetonová konstrukce, 

nadzemní podlaží jsou tvořena keramickým zdivem. Stropní konstrukce tvoří monolitické 

železobetonové desky. Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 

Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými 

normami. 
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2. Vlastní text práce 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Bytový dům 

b) Místo stavby 

Adresa:   Žďár nad Sázavou 591 01 

    Ulice Sázavská 

    Kraj Vysočina 

Katastrální území:  Město Žďár [795232], okres Žďár nad Sázavou 

Parcelní číslo pozemku: 8008/1 

Charakter stavby:  novostavba 

Účel stavby:   bydlení 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem dokumentace je novostavba pětipodlažního bytového domu s hromadnou 

garáží v podzemním podlaží na parcele č. 8008/1 v k.ú. Město Žďár [795232] v okrese 

Žďár nad Sázavou. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Informace o stavebníkovi 

Město Žďár nad Sázavou 

Žižkova 227/1 

591 31 Žďár nad Sázavou 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Vypracoval 

Radek Fňukal 

Ostrov nad Oslavou 123 
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Ostrov nad Oslavou 594 45 

b) Vedoucí práce 

Ing. arch. Ivana Utíkalová 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. 

• Výpis z katastru nemovitostí 

• Radonový průzkum 

• Požadavky investora 

• Geodetické zaměření 

• Vyjádření správců inženýrských sítí 

• Hydrotechnický průzkum 

• Vizuální průzkum 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Objekt bytového domu je navržen na parcele č. 8008/1 v k.ú. Město Žďár [795232] 

v okrese Žďár nad Sázavou. Na pozemek bude vybudovaný přístup z přilehlé komunikace 

ul. Sázavské. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební parcela je nezastavěná a připravená pro výstavbu bytového domu podle 

územního plánu města Žďár nad Sázavou. Zastavěnost okolního prostředí tvoří 

především zástavba stávajících rodinných a bytových domů a dále stavby občanské 

vybavenosti. 

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

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

V místě, kde je navržen bytový dům, se nenachází žádná památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území ani záplavové území. 

d) Údaje o odtokových poměrech 
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V blízkosti stavby se nenachází žádný vodní tok. Na pozemku je mnoho travnatých ploch 

s dobře propustnou zeminu, která umožní vsakování dešťové vody. 

Dešťová voda ze střech bude odváděna střešními vtoky a následně vedena do dešťové 

kanalizace. Voda ze zpevněných ploch bude odváděna pomocí kanálů do dešťové 

kanalizace, případně bude spádovaná do zatravněné plochy, kde je zemina dobře 

propustná. 

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

plánování 

Stavba bude na parcele č. 8008/1 v k.ú. Město Žďár [795232] v okrese Žďár nad Sázavou 

umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací města Žďár nad Sázavou 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., tudíž splňuje obecné 

požadavky na využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou dodrženy při provádění stavby. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Řešená stavba bytového domu nepodléhá žádné výjimce a ani úlevovému řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Navrhovaná stavba bytového domu nevyžaduje žádné související a podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Parcela č. Vlastník 

8008/12 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 591 01 

8008/11 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 591 01 

8008/2  SJM Řádek Jiří a Řádková Věra Ing., Vejmluvova 418/48, Žďár nad 

Sázavou 591 02 

8008/3 Halouzka Aleš, K Milířům 2467/3, Žďár nad Sázavou 591 01 

8008/4  SJM Halouzka Ladislav a Halouzková Alena, K Milířům 2468/5, Žďár nad 

Sázavou 591 01 
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8008/5  SJM Prokop Pavel Ing. a Prokopová Andrea Ing., K Milířům 2469/7, Žďár 

nad Sázavou 59101 

80114/2 Drdlová Eva, K Milířům 2470/9, Žďár nad Sázavou 591 01 

8013  Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 591 01 

8010/9  Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 591 01 

8010/8  Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 591 01 

8007/18 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 591 01 

8007/15 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 591 01 

8007/8  SJM Zach Josef a Zachová Jana, Kupecká 2387/3, Žďár nad Sázavou  

591 01 

8007/9  Procházka Michal, Kupecká 2387/3, Žďár nad Sázavou 59101 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navrhovaný objekt je nová stavba bytového domu. 

b) Účel užívání stavby 

Bytový dům bude sloužit k trvalému bydlení v samostatných bytových jednotkách. 

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 podle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy a normami. 

• zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 
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Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů budou 

dodrženy při provádění stavby. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Řešená stavba bytového domu nepodléhá žádné výjimce a ani úlevovému řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavená plocha, obestavěný prostor, užitný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů / pracovníků apod.) 

Plocha stavebního pozemku 8008/1  7364 m2  

Zastavěná plocha BD    474,9 m2  

Obestavěný prostor    6714,7 m3 

Nezastavěná plocha    6889,1 m2 

Procento zastavění    6,5 % 

Zpevněné plochy    13404,7 m2 

Počet parkovacích míst   hromadná garáž 10 

      venkovní stání 14 

Počet bezbariérových stání   venkovní stání 2 

Počet podlaží     1 podzemní, 4 nadzemní 

Počet bytových jednotek   16 

Počet bytových jednotek v 1. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk    

Počet bytových jednotek v 2. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

Počet bytových jednotek v 3. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk    

Počet bytových jednotek v 4. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

Předpokládaný počet obyvatel  48 

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

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

energetické náročnosti budov apod.) 

Bytový dům bude napojen na splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovodní řád 

a elektrickou energii. Odpadní voda bude svedena do splaškové kanalizace. Dešťová voda 

bude odváděna do dešťové kanalizace, případně odvedena na nezpevněné plochy, kde 

bude vsakována do zeminy. Pitná voda bude do objektu přivedena skrze vodovodní 

přípojku z veřejné sítě a elektrická energie bude dodávána ze sítě přes elektro přípojku. 



- 16 - 

 

 

Odpady vzniklé v domácnostech budou odnášeny do veřejných kontejnerů na tříděný 

odpad. 

