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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 částečně 

podsklepené zadané budovy. Rozsah řešeného objektu a situování stavby na vhodné 

stavební parcele, bude podrobně stanoven na základě uznané semestrální práce 

z předmětu BH009 Projekt – Pozemní stavitelství. 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 Přílohou č. 6 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 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).  

 Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 

 

 



  

Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve 

městě Šumperk. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a 

částečným podsklepením. V 1.NP jsou dva byty a místnost se skladovacími 

prostory. V 2.NP jsou 3 bytové jednotky a v 3.NP je jeden prostorný byt. 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramického zdiva, pouze 

obvodové nosné zdivo v suterénu je ze ztraceného bednění. Objekt bude 

zastřešen plochou střechou. Celá projektová dokumentace je zhotovena dle 

platných právních a technických předpisů.  

Novostavba bytového domu, tři nadzemní podlaží, částečně podsklepený, 

keramické zdivo, ztracené bednění, plochá střecha. 

The content of this bachelor thesis is the design of a new apartment in 

Sumperk. The building has 3 above – ground floors and a partial basement. 

In 1st floor are two apartments and storage areas. In 2nd floor are 3 

apartments and in 3rd floor is one spacious apartment. The vertical 

supporting structures are designed from clay masonry, in the basement of 

the concrete formwork. The building will be covered by flat roof. The design 

documentation has been prepared according to valid legal and technical 

regulations. 

New apartment building, three above – ground floors, partial basement, 

clay masonry, concrete formwork, flat roof 
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Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vypracovat projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby bytového domu. Novostavba bytového 

domu je tří podlažní a částečně podsklepená. V bytovém domě se nachází 6 

bytových jednotek. V 1.NP jsou dvě bytové jednotky, spolu s místností se 

skladovacími prostory. V 2.NP jsou tři bytové jednotky. V 3.NP je jeden 

prostorný byt s terasou. Jednotlivé byty jsou navrženy pro 2-4 lidí. 

  Navrhnutý objekt se nachází v centru města Šumperk na parcele 

číslo 1256/10 v katastrálním území Šumperk. V dané oblasti se nachází 

obytné domy. Terén pozemku je rovinný s mírným svahem.  

 Projektová dokumentace je rozdělena do dílčích částí. První částí jsou 

přípravné práce další situační výkresy, architektonicko – stavební řešení, 

stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a základní 

posouzení stavební fyziky z hlediska tepelné techniky, akustiky, proslunění a 

osvětlení.  
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a) Název stavby:  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V ŠUMPERKU 

 

b) Místo stavby: 

 Kraj: Olomoucký  

 Katastrální území: Šumperk 

 Obec: Šumperk 

 Ulice: Fialova 12a 

 Číslo parcely: 1256/10 

 Směrovací číslo:         787 01 

 Telefon: - 

a) Radek Krčmář, Nerudova 2485/6, 787 01 Šumperk 

 

a) Jakub Macek, Trnkova 2865/6, 787 01 Šumperk 

 

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Garáž k pronájmu 

SO 03 – Kolárna 

SO 04 – Odpadové hospodářství 

SO 05 – Parkoviště 

SO 06 – Plynová přípojka NTL 

SO 07 – Přípojka silového vedení NN 

SO 08 – Přípojka jednotné kanalizace 

SO 09 – Vodovodní přípojka 

 

a) Stavební objekt byl schválen obecním úřadem ve městě Šumperk na 

základě územního rozhodnutí a přiřazenému stavebnímu povolení. Stavba se 
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nenachází v chráněném území ani nebude nijak ovlivňovat okolní prostředí. 

b) Projektová dokumentace navrhnutého bytového domu byla provedena dle 

platných norem a legislativ a splňuje předpoklady pro urbanistické a situační 

umístění v rámci města, architektonicko-stavební a dispoziční řešení, konstrukční 

řešení, tepelně technické požadavky, požární bezpečnost a hygienické požadavky. 

c) Projekt je vypracován na základě vstupních údajů z geotechnických 

průzkumů, podkladů o umístění stavby v rámci katastru nemovitostí, územní plány 

a studie, fotodokumentace a průběžné konzultaci s investorem. 
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a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Pozemek je mírně svažitý směrem k severní části a nachází se v zastaveném 

území. Přilehlá komunikace z východní části pozemku umožňuje jediný 

přístup na pozemek. Pozemek je ve vlastnictví investora a nachází se na ulici 

Fialova v Šumperku. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem  

Stavební objekt je v souladu s územním rozhodnutím a má stavební 

povolení. Viz příslušná dokumentace. 

