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Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

bytového domu. Objekt se nachází na katastrálním území Fulnek, číslo stavební parcely 1680. 

Stavební pozemek se nachází na okraji stávající zástavby města. Terén je mírně svažitý.  

V bytovém domě se nachází tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se 

nachází skladovací, soukromé a technické prostory. V nadzemních podlažích jsou umístěny byty. 

Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové suterénní stěny jsou tvořeny betonovými 

tvárnicemi ztraceného bednění BEST, které jsou vyztuženy a zality betonem. Ostatní obvodové 

i vnitřní stěny jsou tvořeny keramickými svisle děrovanými tvárnicemi PROTHERM. Budova má 

navrženo zateplení. Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená železobetonová 

monolitická deska. Schodiště i výtahová šachta jsou rovněž navrženy jako železobetonové 

monolitické konstrukce. Zastřešení objektu tvoří plochá střecha. Podlahové konstrukce jsou 

provedeny jako plovoucí. 

 

  

Bytový dům, podsklepený objekt, stěnový konstrukční systém, železobetonový monolitický 

strop, plochá střecha 

 

The aim of this bachelor’s work is to compose a project documentation for the constrution 

building of apartment building. The object is situated on the cadastral area of Fulnek, number 

of builing plot is 1680. Building plot is located next to a fully built-up area. Terain is slightly 

sloping. There are 3 above-ground floors and 1 below-ground floor in the apartment building. 

Storage spaces, private spaces and technical spaces are situated in the below-ground floor. Flats 

are situated in the 3 above-ground floors. Structural system of this building is the wall system. 

External walls are composed of vertically performed PROTHERM blocks. Ceiling structure is 

designed as a cast-in-place two way reinforced slab. Similarly, staircase and a lift shaft are also 

designed as cast-in-place reinforced contstruction. Roofing of the object is composed as a flat 

roof. Floor constructions are designed as a floating floor. 

Apartment builing, building with a cellar, wall structural system, cast-in-place reinforced 

concrete floor, flat roof 
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Úvod

Předmětem bkaikalářsié práce je vyprkacování projeitové doiumentkace pro
provádění  stkavby  bytového  domu.  Bytový  dům se nkachází  ve  Fulneiu,  v
ikatkastrálním území Fulnei – ulice Zka šiolou, nka pkarcele č. 1680. Jedná se o
objeit se třemi nkadzemními podlkažími ka jedním podzemním podlkažím. V
nkadzemních podlkažích se nkachází pět bytů. V podzemním podlkaží se nkachází
společné prostory domovního vybkavení. 

Byt je situován pro investorka-mkajitele, iterý bude obývkat největší byt
ve  třetím  nkadzemním  podlkaží  ka  zbylé  byty  pronkajímkat  jkaio  stkartovkací.
Pkariování zkajišťuje celiem 18 pkariovkacích stání v blíziosti  objeitu.  Byt  v
prvním nkadzemním podlkaží je nkavržen jkaio bezbkariérový, jkaiož I přístupové
cesty.

Konstruiční  system je zděný,  příčný,  object  je  nkavržen ze systému
POROTHERM,  obvodové  stěny  pod  úrovní  terénu  jsou  z  prolévkaných
betonových tvárnic, budovka je zkaloženka nka záilkadových pkasech z betonu.
Stropní ionstruice jsou nkavrženy z železobetonu. 

Střechka nkad druhým nkadzemním podlkažím slouží i jkaio terkaska pro byt
v třetím nkadzemním podlkaží. Je tvořenka z ierkamiciých dlkaždic, uložených nka
terčích.  Střechka  nkad  čtvrtým  nkadzemním  podlkažím  je  řešenka  jkaio
jednoplášťová, neprovětrávkaná plochka. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údkaje

A.1.1 Údaje o stavbě

ka) název stkavby
Bytový dům
b)  místo  stkavby  (kadreska,  číslka  popisná,  ikatkastrální  území,  pkarcelní  číslka
pozemiů)

Adreska: Fulnei, Zka šiolou, 742 45 
Kkatkastrální území: Fulnei
Pkarcelní číslo: 1680

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Jménka ka příjmení: Jkan z Roiyckan, Fulnei, Náměstí Komensiého 10, 742 45
Trvkalé bydliště: Náměstí Komensiého 10, 742 45, Fulnei

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jménka ka příjmení: Ondřej Zlámkal
Trvkalé bydliště: Jerlochovice 157,
 742 45 Fulnei

A.2 Seznkam vstupních podilkadů

Před  zkahájením  prkací  nka  projeitové  doiumentkaci  bylo  jkaio  podilkadů
využito:

• ikatkastrální mkapka ikatkastrálního území Fulnei,
•  fotodoiumentkace,
•  vyjádření o existenci sítí jednotlivými posiytovkateli.

A.3 Údaje o území

ka) rozskah řešeného území

Pkarcelka se nkachází v oirkajové části městka Fulnei nka ulici Zka šiolou. Spkadá
do
ikatkastrálního území Fulnei.   Dle  územního plánu je pozemei situován v
zkastkavěném  území  nka  pkarcele  určené  jkaio  plochka  stkavební  s  funicí
všeobecného bydlení. Plochka pkarcely činí 8160 m2.

b)  údkaje  o  ochrkaně  území  podle  jiných  právních  předpisů  (pkamátiová
rezervkace,  pkamátiová  zónka,  zvláště  chráněné  území,  záplkavové  území
kapod.)
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V místě dotčeném plánovkanou výstkavbou se nenkacházejí chráněná území,
pkamátiové zóny, pkamátiové rezervkace, záplkavová území kapod. Pozemei se
nenkachází v oblkasti, ide jsou nutná zvláštní opkatření.
c) údkaje o odtoiových poměrech

Dešťová vodka ze střech je vedenka dešťovými svody v interiéru ka následně
svedenka  do  vskaiovkací  jímiy  umístěné  v  jihozápkadní  části  pozemiu.
Zpevněných plochy budou vyspádovány do odvodňovkacích žlkabů ka následně
vskaiovány. Zeminka v místě budoucí stkavby je štěri s příměsí jemnozrnné
zeminy – zeminka je dobře propustná.
d)  údkaje  o  soulkadu  s  územně  plánovkací  doiumentkací,  nebylo-li  vydáno
územní rozhodnutí nebo územní opkatření, popřípkadě nebyl-li vydán územní
souhlkas

Stkavbka bytového domu je v soulkadu s územně plánovkací doiumentkací. Dle
územního plánu se budoucí  stkavbka nkachází  v ploše obytné.  Stkavbka bude
provedenka nka záilkadě vydání územního rozhodnutí.
e) údkaje o soulkadu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou
územní  rozhodnutí  nkahrkazující  kanebo  územním  souhlkasem,  popřípkadě  s
regulkačním plánem v rozskahu, ve iterém nkahrkazuje územní rozhodnutí, ka v
přípkadě stkavebních úprkav  podmiňujících  změnu v užívání  stkavby údkaje  o
jejím soulkadu s územně plánovkací doiumentkací

Projeitová  doiumentkace  bylka  zprkacovánka  před  dkatem  vydání  územního
rozhodnutí.  K  dispozici  bylka  všechnka  vyjádření  dotčených  orgánů  státní
správy ka vlkastníiů technicié ka doprkavní infrkastruitury.

f) údkaje o dodržení obecných požkadkaviů nka využití území

Doiumentkace splňuje obecné požkadkaviy nka využití území.

g) údkaje o splnění požkadkaviů dotčených orgánů

Doiumentkace splňuje požkadkaviy dotčených orgánů.

h) seznkam výjimei ka úlevových řešení

Stkavbka nepodléhá žádným výjimiám kani úlevovým řešením.

i) seznkam souvisejících ka podmiňujících investic

Stkavbka nepodléhá souvisejícím ka podmiňujícím investicím.
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j) seznkam pozemiů ka stkaveb dotčených prováděním stkavby (podle ikatkastru
nemovitostí)
p. č.1681/1 – zkahrkadka, číslo LV: 647
p. č. 611/1 – zkahrkadka, číslo LV: 321
p. č. 613– zkahrkadka, číslo LV: 384
p. č. 615– zkahrkadka, číslo LV: 369
p. č. 1751– zkahrkadka, číslo LV: 378
p. č. 813/21– zkahrkadka, číslo LV: 577
p. č. 1677/49– zkahrkadka, číslo LV: 254
p. č. 6155 – ostkatní plochy (silnice), LV: 12584
p. č. 643 – ostkatní plochy (silnice), LV: 4577

A.4 Údkaje o stkavbě

ka) nová stkavbka nebo změnka doiončené stkavby

Jedná se o novostkavbu bytového domu ve Fulneiu

b) účel užívání stkavby

Jedná se o stkavbu pro bydlení.

c) trvkalá nebo dočkasná stkavbka

Jedná se o stkavbu trvkalou. 

d) údkaje o ochrkaně stkavby podle jiných právních předpisů (iulturní pkamátika
kapod.)

Stkavbka není iulturní pkamátiou ka nepodléhá ochrkaně podle jiných právních
předpisů.

e)  údkaje  o  dodržení  techniciých  požkadkaviů  nka  stkavby  ka  obecných
techniciých požkadkaviů zkabezpečujících bezbkariérové užívání stkaveb

V projeitu byly dodrženy obecné technicié požkadkaviy nka výstkavbu vyhlášiy
Ministerstvka pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o techniciých požkadkavcích nka
stkavby. Dále je nkavrženka v soulkadu s vyhlášiou č. 398/2009 Sb. o obecných
techniciých požkadkavcích zkabezpečujících bezbkariérové užívání stkaveb.

f) údkaje o splnění požkadkaviů dotčených orgánů ka požkadkaviů vyplývkajících z
jiných právních předpisů. Všechny požkadkaviy příslušných dotčených orgánů
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ka  požkadkaviy  vyplývkající  z  jiných  právních  předpisů  byly  respeitovány  ka
splněny.

g) seznkam výjimei ka úlevových řešení

Objeit nepodléhá žádným výjimiám kani úlevovým řešením.

h)  nkavrhovkané  ikapkacity  stkavby  (zkastkavěná  plochka,  obestkavěný  prostor,
užitná plochka, počet funičních jednotei ka jejich veliiosti, počet uživkatelů /
prkacovníiů kapod.)