 

• Bilance vody z vodovodu 

48 osob     120l/os/den = 5760 l/den 

Roční spotřeba vody   2102,4 m3 

• Bilance splaškových vod 

Roční bilance splaškových vod  2102,4 m3 

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

etapy) 

Předpokládané zahájení stavby  03/2018 

Předpokládané dokončení stavby  03/2020 

Stavba bude provedena v jedné etapě 

k) Orientační náklady stavby 

Obestavěný prostor    6714,7 m3 

Orientační cena za 1 m3    5500 Kč bez DPH 

Orientační náklady    36,9 mil. Kč bez DPH 

A.5 Členění stavby na objekty 

SO 01 – Novostavba bytového domu 

SO 02 – Parkoviště a vjezd do hromadné garáže, napojení na MK 

SO 03 – Opěrná zeď 

SO 04 – Chodníky a plocha pro kontejnery komunálního odpadu 

SO 05 – Multifunkční hřiště 

SO 06 – Dětské hřiště 

SO 07 – Přípojka elektrické sítě 

SO 08 – Vodovodní přípojka 

SO 09 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO 10 – Přípojka splaškové kanalizace 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt bytového domu je navržen na parcele č. 8008/1 v k.ú. Město Žďár [795232] 

v okrese Žďár nad Sázavou. Stavební parcela je nezastavěná a připravená pro výstavbu 

bytového domu podle územního plánu města Žďár nad Sázavou, leží přibližně v 577 m 

n.m. Stavební pozemek je mírně svažitý a připojení k němu je v hodné ze severní strany 

z ulice Sázavské, kde vedou všechny potřebně inženýrské sítě. Zastavěnost okolního 

prostředí tvoří především zástavba stávajících rodinných a bytových domů a dále stavby 

občanské vybavenosti. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byly provedeny následující průzkumy a rozbory 

• Radonový průzkum 

• Geologický průzkum 

• Vyjádření správců inženýrských sítí 

• Hydrogeologický průzkum 

• Vizuální průzkum 

 

Podloží na staveništi je tvořeno písčitohlinitou zeminou. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Podle všech dostupných informací se na území stavby nenachází žádné ochranné ani 

bezpečností pásma 

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

Poloha stavby je umístěna mimo záplavové a poddolované území 

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

poměry v území 
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Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

Stavba je navrhnuta v předepsaných vzdálenostech od hranic pozemku. 

Během výstavby mohou být okolní pozemky a stavby ovlivněny dopravou a prašností 

vzniklé prováděním stavby. Hlučnost je nutné omezit na dobu stanovenou pro provoz 

hlučných strojů podle platných předpisů. Hladina zvuku bude během výstavby 

kontrolována, aby nedošlo k porušení platných předpisů. 

Odtokové poměry v území se nezmění. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou zde žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu. 

Pozemek není určený k plnění funkce lesa. 

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

a technickou infrastrukturu) 

Pozemek je napojen na stávající městskou veřejnou komunikaci. Parkování na pozemku 

je řešeno parkovištěm na zpevněné ploše pozemku. Parkoviště nabízí 16 parkovacích 

míst, z toho 3 stání jsou bezbariérová. Tyto 3 stání budou označena dle platných předpisů. 

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

Stavba bytového domu bude probíhat v jedné samostatné etapě. Se stavbou nesouvisí 

žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby    stavba pro trvalé bydlení 

Plocha stavebního pozemku 8008/1  7364 m2  

Zastavěná plocha BD    474,9 m2  

Zpevněné plochy    13404,7 m2 

Počet parkovacích míst   hromadná garáž 10 
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      venkovní stání 14 

Počet bezbariérových stání   venkovní stání 2 

Počet podlaží     1 podzemní, 4 nadzemní 

Počet bytových jednotek   16 

Počet bytových jednotek v 1. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

      2+kk – 73,20 m2  

      3+kk – 113,95 m2  

Počet bytových jednotek v 2. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

      2+kk – 61,58 m2 

      3+kk – 101,15 m2 

Počet bytových jednotek v 3. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

      2+kk – 61,58 m2 

      3+kk – 101,15 m2   

Počet bytových jednotek v 4. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

      2+kk – 61,58 m2 

      3+kk – 101,15 m2 

Předpokládaný počet obyvatel  48 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba zapadá do urbanistického řešení lokality určené územním plánem města Žďár nad 

Sázavou. Zastavěnost okolního prostředí tvoří především zástavba stávajících rodinných 

a bytových domů a dále stavby občanské vybavenosti. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Navrhovaný bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt a plně vyhovuje 

současným nárokům bytového bydlení. Bytový dům má pět podlaží, z toho jedno 

podzemní s hromadnou garáží a sklepy, jehož půdorys přesahuje půdorys nadzemních 

podlaží. Tento přesah je využit k vystavění teras v prvním nadzemním podlaží. 

V nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky. Každý byt má k dispozici sklepní 

kóji v podzemním podlaží, kde je k dispozici i 10 parkovacích stání. Střecha je navržena 

jako plochá jednoplášťová se dvěma vtoky a je opatřena dvěma pojistnými přepady. 
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Hlavní vchod do BD je ze severní strany z mezipodesty mezi podzemním a prvním 

nadzemním podlaží. Vjezd do hromadné garáže je z východní strany. Objekt je založen 

na vodonepropustné konstrukci „bílé vany“ tl. 300 mm, zesílenou v místech sloupů viz 

PD. Obvodové zdivo v nadzemních podlaží je z keramických tvárnic tl. 300 mm 

s kontaktním zateplovacím fasádním systémem tl. 150 mm. Mezi bytové stěny jsou 

z cihelných bloků tl. 250 mm a vnitřní nenosně příčky v tl. 150 mm. Stropní konstrukce 

jsou monolitické železobetonové konstrukce tl. 220 mm. Okna, vchodové dveře a 

balkonové dveře jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem. Barevnost fasády je 

řešena ve dvou odstínech, a to v odstínu šedé (RAL 7004) a bílé (RAL 9010). Barva rámů 

oken, dveří a garážových vrat je odstínu tmavě šedé – antracitové. Výplně zábradlí jsou 

v červené barvě (RAL 2002). Vstupní dveře do bytů jsou dřevěné do blokové zárubně. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Příjezd k objektu je řešen z veřejné městské komunikace. Parkovací stání jsou umístěna 

v podzemním podlaží (10 parkovacích stání) a 16 parkovacích stání před hlavním 

vchodem do bytového domu, 2 z 16 parkovacích stání jsou řešena jako stání pro invalidy. 

Hlavní vstup do objektu je ze severní strany, k vstupu vede chodník ze zámkové dlažby. 

Vjezd do hromadné garáže je garážovými vraty z východní strany objektu.  

V podzemním podlaží je vjezd do hromadné garáže pro 10 vozidel, 16 sklepních kójí a 

společná kočárkárna s kolárnou. Nachází se zde chodba, odkud je možné nastoupit do 

osobního výtahu a také je umožněn vchod na schodiště, kterým se dostaneme do 

nadzemních podlaží. V Každém nadzemním podlaží jsou 2 byty 2+kk a 2 byty 3+kk. 

