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Abstrakt 

 

Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného domu. Stavební objekt se 

nachází severovýchodním okraji města Boskovice. Pozemek vybraný pro stavbu je 

situován v katastrálním území Boskovice. Objekt je řešen jako samostatně stojící, se 

dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený. Obytný dům je určen pro bydlení. Jsou 

zde navrženy 4 byty. Každý byt je doplněn garáží uvnitř objektu. Vstup do objektů je ze 

severozápadní strany pozemku. Obvodové zdivo domu bude provedeno z keramických 

tvárnic Porotherm 30 Profi. Stropní konstrukce je ze železobetonových předpjatých 

stropních panelů SPIROLL. 

Obytný dům je zastřešen plochou jednoplášťovou vegetační střechou. 

 

Klíčová slova 

 

Obytný dům, novostavba, vegetační střecha, plochá střecha, keramické tvárnice 

Porotherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The subject of this bachelor thesis is the design of a residential building. The 

building is situated on the northeastern outskirts of Boskovice. The land selected for 

construction is located in the cadastral area of Boskovice. The object is solved as stand-

alone, with two above-ground floors, without basement. Residential house is designed for 

housing. There are 4 apartments. Each apartment is complemented by a garage inside the 

building. The entrance to the buildings is from the northwest side of the property. The 

perimeter of the house will be made of Porotherm 30 Profi ceramic blocks. The ceiling 

structure is made of reinforced concrete prestressed ceiling panels SPIROLL. 

The residential building is covered with a flat, single-skinned vegetation roof. 

 

Keywords 

 

Residential building, new building, vegetation roof, flat roof, ceramic Porotherm. 
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1 Úvod 

 

Tato bakalářská práce řeší novostavbu obytného domu na okraji Boskovic. 

Obytný dům je určen pro bydlení. Jsou zde navrženy 4 byty. 

Stavba bude umístěna na rovinatém terénu. Vstup do objektů je ze severozápadní strany, 

obytné místnosti jsou situovány na severozápadní a jihovýchodní straně objektu. 

Objekt je řešen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený. 

V prvním nadzemním podlaží je garáž, sklep, technická místnost a obývací pokoj 

s kuchyní a jídelnou. Ve druhém podlaží jsou dětské pokoje, ložnice a pracovna. V 

technických místnostech jsou umístěny kondenzační kotle a zásobníky TV. 

Obvodové zdivo domu bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. 

Stropní konstrukce je ze železobetonových předpjatých stropních panelů SPIROLL. 

Obytný dům je zastřešen plochou jednoplášťovou vegetační střechou. 

Bakalářská práce je rozdělena na „Hlavní textová část bakalářské práce“ a 

„Přílohy bakalářské práce“. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: Obytný dům 

b) Místo stavby: Svatopluka Čecha, 680 11, Boskovice, kraj Jihomoravský, okres 

Blansko, k.ú. Boskovice, parc. č. 4392, 4415/145, 4415/97, 4415/98, 4415/99, 

4415/100, 4415/101, 4415/102 

c) Předmět PD: novostavba obytného domu 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník: Roman Alexa, Brněnská 322, 679 71 Lysice  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Projektant: Pavla Staňková 

Skalice nad Svitavou 74, 67901 Skalice nad Svitavou 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

- fotodokumentace lokality a místní prohlídka 

- katastrální mapa 

- územní plán města Boskovic 

- vyjádření správců sítí o existenci jejich sítí v dané lokalitě 

- inženýrsko-geologický průzkum 

- studie objektu 

- podklady výrobců použitých materiálů 
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A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

Podle územního plánu je lokalita určena pro všeobecné bydlení, tj. podíl 

hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60 %. Stavební pozemek leží na 

parcelách č. 4392, 4415/145, 4415/97, 4415/98, 4415/99, 4415/100, 4415/101, 

4415/102. Druh pozemku je orná půda, která je v dnešní době využíván jako pole. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové 

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

Stávající parcely se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, 

není situován ve zvláště chráněném území, ani v záplavovém území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je rovinatý.  Odtokové poměr nebudou výstavbou narušeny. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Boskovic. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací. 

Navržený objekt spadá do § 104 dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

tzn., že stavba vyžaduje ohlášení stavby a územní souhlas. Stavba je v souladu 

s územním plánem města Boskovic. 