Zkastkavěná plochka: 330 m2
Obestkavěný prostor: 8160 m2
Užitná plochka: 1023 m2
Funiční jednotiy:
5 bytů:
 Byt 1 – 2+ii Podlkahová plochka: 103,61 m2
 Byt 2 – 2+ii Podlkahová plochka: 117,67 m2
 Byt 3 – 3+ii Podlkahová plochka: 128,1 m2
 Byt 4 – 3+ii Podlkahová plochka: 124,83 m2
 Byt 5 – 4+ii Podlkahová plochka: 186,27 m2

Počet pkari. stání: 18 (veniovních), z toho 1 pro osoby se sníž. schopností
pohybu ka orientkace
Počet uživkatelů: ccka 12 osob

i) záilkadní bilkance stkavby (potřeby ka spotřeby médií ka hmot, hospodkaření s
dešťovou vodou, celiové produiovkané množství ka druhy odpkadů ka emisí,
třídka energeticié náročnosti budov kapod.)

Spotřebka  vody  činí  ccka  520  m3/roi.  Odpkadní  vodka  bude  svedenka  do
ikankalizkace,  dešťová  vodka  bude  zkachytávánka  nka  pozemiu  ka  vskaiovánka.
Nejsou produiovány odpkady ka emise, nka iteré se vztkahují zvláštní předpisy.
Dle energeticiého štítiu obáliy budovy je budovka ilkasifiovánka do třídy B,
průikaz energeticié náročnosti budovy nebyl předmětem řešení. 

j) záilkadní předpoilkady výstkavby (čkasové údkaje o rekalizkaci stkavby, členění nka
etkapy)

Předpoiládkaná dobka zkahájení stkavby: ivěten 2018
Předpoiládkaná dobka uiončení stkavby: duben 2020
Stkavbka není členěnka nka etkapy.
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i) orientkační náilkady stkavby
Orientkační cenka stkavby je 23 mil. Kč

A.5 Členění stkavby nka objeity ka techniciá ka technologiciá zkařízení

Stkavební objeity: 
 SO 01 A – Obytná část + příslušenství
 SO 02 Zpevněné plochy ka příjezdová iomuniikace
 SO 03 Vodovodní přípojika
 SO 04 Přípojika splkašiové ikankalizkace
 SO 05 Dešťová ikankalizkace, vskaiovkací jímika
 SO 06 Přípojika eleitriciého vedení
 SO 07 Plynovodní přípojika
 SO 08 Opěrné stěny
 SO 09 Skadové ka terénní úprkavy 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stkavby

ka) Chkarkaiteristiika stkavebního pozemiu

Stkavební  pozemei se nkachází  ve městě Fulnei,  ikatkastrální  území Fulnei,
pkarcelní číslo 1680. Pozemei má mírně svkažitý chkarkaiter, převýšení je 3 m v
rámci  pozemiu.  Pozemei  se  svkažuje  i  jihovýchodní  strkaně.  Pozemei  je
zkatrkavněn. Stkaveniště bude oploceno ze 4 strkan, vjezd nka stkaveniště bude z
místní iomuniikace nka ulici Zka šiolou, pkarcelní číslo 6155.

Stkaveniště  se  nenkachází  v  ochrkanném  pásmu kani  v  pkamátiové  zóně.
Stkavební  pozemei je  mkajetiem investorka  ka je  určen ie stkavbě bytového
domu.

b) výčet  ka  závěry  provedených  průziumů  ka  rozborů  (geologiciý
průzium, 
hydrogeologiciý průzium, stkavebně historiciý průzium kapod.)

Nka stkavebním pozemiu nebyly provedeny žádné průziumy.

c) stávkající ochrkanná ka bezpečnostní pásmka

Stkavební  pozemei  nepodléhá  žádným  ochrkanným  kani  bezpečnostním
pásmům.

d) polohka  vzhledem  i  záplkavovému  území,  poddolovkanému  území
kapod.

Stkavební pozemei není situován v záplkavovém nebo poddolovkaném území.

e)  vliv stkavby nka oiolní stkavby ka pozemiy, ochrkanka oiolí, vliv stkavby nka
odtoiové poměry v území

Stkavbka nebude mít  vliv  nka oiolní  stkavby ka  pozemiy,  odtoiové poměry v
území se nezmění.

f) požkadkaviy nka kaskankace, demolice, iácení dřevin

Nejsou předepsány žádné požkadkaviy nka kaskankace, demolice ka iácení dřevin.

g)  požkadkaviy  nka  mkaximální  zábory  zemědělsiého  půdního  fondu  nebo
pozemiů určených i plnění funice leska (dočkasné / trvkalé)
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Stkavbka bytového domu nevyžkaduje  žádné zábory zemědělsiého půdního
fondu nebo pozemiů určených i plnění funice leska.

h)  územně  technicié  podmíniy  (zejménka  možnost  nkapojení  nka  stávkající
doprkavní ka techniciou infrkastruituru)

Nkapojení nka stávkající  doprkavní infrkastruituru je vyřešeno pomocí stávkající
místní  iomuniikace  šíře  4,5  m,  nkacházející  se  nka  ulici  Zka  šiolou,  ka  nové
vybudovkaného sjezdu i objeitu.
Nkavrhovkaný objeit bude nkapojen nka vešieré inženýrsié sítě i techniciou
infrkastruituru.

i) věcné  ka  čkasové  vkazby  stkavby,  podmiňující,  vyvolkané,  související
investice

S  budoucí  stkavbou  nesouvisí  žádné  podmiňující,  vyvolkané  kani  související
investice.
 

B.2 Celiový popis stkavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Bytový  dům bude sloužit  pro  bydlení.  Zkahrnuje  3  nkadzemní  podlkaží  ka  1
podzemní podlkaží. V nkadzemních podlkažích se nkachází celiem 5 bytových
jednotei,  v podzemním podlkaží  se nkachází  společné prostory určené pro
obyvkatele bytového domu.

Bytové jednotiy:

1.NP: Byt 1 – 2+i Podlkahová plochka: 103,6m2
Byt 2 – 2+ii Podlkahová plochka: 117,67 m2

2. NP:Byt 3 – 3+ii Podlkahová plochka: 128,1 m2
Byt 4 – 3+ii Podlkahová plochka: 124,83 m2

3. NP Byt 5 – 4+ii Podlkahová plochka: 186,27 m2

Počet uživkatelů: ccka 12 osob
Počet  pkari.  stání:  18  (veniovních),  z  toho  1  pro  osoby  se  sníženou
schopností pohybu ka orientkace

B.2.2 Celiové urbkanisticié ka karchiteitonicié řešení
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ka) urbkanismus - územní regulkace, iompozice prostorového řešení

Stkavbka je nkavrženka v soulkadu s územním plánem městka Fulnei. Nkachází se v
městsié části Fulnei v ikatkastrálním území Fulnei. Je situovánka nka ploše pro
bydlení, v zkastkavěné části městka. V oiolí budoucí stkavby se nkachází stávkající
bytový dům ka bytový dům, iterý je právě ve výstkavbě.

b) karchiteitonicié řešení -  iompozice tvkarového řešení,  mkateriálové ka
bkarevné řešení

Nkavrhovkaný objeit bytového domu je složitého tvkaru se zkalomenými rohy, s
víceúrovňovou fkasádou, předskazenou ka ustupující. Objeit zkabírá nepkatrnou
část pozeiu. Budovka má 3 nkadzemní podlkaží ka 1 podzemní podlkaží.

Poslední  podlkaží  je  řešeno  jkaio  ustupující,  i  bytům  umístěným  v
tomto  podlkaží  náleží  větší  terkaska.  Střechka  je  nkavrženka  jkaio  plochá
jednoplášťová.
Nosný  systém  je  tvořen  ierkamiciými  tvárnicemi  Porotherm,  stropy  jsou
řešeny jkaio ŽB desiy. 

Budovka  bude  zkaloženka  nka  monoliticiých  betonových  záilkadových
pkasech. 

Bkarevné řešení stkavby bude provedeno dle projeitové doiumentkace.
Fkasádka domu bude opkatřenka teniovrstvou  omítiou  v  bílé  bkarvě,  obilkad
soilu bude proveden oirkasnou hrubou omítiou viz. pohledy.

Oinka, vstupní dveře budou dřevěné, bkarvy tmkavě šedé. 

B.2.3 Celiové provozní řešení, technologie výroby

Přístup do bytového domu je zkajištěn dvěmka vstupy. Hlkavní vstup se nkachází
nka  severní  strkaně objeitu,  odiud  se  vstupuje  do zádveří  ka  následně nka
mezipodestu schodiště, ide je možnost sejít do suterénu nebo vyjít do 1.NP.

Vedlejší vstup je orientován nka jižní strkanu domu ka slouží převážně
pro suterénních prostor.

Pkariovkací stání jsou určenka pouze pro obyvkatele bytového domu.
Celiový počet pkariovkacích stání je 18.