Všechny byty jsou přístupné ze schodišťové podesty. V bytovém domě je celkem 16 

bytových jednotek. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není navržen k bezbariérovému užívání. Neřeší se. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude je navržena a bude provedena dle platných norem a předpisů, tím se zajistí 

bezpečnost při užívání. Veškeré materiály budou použity dle technických norem a 

předpisů dodané výrobcem, případně prodejcem. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Bytový dům má pět podlaží, z toho jedno podzemní s hromadnou garáží a sklepy, jehož 

půdorys přesahuje půdorys nadzemních podlaží. Tento přesah je využit k vystavění teras 

v prvním nadzemním podlaží. V podzemním podlaží je základová vana z monolitického 

vodostavebního betonu, železobetonové sloupy s průvlaky a železobetonové stěny. Zdivo 

kolem schodišťového prostoru je z keramických tvárnic tl. 250 mm a příčky mezi 

sklepními kójemi z keramických tvárnic tl. 150 mm. Svislé nosné konstrukce 

v nadzemních podlažích jsou tvořeny keramickými bloky tl. 300 mm. Mezi bytové stěny 

jsou z cihelných bloků tl. 250 mm a vnitřní nenosně příčky v tl. 150 mm. Stropní 

konstrukce jsou monolitické železobetonové konstrukce tl. 220 mm. Vnitřní schodiště je 

z monolitického železobetonu Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová se dvěma 

vtoky a je opatřena dvěma pojistnými přepady. Spád střechy je ve 3 %. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

• Základy 

Základy bytového domu tvoří konstrukce tzv. „bílé vany“ z monolitického 

železobetonu (vodostavební beton C25/30, OCEL B550B). Tloušťka desky je 300 

mm, v místech železobetonových sloupů je deska zesílena na 600 mm. 

• Svislé nosné konstrukce 

Obvodová konstrukce v podzemním podlaží je vytvořena konstrukcí tzv. „bílé vany“ 

z monolitického železobetonu tl 300 mm (vodostavební beton C25/30, OCEL 

B550B), dále se zde nachází železobetonové sloupy a průvlaky, železobetonové stěny 

tl. 250 mm (beton C25/30, OCEL B550B) a stěny kolem schodišťového prostoru a 

výtahové šachty jsou navrženy z keramických bloků POROTHERM 25 AKU SYM 

tl. 250 mm. 

Obvodové zdivo v nadzemních podlaží je založeno na keramických blocích 

POROTHERM 30/24 B na které dále navazují keramické bloky POROTHERM 30 

PROFI a vnitřní nosné zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 25 AKU SYM. 

Zdivo kolem schodiště a výtahové šachty je ve všech podlažích z keramických 

tvarovek POROTHERM 25 AKU SYM. 
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• Vodorovné nosné konstrukce 

V podzemním podlaží jsou navrženy stropní průvlaky ze železobetonu pro přenos 

zatížení s nadzemních podlaží. Stropní konstrukce je řešena jako železobetonová 

křížem vyztužená deska tloušťky 220 mm. Balkonová deska je připojena pomocí ISO 

nosníků, kvůli přerušení tepelného mostu. Tloušťka balkonové desky je 160 mm. Na 

železobeton je použit beton C25/30 a ocel B550B. 

• Schodiště 

Schodiště je železobetonové monolitické a je vetknuté do obvodové stěny. Na 

železobeton je použit beton C25/30 a ocel B550B. Tloušťka schodišťové desky je 120 

mm a tl. schodišťové mezipodesty je 150 mm. Schodišťové stupně jsou součástí 

schodišťové desky. Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická dlažba. 

• Příčky a dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné příčky jsou z keramických tvarovek POROTHERM 14 PROFI. 

Instalační šachty a předstěny jsou z SDK konstrukce tloušťky 155 mm. 

• Tepelná izolace 

Zateplení obvodového pláště budovy je provedeno kontaktním zateplovacím 

fasádním systémem ETICS s expandovaným fasádním polystyrenem EPS 70 F tl. 150 

mm. Pro zateplení soklů jsou použity desky z expandovaného polystyrenu EPS 

perimetr STYRO SD 200 tl. 150 mm. Pro zateplení podlahy v prvním nadzemním 

podlaží je použit podlahový polystyren EPS 100 S tl. 230 mm. Plochá střecha je 

zateplena expandovaným polystyrenem EPS 100 S tl. 200 mm. Spád je vytvořen ze 

spádových klínů EPS 150 S pro ploché střechy v minimální tloušťce 20 mm. Prostory 

schodiště od sklepů a od garáže jsou zaizolovány zateplovacím systémem 

MULTIPOR tl.150 mm. (respektive 100 mm) 

• Hydroizolace 

Spodní stavba bude vytvořena z vodostavebního betonu „tzv bílá vana“. Střešní plášť 

bude zaizolován pomocí SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

• Kročejová izolace 

Kročejová izolace bude použita v podlahách od druhého nadzemního podlaží. Bude 

použit materiál ISOVEC T-N tl. 50 mm. 
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• Podlahy a obklady 

Roznášecí vrstvu tvoří anhydritový potěr tl. 45 mm. Nášlapné vrstvy jsou z keramické 

dlažby a z laminátových parket. Koupelny, WC a kuchyně jsou opatřeny obkladem 

viz jednotlivé výkresy půdorysů. 

• Výplně otvorů 

Okna, vchodová dveře a balkonové dveře jsou navrženy s plastovým rámem 

s izolačním trojsklem. Barva rámů oken, dveří a garážových vrat je odstínu tmavě 

šedé – antracit. V podzemním podlaží jsou navrženy ocelové dveře z tepelně izolační 

výplní. Do bytů jsou navrženy dřevěné dveře do blokové zárubně. Dveře uvnitř bytů 

jsou dřevěné do obložkové zárubně, případně do stavebního pouzdra. 

• Povrchové úpravy 

Vnitřní povrchové úpravy jsou z vápenocementové omítky. Koupelny, WC a kuchyně 

jsou opatřeny obkladem viz jednotlivé výkresy půdorysů. Spodní část povrchů je 

opatřena keramickým soklem, případně soklovou lištou. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna návrhem, který se řídí požadavky vyhlášky 

č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Správným návrhem konstrukcí je 

zajištěna životnost stavby, použitelnost a odolnost proti nepříznivým vlivům. Zatížení 

působící na stavbu nebude mít žádný negativní vliv na stavbu během výstavby a ani 

v následném užívání. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízeni 

a) Technická řešení 

Není předmět projektové dokumentace. Neřeší se. 

b) Výčet technických a technologických řešení 

Není předmětem projektové dokumentace. Neřeší se. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení viz samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 732540 

Tepelná technika budov. 

b) Energetická náročnost stavby 

Bytový dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby – úsporná.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. Neřeší se. 

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

prostředí 

Návrh objektu splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. O technický požadavcích na stavby, 

stavební zákon a další související normy a předpisy. 