 

f) Údaje dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s vyjádřením jednotlivých 

správců inženýrských sítí a dotčených orgánů. Veškeré požadavky byly 

zpracovány do dokumentace. Stavebník zjistí před zahájením výstavby vytyčení 

veškerých inženýrských sítí. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro daný stavební záměr nejsou požadovány ani vydány výjimky a 

úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné 

související a podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Pozemky pro stavbu obytného domu: 

parc. č.4392 – orná půda, výměra 1798 m² 

parc. č. 4415/145 – orná půda, výměra 700 m² 

parc. č. 4415/97 – orná půda, výměra 5924 m² 

parc. č. 4415/98 – orná půda, výměra 5660 m² 

parc. č. 4415/99 – orná půda, výměra 2082 m² 

parc. č. 4415/100 – orná půda, výměra 4404 m² 

parc. č. 4415/101 – orná půda, výměra 2040 m² 

parc. č. 4415/102 – orná půda, výměra 2105 m² 

 

Sousední pozemky: 

parc. č. 4393 – ovocný sad, výměra 3845 m² 

parc. č. 4415/103 – orná půda, výměra 3937 m² 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Jedná se o novostavbu - nová stavba. 

b) Účel užívání stavby 

  Obytný dům bude sloužit pro bydlení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

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 řešena v souladu s předpisem č. 183/2006 Sb. 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 350/2012, 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s vyhláškou 

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

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 

z jiných právních předpisů 

Nebyly vzneseny jiné požadavky dotčených orgánů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky 

a úlevové řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 575,71 m² 

Obestavěný prostor: 1051,26 m³ 

Pořet podzemních /nadzemních podlaží: 0/2 
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Počet bytů: 4 

 

i) Základní bilance stavby 

Voda:  

- roční potřeba pitné vody dle vyhl. 120/2011 Sb. (16 osob) 

36 × 16 = 576 m³/rok 

  

 Elektrická energie: 

- roční potřeba energie je přibližně 10,4 MWh/rok 

- připojení na elektrický proud zajišťuje přípojka NN, která bude vyvedena 

ze stávajícího elektroměrového rozvaděče do hlavního domovního 

rozvaděče 

 

Splašková voda: 

- roční produkce splaškových vod je 2850 l/rok 

 

Dešťová voda: 

- plocha střechy je m² 

- Qr = 0,5 × 612,12× 0,9 =275,45 m³/rok 

- Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s přepadem do 

podzemního vsakovacího objektu 

Hospodaření s odpady: 

- roční produkce komunálního odpadu na osobu mrok,l = 350 kg/rok 

- mrok,l = 16 × 350 = 5600 kg/rok 

- odpadky budou uskladněny na zpevněné ploše pozemku investora 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaná doba výstavy     12 měsíců 

Zahájení výstavby     červen 2018 

Dokončení výstavby      červenec 2018 (včetně) 

 

 



18 

 

k) Orientační náklady stavby 

Předběžný odhad ceny objektu je 20 384 350 Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 

SO 01 – Obytný dům 

SO 02 – Vjezd na pozemek 

SO 03 – Terasa 

SO 04 – Oplocení pozemku 

SO 05 – AN – akumulační nádrž 

SO 06 – VJ -  vsakovací nádrž (jímka) 

SO 07 – Komunální odpad 

SO 08 – Branka 

SO 09 – Brána 

SO 10 – Okapový chodník 

SO 11 – Zatravněná plocha 

SO 12 – Přípojka elektro (NN) 

SO 13 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 14 – Vodovodní přípojka 

SO 15 – Vodovodní přípojka 

SO 16 – Dešťová kanalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 25. 12. 2017      Vypracovala: Pavla Staňková 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na okraji města Boskovice. Pozemek je rovinatý, základové 

poměry jsou jednoduché. Stavební pozemek parc. č. 4392, 4415/145, 4415/97, 4415/98, 

4415/99, 4415/100, 4415/101, 4415/102 je v katastru veden jako orná půda, bude nutné 

vyjmutí zastavěných částí ze ZPF. Vstup na pozemek je z přilehlé místní veřejné 

komunikace p.č. 7100/1. Stavební záměr je 

v souladu s územním plánem města. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Zemina je spraš žlutá (jílovitá), pevná (F6CI), stavba je založená na základových 

pasech z betonu C20/25. Hladina podzemní vody se nachází dostatečně hluboko a nijak 

neohrožuje základové konstrukce.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Projektová dokumentace respektuje trasy stávajících podzemních a vzdušných 

vedení inženýrských sítí. Projektová dokumentace je navržena v souladu s vyjádřeními 

jednotlivých správců inženýrských sítí a dotčených orgánů. 