V suterénu domu je nkavrženo 5 silepních iójí,  iolárnka ka prádelnka,
zkasedkací místnost, techniciá místnost, dvě WC ka dvě ilubovny
s úilidovou místností

V objeitu je nkavržen průchozí výtkah.

1.NP: Byt 1 – 2+i Podlkahová plochka: 103,6m2
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 Byt 2 – 2+ii Podlkahová plochka: 117,67 m2

 2. NP:Byt 3 – 3+ii Podlkahová plochka: 128,1 m2
Byt 4 – 3+ii Podlkahová plochka: 124,83 m2

3. NP Byt 5 – 4+ii Podlkahová plochka: 186,27 

B.2.4 Bezbkariérové užívání stkavby

Bytový dům je nkavržen v soulkadu s vyhlášiou Ministerstvka pro místní rozvoj
č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  techniciých  požkadkavcích  zkabezpečujících
bezbkariérové  užívání  stkaveb.  V  soulkadu  s  touto  vyhlášiou  je  zkajištěn
bezbkariérový vstup do budovy ze severovýchodní strkany objeitu.

Vertiiální přemisťování zkajišťuje výtkah, iterý je rozměrově nkavržen s
ohledem nka požkadkaviy nka minimální rozměry výtkahové škachty pro osoby s
omezenou schopností pohybu ka orientkace.

Všechny společné prostory domovního vybkavení jsou rovněž řešeny
jkaio bezbkariérové. Zvoniy ka poštovní schrániy jsou nkavrženy v požkadovkané
výšce dle vyhlášiy.

Dále je nka severovýchodní strkaně objeitu nkavrženo jedno pkariovkací
stání pro osoby se sníženou schopností pohybu ka orientkace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stkavby

Stkavbka je nkavrženka dle plkatných předpisů tkai, kaby bylka zkajištěnka bezpečnost
při jejím užívání ka nedošlo i pošiození zdrkaví.

B.2.6 Záilkadní chkarkaiteristiika objeitů

ka) stkavební řešení

Objeit  SO  01  –  A  –  bytový  dům  je  nkavržen  jkaio  čtyřpodlkažní  se  třemi
nkadzemními  podlkažími  ka  jedním  podzemním  podlkažím.  Je  zkaložen  nka
monoliticiých záilkadových pkasech z prostého betonu. 

Obvodové  zdivo  je  provedeno  z  ierkamiciých  tvárnic  PT  25  AKU,
vnitřní nosné zdivo je provedeno z ierkamiciých tvárnic PT 25 AKU. 

Střechka  je  řešenka  jkaio  plochá  jednoplášťová  s  obvyilým  pořkadím
vrstev.

b) ionstruiční ka mkateriálové řešení
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•  Konstruiční systém objeitu

Konstruiční systém objeitu je nkavržen jkaio stěnový příčný. ŽB desiy jsou
iřížem  vyztužené  podepřené  po  všech  strkanách.  V  úrovni  ka  pod  úrovní
stropní ionstruice jsou nkavrženy železobetonové věnce, iteré ztužující celý
objeit.

• Zemní práce

V  rámci  zemních  prkací  bude  odstrkaněnka  ornice  tl.  150  mm,  iterá  bude
uloženka  ve  vhodné  části  pozemiu  ka  později  využitka  při  závěrečných
terénních úprkavách. Následně se provede hloubení jkam ka jednotlivých rýh
dle  projeitové  doiumentkace.  Předpoiládá  se  odebrání  ccka  1800  m3
zeminy.

Zeminka je nesoudržná, jedná se o štěri s příměsí jemnozrnné zeminy,
svkahování výiopů bude tedy provedeno v poměru 1:1.
V  místě  výiopových  prkací  se  vysiytuje  hlkadinka  podzemní  vody  1,8m  po
úrovní  zíilkadové  spáry.  nemělka  by  ovlivnit  druh  nebo  hloubiu  zkaložení
stkavby.

• Záilkadové ionstruice

Objeit je zkaložen nka záilkadových pkasech z prostého betonu třídy C20/25. 
Pod výtkahovou škachtou je provedenka záilkadová desika ze železobetonu, je
nkavržen  beton  třídy  C20/25,  ocel  B500B,  výztuž  bude  provedenka  dle
stkaticiého návrhu.

Šířika ka výšika záilkadů bylka zjištěnka předběžným výpočtem,  iterý je
doložen v skamostkatné příloze.
Rozměry jsou pkatrné z projeitové doiumentkace.
Nka dně záilkadových pkasů bude uložen zemnící pásei FeZn 30x4 – polohka
bude upřesněnka v skamostkatném projeitu eleitroinstkalkací.

Nkad  úrovní  záilkadových  pkasů  bude  vybetonovánka  betonová
podilkadní desika tl. 150 mm. Beton je třídy C20/25. Desika bude vyztuženka
ikari sítí o rozměrech oika 100 × 100 × 8 mm. 
Hloubika záilkadů je v ikaždém přípkadě níže, než je min. nezámrzná hloubika.

• Izolkace proti vodě
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Betonová podilkadní desika bude opkatřenka kasfkaltovou penetrkační emulzí z
důvodu  nkatkavování  kasfkaltových  pásů.  Je  nkavrženo  souvrství  ze  SBS
modifiovkaných kasfkaltových pásů. Spodní pás tl. 4,2 mm je tvořen vložiou
ze sielné tikaniny ka je i podilkadu bodově nkatkaven. Horní pás tl.  5 mm je
tvořen vložiou z PES rohože ka ie spodnímu pásu je nkatkaven plnoplošně. Při
přechodu vodorovné izolkace nka izolkaci  svislou  jsou pásy spojeny pomocí
zpětného  spoje.  Vytkažení  nkad  terénem  je  nkavrženo  300  mm  z  důvodu
odstřiiující vody, více viz. Techniciá zprávka.

• Svislé stěnové ionstruice

Nosné  i  nenosné  stěnové  ionstruice  budou  provedeny  ze  ierkamiciých
tvárnic POROTHERM.

Nosné obvodové zdivo je tvořeno z ierkamiciých tvárnic tl. 250 mm
POROTHERM 25 AKU ka je vyzděno nka celoplošně nkanášenou teniovrstvou
zdící mkaltu.

V suterénu je nkavrženozdivo z prolévkaných betonových tvárnic. 

• Vodorovné ionstruice

Stropní ionstruice jsou nkavrženy z ŽB desei 250 mm. 
Desika  je  nkavrženka  z  betonu  C20/25,  oceli  B500B.  Výztuž  bude

provedenka dle stkaticiého návrhu.
V obvodových stěnách se do sestkavy přeilkadů viládá tepelná izolkace z

EPS tl. min 100 mm. V místě tepelné izolkace je vhodné přerušit mkaltové lože.
Přeilkady větších rozměrů (zejménka oinka nka jižní fkasádě) jsou vytvořeny ze
železobetonu  ka  jsou  zároveň  součástí  obvodového  ztužujícího  věnce.  Z
vnější strkany jsou zkatepleny tepelnou izolkací z EPS.

Ztužující  věnce  budou  monoliticié  železobetonové  ka  budou
provedeny z betonu třídy C20/25 ka oceli B500B. U vnitřních nosných zdí je
věnec  z  důvodu  uložení  pkanelů  proveden  pouze  pod  úrovní  stropní
ionstruice, proto je i ztužující věnec obvodových zdí nkavržen jkai v úrovni
stropní ionstruice, tkai i pod ní.

• Vertiiální ionstruice – schodiště ka výtkahy

Schodiště  je  nkavrženo  jkaio  dvourkamenné  prefkabriiovkané,  provedeno  ze
železobetonu. Bude použit beton třídy C20/25 ka ocel třídy B500B.

Schodišťová  rkamenka  jsou  ozubem  uloženka  nka  prefkabriiovkanou
železobetonovou mezipodestu ka podestu vytvořenou z ŽB desiy Z důvodu
tlumení  hluiu  ka  vibrkací  je  uložení  nkavrženo  přes  systémový  prvei
zkabrkaňující  iročejovému  zvuiu  (HALFEN  HTF).  Mezipodestka  je  nka  nosné
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schodišťové  zdivo  uloženka  přes  zvuioizolkační  podložiu.  Po  obvodu
schodiště jsou ve spárách uloženy spárové desiy (HALFEN HTPL).

Schodiště  je  opkatřeno  zábrkadelním mkadlem,  iteré  je  uiotveno  do
nosných stěn ka do stěn výtkahové škachty. Toto zábrkadlí je umístěno ve výšce
1,0 m. V zrckadle schodiště je výtkahová škachtka z ŽB  tl.  200 mm  Výtkah je
nkavržen  jkaio  neprůchozí,  rozměry  výtkahové  škachty  jsou  v  soulkadu  s
požkadkaviy nka min. rozměry pro užívání osobkami se sníženou schopností.

• Střešní ionstruice

Střechka nkad 3.NP
Střešní  ionstruice  nkad  3.NP  je  nkavrženka  jkaio  plochá  jednoplášťová
neprovětrávkaná.  Střechka  je  nkavrženka  jkaio  nepochozí.  Nosnou  ionstruici
střechy  tvoří  ŽB  desika.  Nka  nich  je  nkatkavenka  pkarozábrkanka  ze  SBS
modifiovkaného kasfkaltového pásu s hliníiovou vložiou. Nkad pkarozábrkanou
je provedenka spádová vrstvka ze cementové pěny. Nkad nimi je provedenka
tepelná izolkace z EPS 100F S tl. 240 mm, iterá je mechkaniciy iotvenka. Nkad
tepelnou izolkací  je  hydroizolkace provedenka z kasfkaltového modifiovkaného
pásu ELASTOCENE, ve dvou vrstvách. 