• Větrání 

Větrání v bytovém je navrženo jako přirozené okny, případně dveřmi. Větrání 

hromadné garáže je navrženo jako nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude 

zajištěn odtahovou hlavicí, přívod vzduchu do garáže bude zajištěn větracími 

mřížkami, které budou osazeny do garážových vrat. Odvětrání kuchyní bude 

pomocí kuchyňských digestoří a hygienické zařízení bytů pomocí ventilátorů. 

Odpadní vzduch bude za pomoci ventilátorů odveden do stoupacího potrubí, které 

je vyvedeno na střechu. 

• Vytápění 

Vytápění jednotlivých bytů bude provedeno pomocí elektrických přímotopů 

s akumulací. Každý pokoj bude mít termostat pro regulování teploty. 

• Osvětlení 

Objekt je dostatečně osvětlen za pomoci oken. Veškeré obytné místnosti splňují 

požadavky na osvětlení. Umělé osvětlení je navrženo stropními svítidly. 

• Zásobování vodou 

Stavba bude napojena na veřejný vodovodní řád. 

• Ochrana proti hluku 
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Stavba nevyžaduje žádnou speciální ochranu proti hluku. Stavební konstrukce 

splňují normové požadavky na akustický útlum. 

• Odpady vzniklé užíváním 

Nádoby na komunální odpad, který vzniká při běžném užívání budou umístěny na 

ploše pro kontejnery viz výkresová dokumentace. 

• Odvod splaškové vody 

V objektu je splaškové kanalizační potrubí, které splaškovou vodu odvádí do 

splaškové kanalizace. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje speciální radonová opatření. Ochranu proti radonu zajistí konstrukce 

bílé vany. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba neleží v oblasti s bludnými proud. Neřeší se. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba neleží v oblasti s technickou seizmicitou. Neřeší se. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba neleží v blízkosti zdroje, který by mohl přesahovat hygienické limity. Stavba 

nevyžaduje žádnou speciální ochranu proti hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavovém území. Neřeší se. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba neleží v poddolovaném území ani na území, kde by byl znám výskyt metanu. 

Neřeší se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
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Napojovací místa technické infrastruktury jsou na severní straně pozemku viz situační 

výkresy C.1.03 Koordinační situace. Objekt bude napojen na vodovodní řád, na dešťovou 

a splaškovou kanalizaci a elektrickou síť. 

b) Přípojkové rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem řešení. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Na severní straně pozemku se nachází městská veřejná komunikace, na kterou bude 

napojeno parkoviště u bytového domu a také vjezd do hromadné garáže v podzemním 

podlaží bytového domu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na městkou komunikaci v ul. Sázavská. Stávající komunikace 

zůstane beze změn. 

c) Doprava v klidu 

Hromadná garáž v podzemním podlaží objektu poskytuje 10 parkovacích stání. Další 

parkovací stání jsou umístěna na severní části pozemku. Parkoviště nabízí 16 parkovacích 

míst, z toho 2 jsou řešena pro bezbariérové užívání. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí objektu se nenacházejí žádné pěší ani cyklistické stezky. Neřeší se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po provedení stavebních prací se terén přizpůsobí k nově osazenému objektu bytového 

domu. Terén bude vysvahován, srovnán a zatravněn. 

b) Použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy na stavebním pozemku budou zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 



- 28 - 

 

 

Neřeší se. 

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

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

Při užívání stavby nebude nijak zásadně ovlivněno ovzduší, hul a půdy. Nebudou vznikat 

žádné nebezpečné odpady. Vzniklý odpady budou tříděny a odnášeny do příslušných 

veřejných kontejnerů. Při výstavbě objektu může dojít k dočasnému zvýšení hluku a 

prašnosti ovzduší, ale nebudou překročeny povolené limity. 

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

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

v krajině 

Stavba bytového domu nezpůsobí žádné narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

Stavba dále nevyvolá nutnost ochrany dřevin, památkových stromů, ochrany rostlin a 

živočichů apod. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 a ani se na něm 

nevyskytuje. 

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

Stavba nepodléhá hodnocení EIA. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečností pásma se nenavrhují. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi bude potřeba vody a energie pro potřebu výstavby. Energie a voda budou 

odebírány ze stejných odběrových míst pro budoucí objekt. Na území pozemku bude 

zřízena vodoměrná šachta podle PD, která bude po ukončení stavby sloužit jako 

vodoměrná šachta objektu. Z této šachty bude zřízeno provizorní vedení vody pro potřebu 

výstavby. 

Energie bude odebírána z nově vybudované přípojky NN, která bude ukončena v HDS na 

hranici pozemku. Z HDS bude elektrický proud doveden do provizorního staveništního 

rozvaděče pro potřebu výstavby. 

Bude zřízena přípojka splaškové kanalizace společně s její revizní šachtou, která bude 

později využita pro provoz bytového domu. Z revizní šachty bude vybudována provizorní 

kanalizace, která bude sloužit na napojení zařízení, kde vznikají splaškové vody. 

Pro měření odběrů bude zřízen provizorní vodoměr a elektroměr. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je řešeno vsakováním do propustné zeminy. V případě hromadění 

vody v některé části staveniště, bude voda odčerpána za pomoci čerpadel. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na městkou komunikaci v ul. Sázavská. Stávající komunikace 

zůstane beze změn. Městskou komunikaci je nutno udržovat v čistotě dle stavebního 

zákona. 

Staveniště bude napojeno na veřejný vodovodní řád, vedení NN elektrické energie a na 

veřejnou splaškovou kanalizaci. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během provádění výstavby mohou být okolní pozemky a stavby ovlivněny zvýšenou 

dopravou a prašností vzniklé prováděním stavby. Prašnost bude v případě potřeby 

omezená kropením. Hlučnost je nutné omezit na dobu stanovenou pro provoz hlučných 

strojů podle platných předpisů. Hladina zvuku bude splňovat požadavky z nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hladina 

zvuku bude pravidelně měřena. Místní komunikaci je nutno udržovat v čistotě dle 

stavebního zákona. Jako opatření budou vozidlům očišťována kola před vjezdem na 

komunikaci, případně budou nečistoty z komunikace ihned odstraněny. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude oploceno dočasným oplocením min. výšky 1,8 m, aby nemohlo dojít 

k vniknutí neoprávněných osob do prostoru staveniště a zajistila se ochrana jejich zdraví. 

Do prostoru staveniště je možný pouze se souhlasem odpovědných pracovníků 

dodavatele či investora. Všechny tyto osoby budou vybaveny osobními ochrannými 

pomůckami dle platných předpisů. U všech vstupů na staveniště budou umístěny 

informační cedule o provozu staveniště a cedule zakazující vstup neoprávněných osob. 