Na pozemku vede plynovod STL a NTL, ochranné pásmo plynovodů je 1,5 m 

na každou stranu. Toto ochranné pásmo bude dotčeno napojením stavby na technickou 

infrastrukturu. Další ochranná pásma nejsou stavebním záměrem dotčena. Bezpečnostní 

pásma nejsou dotčena. 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

 

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

poměry v území 
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Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Během 

realizace budou kladeny požadavky na limitní hodnoty stanovené zvláštními právními 

předpisy. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Dešťové 

vody budou odváděny ze zpevněných ploch a střechy do retenčního nádrže s přepadem 

do podzemního vsakovacího zařízení. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci výstavby stavba nevyžaduje asanace, demolice, kácení dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba nemá žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

Objekt bude napojen na přilehlou komunikaci nově vybudovaným sjezdem v 

severozápadní části pozemku na asfaltovou místní komunikaci na parcele č. 7100/1. 

Obytný dům bude napojen na sítě technické infrastruktury prostřednictvím nově 

vybudovaných přípojek. Stavba bude napojena na vodovodní řad, splaškové 

kanalizace, rozvody NN a plynovod. 

 

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

V době zpracování projektové dokumentace nejsou žádné věcné ani časové vazby 

stavby, a nejsou vyvolané žádné investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem obytného domu je stavba pro bydlení. Objekt je navržen jako 

dvoupodlažní, nepodsklepený. V prvním nadzemním podlaží je garáž, sklep, technická 
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místnost a obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Ve druhém podlaží jsou dětské pokoje, 

ložnice a pracovna. 

 

Zastavěná plocha:  575,71 m2 

Obestavěný prostor: 1051,26 m3 

Počet podzemních/nadzemních podlaží: 0/2 

Bytových jednotek: 4 

Projektované osoby v bytech: 16 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Novostavba obytného domu je situována do urbanisticky se rozvíjející 

okrajové části města Boskovice. Objekt je samostatně stojící, má obdélníkový půdorysný 

tvar. 

Je navržen tak, aby odpovídal svou hmotou stávající zástavbě v daném místě. Pozemek 

má obdélníkový tvar a nachází se v lokalitě určené pro všeobecné bydlení, tj. podíl hrubé 

podlažní plochy bydlení je větší než 60 % (dle platného územního plánu města 

Boskovice). 

 

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

řešení 

Architektonické řešení bytného domu vychází ze současných trendů výstavby. 

Obytný dům je samostatně stojící o dvou nadzemních podlaží, nepodsklepený, 

obdélníkového půdorysného tvaru s plochou jednoplášťovou vegetační střechou. Barevné 

řešení fasády je barva bílá s kamenným obkladem. Okna a dveře jsou dřevěná v hnědé 

barvě. Ve druhém podlaží jsou umístěny balkony.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní průčelí se nachází na severozápadní straně pozemku, odkud je umožněn 

vstup do objektu. Vstup do objektu bude přímo z terénu, který leží 150 mm pod úrovní 

podlahy domu. 
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Každý rodinný dům má vnitřní garáž, do které je možné vejít, buď z venkovního prostoru 

nebo ze zádveří. V prostoru, kde se nachází garáž, je umístěn sklep a technická místnost. 

Ze zádveří se dostaneme do haly, kde je umístěno schodiště do 2.NP. Po projití halou se 

dostaneme do místnosti, kde se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou. 

Z této místnosti je přístup na venkovní terasu.  

Ve 2. NP nalezneme schodišťový prostor navazující na chodbu, z níž je přístup do 

dvou dětských pokojů, koupelny, ložnice a pracovny. Oběma dětským pokojům i ložnici 

připadá oddělená šatna. Z dětských pokojů a ložnice je možný přístup na balkon. 