  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Objekt je navržen v souladu s územně plánovací dokumentací. Návrh 

respektuje zastavovací podmínky i územní regulativy v oblasti. 

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Objekt byl úředně schválen a získal stavební povolení a územní rozhodnutí.  

 

e) Informace a zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených 

orgánů  

Objekt splňuje minimální požadavky na vzdálenosti od okolních staveb a 

pozemků uvedených v projektové dokumentaci. Viz příloha situace širších 

vztahů a koordinační situace. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický, 

hydrogeologický a stavebně historický průzkum. 

Objekt se nachází v centru městské části s mírným svažitým terénem 

(převážně rovina). Z hydrogeologického průzkumu byla zjištěna zemina 

písčitá jílovitá, F4 – pevná konzistence Rdt = 250 kPa. V dané oblasti se 

nenachází stoletá voda ani podzemní voda. Také se zde nenachází žádné 

archeologické naleziště.  
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g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V daném území se neposuzuje ochrana dle jiných právních předpisů. 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Objekt nemá negativní vliv na okolní stavby ani na okolní prostředí a splňuje 

minimální odstupné vzdálenosti dle platné normy. Viz projektová 

dokumentace příloha koordinační situace. Objekt se nenachází v těsné 

blízkosti vodních toků ani ve strmém svahu. 

 

j)  Požadavky na asanace, demolic, kácení dřevin 

Na stavebním pozemku se nachází betonový skelet, který je nutný před 

výstavbou objektu zbořit. Na pozemku se nenachází žádné stromu. Jiné 

požadavky jako kácení nebo asanace nejsou nutné. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou nutné žádné požadavky tohoto druhu. 

 

l) Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě 

Objekt bude napojen na městskou technickou infrastrukturu, kterými jsou 

kanalizace, plynovod, vodovod a elektřina. Na dopravní infrastrukturu bude 

napojen příjezdovou cestou od parkoviště, které je přilehlé k objektu. 

Bezbariérový přístup se do daného objektu neuvažuje. 

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Časové podmínky se související investiční stavbou se mohou v průběhu 

měnit. Jejich výpočet není součástí této projektové dokumentace. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

nachází 

Parcela č.: 1256/10 – 1 364 m2 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V okolí se nenachází žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

a) Novostavba bytového domu.  

b) Stavba je navržena pro obytné účely.  

c) Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Stavba je navržena tak, aby splňovala obecně technické požadavky. 

Objekt není navržen pro bezbariérové užívání, ale společné prostory jsou 

navrženy bezbariérově.  

e) V projektové dokumentaci v části situačních výkresech jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) Nejsou požadovaná žádná ochranná opatření dle jiných právních 

předpisů. 

g) Návrhové parametry stavby: zastavěná plocha: 319,98 m2, obestavěný 

prostor: 3 439,79 m3, užitková plocha: 863,12 m2. V objektu se nachází 6 

bytových jednotek se samostatným hygienickým zázemím.  

h) Třída energetické náročnosti budovy je stanovena B – úsporná. Potřeby a 

spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy emisí a odpad se v dané projektové 

dokumentaci neřeší.  

i) Předpokládané termíny a časové údaje o realizaci stavby se v projektové 

dokumentaci neřeší.  

j) Orientační náklady na stavbu jsou 11,72 miliónů Kč.  
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Jedná se o bytový dům, který má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní 

podlaží. Dům je pouze částečně podsklepený. Zastřešení objektu je 

navrženo plochou střechou hydroizolačním souvrstvím nad třetím podlažím 

a částečné plochou střechou nad druhým nadzemním podlaží. Tato část 

střechy nad druhým nadzemním podlažím slouží jako terasa pro byt ve 

třetím podlaží. Barva fasády je kombinace bílé a červené. Okna a dveře 

budou plastová šedé barvy. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu 

šedé barvy. 

Fasáda je omítnuta tenkovrstvou vápenocementovou omítkou ETICS a 

fasádním nátěrem bílé barvy. Části fasády jsou obloženy cihelným 

obkladem červené barvy. Do výplní otvorů jsou použity plastová okna šedé 

barvy – antracitová šeď. Terasa v 3.NP je ochráněna zábradlím z nerezové 

oceli o výšce 1 m. Terasa v 3.NP je chráněna atikou.  