Kvůli výstavbě nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé) 

Nepředpokládá se zřizování záborů na okolních pozemcích. Zařízení staveniště bude 

zřízeno na vyčleněné části pozemku parcelního čísla 8008/1. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Skladování a způsob likvidace odpadů bude proveden dle platných právních předpisů a 

norem, především na základě ustanovení zákona č. 185 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 

381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální 

skládky a úložiště. 

Zatřídění odpadů, která budou vznikat během výstavby, lze provést podle Katalogu 

odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. do následujících kategorií. 

č. odpadu Název odpadu Způsob recyklace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Skládka 

17 01 03 Keramika Skládka 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi Skládka 

17 04 05 Železo, ocel Sběrna kovů 

17 04 10 Kabely Skládka 
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17 05 04 Zemina a kamenivo Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 09 04 Směsné stavební materiály Skládka 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

20 03 01 Komunální odpad Skládka 

20 03 99 Směsný odpad, obaly Skládka 

20 01 13 

20 01 28 

Zbytky barev a ředidel 

 

Skládka 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájením výstavby bude odstraněna ornice, která se uloží na skládku na pozemku. 

Ztržená ornice bude později využita pro terénní úpravy. Zemina vytěžená při výkopech 

bude použita na terénní úpravy a zbytek bude převezen na skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba BD nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. S odpady bude 

nakládáno dle platných právních předpisů a norem. Odpady budou zatříděny podle 

katalogu odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Na stavbě budou pouze stavební stroje 

pouze ve způsobilém technickém stavu. U stavebních strojů bude pravidelně 

kontrolováno, zda nedochází k úniku oleje, pohonných hmot či jiných nebezpečných 

látek. Během výstavby dojde ke zvýšení hluku a prašnosti, ale nebudou překročeny 

maximální limity. Podzemní voda nebude výstavbou znečištěna. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při práci na staveništi budou dodržována bezpečnost práce dle BOZP. Při provádění 

stavebních prací se budou dodržovat bezpečností předpisy, zejména nařízená vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
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do hloubky. Všechny stavební práce se budou řídit předpisy, které stanovuje zákon č. 

309/2006 Sb. 

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 

Neřeší se. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pozemek je napojen na stávající městskou veřejnou komunikaci, která je beze změn. 

Napojení proběhne v ulici Sázavská. U výjezdu ze staveniště bude osazeno dočasné svislé 

dopravní značení informující o výjezdu vozidel ze staveniště. 

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

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

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Neřeší se. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby  08/2018 

Předpokládané dokončení stavby  03/2020 

 

Zjednodušený postup výstavby: 

- vytyčení stavby, výkopové práce, přípojky, základy 

- spodní stavba s hydroizolací 

- svislé a vodorovné nosné konstrukce 

- střešní konstrukce 

- příčky a vnitřní instalace 

- výplně otvorů 

- dokončovací práce 

- zpevněné plochy a úprava terénu 
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D.1.1 Architektonicko stavební řešení – technická 

zpráva 

B.8.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Projektová dokumentace se zabývá novostavbou pětipodlažního bytového domu 

s hromadnou garáží v podzemním podlaží na parcele č. 8008/1 v k.ú. Město Žďár 

[795232] v okrese Žďár nad Sázavou. 

V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž, sklepní kóje pro jednotlivé byty a 

společná kočárkárna s kolárnou. V nadzemním podlažích jsou jednotlivé bytové 

jednotky. 

 

Účel užívání stavby    stavba pro trvalé bydlení  

Počet parkovacích míst   hromadná garáž 10 

      venkovní stání 14 

Počet bezbariérových stání   venkovní stání 2 

Počet podlaží     1 podzemní, 4 nadzemní 

Počet bytových jednotek   16 

Počet bytových jednotek v 1. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

      2+kk – 73,20 m2  

      3+kk – 113,95 m2  

Počet bytových jednotek v 2. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

      2+kk – 61,58 m2 

      3+kk – 101,15 m2 

Počet bytových jednotek v 3. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

      2+kk – 61,58 m2 

      3+kk – 101,15 m2   

Počet bytových jednotek v 4. NP  2 x 2+kk, 2 x 3+kk 

      2+kk – 61,58 m2 

      3+kk – 101,15 m2 

Předpokládaný počet obyvatel  48 
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b) Architektonické, materiálové a výtvarné řešení 

Navrhovaný bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt a plně vyhovuje 

současným nárokům bytového bydlení. Bytový dům má pět podlaží, z toho jedno 

podzemní s hromadnou garáží a sklepy, jehož půdorys přesahuje půdorys nadzemních 

podlaží. Tento přesah je využit k vystavění teras v prvním nadzemním podlaží. 

V nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky. Každý byt má k dispozici sklepní 

kóji v podzemním podlaží, kde je k dispozici i 10 parkovacích stání. Střecha je navržena 

jako plochá jednoplášťová se dvěma vtoky a je opatřena dvěma pojistnými přepady. 

Hlavní vchod do BD je ze severní strany z mezipodesty mezi podzemním a prvním 

nadzemním podlaží. Vjezd do hromadné garáže je z východní strany. Objekt je založen 

na vodonepropustné konstrukci „bílé vany“ tl. 300 mm, zesílenou v místech sloupů viz 

PD. Obvodové zdivo v nadzemních podlaží je z keramických tvárnic tl. 300 mm 

s kontaktním zateplovacím fasádním systémem tl. 150 mm. Mezi bytové stěny jsou 

z cihelných bloků tl. 250 mm a vnitřní nenosně příčky v tl. 150 mm. Stropní konstrukce 

jsou monolitické železobetonové konstrukce tl. 220 mm. Okna, vchodové dveře a 

balkonové dveře jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem. Barevnost fasády je 

řešena ve dvou odstínech, a to v odstínu šedé (RAL 7004) a bílé (RAL 9010). Barva rámů 

oken, dveří a garážových vrat je odstínu tmavě šedé – antracitové. Výplně zábradlí jsou 

v červené barvě (RAL 2002). Vstupní dveře do bytů jsou dřevěné do blokové zárubně. 

c) Provozní řešení 

Příjezd k objektu je řešen z veřejné městské komunikace. Parkovací stání jsou umístěna 

v podzemním podlaží (10 parkovacích stání) a 16 parkovacích stání před hlavním 

vchodem do bytového domu, 2 z 16 parkovacích stání jsou řešena jako stání pro invalidy. 

Hlavní vstup do objektu je ze severní strany, k vstupu vede chodník ze zámkové dlažby. 

Vjezd do hromadné garáže je garážovými vraty z východní strany objektu.  