 

Ve stavbě se neuvažuje provoz ani technologie výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena pro užívání zdravotně postiženými. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Tvar objektu je obdélník, rozměry objektu jsou 14,325 m x 43,920 m. Světlá výška 

1NP a 2NP je 2,6 m. Základové konstrukce jsou řešeny základovými pasy, pod sloupy 

jsou základové patky. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic. Stropy 

jsou montované. Střecha je plochá jednoplášťová vegetační se stabilizační vrstvou z 

praného říčního kameniva s odvodněním dovnitř dispozice. V každém objektu je 

navrženo jedno 

schodiště. Pojízdné a pochozí plochy jsou ze zámkové dlažby. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu C20/25 
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s nadbetonovanou deskou tl. 150 mm vyztuženou kari sítí 6/100x100 z oceli B500B. Jako 

hydroizolace jsou navržené modifikované asfaltové pásy proti zemní vlhkosti a proti 

radonu. Kolem objektu bude umístěno flexibilní drenážní potrubí DN 100 uložené ve 

štěrkovém obsypu, potrubí bude napojeno na dešťovou kanalizaci. Podlahy jsou navrženy 

jako těžké plovoucí. Roznášecí vrstva je betonová mazanina tl. 50 mm. Podlahy na terénu 

budou zatepleny pěnovým polystyrenem ISOVER EPS 70 tl. 150 mm. Jako kročejová 

izolace podlah bude použit mirelon tl. 3 mm. Jako nášlapná vrstva v prostorách bude 

provedena keramická dlažba nebo laminátová podlaha. Obvodové i vnitřní nosné stěny 

jsou z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi, tl. 300 mm (247x300x249) a zdi mezi 

jednotlivými byty z Porotherm AKU Z Profi, obvodové zdivo je opatřeno s vnějším 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS – ISOVER 70 F tl. 150 mm. Vnitřní nosné 

stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm, tl. 150 mm (497x140x249).Vnitřní 

nenosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm, tl. 125 mm 

(497x125x249). Stropní konstrukce jsou ze předpjatých stropních panelů SPIROLL, 

zality betonovou zálivkou. 

Celková tloušťka stropu je 250 mm. Střecha nad 2NP je navržena jako plochá 

jednoplášťová extenzivní vegetační. Odvod dešťové vody je prováděno dovnitř dispozice 

pomocí střešních vpustí s integrovanou bitumenovou manžetou a plastovým nástavcem, 

systém TOPWET. Schodiště je navrženo jako monolitické ze ŽB. Schodiště je opatřeno 

dřevěným madlem. Návrh rozměrů je součástí příloh. Výplně otvorů dřevěná okna a 

dveře Vekra jsou se zaskleny s izolačním dvojsklem. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její části. Při 

provádění betonových konstrukcí musí být dodržovány technologické postupy, aby 

nedošlo k většímu stupni nepřípustného přetvoření, než je stanoveno normou a 

Eurokódem. Zároveň nesmí dojít k poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

Na projekt budovy byl vypracován statický posudek na desky a na rozměry základových 

pasu. Veškeré rozměry konstrukcí byly navrženy empirickým výpočtem. Konečné 

rozměry upřesní statik na základě statického výpočtu jednotlivých částí objektu. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Vodovod: 

Řešený objekt lze napojit na vodovodní řad vedený na parcele č. 7100/1. 

Vodovodní 

přípojka bude napojena na vodovodní řad DN 100 LT, který bude v majetku VAS,s.r.o. 

Boskovice. Pro zásobování rodinného domu pitnou vodou bude 

vybudována nová vodovodní přípojka provedená z PE100-RC SDR 11 Ø 32x3,0 mm. 

Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě na 

hranici pozemku. Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu 

povede v hloubce 1,1 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou 

z podlahy. Teplá voda pro potřeby objektu bude připravována pomocí plynového 

kondenzačního kotle JUNKERS Ceraclass ZW24-2 DH KEP na který je napojen externí 

nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody TATRAMAT EOV 80 Trend. 

 

Splaškové kanalizace: 

Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci DN 400. 

Přípojka splaškové kanalizace bude provedeno z materiálu PVC KG DN 150. Revizní 

šachta bude umístěna na hranici pozemku. Splašková odpadní potrubí povedou v 

instalačních předstěnách a budou odvětrány potrubím vyvedené nad střechu. 