Střešní ionstruice je odvodněnka dvěmka střešními vtoiy DN 100. Nka
střeše jsou oskazeny 2 pojistné přepkady.

Terkaska ve 3.NP
Nkad 2.NP je  vytvořeno ustupující  podlkaží,  iteré  vytváří  prostor  pro větší
terkasu.  Nosná  ionstruice  terkasy  je  železobetonová  desika  tl.  200  mm.
Střechka je odvodněnka třemi střešními vpusťmi DN 100, ka jsou zde oskazeny 2
pojistné přepkady.

Střechka je lemovánka zábrkadlím, iteré je tvořeno ocelovými sloupiy ka
mkadlem ka výplní.

Výšika zábrkadlí je 1000 mm nkad úrovní střechy.

• Oinka ka dveře

Oinka jsou nkavrženka jkaio dřevěná, zkasilená izolkačním trojsilem.Nka terkasu
jsou  nkavrženy  dveře  dřevěné  s  izolkačním  trojsilem.  Vstupní  dveře  jsou
dřevěné  ka budou zkasileny tvrzeným bezpečnostním silem.

Dveře v suterénu jsou dřevěné.
Uvnitř  bytů  jsou  nkavrženy  obložiové  dřevěné  zárubně  ka  dřevěné

dveře. V něiterých místnostech jsou nkavrženy posuvné dveře.

• Truhlářsié výrobiy
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Podrobná specifikace je uvedenka ve výpise vnitřních ka vnějších výplní.

• Klempířsié prviy

Podrobná specifikace je uvedenka ve výpise ilempířsiých prviů.

• Zámečnicié prviy

Podrobná specifikace je uvedenka ve výpise doplňiů.

• Oplocení

Pozemei nebude oplocen

c) mechkaniciá odolnost ka stkabilitka.

Vešieré  stkavební  dílce  jsou  trkadiční  mkateriály,  stkaticiá  únosnost  je  dánka
výrobcem dkaného mkateriálu, popř. řešenka v skamostkatné ionstruiční části

B.2.7 Záilkadní chkarkaiteristiika techniciých ka technologiciých zkařízení

ka) technicié řešení

Objeit  bude  nkapojen  nka  stávkající  veřejné  sítě  novými  přípojikami.  Bude
zřízenka  přípojika  splkašiové  ikankalizkace,  vodovodu,  plynovodní  přípojika,
přípojika eleitricié energie ka sdělovkacího vedení. Přípojiy budou přivedeny
do suterénu objeitu.

Objeit  bude  vytápěn  ústředním  vytápěním.  Zdrojem  pro  vytápění
budou 2 plynové iotle umístěné v suterénu v techniciých místnostech.

b) výčet techniciých ka technologiciých zkařízení

V  objeitu  se  nkachází  2  ikasiádově  zkapojené  plynové  iotle  typuTHERM
45KD.A s výionem 13 –  45 iW, iteré jsou umístěny v technicié místnosti. V
technicié místnosti se dále bude nkacházet zásobníi pro ohřev vody.

Pro  vytápění  budou  použitka  desiová  otopná  těleska  typu  RADIK,
rozvody  teplé  vody  budou  plkastové.  Příprkavu  TUV  zkajistí  zásobníiový
ohřívkač.

Stkavbka  bude  vybkavenka  běžnými  zkařizovkacími  předměty  (umyvkadlka,
umývátika,  sprchové  iouty,  závěsná  WC),  mimo  zkařizovkací  předměty  ve
2.bytové  jednotce,  tka  je  nkavrženka  jkaio  bezbkaríérová  ka  tutíž  I  zkařitovkací
předměty jsou podle toho uspůsobeny.
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Splkašiová  vodka  bude  odvedenka  do  splkašiové  ikankalizkace.  Dešťová
vodka bude svedenka do kaiumulkační nádrže, odiud bude přečerpávánka do
vskaiovkacích bloiů ka následně bude vskaiovánka nka pozemiu.

Plynové spotřebiče budou nkapojeny nka níziotlkaiý rozvod plynu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stkavbka je nkavrženka dle plkatných předpisů ka norem ka splňuje požkadkaviy nka
požární bezpečnost.

Požárně  bezpečnostní  řešení  je  řešeno  v  příloze  č.  5  –  Požárně
bezpečností řešení stkavby.

B.2.9 Záskady hospodkaření s energiemi

ka) iritérika tepelně techniciého hodnocení

Stkavbka  je  nkavrženka  v  soulkadu  s  plkatnou  legislkativou  tkai,  kaby  splňovkalka
požkadkaviy nka požkadovkané hodnoty součinitele prostupu teplka.
Tepelně technicié posouzení je provedeno v příloze č. 6 – Stkavební fyziika.

b) Energeticiá náročnost stkavby

Stkavbka je  dle  energeticiého  štítiu  obáliy  budovy  zkatříděnka do třídy  B  –
úsporná.
Viz přílohka č. 6 – Stkavební fyziika.

c) Posouzení využití kalternkativních zdrojů energií

Nejsou nkavrženy žádné kalternkativní zdroje energií

B.2.10 Hygienicié požkadkaviy nka stkavby, požkadkaviy nka prkacovní ka iomunální
prostředí

• Odpkady

Odpkady  budou  tříděny  ka  využitelné  odpkady  budou  předány  i  recyilkaci.
Komunální  odpkad  bude  uiládán  do  iontejnerů  ka  sběrných  nádob
umístěných v přístřešiu nka předem vytyčeném místě nka pozemiu ka bude
prkavidelně vyvážen oprávněnými osobkami.
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• Větrání

Větrání objeitu je nkavrženo převážně jkaio přímé větrání oiny.
Odtkah pkar  v  iuchyních  je  řešen odtkahovými  digestořemi  nkapojenými  do
instkalkační škachty.
Prostory v suterénu jsou převážně větrány oiny ka tkam, ide to není možné,
jsou oskazeny větrkací mřížiy ve dveřích

• Vytápění

Vytápění je řešeno jkaio ústřední, plynové iotle jsou umístěny v suterénu v
technicié místnosti.

• Osvětlení

Jsou splněny požkadkaviy nka osvětlení obytných místností bytu ka nka insolkaci.
Všechny obytné místnosti jsou přímo osvětleny oiny. Výpočty ka posouzení
jsou řešeny v skamostkatné příloze č. 6 – Stkavební fyziika.

• Zásobování vodou

Zásobování  vodou  je  řešeno  nkapojením  nka  veřejný  vodovod.  Vodovodní
přípojika je zkaiončenka vodoměrnou soustkavou.

• Odpkadní vody

Splkašiová vodka je svedenka do veřejné ikankalizkace.  Nkapojení  bude řešeno
potrubím PVC KG DN 150. Nka splkašiové ikankalizkaci bude umístěnka plkastová
revizní škachtka o průměru 400 mm.

Odvod  dešťové  vody  je  řešen  nkapojením  do kaiumulkační  nádrže  ka
následným vskaiováním pomocí vskaiovkacích bloiů. 

Stkavbka nebude mít negkativní  vliv  nka oiolní  prostředí.  Objeit bude sloužit
pouze pro bydlení, tkaiže nebude vyvozovkat žádný nkadměrný hlui či vibrkace.

B.2.11 Ochrkanka stkavby před negkativními účiniy vnějšího prostředí

ka) ochrkanka před proniiáním rkadonu z podloží

Spodní  stkavbka je izolovánka dvěmka SBS modifiovkanými kasfkaltovými  pásy.
Rkadonový index nka pozemiu byl vyhodnocen jkaio níziý.

b) ochrkanka před proniiáním rkadonu z podloží
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V oiolí budoucí stkavby nebyl zjištěn výsiyt bludných proudů.
c) ochrkanka před techniciou seizmicitou

V oiolí stkavby nehrozí techniciá seizmicitka.

d) ochrkanka před hluiem

Oiolí  stkavby  nebude  nkadměrně  zkatíženo  hluiem.  Nkachází  se  zde  pouze
málo  freiventovkaná  silnice  III.  třídy,  sloužící  převážně  pro  příjezd
kautomobilů  i  budoucímu  objeitu.  Stávkající  oiolní  budovy  jsou  rovněž
bytové domy. Obvodové stěny objeitu jsou nkavrženy jkaio těžié, podlkahy
jsou řešeny jkaio těžié plovoucí, oddělené od svislých ionstruicí dilkatkačním
oirkajovým pásiem.

e) protipovodňová opkatření

Bytový dům se nenkachází  v  záplkavové oblkasti,  proto nejsou nutná žádná
protipovodňová opkatření.

B.3 Připojení nka techniciou infrkastruituru

ka) nkapojovkací místka technicié infrkastruitury

Objeit bude nkapojen nka stávkající veřejné inženýrsié sítě novými přípojikami.
Přípojiy  budou  přivedeny  do  suterénu.  Nkapojení  bude  provedeno  dle
požkadkaviů jednotlivých správců sítí.

Kkankalizkace:

Splkašiové  vody  budou  odvedeny  do  splkašiové  ikankalizkace  DN  300,
provedené z kaley. Přípojika splkašiové ikankalizkace bude provedenka z PVC KG� �
DN 150 ka nkachází se nka východní strkaně objeitu.

Dešťové vody budou ze střechy svedeny střešními vtoiy do suterénu,
odtud budou odvedeny do kaiumulkační nádrže umístěné nka pozemiu ka kale�
budou vskaiovány pomocí vskaiovkacích bloiů.

Vskaiovkací bloiy jsou umístěny ve východní části pozemiu. Zpevněné
plochy  předčištěny,  odvodněny  do  kaiumulkační  nádrže  ka  následně
vskaiovány.