V podzemním podlaží je vjezd do hromadné garáže pro 10 vozidel, 16 sklepních kójí a 

společná kočárkárna s kolárnou. Nachází se zde chodba, odkud je možné nastoupit do 

osobního výtahu a také je umožněn vchod na schodiště, kterým se dostaneme do 

nadzemních podlaží. V Každém nadzemním podlaží jsou 2 byty 2+kk a 2 byty 3+kk. 
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Všechny byty jsou přístupné ze schodišťové podesty. V bytovém domě je celkem 16 

bytových jednotek. 

d) Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není navržen k bezbariérovému užívání. Neřeší se. 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení 

Pro výstavbu budou použity pouze materiály a hmoty, které jsou certifikovány státní 

zkouškou. K bezproblémové realizaci je nutné postupovat podle platných předpisů, je 

třeba se řídit pokynů výrobců a dodržovat veškeré technologické postupy. Dále je nutné 

řídit se všemi platnými předpisy, včetně bezpečnostních. 

 

• Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se musí objekt vytyčit. Vytyčení objektu bude 

provedeno dle projektové dokumentace. Samotné vytyčení bude provedeno za 

pomocí laviček. Dále se označí výškový bod, který bude sloužit pro určování 

příslušných výšek. Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice, která se uloží na 

skládku na pozemku. Maximální výška skládky zeminy je 1,5 m a ornice musí být 

pravidelně kypřeny pro uchování její kvality. Takto skladovaná ornice bude později 

využita pro terénní úpravy. Dalším krokem bude provedení výkopů pro základovou 

desku a pro přípojky inženýrských sítí. Posledních cca 100 mm výkopu bude 

provedeno těsně před betonáží, aby nedošlo k poničení základové spáry vlivem 

klimatických vlivů. Část vytěžené zeminy bude převezeno na staveništní skládku pro 

terénní úpravy. Maximální výška skládky je 1,5 m.  

Pro skladování zeminy a ornice musí být dodrženy všechny platné předpisy, BOZP a 

normy. Základovou spáru je nutné chránit před mechanickým porušením a před 

porušením vlivem klimatických vlivů. V případě poničení základové spáry je nutné ji 

vrátit do původního stavu. Po provedení výkopů je nutné ověřit pevnost zeminy 

v základové spáře. 

 

• Základy 

Pod základovou deskou bude po celé ploše vytvořen vrstva podkladního betonu tl. 

100 mm – beton C16/20 vyztužený kari sítí s oky 150 x 150 mm o průměru 6 mm. 
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Základová deska tl. 300 mm a stěny jsou provedeny z monilitického železobetonu, 

třída vodostavebního betonu je C25/30 s výztuží z ocele B550 B. Vzájemné napojení 

pracovních spar musí být provedeno tak, aby byla zaručena vodonepropustnost 

konstrukce. Pod sloupy je zvětšená tloušťka desky na 600 mm. Rozměr patky je 3,8 

x 3,8 m. 

 

• Svislé nosné konstrukce 

V podzemním podlaží je svislá nosná obvodová konstrukce tl. 300 mm tvořena 

konstrukcí „bílé vany“. (Beton C25/30, ocel B550 B). Vnitřní nosné konstrukce jsou 

tvořeny železobetonem (beton C25/30, ocel B550 B) tl. 250 mm. Kolem 

schodišťového prostoru a výtahové šachty tvoří svislou nosnou konstrukcí keramické 

bloky POROTHERM 25 AKU SYM tl. 250 mm. Keramické akustické tvarovky 

POROTHERM 25 AKU SYM se vyzdívají na maltu pro zdění M10, svislé kapsy ve 

styčných spárách se zcela vyplní maltou pro zdění M10. 

Obvodové zdivo v nadzemních podlaží je založeno na keramických blocích 

POROTHERM 30/24 B založených na zakládací maltě POROTHERM Profi. Na 

zakládací řadu dále navazují keramické bloky POROTHERM 30 PROFI na maltu pro 

tenkovrstvé zdění POROTHERM Profi. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z 

akustických keramických tvarovek POROTHERM 25 AKU SYM. Keramické 

akustické tvarovky POROTHERM 25 AKU SYM se vyzdívají na maltu pro zdění 

M10, svislé kapsy ve styčných spárách se zcela vyplní maltou pro zdění M10. 

V podzemním podlaží jsou sloupy ze železobetonu, které slouží pro přenos zatížení 

z nadzemních podlaží. Železobeton je z betonu C25/30, ocel B550B, výztuž dle 

návrhu statika.  

• Překlady 

V nadzemních podlažích je většina překladů provedena systémovým řešením 

POROTHERM. V obvodovém zdivu a ve vnitřním nosném zdivu jsou použity 

překlady POROTHERM KP 7. V obvodovém zdivu jsou překlady doplněny tepelnou 

izolací z expandovaného polystyrenu, u kterého je nutné dbát na jeho přesné umístění. 

Pro překlad nad okny ve schodišťovém prostoru bytového domu musel být skrze 

rozměr okna použit železobetonový prefabrikovaný překlad SB 238, který je také 

doplněn o tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu. V nenosném zdivu jsou 
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použity ploché překlady POROTHERM KP 14,5. Umístění, rozměry a minimální 

uložení překladů jsou patrné z jednotlivých půdorysů projektové dokumentace. 

Všechny překlady jsou uloženy do předem připraveného maltového lože tl. 12 mm. 

V podzemním podlaží jsou překlady POROTHERM KP 7, železobetonové 

prefabrikované překlady. Překlady POROTHERM KP 7 jsou využity ve zdech kolem 

schodišťového prostoru viz projektová dokumentace. Umístění, rozměry a minimální 

uložení překladů jsou patrné z projektové dokumentace. Nadokenní překlady jsou 

součástí stropní desky, kde bude provedeno vyztužení dle návrhu statika. Nad 

vchodovými dveřmi na mezipodestě mezi podzemním a prvním nadzemním podlažím 

jsou použity železobetonové prefabrikované překlady SB 238 s vloženou tepelnou 

izolací z expandovaného polystyrenu. Nad garážovými vraty a nad dveřmi vedoucí ze 

sklepů do hromadné garáže jsou překlady součástí železobetonové stěny s vyztužením 

dle návrhu statika. Překlady v nenosném vnitřním zdivu jsou tvořeny ocelovými 

zárubněmi. Umístění, rozměry a minimální uložení všech prefabrikovaných překladů 

jsou patrné z projektové dokumentace 

 

• Vodorovné nosné konstrukce 

V podzemním podlaží jsou navrženy stropní průvlaky ze železobetonu pro přenos 

zatížení s nadzemních podlaží. Stropní konstrukce je řešena jako železobetonová 

křížem vyztužená deska tloušťky 220 mm. Balkonová deska je připojena pomocí ISO 

nosníků, kvůli přerušení tepelného mostu. Tloušťka balkonové desky je 160 mm. Na 

železobeton je použit beton C25/30 a ocel B550B. Ve stropní konstrukci jsou 

vynechány prostupy pro schodiště a instalační šachty. 