 

Dešťové kanalizace: 

Dešťové vody jsou odváděny přes lapač a filtr do retenčního nádrže s přepadem 

do 

vsakovacího objektu na pozemku investora. Odvod dešťové vody ze střech je 

prováděno dovnitř dispozice. Zachycená voda bude využívána k zalévání zeleně. 

 

Domovní plynovod: 

Napojení na veřejný řád NTL plynu bude provedeno nově vybudovanou přípojkou 

plynového potrubí. Hlavní uzávěr a plynoměr bude umístěn na pozemku investora. 

Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované 

svařováním. Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška 
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pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize odběrného 

plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. 

 

Elektrotechnika: 

Připojení na elektrický proud zajišťuje přípojka NN, která bude vyvedena ze 

stávajícího skříně do hlavního domovního rozvaděče. Hlavní domovní rozvaděč je 

umístěn na vstupu přívodního kabelu do objetu. 

 

Vytápění: 

V technických místnostech č. 106 jsou navrženy plynové kondenzační kotle 

JUNKERS Ceraclass ZW24-2 DH KEP o maximálním výkonu 23,6 kW při tepelném 

spádu 

80/60°C. Tepelné ztráty objektu jsou 29 kW. Na kotle bude napojen externí 

nepřímotopný zásobníkový ohřívače vody TATRAMAT EOV 80 Trend. 

Přívod vzduchu a odvod spalin plynového kotle bude proveden trubkou přes fasádu. 

 

Vzduchotechnika: 

Všechny koupelny, místnosti WC a spíže budou odvětrány nad střechu nuceně 

elektrickým ventilátorem. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

16x nástěnný ventilátor SORKE Silent Fan 100 

4x plynový kondenzační kotel JUNKERS Ceraclass ZW24-2 DH KEP, výkon 

23,6kW/jednotka 

4x nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody TATRAMAT EOV 80 Trend, 

80l/jednotka 

 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 

Viz samostatná část dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
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Tepelně technické hodnocení bylo provedeno pro lokalitu Boskovice, 

s příslušnými exteriérovými charakteristikami vzduchu a normové interiérové 

charakteristiky pro obytné místnosti. Objekt je navržen tak, aby vyhovoval ČSN 73 0540 

Tepelná ochrana budov. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Objekt je zatříděna do kategorie B – úsporná. Energetický štítek budovy je 

přílohou bakalářské práce. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V projektu není navržen alternativní zdroj energii. 

 

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

komunální prostředí 

Obytný dům splňuje hygienické normy a požadavky dané zákony a 

vyhláškami České republiky. Větrání obytných prostor v objektu je zajištěno přirozeně 

otevíratelnými okny a dveřmi. Všechny koupelny, místnosti WC a spíže budou odvětrány 

na d střechu nuceně elektrickým ventilátorem. Varné desky budou odvětrány digestoří. 

Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem. Denní osvětlení a proslunění je 

zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Výpočet, je součástí přílohy 

této 

práce. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a 

projektu elektroinstalace. Pitná voda bude přivedena z veřejného vodovodního řádu. 

Odpadní splaškové vody budou odváděny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. 

Dešťové vody budou odváděny do vsakovacího nádrže a budou využívány k zalévání 

zeleně.  

Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných předpisů a vyhlášek o ochraně 

životního prostředí. 

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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V okolí stavby se nenachází radonové v podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, 

průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 

nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích 

vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. 

Splnění požadavky na akustiku je řešeno v příloze „Stavební fyzika“. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavovém území, proto nevyžaduje protipovodňové opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Obytný dům lze napojit novými přípojkami na stávající inženýrské sítě. 

Stavba bude napojena na vodovod, na splaškovou kanalizaci, na elektrickou energii a na 

plynovod. Dešťové odpadní vody budou likvidovány na pozemku investora. Přesná 

specifikace napojovacích míst jednotlivých přípojek viz situace objektu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod: 

Řešený objekt lze napojit na vodovodní řad vedený na parcele č. 7100/1. 

Vodovodní 

přípojka bude napojena na vodovodní řad DN 100 LT, který bude v majetku VAS,s.r.o. 