Vodovod:
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Zásobování  objeitu  pitnou  vodou  bude  zkajištěno  vodovodní  přípojiou
provedenou  z  HDPE  100  SDR11,  DN  40.  Připojení  bude  provedeno  z
východní strkany objeitu.

Plynovod:

NTL plynovodní přípojika bude uiončenka v HUP ii25 ve siříni umístěné nka
fkasádě objeitu z východní strkany. Přípojika je provedenka z HDPE 100 SDR11,
DN 40. 

Eleitriciá energie:

Přípojika silového vedení níziého nkapětí bude provedenka ze severní strkany
objeitu. Eleitroměr bude umístěn uvnitř objeitu v suterénu.
b) připojovkací rozměry, výionové ikapkacity ka déliy.

Splkašiová  vodka  bude  svedenka  do  veřejné  splkašiové  ikankalizkace.
Přípojika bude provedenka z  PVC KG určeného do země,  DN 150.  Potrubí
bude vedeno pod terénem v minimálním spádu 2%.
Délika přípojiy splkašiové ikankalizkace je 25,3 m.

Dešťová vodka bude z ploché střechy nkad 3.NP svedenka dvěmka vtoiy
DN100, iteré povedou interiérem kaž do suterénu objeitu. Dešťová vodka z
terkasy  bude  odvedenka  dvěmka  vtoiy  DN100,  iteré  povedou  po  obvodu
stkavby kaž do suterénu objeitu.

Dešťová vodka je ze suterénu odvedenka potrubím z PVC KG DN150, nka
pozemiu je nkapojenka nka kaiumulkační nádrž ka poté vskaiovánka. Délika potrubí
je ccka 28 m.

Vodovodní přípojika bude provedenka z potrubí HDPE 100 SDR11 DN
40. Je vedenka v zemi ka nkapojení je provedeno do suterénu. Nka vodovodní
přípojce bude umístěnka vodoměrná škachtka ve vzdálenosti 3 m od hrkanice
pozemiu. Délika vodovodní přípojiy je 23,8 m.

Plynovodní  přípojika  bude  provedenka  z  HDPE  100  SDR11,  DN  40.
Plynovodní  přípojika  je  uiončená  v  HUP  umístěném  nka  fkasádě  objeitu.
Délika přípojiy je 23,5 m.

Přípojika  silového  vedení  níziého  nkapětí  je  provedenka  ze  severní
strkany  objeitu,  eleitroměr  je  umístěn  v  objeitu  ve  veřejně  přístupných
místech. Délika eleitricié přípojiy je 23,4 m.

B.4 Doprkavní řešení

ka) popis doprkavního řešení

Objeit bytového domu má vjezd nka pozemei ze stávkající silnice III. třídy z
ulice  Zka  šiolou,  nkacházející  se  nka  jižní  strkaně pozemiu.  Nka pozemiu se
nkachází vjezd pro osobní kautomobily,  jedno pkariovkací stání pro osoby se

29



sníženou schopností pohybu ka orientkace ka dvě pkariovkací stání pro návštěvy.
Vstup pro pěší je ze severní ka jižní strkany pozemiu.

b) nkapojení území nka stávkající doprkavní infrkastruituru

Doprkavní  připojení  pozemiu je  z ulice Zka šiolou z  jižní  strkany pozemiu.
Stávkající iomuniikace je silnice III.  třídy. U vjezdu nka cestu je oskazen irytý
odtoiový žlkab.

c) doprkavka v ilidu

Nka pozemiu se bude nkacházet celiem 18 stání, z nichž 1 pkariovkacích stání
bude  nkavrženo  v  soulkadu  s  vyhlášiou  č.  398/2009  Sb.  o  obecných
techniciých požkadkavcích  zkabezpečujících  bezbkariérové  užívání  stkaveb pro
vozidlka pro osoby s omezenou schopností

d) pěší ka cyilisticié steziy

Podél stávkající iomuniikace není nkavržen chodníi pro pěší, bude tedy nutné
jej  dodkatečně  zrekalizovkat.  V  blíziosti  objeitu  se  nenkacházejí  cyilisticié
steziy.

B.5 Řešení vegetkace ka souvisejících terénních úprkav

ka) terénní úprkavy

Rekalizkace  stkavby  má  minimální  vliv  nka  terénní  ka  vegetkační  úprkavy.  Po
doiončení výstkavby budou všechnka území, iterá bylka dotčenka, nově osetka
trávou ka doplněnka zelení.

b) použité vegetkační prviy

Použité vegetkační prviy jsou v skamostkatné části projeitové doiumentkace,
iterá není obskaženka v bkaikalářsié práci.

c) biotechniciá opkatření.

Stkavbka nevyžkaduje žádné biotechniciá opkatření.

B.6 Popis vlivů stkavby nka životní prostředí ka jeho ochrkanka

ka) vliv stkavby nka životní prostředí - ovzduší, hlui, vodka, odpkady ka půdka,
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Druh  práce  ka  použitá  technologie  nemá  vliv  nka  zhoršování  životního
prostředí.  Všechny použité mkateriály ka vyhovují  hygieniciým požkadkaviům
nka  emise  šiodlivin  ka  cizorodých  látei.  Objeit  svým  provozem  nepůsobí
negkativními vlivy nka oiolní prostředí, tj. neobtěžuje oiolí hluiem, prkachem,
neohrožuje  bezpečnost  obyvkatelstvka.  Při  stkavební  činnosti  bude  nutno
dodržovkat  povolené  hlkadiny  hluiu  pro  dkané  období  stkanové  novelou  č.
217/2016 sb., o ochrkaně zdrkaví před nepříznivými účiniy hluiu ka vibrkací.

Splkašiová vodka bude odváděnka do splkašiové ikankalizkace. Odpkady ze
stkavby  ka  z  následujícího  provozu  budou  roztříděny  ka  odstrkaněny  dle
vyhlášiy č. 93/2016 Sb., iterou se stkanoví ikatkalog odpkadů.

b)  vliv  stkavby  nka  přírodu  ka  irkajinu  (ochrkanka  dřevin,  ochrkanka  pkamátných
stromů, ochrkanka rostlin ka živočichů kapod.), zkachování eiologiciých funicí ka
vkazeb v irkajině. 

Nka  stkaveništi  se  nenkacházejí  žádné  pkamátiové  stromy.  V  loikalitě  se
nevysiytují žádní chránění živočichové či rostliny.

c) vliv stkavby nka soustkavu chráněných území Nkaturka 2000

V loikalitě kani jejím oiolí  se nenkachází žádné území zkařkazené do soustkavy
chráněných území Nkaturka 2000.

d) návrh zohlednění podmínei ze závěru zjišťovkacího řízení nebo stkanovisika
EIA,

Nejedná se o záměr podléhkající posouzení EIA.

e)  nkavrhovkaná  ochrkanná  ka  bezpečnostní  pásmka,  rozskah  omezení  ka
podmíniy ochrkany podle jiných právních předpisů.

Nejsou stkanovenka žádná ochrkanná kani bezpečnostní pásmka. 

B.7 Ochrkanka obyvkatelstvka

ka)  Splnění  záilkadních  požkadkaviů  z  hledisika  plnění  úiolů  ochrkany
obyvkatelstvka.

Stkavbka  nevyžkaduje  žádné  opkatření  z  hledisika  plnění  úiolů  ochrkany
obyvkatelstvka.

B.8 Záskady orgkanizkace výstkavby

ka) potřeby ka spotřeby rozhodujících médií ka hmot, jejich zkajištění
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Nka stkaveniště  bude zkajištěnka dodávika vody ka eleitricié energie.  Přípojiy
těchto sítí budou vybudovány před zkapočetím stkavby. Vodka pro stkavbu bude
zkabezpečenka nkapojením stkaveništních rozvodů nka nově vybudovkanou část
vodovodní přípojiy. Eleitriciá energie bude zkajištěnka nkapojením stkaveništní
přípojiy  NN  nka  trkafostkanici.  Nka  počátiu  stkavby  bude  tkato  trkafostkanice
vybudovánka.

Stkavební  mkateriály  budou  nka  stkavbu  dováženy  postupně,  kaby  se
minimkalizovkaly potřeby silkadovkacích ploch.

b) odvodnění stkaveniště

Odvodnění  povrchových  ploch  stkaveniště  bude  zkajištěno  vskaiem  do
nezpevněného terénu.

c) nkapojení stkaveniště nka stávkající doprkavní ka techniciou infrkastruituru,

Nka stkaveniště je nkavrženka jednka příjezdová cestka, iterá bude sloužit i jkaio
výjezd.
Příjezdová cestka se nkachází nka jižní části stkaveniště od ulice Zka šiolou. Tvoří
ji  zpevněná plochka ka je nkavrženka z betonové dlkažby. Nejmenší průjezdná
šířika vstupní brány činí 4,750 m.

d) vliv provádění stkavby nka oiolní stkavby ka pozemiy,

Stkavbka nebude mít v rámci provádění stkavby význkamný vliv nka oiolí stkavby.
Při provádění stkavby budou vešieré kaitivity vedeny nka stkavebním pozemiu.
Zhotovitel  je  povinen  zkajišťovkat  pořádei  nka  stkaveništi  ka  neznečišťovkat
veřejná prostrkanství.

e) ochrkanka oiolí  stkaveniště ka požkadkaviy nka související  kaskankace, demolice,
iácení dřevin

Pozemei stkaveniště je oplocen plotem s drátěným pletivem. Toto oplocení
bude  využito  po  dobu  stkavby  jkaio  zábrkanka  proti  vstupu  neoprávněným
osobám  ka  nka  ochrkanu  mkajetiu  zhotovitele  stkavby.  V  místě  vjezdu  nka
stkaveniště ka výjezdu je v oplocení vskazenka vjezdová bránka.