Obvodové zdivo objektu je navrhnuto z keramických tvarovek POROTHERM 

30 PROFI a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Základy 

jsou tvořeny betonovými pásy z prostého betonu s konstrukční výztuží. 

Částečné podsklepení objektu je vyzděno ze ztraceného bednění. Střecha 

nad posledním nadzemním podlažím, je pochozí s hydroizolačním 

souvrstvím a nad částí druhého nadzemního podlaží je terasou s pochozí 

plochou. Stropy budovy jsou ze skládaných dílců a vložek POROTHERM. 

Schodiště je navrženo jako železobetonový monolit. Příčky jsou zděné 

z tvarovek POROTHERM. Překlady všech otvoru jsou od výrobce 

POROTHERM. Pouze uvnitř objektu jsou použity železobetonové překlady. 

Odvodnění střechy nad 3.NP jsou odvodněny střešními vpusti a svedeny do 

jednotné kanalizace. Pochozí střecha nad 2.NP je odváděna pomocí chrliči a 

stejně tak svedeny do jednotné kanalizace. 

Příjezdová cesta na parkoviště objektu se nachází na severo-východní 

straně. Vstup do objektu je ze severní strany. Vchodem do objektu se 

prochází zádveřím do chodby se schodišťovým prostorem. Do chodby je 
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možný bezbariérový přístup. Jednotlivá patra jsou propojeny schodištěm a 

také společným výtahem. V 1.NP se nacházejí dva byty v 2.NP 3 bytové 

jednotky spolu s menšími skladovacími místnostmi bytů a úklidovou 

místností. V nejvyšším podlaží 3.NP jeden prostorný byt. V suterénu se 

nachází technická místnost spolu se sklepními kójemi pro jednotlivé byty. 

Byty mají předsíň, ložnici, obývací pokoj, WC, kuchyň, dětský pokoj, spíž a 

obytnou místností. Zpevněné plochy před objektem jsou navrženy ze 

zámkové dlažby.  

Stavba není přímo navržena pro bezbariérové užívání, ale v případě 

možného pobytu imobilních osob, bude možné přizpůsobit 1.NP pro 

bezbariérové užívání. Obytné buňky jsou navrhnuty pro osoby bez omezení 

pohybu.  

Obvodové zdivo objektu je navrhnuto z keramických tvarovek POROTHERM 

30 PROFI a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vnitřní 

nosné stěny jsou skládány z akustických keramických tvarovek 

POROTHERM. Základy jsou tvořeny betonovými pásy z prostého betonu 

s konstrukční výztuží. Částečné podsklepení objektu je vyzděno ze 

ztraceného bednění. Střecha nad posledním nadzemním podlažím, je 

pochozí s hydroizolačním souvrstvím a nad částí druhého nadzemního 

podlaží je terasou s pochozí plochou. Stropy budovy jsou ze skládaných 

dílců a vložek POROTHERM. Schodiště je navrženo jako železobetonový 

monolit. Příčky jsou zděné z tvarovek POROTHERM. Podsklepená část 

objektu leží na podkladním betonu z prostého betonu s konstrukční výztuží 

tl. 150 mm.  

Veškerá přípojná místa objektu, jsou vedeny do suterénu. Objekt je 

centrálně vytápěn vlastním plynovým kotlem. Rozvody jsou vedeny do 

jednotlivých bytových jednotek. 

Řešeno v samostatné části projektové dokumentace ve složce číslo 6 – 

Stavební fyzika. 
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Obvodové zdivo objektu je navrhnuto z keramických tvarovek POROTHERM 

30 PROFI a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vnitřní 

nosné stěny jsou skládány z akustických keramických tvarovek 

POROTHERM. Základy jsou tvořeny betonovými pásy z prostého betonu 

s konstrukční výztuží. Částečné podsklepení objektu je vyzděno ze 

ztraceného bednění. Střecha nad posledním nadzemním podlažím, je 

pochozí s hydroizolačním souvrstvím a nad částí druhého nadzemního 

podlaží je terasou s pochozí plochou. Stropy budovy jsou ze skládaných 

dílců a vložek POROTHERM. Schodiště je navrženo jako železobetonový 

monolit. Příčky jsou zděné z tvarovek POROTHERM. Podsklepená část 

objektu leží na podkladním betonu z prostého betonu s konstrukční výztuží 

tl. 150 mm.  