Boskovice. Pro zásobování obytného domu pitnou vodou bude vybudována nová 

vodovodní přípojka provedená z PE100-RC SDR 11 Ø 32x3,0 mm, délky 15,05 m. 
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Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě na 

hranici pozemku. Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede 

v hloubce 1,1 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. 

Teplá voda pro potřeby objektu bude připravována pomocí plynového kondenzačního 

kotle JUNKERS Ceraclass ZW24-2 DH KEP na který je napojen externí nepřímotopný 

zásobníkový ohřívač vody TATRAMAT EOV 80 Trend. 

 

Splaškové kanalizace: 

Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci DN 400. 

Přípojka splaškové kanalizace bude provedeno z materiálu PVC KG DN 150 ve sklonu 

2 %. Délka potrubí je 15,92 m. Revizní šachta bude umístěna na hranici pozemku. 

Splašková odpadní potrubí povedou v instalačních předstěnách a budou odvětrány 

potrubím vyvedené nad střechu. 

 

Dešťové kanalizace: 

Dešťové vody jsou odváděny přes lapač a filtr do retenčního nádrže s přepadem do 

vsakovacího objektu na pozemku investora. Odvod dešťové vody ze střech je prováděno 

dovnitř dispozice. Zachycená voda bude využívána k zalévání zeleně. 

 

Domovní plynovod: 

Napojení na veřejný řád NTL plynu bude provedeno nově vybudovanou přípojkou 

plynového potrubí délky 15,14 m. Hlavní uzávěr a plynoměr bude umístěn na pozemku 

investora. Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí 

spojované svařováním. Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena 

zkouška pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize 

odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. 

 

Elektrotechnika: 

Připojení na elektrický proud zajišťuje přípojka NN, která bude vyvedena ze 

stávajícího skříně do hlavního domovního rozvaděče. Hlavní domovní rozvaděč je 

umístěn na vstupu přívodního kabelu do objetu. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Pro vjezd a výjezd na pozemek investora bude sloužit parcela č.7100/1. Ke 

stavebním objektům vedou čtyři příjezdové komunikace šířky 2,5 m. Příjezdové 

komunikace jsou určeny k příjezdu ke garážím objektu. Parametry příjezdové cesty 

vyhovuje pro 

dopravní obslužnost nemovitosti i pro případný přístup požární techniky. Zpevněné 

plochy pro příjezdovou komunikaci a chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby. 

Rozhledové poměry v místě výjezdu na obecní komunikaci jsou dobré. Okolí 

výjezdu není osázeno zelení, která by snižovala rozhledové poměry. Uvedené trasy si 

nevyžádají žádné úpravy ani změny dopravního značení. Rozhledové poměry budou 

splněny dle ČSN 736110. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu pomocí místní zpevněné 

komunikace na parc. č. 7100/1, ul. Svatopluka Čecha. Silnice je II.třídy. 

 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku se nenachází parkovací stání. 

. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Území je bez porostů. Realizací stavebních objektů nedojde ke kácení ani omezení 

vegetace. Shrnutá ornice bude použita pro konečné úpravy. Po dokončení stavby bude 

terén dotčený stavbou upraven do původního stavu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Po dokončení stavebních prací bude povrch oset travní směsí. Plocha zahrady 

bude doplněna o stromy a keři podle projektu. 
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c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou projektována. 

 

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

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

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí.  

 

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

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby 

v krajině budou zachovány. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 

2000. 

 

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

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Na pozemku vede stávající plynovod NTL a plynovod STL, ochranná pásma jsou 

dodrženy. Žádná další ochranná a bezpečnostní pásma se nenachází na stavebním 

pozemku. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany. Základní 

požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny. Obyvatelé 

okolních budov nebudou ohroženi. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadované stavebné materiály, které budou 

určené dle výběrového řízení. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Nevznikají žádné zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na stavební pozemek je umožněn z místní komunikace ležící v 

severozápadní 

hranice pozemku. Z nově zhotovených přípojek bude staveniště zajištěno dodávkou 

elektrické energie a vody. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti apod. Staveniště ani skládka zeminy nebudou zasahovat na 

okolní stavby a pozemky. 

 

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

dřevin 

Staveniště bude oploceno. Stavba musí respektovat veškerá bezpečnostní a 

hygienická opatření, předpisy a normy související s prováděním stavebních prací, 

ochrany zdraví a životního prostředí. Při realizaci stavby nedojde k pokácení dřevin, 

nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice na pozemku. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 

Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména 

během napojování přípojek a budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou. 