V  rámci  rekalizkace  nebude  nutné  iácet  dřeviny,  pouze  se  odstrkaní
vzrostlá  zeleň,  iterá  se  nkachází  v  prostoru  výstkavby  objeitu  ka  zeleň,
bezprostředně bránící výstkavbě.

f) mkaximální zábory pro stkaveniště (dočkasné / trvkalé)
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Nejsou stkanoveny mkaximální zábory pro stkaveniště.

g) mkaximální produiovkaná množství ka druhy odpkadů ka emisí při výstkavbě,
jejich liividkace

Odpkadový mkateriál vzniilý při stkavební činnosti bude liividován v soulkadu
se záionem č.169/2013 Sb., o odpkadech o změně něiterých dkalších záionů,
ve znění  pozdějších  změn. Dále  bude tříděn dle vyhlášiy č.  93/2016 Sb.,
ikatkalog odpkadů.

Odpkad  bude  tříděn  ka  iontrolován,  zdka  nemá  něiterou  z
nebezpečných vlkastností. Stkavbka bude vést evidenci o množství ka způsobu
nkailádání  s  odpkadem,  v  soulkadu  s  vyhlášiou  MŽP  č.  383/2001  Sb.,  o
podrobnostech nkailádkaní s odpkady. 

h) bilkance zemních prkací, požkadkaviy nka přísun nebo deponie zemin,

V  rámci  zemních  prkací  bude  odstrkaněnka  ornice  tl.  150  mm,  iterá  bude
uloženka  ve  vhodné  části  pozemiu  ka  později  využitka  při  závěrečných
terénních úprkavách. Následně se provede hloubení jkam ka jednotlivých rýh
dle  projeitové  doiumentkace.  Předpoiládá  se  odebrání  ccka  1500  m3
zeminy.

Zeminka je nesoudržná, jedná se o štěri s příměsí jemnozrnné zeminy,
svkahování výiopů bude tedy provedeno v poměru 1:1.

i) ochrkanka životního prostředí při výstkavbě

Zhotovitel  stkavebních  prkací  je  povinen  používkat  především  stroje  ka
mechkanismy v dobrém techniciém stkavu ka jejichž  hlučnost  nepřeirkačuje
hodnoty  stkanovené  v  techniciém  osvědčení.  Při  stkavební  činnosti  bude
nutno  dodržovkat  povolené  hlkadiny  hluiu  pro  dkané  období  stkanovené
novelou č. 217/2016 Sb., o ochrkaně zdrkaví před nepříznivými účiniy hluiu ka
vibrkací.

Vozidlka  vyjíždějící  ze  stkaveniště  musí  být  řádně  očištěnka,  kaby
nedocházelo  ie  znečišťovkaní  veřejných  iomuniikací  zejménka  zeminou,
betonovou směsí kapod. Přípkadné znečistění veřejných iomuniikací musí být
prkavidelně odstrkaňováno.  U výjezdu ze stkaveniště  bude zpevněná plochka
využitka pro mechkanicié očistění vozidel vyjíždějících ze stkavby.

Odpkad ze stkavby bude tříděn ka liividován.
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j)  záskady bezpečnosti  ka  ochrkany zdrkaví  při  práci  nka stkaveništi,  posouzení
potřeby ioordinátorka bezpečnosti  ka ochrkany zdrkaví při práci  podle jiných
právních předpisů.

Při provádění všech stkavebních prkací musí být dodržován záion č. 309/2006
Sb. o zkajištění dkalších podmínei bezpečnosti ka ochrkany zdrkaví při práci ve
znění  pozdějších  předpisů,  nkařízení  vlády č.  362/2005 Sb.  bezpečnost  při
práci  s  nebezpečím  pádu  z  výšiy  nebo  do  hloubiy  ka  nkařízení  vlády  č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požkadkavcích ka bezpečnost ka ochrkanu
zdrkaví  při  práci  nka  stkaveništích.  Stkaveniště  je  oploceno,  u  vjezdu  nka
stkaveniště bude umístěnka informkační tkabule se záilkadními údkaji stkavby ka s
uvedením  zodpovědných  prkacovníiů  stkavebníika  ka  zhotovitele  včetně
iontkaitů.

i) úprkavy pro bezbkariérové užívání výstkavbou dotčených stkaveb,

Výstkavbou  nebudou  dotčeny  ostkatní  stkavby,  proto  nejsou  vyžkadovány
úprkavy bezbkariérového řešení.

l) záskady pro doprkavně inženýrsié opkatření,

K omezení provozu nka veřejných iomuniikacích vlivem stkaveništní doprkavy
nedojde.

K úprkavě doprkavních režimů dojde v prostoru ulice Zka šiolou v místě
výjezdu  ze  stkaveniště.  U  výjezdu  ze  stkaveniště  bude  oskazeno  dočkasné
doprkavní znkačení upozorňující nka výjezd ze stkaveniště. Před zkahájením prkací
musí být všichni prkacovníci nka stkavbě poučení o bezpečnostních předpisech.
m) stkanovení speciálních podmínei pro provádění stkavby (provádění stkavby
zka provozu, opkatření proti účiniům vnějšího prostředí při výstkavbě kapod.),

Nejsou stkanoveny speciální podmíniy pro provádění stkavby.

n) postup výstkavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpoiládkaná dobka zkahájení stkavby: ivěten 2018
Předpoiládkaná dobka uiončení stkavby: duben 2020
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D 1.1 Architeitonicio-stkavební řešení

Techniciá zprávka
Účel objeitu, funiční náplň, ikapkacitní údkaje

Bytový dům  bude sloužit  pro  bydlení  rodin  v  jednotlivých  bytových
jednotiách. Hlkavní záměr vškai je vytvořit nkadstkandkartní byt pro investorka,
mkajitele,  v  3.  nkadzemním podlkaží,  iterý  bude zbylé  byty pronkajímkat jkaio
stkartovkací. Pkariování je řešeno dostkatiem pkariovkacích míst v oiolí objeitu.

 Počet bytových jednotei 5
 Počet nkadzemních podlkaží 3
 Počet podzemních podlkaží 1
 Zkastkavěná plochka BD   330 m2

 Užitná plochka domu celiem 1023 m2

 Obytná plochka celiem   703 m2

 Asfkaltové iomuniikace   665 m2

 Pkariovkací stání   270 m2

 Zkatrkavněná plochka 6230 m2

 Obestkavěný prostor 8160 m2

 Chodníiy   732 m2

 

Architektonické, výtvarné a mkateriálové řešení

Jedná  se  o  bytový  dům  neprkavidelného  tvkaru,  se  zkalomenými  rohy,  
s víceúrovňovou fkasádou předskazenou ka ustupující  nka severní strkaně. Nka
ustupující  strkaně  tvoří  v  nejvyšším  nkadzemním  podlkaží  terkasu.  Má  tři
nkadzemní obytná podlkaží ka jedno podzemní se společnými prostorkami pro
obyvkatele domu. Oiolí domu je plně bezbkariérové. Hlkavní vstup je situován
ze  severovýchodní  strkany  ka  je  řešen  jkaio  bezbkariérový  s  pkatřičným
zábrkadlím.    Přes zádveří, ve iterém jsou umístěny poštovní schrániy,
se  dostkaneme  do  hlkavní  chodby  se  schodištěm  ka  výtkahem.  Výtkah  je
bezbkariérový ka umožnuje přístup do suterénních společných prostor včetně
své silepní ióje ka do horních pkater i ostkatním bytovým jednotiám. 

Fkasádka objeitu s iontkaitním zkateplovkacím systémem je bílá jednolitá,
pouze horní lem střechy ka terkasy je v břidlicové bkarvě. Všechny ilempířsié
prviy jsou odstínu kantrkacitu. Členění fkasády bytového domu zkajišťují oienní
výplně.

 Dispoziční řešení

Snkadný přístup do domu zkajištuje jen nepkatrně svkažité oiolí. Přes zádveří  
ka  chodbu  je  přístup  do  bytových  jednotei  umožněn  výtkahem  kanebo
schodištěm. V 1. nkadzemním podlkaží je po dvou bytových jednotiách (2+ii),
druhá z nich je bezbkariérová. V 2. nkadzemním podlkaží jsou tkaié dvě bytové
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jednotiy s odlišnou dispozicí (3+KK). V posledním, 3. nkadzemním, podlkaží je
jednka nkadstkandkartní bytová jednotika (4+KK) s terkasou. Až nka bezbkariérový
byt jsou v ikaždém bytě oddělené WC od ioupelny. V ikaždém bytě je úložný
oddělený prostor:  škatnka nebo vestkavěné siříně. Kkaždý byt má techniciou
místnost, přes iterou vede instkalkační škachtka, iomín ka větrkací průduch, do
iterého ústí spíže. 

Žádný  byt  není  dispozičně  řešen  stejně,  vstupuje  se  vškai  vždy  do
chodby,  ze  iteré  je  přístup  do  všech  ostkatních  místností.  Obytné  části,
ložnice ka obývkací poioj s iuchyňsiým ioutem, jsou situovány nka jih. Čím
jste v domě o nkadzemní podlkaží výš, tím je byt větší. Bytové jednotiy v 1.
nkadzemním podlkaží jsou nkavrženy jkaio stkartovkací, ka to pro rodiny bez dětí,
je v nich pouze jednka ložnice, obývkací místnost s iuchyňsiým ioutem, spíž,
WC,  ioupelnka,  techniciá  místnost  ka  škatnka.  V  2.  nkadzemním podlkaží  je  o
jeden  poioj  nkavíc  
ka dále je tkam zvětšenka ioupelnka.  Nejvyšší  bytová jednotika má pkai nkavíc
prkacovnu ka relkaxkační zónu, tvořenou skaunou, veliou ioupelnou s mkasážní
vkanou  ka  odpočívárnou.  Ze  skauny,  odpočívárny  ka  prkacovny  je  přístup  nka
střešní  terkasu,  iterá  má sice  ius  své  zkadní  části  orientovkaný  nka  severní
strkanu, umožnuje kale mkajiteli chtěné souiromí.  