 

• Ztužující věnce 

Stropní deska je dostatečně tuhá a slouží zároveň jako ztužující věnec. 

 

• Schodiště 

Schodiště je železobetonové monolitické a je vetknuté do obvodové stěny. Na 

železobeton je použit beton C25/30 a ocel B550B. Tloušťka schodišťové desky je 120 

mm a tl. schodišťové mezipodesty je 150 mm. Schodišťové stupně jsou součástí 

schodišťové desky. Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická dlažba. 
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• Výtah 

Pro technologii výtahu je nachystána výtahová šachta s následujícími parametry. 

Rozměry šachty (š x h) 1,7 x 1,84 m.  Hlava šachy je 2,88 m, prohlubeň šachty 1,1 m. 

Pro dveře je zhotoven otvor ve zdivu o rozměrech (š x v) 1,2 m x 2,15 m. Samotná 

technologie není součástí řešení. 

 

• Komín 

V objektu nejsou navrženy žádné komínové konstrukce. 

 

• Příčky a dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné příčky jsou z keramických tvarovek POROTHERM 14 PROFI. Tyto 

příčky jsou založené na zakládací maltě POROTHERM Profi. Pro další řady 

keramických bloků je užita malta pro tenkovrstvé zděné POROTHERM Profi. 

Instalační šachty a předstěny jsou z SDK konstrukce tloušťky 155 mm. Tuto 

konstrukci tvoří dvojitá kovová konstrukce, dvouvrstvé opláštění SDK deskou tl. 12,5 

mm a minerální izolace 50 + 50 mm. Mezi příčkami a stropem bude volný prostor asi 

15 mm z důvodu možného sednutí stropní desky. Tento prostor se vyplní PUR pěnou. 

 

• Tepelná izolace 

Zateplení obvodového pláště budovy je provedeno kontaktním zateplovacím 

fasádním systémem ETICS s expandovaným fasádním polystyrenem EPS 100 F tl. 

150 mm. Pro zateplení soklů je použit polystyren EPS perimetr tl. 150 mm. Při 

zateplování obvodového pláště se vždy tepelnou izolací přetáhne rám okna o 20 mm. 

Zateplení podlahy v podzemním podlaží je provedeno podlahovým polystyrenem 

EPS 100 S tl. 130 mm. Pro zateplení podlahy v prvním nadzemním podlaží je použit 

podlahový polystyren EPS 100 S tl. 230 mm. Plochá střecha je zateplena 

expandovaným polystyrenem EPS 100 S tl. 200 mm. Spád je vytvořen ze spádových 

klínů EPS 150 S pro ploché střechy v minimální tloušťce 20 mm. Prostory schodiště 

od sklepů a od garáže jsou zaizolovány zateplovacím systémem MULTIPOR tl.150 

mm. (respektive 100 mm) 
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• Hydroizolace 

Spodní stavba bude vytvořena z vodostavebního betonu „tzv bílá vana“. Střešní plášť 

bude zaizolován pomocí SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

V koupelnách a na WC bude použita hydroizolační stěrka, která bude provedena pod 

lepenou keramickou dlažbou a obklady. 

 

• Kročejová izolace 

Kročejová izolace bude použita v podlahách od druhého nadzemního podlaží. Bude 

použit materiál ISOVEC T-N tl. 50 mm. 

 

• Podlahy 

Roznášecí vrstvu tvoří anhydritový potěr tl. 45 mm. Anhydrit bude dilatován od 

svislých konstrukcí a v místě dveřních otvorů pomocí dilatačního pásu tl. 5 mm. 

Nášlapné vrstvy jsou z keramické dlažby a z laminátových parket. Konkrétní skladby 

všech podlah a jejich tloušťky jsou uvedeny v příloze D.1.1.10 Výpis skladeb. 

Výškové rozdíly nášlapných vrstev budou řešeny přechodovou lištou. 

 

• Výplně otvorů 

Okna, vchodová dveře a balkonové dveře jsou navrženy s plastovým rámem 

s izolačním trojsklem. Zasklení oken je čiré. Garážová vrata jsou sekční. U spodní 

hrany budou osazeny mřížky, pro větrání hromadné garáže. Barva rámů oken, dveří 

a garážových vrat je odstínu tmavě šedé – antracit. 

Vnitřní dveře budou dřevěné jednokřídlé plné, konstrukce odlehčená DTD deska, 

dekor dýha. Zárubně vnitřních dveří budou dřevěné (dýhované) obložkové. 

Pouzdra pro posuvné dveře budou jednokřídlé od firmy ECLISSE pro šířku dveří 900 

mm, respektive 700 mm do dokončeného zdiva 150 mm. 

Pro vstup na střechu bude osazen prefabrikovaný střešní výlez 900x1200 mm. 

V podzemním podlaží jsou navrženy ocelové dveře z tepelně izolační výplní (do 

sklepů bez tepelné výplně). Do bytů jsou navrženy dřevěné dveře do blokové zárubně.  

 

 

• Povrchové úpravy 
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Vnitřní povrchové úpravy jsou z vápenocementové omítky. Omítky budou provedeny 

na celou výšku místnosti. V místech, kde hrozí praskání omítky, bude vložena 

výztužná síť – perlinka. Omítka bude opatřena malbou. Malba bude provedena 

minimálně ve třech vrstvách podle pokynů výrobce. Spodní část povrchů je opatřena 

keramickým soklem, případně soklovou lištou. 

 Koupelny a WC budou opatřeny keramickým obkladem viz jednotlivé výkresy 

půdorysů. V prostoru s odstřikující vodou je pod obkladem hydroizolační stěrka 

s vloženou těsnící páskou do spojů stěna – stěna, podlaha – stěna. V místech ukončení 

obkladů a na rozích bude použita hranatá ukončovací nerezová lišta. 

Kuchyně bude opatřena skleněným obkladem, umístění viz projektová dokumentace. 

Všechny povrchové úpravy budou provedeny dle technologických postupů od 

výrobců. 

 

• Truhlářské výrobky 

Uvedeno podrobně ve výpisu truhlářských výrobků. 

 

• Klempířské výrobky 

Uvedeno podrobně ve výpisu klempířských výrobků. 

 

• Zámečnické výrobky 

Uvedeno podrobně ve výpisu zámečnických výrobků. 

f) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí 

Stavba bude je navržena a bude provedena dle platných norem a předpisů, tím se zajistí 

bezpečnost při užívání. Veškeré materiály budou použity dle technických norem a 

předpisů dodané výrobcem, případně prodejcem. 