Zemní práce 

Před započetím zemních prací bude v místech stavby prováděna skrývka 

ornice o tl. 200 mm. Zemní práce budou prováděny strojně a vytěžená 

zemina bude uložena na pozemku investora k dokončujícím terénním 

úpravám. 

Základové konstrukce 

Založení objektu je navrhnuto dle výpočtu – viz příloha Výpočet základů. 

Objekt je založen na liniových základových pasech s odstupňováním pod 

podsklepenou částí. Založení v staticky únosných základových poměrech 

základové spáry a v nezamrzlé hloubce. V základech bude řešeno prostupy 

pro inženýrské sítě.  

Podkladní beton 

Podkladní betonová deska tl. 150mm zhotovena z prostého betonu a 

vyztužena kari sítí.  

Hydroizolace 

Hydroizolační souvrství spodní stavby z modifikovaných asfaltových pasů. 

Asfaltový pás Elastek 40 special mineral (nosná vložka z polyesterové 

rohože), v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým pásem DEK Glastek 40 



23  

special mineral (s nosnou vložkou ze skelné tkaniny). Oba pásy plnoplošně 

natavené k podkladu resp. v souvrství. Plošná drenáž je vyhotovena z 

nopové folie z PVC – GUTTA, s nopy výšky 35mm, ústící do liniové drenáže 

DN100 z perforované drenážní trouby z PVC, která je zasypána volně 

praným kamenivem fr.16/32 mm a chráněna geotextílií o gramáži 500g/m2, 

která chrání proti vnikání jemné frakce hlinité půdy a tím zanášení 

drenážního systému, který ústní do drenážních vsaků a nesmí být totožný s 

vsaky pro vsakování srážkové vody, aby tato voda nebyla při havárii 

přiváděna k základovým konstrukcím. Hydroizolace ploché střechy 

z asfaltových pásů stejných jako u spodní stavby. První vrstva nalepena, 

druhá vrstva celoplošně natavena. Skladba pláště je detailně popsána v 

příloze D.1.1.10 – Výpis skladeb a prvků. 

Svislé konstrukce 

Svislé obvodové konstrukce v 1.S jsou navrženy ze ztraceného bednění. 

Obvodové konstrukce v ostatních podlaží budou vyzděny z keramických 

tvarovek POROTHERM 30 Profi na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné 

konstrukce jsou vyzděny z keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU na 

tenkovrstvou maltu. Příčky jsou vyzděny z keramických tvarovek 

POROTHERM 14 Profi na tenkovrstvou maltu. Předstěny jsou z keramických 

tvarovek POROTHERM 8 Profi. 

Vodorovné konstrukce 

Okenní překlady jsou navrženy keramické od výrobce POROTHERM – KP7. 

Překlad v 3.NP a překlady u výtahového prostoru jsou železobetonové 

navrhnuté dle statického posouzení. Stropy jsou tvořeny z keramických 

nosníků a keramických stropních vložek POROTHERM tl. 300m.  

Schodiště 

Dvojramenné schodiště bude řešeno jako monolitická železobetonová 

konstrukce. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm. Schodiště je zvukově 

izolované pomocí zvuko-izolačním systémem TRONSOLE. Na schodišti je 

bezpečností zábradlí z nerezové oceli. Podrobnější specifikace viz. Výpis 

prvků. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce objektu je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se 

sklonem 3%. Střešní plášť nad 3.NP je z modifikovaných asfaltových pásů. 
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Spádová vrstva je tvořena tepelnou izolací EPS. Střecha nad 2.NP je pochozí 

terasa se spádovým sklonem hydroizolace 3% a nášlapnou vrstvou se 

sklonem 2%. 

Podlahy 

Skladby podlah a střešního pláště viz. příloha D.1.1.10 – Výpis skladeb a 

prvků. Skladba podlah v obytných místnostech je uzpůsobena pro užití 

podlahového vytápění.  

Výplně otvorů 

Výplně otvorů budou zrealizovány pomocí plastových oken s izolačním 

dvojsklem. Vchodové dveře budou plastové s madlem. Dveře v interiéru 

jsou dřevěné obložkové.  

Vnitřní povrchy 

Omítky budou vápenocementové aplikované na před nástřik tl. 12 mm 

případně s keramickým obkladem. Detailní popis všech skladeb v příloze 

D.1.1.10 – Výpis skladeb a prvků.  