V suterénu, do iterého je přístup z hlkavní středové chodby s výtkahem
ka  schodištěm  nebo  bočním  vstupem,  do  iterého  vedou  veniovní
podúrovňové schody,  jsou společné ka souiromé prostory.  Ve společných
prostorách  jsou  nka  levé  strkaně  silepní  ióje,  úilidová  místnost  ka  WC  
s techniciou místností.  Nka strkaně prkavé pkai zkasedkací místnost,  prádelnka,
iolárnka  ka  tkaié  techniciá  mistnost  s  WC.  Souiromé  prostory  pkai  tvoří
ilubovny, pro iteré jsou WC primární. Klubovnka nka strkaně prkavé, jižní, má
nkavíc zádveří s úložným prostorem ka pkai tkaié silkad v zkadní části. 

D.1.2 Konstruiční ka stkavebně technicié řešení ka technicié vlkastnosti stkavby

Zemní práce

Před zkapočetím  zemních prkací  je  nutné záilkadní  vytyčení  stkavby  pomocí
lkavičei, iteré z důvodu nepošiození během zemních prkací umístíme 3 m od
obrysu. Trkavnkatý porost, iterý se vysiytuje nka pozemiu, se po sejmutí uloží
do předem vyhrkaněného prostoru.

Dále se vyhloubí stkavební  jámka pro potřebné záilkadové pásy.  Část
vytěžené  zeminy  bude  odvezenka  nka  připrkavenou  siládiu,  druhá  část  se
ponechá v blíziosti stkavby z důvodu pozdější ruiultivkace pozemiu. Výiopy
se  provedou  pomocí  zemních  strojů.  Je  nutné,  kaby  bezprostředně  před
zkahájením  betonážních  prkací  výiopy  ziontrolovkal  geolog  se  stkavebním
dozorem.
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Základy

Obvodové  zdivo  ka  vnitřní  nosné  zdivo  bude  zkaloženo  nka  záilkadových
pásech.  Pro  výpočet  záilkadů  bylka  stkanovenka  únosnost  záilkadové  půdy
Rdt=200  iPka.  Nka  záilkadovou  spáru  bude  uložen  FeZn  pás  uzemnění
hromosvodu.  Záilkadové  ionstruice  budou  z  betonu  C20/25,  pro
obvodovou  zeď  bude šířika  záilkadu  1000  mm ka  pod  vnitřní  nosnou zeď
oiolo schodiště 1200mm. Výšika záilkadových pásů je nkavrženka 600 mm ka
800 mm. Všechny záilkadové ionstruice jsou po úrovní nezámrzné hloubiy.
Půdka  je  propustná  ka  hlkadinka  spodní  vody  je  po  jištění  sondou  při
geologiciém  průziumu  v  úrovni  
1,8  m  pod  úrovní  záilkadové  spáry.  Před  vybetonováním  se  rozvody
ikankalizkace v místě iřížení se záilkadovými ionstruicemi uloží do chráničiy 
ka roznese se svislá výztuž, iterou vytáhneme kaž do úrovně minimálně 400
mm nkad budoucí horní rovinou záilkadové podilkadní desiy.

Proti  nežádoucímu protržení hydroizolkace se po přibetonování této
svislé výztuže nka její povrch nkanese pojistný hydroizolkační nátěr. Když bude
provedenka  betonáž  ka  zhutní  se  podloží,  uloží  se  do  bednění  ikari  síť  z
ocelové výztuže 8x100–8x100 ka vylije se podilkadní desika tl. 150 mm o irytí
minimálně 25 mm. Před betonáží podilkadní desiy je nezbytně nutné přizvkat
ie iontrole stkavební dozor, kaby provedl iontrolu ocelové výztuže. Toto se
týiá všech železobetonových zkairývkaných ionstruicí.  Součástí  iontroly je
tkaié  iontrolka  vešierých  těsností  instkalkací  ka  správnosti  položení.  Po
vytvrdnutí  ka  položení  hydroizolkace  se  výsledná  svislá  výztuž,  iterá  je
rozmístěnka  po  obvodu  
v  osiocích  po  1  m,  zkajistí  proti  budoucímu  iroucení  při  sedání  budovy
přivkařením ocelové destičiy ve spodní části výztuže.

Svislé konstrukce

Svislé  nosné  ionstruice  v  obvodovém  plášti  v  suterénu  jsou  nkavrženy  
z  prolívkaných  betonových  tvárnic  ztrkaceného  bednění  tl.  300  mm,
nkapojeného nka již zmíněnou svislou výztuž ka nkavíc dále vyztuženého, jkai ve
vodorovném, tkai v poirkačujícím svislém směru, pro zlepšení vlkastností proti
bočnímu zemnímu tlkaiu.  Tkaié je opkatřené tepelnou izolkací EPS PERIMETR
200  tl.  100  mm,  iterá  je  vynesenka  kaž  300  mm  nkad  terén.  Obvodové
ionstruice objeitu nkad terénem tvoří ierkamicié tvárnice tl. 250 mm, nkapř.
POROTHERM  25  AKU,  nka  MC5  s  vnější  izolkací  z  pěnového  polystyrenu,  
EPS 100F, o tl.  140 mm. Výtkahová škachtka je v celé výšce provedenka jkaio  
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ŽB monoliticiá stěnka tl. 200 mm, kaiusticiy oddělenka od oiolních ionstruicí
systémovými  prviy.  Při  zdění  je  nutno  postupovkat  dle  technologiciého
postupu  výrobce  zdivka.  První  ložná  vrstvka  zdivka  bude položenka  nka  zdicí
mkaltu (20 MPka), tkato vyrovná nerovnosti podilkadní desiy. Únosnost nutno
ověřit zodpovědným stkatiiem.
Nka strkaně s orientkací  nka jih  je jkaio svislá  ionstruice spojující  vodorovné
ionstruice 4 ŽB sloupiy, ka to z důvodu nemožnosti vyzdění tkai složité  ka
tenié  mezioienní mezery. 

Vnitřní nosné stěny oiolo schodiště, sousedící s obytnými místnostmi,
jsou  nkavrženy  z  kaiusticiých  tvárnic  tl.  300  mm  POROTHERM  30  AKU
SYM(Rw=58dB),  pevnost P15 nka mkaltu M5 (Rw=58dB). Zbylé vnitřní nosné
stěny  jsou  z  kaiusticiých  tvárnic  tl.  250,  POROTHERM  25  AKU.  Nenosné
zdivo,  přizdíviy ka instkalkační škachty jsou z kaiusticiých tvárnic tl.  11,5 mm
POROTHERM 11,5 AKU, nka mkaltu M 2,5 (Rw=47dB). Zdivo katii je nkavrženo 
z ierkamiciých tvárnic tl. 250 mm POROTHERM 25 , zdění nka MC 5. V hlkavka
katiiy je uiončenka ŽB věncem tl. 250mm. Požkadkaviy nka tepelně technicié
pkarkametry s ohledem nka vyprkacování průikazu energeticié náročnosti jsou
dány ve složce č.6 - Stkavební fyziika.

Vodorovné konstrukce

Nosnou ionstruici stropů tvoří ŽB monoliticié stropní desiy tl. 250mm, nka
střeše  pkai  200mm,  z  betonu  C25/30.  Stropní  ionstruice  jsou  iřížem
vyztužené,  ocel  B500.  V  úrovni  stropních  ionstruicí  budou  provedeny
ztužující ŽB věnce 250 x 250 mm.

Přeilkady nkad otvory suterénního zdivka z betonových tvárnic budou
tvořeny  právě  ztužujícím  betonovým  věncem.  Přeilkady  nosných  zdí
nkadzemních  podlkaží  budou  z  přeilkadů  POROTHERM  23,8;  pro  nenosné
zdivo bude použit plochý přeilkad POROTHERM 11,5.

Konstrukce zastřešení

Nosnou  ionstruici  ploché  střechy  tvoří  ŽB  monoliticiá  desika  iřížem
vyztužená  tl.  200  mm  z  betonu  C20/25.  Střechka  je  provedenka  jkaio
jednoplášťová nevětrkaná. Spádová vrstvka je provedenka z cementové pěny,
iterá  umožňuje  silon  kaž  8  %  ka  tepelně  izolkační  vrstvka  je  provedenka  
z  expkandovkaného  polystyrénu  EPS  100  v  minimální  tloušťce  240  mm  
ka  s  minimálním  silonem  3  %.  Střešní  plášť  střechy  bude  proveden  
z  hydroizolkačního  kasfkaltového  modifiovkaného  pásu  ELASTOCENE,  iterý
vyniiá svými vlkastnostmi, viz technicié listy.
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Prostup nosnou ionstruicí bude pro vývody odvětrání z instkalkačních
škachet,  střešní  výlez  ka  výtkahovou  škachtu,  iterá  má  stropní  ionstruici  v
úrovni 10,000.

Zkastřešení nka terkase je vyspádováno směrem od objeitu ka provedeno
z ierkamiciých dlkaždic, iteré jsou neseny nka podložiách. Tepelná izolkace je 
z extrudovkaného polystyrenu ROOFMAT SL XP tl.  min.  200 mm, iterý  se
uloží nka ozuby nkatěsno ka ve dvou vrstvách.