Při realizaci je nutno postupovat podle vyhlášky č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních prací. 

g) Stavební fyzika 

Stavební fyzika je řešena v samostatné příloze. 

h) Požadavky na požární ochranu 
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Stavba je navržena dle platných norem a předpisů a splňuje požadavky na požární 

bezpečnost. Požárně bezpečnostní řešení viz samostatná příloha D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

i) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Pro výstavbu budou použity pouze materiály a hmoty, které jsou certifikovány státní 

zkouškou. K bezproblémové realizaci je nutné postupovat podle platných předpisů, je 

třeba se řídit pokynů výrobců a dodržovat veškeré technologické postupy. Dále je nutné 

řídit se všemi platnými předpisy, včetně bezpečnostních. 

 
j) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí  

Během výstavby se nepočítá se žádnými netradičními technologickými postupy ani 

nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

k) Výpis použitých norem a předpisů 

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

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a   

  ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 

 

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

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů  

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  

Vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

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

Vyhláška č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 
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Vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra o stanovení podmínek  

  požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o  

  požární prevenci) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a  

  ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  

  do hloubky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na  

  pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  

 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení 

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem 

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy  

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb  

ČSN 01 3406 Oprava 1 Výkresy ve stavebnictví – označování stavebních hmot v řezech 

ČSN 73 1901 Navrhování střech  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

ČSN 73 3450 Obklady 

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (vč. Z1) 

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

ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (vč. Z1) 
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3. Závěr 

 Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 

bytového domu ve Žďáře nad Sázavou. 

 Na počátku byla vytvořena studie bytového domu, podle které začala být 

zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení. Po jejím vyhotovení se 

rozsah bakalářské práce rozšířil na dokumentaci pro provedení stavby. Součástí projektu 

jsou posouzení stavební fyziky z hlediska tepelné techniky, akustiky a osvětlení. Dále 

bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 Během vypracování projektové dokumentace byly provedeny drobné změny 

oproti architektonické studii, převážně z architektonických a konstrukčních důvodů, 

případně kvůli požárně bezpečnostnímu řešení. 

 Práce pro mě byla velmi přínosná. V průběhu vypracovávání jsem musel řešit 

mnoho architektonických a technických problémů, seznámit se s novými materiály a 

programy pro stavební fyziku. Tím jsem získal mnoho zkušeností, které určitě využiji při 

řešení nových projektů. 

 Bakalářská práce byla zpracována v rozsahu dle zadání vedoucího bakalářské 

práce. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

AKU   akustická 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

č.p.   číslo popisné 

ČSN   označení českých technických norem 

dl.   délka 

DN   jmenovitý průměr 

DPS   dokumentace provedení stavby 

EL   elektroměr 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objektů 

m n. m.  metrů nad mořem 

max.   maximální 

min.  minimální 

mod.  modifikovaný 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

NTL   nízkotlaký plynovod 

ozn.   označení 

parc.   číslo parcelní číslo 

PE   polyetylen 

PHP   přenosný hasící přístroj 

PP  podzemní podlaží 

PUR  polyuretan 

PT   původní terén 

PÚ   požární úsek 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

PVC   polyvinylchlorid 
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RAL   vzorník barev, celosvětově uznaný standard 

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 

SBS   styren-butadien-styren 

SDK   sádrokarton 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

Tab   tabulka 

tl.   tloušťka 

U  součinitel prostupu tepla 

UT   upravený terén 

V.Š.   vodoměrná šachta 

VB   výškový bod 

ZTI   zdravotně technická instalace 

ŽB  železobeton 

λ  součinitel tepelné vodivosti 
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1.3 PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ   M 1:100 

1.4 ŘEZ A-A´       M 1:100 

1.5 POHLEDY      M 1:100 

 

SLOŽKA Č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

1. VÝKRESOVÁ ČÁST 

C.1.01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   M 1:1 000 

C.1.02 SITUACE CELKOVÁ    M 1:500 

C.1.03 KOORDINAČNÍ SITUACE    M 1:200 

 

SLOŽKA Č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 

ŘEŠENÍ 

1. VÝKRESOVÁ ČÁST   

D.1.1.01 PŮDORYS 1.PP     M 1:50 

D.1.1.02 PŮDORYS 1.NP     M 1:50 

D.1.1.03 PŮDORYS 2.NP     M 1:50 

D.1.1.04 PŮDORYS 3.NP     M 1:50 

D.1.1.05 PŮDORYS 4.NP     M 1:50 

D.1.1.06 ŘEZ A-A´      M 1:50 
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D.1.1.07 ŘEZ B-B´      M 1:50 

D.1.1.08 VÝCHODNÍ POHLED, SEVERNÍ POHLED M 1:100 

D.1.1.09 ZÁPADNÍ POHLED, JIŽNÍ POHLED  M 1:100 

 

2. TEXTOVÁ ČÁST 

D.1.1.10 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

D.1.1.11 VÝPIS PRVKŮ 

 

SLOŽKA Č. 4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

1. VÝKRESOVÁ ČÁST   

D.1.2.01 PŮDORYS ZÁKLADŮ    M 1:50 

D.1.2.02 PŮDORYS STŘECHY    M 1:50 

D.1.2.03 DETAIL A – DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ M 1:5 

D.1.2.04 DETAIL B – DETAIL NAPOJENÍ TERASY 

OBVODOVOU ZEĎ A KOTVENÍ ZÁBRADLÍ  M 1:5 

D.1.2.05 DETAIL C – DETAIL PŘÍSTŘEŠEK NAD 

VCHODEM       M 1:5 

D.1.2.06 DETAIL D – JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ 

STŘECHY U ATIKY     M 1:5 

D.1.2.07 DETAIL E – DETAIL VÝLEZU NA 

PLOCHOU STŘECHU     M 1:5 

D.1.2.08 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.PP  M 1:50 

D.1.2.09 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP  M 1:50 

D.1.2.10 VÝKRES TVARU STROPU NAD 2.PP  M 1:50 

D.1.2.11 VÝKRES TVARU STROPU NAD 3.PP  M 1:50 

D.1.2.12 VÝKRES TVARU STROPU NAD 4.PP  M 1:50 
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SLOŽKA Č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

1. TEXTOVÁ ČÁST 

D.1.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

D.1.3.01 KOORDINAČNĚ SITUAČNÍ VÝKRES PBŘ M 1:200 

D.1.3.02 PBŘ PŮDORYS 1.PP    M 1:100 

D.1.3.03 PBŘ PŮDORYS 1.NP    M 1:100 

D.1.3.04 PBŘ PŮDORYS 2.PP    M 1:100 

D.1.3.05 PBŘ PŮDORYS 3.PP    M 1:100 

D.1.3.06 PBŘ PŮDORYS 4.PP    M 1:100 

 

SLOŽKA Č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

1. TEXTOVÁ ČÁST 

01 – ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

02 – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