Vnější povrchy 

Vnější povrchy budou opatřeny tenkovrstvou omítkou ETICS bílé barvy.  

Tepelná izolace 

Tepelná izolace spodní stavby je extrudovaný polystyren XPS. Tepelná 

izolace ostatních konstrukcí je expandovaný polystyrén EPS. Objekt je 

zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Detailní popis všech 

skladeb v příloze D.1.1.10 – Výpis skladeb a prvků.  

Tesařské práce 

Detailní popis všech výrobků v příloze D.1.1.10 – Výpis skladeb a prvků. 

Zámečnické práce 

Detailní popis všech výrobků v příloze D.1.1.10 –  Výpis skladeb a prvků. 

 

Klempířské práce 

Detailní popis všech výrobků v příloze D.1.1.10 – Výpis skladeb a prvků. 

Zpevněné plochy  
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Detailní popis všech skladeb v příloze D.1.1.10 – Výpis skladeb a prvků. 

V objektu nejsou navrženy žádné zvláštní nebo neobvyklé konstrukční nebo 

technologické postupy. 

Stavební jámy budou mít stěny ve spádu 1:0,5. 

Všechny stavební technologie musí být realizované dle platných realizačních 

předpisů. Žádné práce nebudou ovlivňovat stabilitu sousedních staveb. 

Nebudou realizovány žádné bourací práce ani podchycující či zpevňovací 

konstrukce. 

U stále zakrytých konstrukcí se musí před zakrytím uskutečnit jejich 

kontrola. Před litím betonu na dokončení stropní konstrukce se musí 

prověřit správné uložení a provázaní výztuže. Před betonáží základových 

pasů se musí zkontrolovat základová spára. Je nutné dodržet správný 

postup zhotovení asfaltových pásů.  
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Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci 

novostavby bytového domu v Šumperku pro uskutečnění výstavby. 

Bytový dům má poskytnout pohodlné bývání pro rodinu i samostatné 

bydlení. Celý projekt je navržen v souladu s předepsanými normami a 

zadaných kritérií. Součástí práce je zpracovaná projektová dokumentace, 

výkresy detailů, požárně bezpečností řešení stavby a stavební fyziky. 

K vypracování bakalářské práce jsem využil znalosti získané po dobu 

studia, z uvedených informačních zdrojů a odborných rad od vedoucího 

bakalářské práce. 
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Právní předpisy 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících přepisů  

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  

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

zákon)  

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  

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

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby  

- Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 

Sb.  

- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací (ve znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) 

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

ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 
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Technické normy 

- ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

- ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny  

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov  

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

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

ubytování  

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou  

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy  

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

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

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

- ČSN EN 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi 

místnostmi 

- ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi 

místnostmi 
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NP   Nadzemní podlaží  

EPS   Expandovaný polystyren  

XPS  Extrudovaný polystyren 

C25/30 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

B500B  Třída oceli  

DN   Světlost potrubí  

WC   Záchod  

ŽB   Železobeton  

T   Truhlářský výrobek  

K   Klempířský výrobek  

Z   Zámečnický výrobek  

S   Skladba konstrukce  

D   Výplň dveřního otvoru  

O   Výplň okenního otvoru  

PŘ  Překlad  

SPB   Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ   Požární úsek  

PHP   Přenosný hasicí přístroj  

PT   Původní terén  

UT   Upravený terén  

KV   Konstrukční výška schodiště  

DS   Dešťový svod  

IŠ   Instalační šachta  

ČSN   Česká technická norma  
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λ   Součinitel tepelné vodivosti  

U   Součinitel prostupu tepla  

UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

Uw   Součinitel prostupu tepla okna  

Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

Uf   Součinitel prostupu tepla rámem  

Ug   Součinitel prostupu tepla sklem  

φe   Relativní vlhkost vnějšího vzduchu  

φi   Relativní vlhkost vnitřního vzduchu  

R   Tepelný odpor  

R´w,N   Vážená stavební neprůzvučnost  

L´w,N   Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového 

zvuku  

K   Korekce  

fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu  

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θi   Návrhová vnitřní teplota  

θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  

A / V   Objemový faktor tvaru budovy  

Bpv  Baltský po vyrovnání  

m n. m.  Metrů nad mořem  

k. ú  Katastrální území 
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