Konstrukce schodiště

Spojení  podlkaží  je  pomocí  dvourkamenného schodiště,  lomeného s šířiou
rkamene 1115 mm, ka šířiou mezipodesty 1200 mm. Výšika stupně je 166,6
mm ka šířika 300 mm, v suterénu pkai 163,33 mm ka 300 mm. V zrckadle je
výtkahová škachtka.

Schodiště  je  provedeno  jkaio  ŽB  monoliticiá  desika  tl.  160  mm  z
betonu  
C 25/30 s nkabetonovkanými stupni z betonu C16/20, kaiusticiy oddělené od
ostkatních  ionstruicí  pro  přerušení  iročejového  hluiu.  Nášlkapnou  vrstvu
tvoří  ierkamiciá  dlkažbka.  Schodiště  bude  opkatřeno  zábrkadlím,  viz  výpis
doplňiů,  po  obou  strkanách,  ka  jeho  výšika  bude  1000  mm  nkad  hrkanou
schodišťového stupně.

Úprava povrchů a výplně otvorů

Bytový  dům  bude  opkatřen  iontkaitním  zkateplovkacím  systémem  
s  probkarvenou  fkasádní  omítiou.  Izolkace  jsou  v  tloušťiách  140  mm  
v nkadzemních podlkažích ka tl. 90 mm u suterénního zdivka.
Podlkahy jsou ionstruičně nkavrženy v tl. 150 mm s vloženou tepelnou izolkací
EPS 150 tl. 80 mm v 1. nkadzemním podlkaží ka zvuiovou izolkací elkastifiovkaná
EPS  RigiFloor  4000  tl.  50  mm ve  druhém ka  třetím  nkadzemním podlkaží.  
 V nkadzemních podlkažích bude jkaio roznášecí vrstvka použitka betonová
mkazkaninka  v  tl.  90  mm  ka  jkaio  vyrovnávkací  vrstvka  skamonivelkační  stěrika  
v tl. 2 mm. Nášlkapné povrchy jsou lkaminátové nebo ierkamiciá dlkažbka. Před
instkalkací vešierých podlkahových irytin je nezbytné změřit vlhiost podilkadu.
Hygienicié  prostory  ve  společných  prostorech,  úilidová  iomorka  ka  WC
budou obloženy ierkamiciými dlkažbkami do výše 2,4 m. 
Vnitřní omítiy stěn ka stropů budou opkatřeny vápennocementovou omítiou.
Oienní otvory bytů jsou nkavrženy dřevěné s tepelně izolkačním trojsilem.
Vstupní dveře jsou dřevěné s bezpečnostním zkasilením. Vnitřní  pkarkapety
jsou nkavrženy z dřevěných pkarkapetů.
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Izolace

Jkaio  hydroizolkace  proti  zemní  vlhiosti  podilkadové  desiy  bude  nkatkaven
modifiovkaný  kasfkaltový  pás  s  oxidkačním  minerálním  plnivem.  Podlkahka
suterénu bude tepelně izolovánka desikami Polystyren EPS 150 tl.  100 mm
nebo 150 mm. Podlkahka vyšších podlkaží bude izolovánka iročejovou izolkací  
EPS RigiFloor 4000 tl. 50 mm.

Střešní plášť jednoplášťové nevětrkané střechy bude tepelně izolován
pomocí EPS 100 v minimální tloušťce 240 mm. Spádování střešního pláště
bude do dvou střešních vtoiů svedených přes instkalkační škachty do dešťové
ikankalizkace.  Spádování  je  provedeno  cementovou  pěnou  s  minimálním
silonem 3 %.
Zkastřešení  nka  terkase  je  vyspádováno směrem od objeitu  ka  provedeno z
ierkamiciých dlkaždic, iteré jsou neseny nka podložiách. Tepelná izolkace je  
z extrudovkaného polystyrenu ROOFMAT SL XP tl.  min.  200 mm, iterý  se
uloží  nka  ozuby  nkatěsno  ka  ve  dvou  vrstvách.  Hydroizolkace  je  tvořenka  
z hydroizolkačního kasfkaltového modifiovkaného pásu ELASTOCENE ve dvou
vrstvách.

Klempířské a zámečnické prvky

Klempířsié  prviy  jsou  umístěny  především  nka  střeše  objeitu,  ide  jsou
použity  oikapnice,  ioutové  lišty  katd.  z  poplkastovkaného  plechu  v  bkarvě
kantrkacitu, nka iterý bude nkatkavenka střešní irycí vrstvka, kasfkaltový pás. Dále je
provedeno oplechování pkarkapetů oien z  titkanziniu, tkaié v bkarvě kantrkacit,
viz výpis ilempířsiých prviů.
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ZÁVĚR 

Předmětem bkaikalářsié práce bylo zprkacovkat projeitovou doiumentkaci pro
provádění  stkavby  bytového  domu,  včetně  textové  části  ka  příloh.  Při
zprkacování  své  bkaikalářsié  práce  jsem  respeitovkal  příslušné  normy,
vyhlášiy, záiony ka technicié listy výrobců. Kromě projeitové doiumentkace
byly  součástí  přílohy,  ka  to  požárně  bezpečnostní  řešení,  posouzení  z
hledisika  tepelné  techniiy,  kaiustiiy  ka  osvětlení,  výpis  silkadeb  ionstruicí,
výpis prviů, studie ka model. Práce bylka zprkacovánka převážně v MS ofce ka
AutoCADu  2009.  Vyprkacovávání  bkaikalářsié  práce  mi  uiázkalo,  jkaié  to  je
přemýšlet  o stkavbě jkaio celiu, oproti  vyprkacovávání jednotlivých částí  nka
různých objeitech ve cvičení.
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C.02 - Celiový situkační výires 
C.03 - Koordinkační situkační výires 

Přílohka č. 3 – Architeitonicio-stkavební řešení 

D1.1.01 - Půdorys 1S 
D1.1.02 - Půdorys 1.NP 
D1.1.03 - Půdorys 2.NP 
D1.1.04 - Půdorys 3.NP 
D1.1.05 - Výires střechy 
D1.1.06 - Řez (příčný schodištěm) 
D1.1.07 - Řez (podélný) 
D1.1.08 - Pohled SV 
D1.1.09 - Pohled SZ 
D1.1.10 - Pohled JZ 
D1.1.11 - Pohled JV 
D1.1.1A - Techniciá zprávka 

Přílohka č. 4 - Stkavebně ionstruiční řešení 

D1.2.01 - Výires záilkadů 
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D1.2.02 - Půdorys stropu 1S 
D1.2.03 - Půdorys stropu 1.NP 
D1.2.04 - Půdorys stropu 2.NP 
D1.2.05 - Půdorys stropu 3.NP 
D1.2.06 - Dvorei 
D1.2.07 - Terkaska  
D1.2.08 – Záilkady-odvodnění 
D1.2.09  - Střešní odvodnění 
D1.2.10 - Oinka 
D1.2.11 - Výpis vnějších výplní 
D1.2.12 - Výpis ilempířsiých prviů 
D1.2.13 - Výpis silkadeb 
D1.2.14 - Výpis doplňiů 
D1.2.15 - Seznkam přeilkadů 
D1.2.17 - Výpis  

 Přílohka č. 5 . Požárně bezpečnostní řešení 

D1.3.01 - Půdorys 1S 
D1.3.02 - Půdorys 1.NP 
D1.3.03 - Půdorys 2.NP 
D1.3.04 - Půdorys 3.NP 
D1.3A - Techniciá zprávka 

Přílohka č. 6 - Stkavební fyziika 

F.A - Posouzení z hledisika stkavební fyziiy 
F.01 - Výpočet prostupu teplka ionstruicemi 
F.02 - Výpočet povrchových teplot v ioutech 
F.03 - Energeticiý štítei obáliy budovy 
F.04 - Dikagrkam zkastínění 
F.05 - Denní osvětlení
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

AKU akustická 
apod. a podobně
asf. asfaltový 
BD bytový dům 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
BpV Balt po vyrovnání 
celk. celkový 
č. číslo 
č.m. číslo místnosti 
č.p. číslo popisné 
ČSN česká statní norma 
det. detail 
DN průměr 
DPS dokumentace pro provedení stavby 
EIA Enviromental Impact Assesment 
el. elektrické  
EPS expandovaný pěnový polystyren
ETICS vnější kontaktní zateplovací systém 
HDPE vysoko hustotní polyethylen 
HI hydroizolace 
HUP hlavní uzávěr plynu 
izol. Izolační 
k.ú. katastrální území 
kce konstrukce 
M měřítko 
M metr 
m n. m metrů nad mořem 
max. maximálně 
min. minimálně 
např. například 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
NTL nízkotlaký 
ozn. označení 
p.č. parcelní číslo 
PB polohový bod 
PD projektová dokumentace 
PE polyethylen 
PHP přenosný hasicí přístroj 
pozn. poznámka 48  
PT původní terén 
PUR polyuretan 



PÚ požární úsek 
PVC polyvinylchlorid 
R tepelný odpor 
RŠ revizní šachta 
S suterén
str. strana 
SDK sádrokarton 
S-JTSK systém jednotné trigonometrické katastrální sítě 
SO stavební objekt 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
Tab. tabulka 
TI tepelná izolace 
tl. tloušťka 
U Součinitel prostupu tepla 
UT upravený terén 
VŠ vodoměrná šachta 
Vyhl. vyhláška 
XPS extrudovaný polystyren 
ŽB železobeton 