Dočasné zábory budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem 

sítě. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. 

o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 

stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 04 05 železo/ocel O 

17 05 01 zemina/kameny O 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

 

Odpad bude ukládán do vhodných nádob dle charakteru odpadu. Odpady 

vznikající při stavbě ve velkém množství budou umisťovány do přistavených 

velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením 

nebo úniku odpadů a následně odvezeny na skládku odpadů. 

 

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

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek. Ornice se sejme do hloubky 200 mm, která bude využita pro 

konečné úpravy povrchu terénu. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a 

dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní 

odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo 

osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, 
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které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška 

MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno 

recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů 

budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou 

plochu zakrytou plachtu nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při 

odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 

zejména základní vyhláška 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění 

staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, stavebníka a 

další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné 

předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další 

případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo 

k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci 

se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v 

zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu 

zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je 

hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště 

(např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), 

dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 

opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí 

být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), 

potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude 

součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen. Veřejnost do bezprostřední blízkosti 

stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny 

bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bezbariérové užívání bude v navazujících veřejně přístupných plochách 

zachováno v současné míře. Veřejně přístupné plochy narušené stavebními pracemi 

budou po jejich dokončení uvedeny do původního stavu. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 

Stavba je prováděna za standardních podmínek, není třeba vzít do úvahu speciální 

účinky vnějšího prostředí při výstavbě. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 13 měsíců po započetí stavby. 

Zahájení výstavby červen 2018 

Dokončení výstavby červenec 2019 (včetně) 

Členění na etapy: 

- Příprava staveniště 

- Zemní práce 

- Přípojky 

- Základové konstrukce objektu 

- Svislé konstrukce objektu 

- Vodorovné konstrukce objektu 

- Zastřešení objektu 

- Výplně otvorů 

- Povrchové úpravy 

- Zpevněné plochy 

 

V Brně 25. 12. 2017       Vypracovala: Pavla Staňková 
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3 Závěr 

 

Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace pro návrh obytného domu. 

Nejdříve byla vypracována studie podle vlastních představ a nápadů. Dispoziční řešení 

respektuje orientaci ke světovým stranám, místnosti splňují požadavky přirozeného 

osvětlení a větrání. V další fázi byl navržen konstrukční systém, který byl zvolen 

v keramických tvárnic. Následovalo navržení stropní konstrukce spolu se střešní 

konstrukcí, která je tvořen plochou jednoplášťovou střechou. Vypracování této práce 

jsem získala mnoho užitečných zkušeností. 

Vypracovaná bakalářská práce je zpracována dle platných norem, zákonů a 

vyhlášek. Objekt splňuje požadavky na výstavbu, vyhovuje z hlediska tepelné techniky, 

akustiky, požární bezpečnosti, statických a architektonických (dispozičních) řešení. 
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4 Seznam použitých zdrojů 

 

Normy: 

 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

ČSN 73 0540 – Teplená ochrana budov 

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

akustických vlastností stavebních výrobků 

ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení 

 

Právní předpisy: 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. In: 63/2006. 

2006. 

ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: 

71/2001. 2001. 

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. In: 81/2009. 

2009. 

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. In: 163/2006. 2006. 

ČR. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu 

státního požárního dozoru. In: 95/2001. 2001 

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

In: 

10/2008. 2008 

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

bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Odborná literatura: 

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Modul M01. Vyd. 1. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2007, 157 s.: il. ISBN 978-80-7204-530-3. 

 

Webové stránky: 

www.zakonyprolidi.cz 

www.cuzk.cz 

www.geoportal.cuzk.cz 

www.mmr.cz 

www.tzb-info.cz 

www.porotherm.cz 

www.isover.cz 

www.cemix.cz 

www.vekra.cz 

www.knaufinsulation.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.geoportal.cuzk.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.porotherm.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.cemix.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.knaufinsulation.cz/
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

Seznam zkratek: 

 

Bpv   Balt po vyrovnání 

č.p.   číslo parcely 

DN   diameter nominal (jmenovitý průměr) 

DPS   dokumentace pro provádění stavby 

EPS   expandovaný polystyren 

ETICS  external therm al insulation composite sytems (vnější tepelně izolační 

kompozitní systém) 

HI   hydroizolace 

KS   kusy 

m n.m.  metrů nad mořem 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

NÚC   nechráněná úniková cesta 

OB  obytný dům 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

PD   projektová dokumentace 

PE   polyetylen 

PHP   přenosný hasicí přístroj 

POP   požárně otevřená plocha 

POZN.  poznámka 

PP   polypropylen 

PT   původní terén 

PÚ   požární úsek 

PVC   polyvinylchlorid 

BD   bytový dům 

RŠ   revizní šachta 

SDK   sádrokarton 

SO   stavební objekt 
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SPB   stupeň požární bezpečnosti 

TI   tepelná izolace 

TL   tloušťka 

ÚP   územní plán 

UT   upravený terén 

VŠ   vodoměrná šachta 

XPS   extrudovaný polystyren 

ŽB   železobeton 
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6 Seznam příloh 

 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

 

Studie: 

S.01 - Situace stavby       M 1:200 

S.02 – Půdorys 1NP       M 1:100 

S.03 – Půdorys 2NP       M 1:100 

S.04 – Řez A-A‘, Řez B-B, Řez C-C‘    M 1:100 

S.05 – Jihozápadní a severovýchodní pohled   M 1:100 

S.06 – Jihovýchodní a severozápadní  pohled   M 1:100 

 

Výpočtová část: 

Příloha P1 - Výpočet schodiště 

Příloha P2 - Výpočet základových pasů 

 

Složka č. 2 – C. Situační výkresy 

 

C.1 – Situační výkres širších vztahů     M 1:1000 

C.2 – Celkový situační výkres     M 1:200 

C.3 – Koordinační situační výkres     M 1:200 

 

Složka č. 3 – D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

D1.1.b Výkresová část 

D.1.1.b.01 – Půdorys 1.NP      M 1:50 

D.1.1.b.02 – Půdorys 2.NP       M 1:50 

D.1.1.b.03 – Půdorys ploché střechy     M 1:50 

D.1.1.b.05 – Technické pohledy – jihozápadní a severovýchodní M 1:100 

D.1.1.b.06 - Technické pohledy – jihovýchodní a severozápadní  M 1:100 
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D.1.1.b.07 – Řez A - A‘, Řez B – B‘, Řez C-C‘  M 1:50 

 

D1.1.c Dokumenty podrobností 

D.1.1.c.01 – Výpis klempířských výrobků  

D.1.1.c.02 – Výpis zámečnických výrobků 

D.1.1.c.03 – Výpis truhlářských výrobků 

D.1.1.c.04 – Výpis plastových výrobků 

 

Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.01 – Půdorys základů     M 1:50 

D.1.2.02 – Výkres skladby stropu nad 1.NP   M 1:50 

  D.1.2.03 – Výkres skladby stropu nad 2.NP   M 1:50 

D.1.2.04 – Detail 1 – Uložení balkonu   M 1:5 

D.1.2.05 – Detail 2 – Základ     M 1:5 

D.1.2.06 – Detail 3 – Atika     M 1:5 

D.1.2.07 – Detail 4 – Zateplení soklu   M 1:5 

D.1.2.08 – Detail 5 – Nadpraží u dveří   M 1:5 

 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

D.1.3.01 - Technická zpráva PO 

D.1.3.02 – Situace PBŘ      M 1:200 

D.1.3.03 – Půdorys 1.NP      M 1:50 

D.1.3.04 – Půdorys 2.NP      M 1:50 

 

Složka č. 6 – Výpočty stavební fyziky 

 

Textová část: 

Technická zpráva 
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Výpočtová část: 

Příloha P1 – Výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty 

 Příloha P2a – Výpočet součinitele prostupu tepla U konstrukcí  

Příloha P2b – Výpočet součinitele prostupu tepla U oken a dveří 

Příloha P3 – Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla 

Příloha P4 - Výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní  

 páry v konstrukci ploché střechy 

 

Příloha P5 – Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla + energetický štítek 

obálky budovy 

 

Příloha P6 - Insolace 

Příloha P7 – Danilijukův diagram 

Příloha P8 – Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti 

 

 

 


