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Cílem práce je zpracovat zadaný projekt do fáze pro provedení stavby, kde podkladem 

byla studie daného objektu, v rámci ateliérové tvorby I. 

Obsahově je práce dělena do tří základních kapitol. První kapitola zahrnuje část 

textovou, která je zpracována dle vyhlášky 499/2006 sb. o dokumentaci staveb. Druhá kapitola 

obsahuje část výkresovou, kde jsou zhotoveny výkresy dle zadání a požadavků bakalářské 

práce. Závěrečná kapitola pojednává o technickém a uživatelském standardu objektu, zde jsou 

obsahem zadané přidružené stavební práce a problematika tepelně technického posouzení části 

konstrukcí daného objektu. 
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Works destination is to design ordered project for realization of building, which is based 

on feaseability study, which was solved in ateliérová tvorba I. 

The content of work is divided  in three chapters. First chapter contains a text part 

which is processed according to the notice 499/2006 sb. Second chapter contains a graphic part, 

where are drawings, designed in accordance to requierements of bakalářská práce. Last chapter 

deals of technical and standard of use solved object and thermal technical problems are also 

solved here.    
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HI :    hydroizolace. 

KCE:    konstrukce. 

MVC:    malta vápenocementová. 

NP :   nadzemní podlaží. 

PB :    prostý beton. 

P+D:    tvárnice na pero a drážku. 
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R 10 505:   třída oceli, dle EN 1992-1-1 

TEPLO 2008:   software pro posuzování konstrukcí z hlediska stavební fyziky. 
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λ :    součinitel tepelné vodivosti, [W.m-1.K-1]. 
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R :    tepelný odpor, [m2.K. W-1]. 
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

 

Obsah: 

 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka 

(právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 

kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 

b) Údaje o dosavadním využití zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

g) Věcné a časové vazby stavby související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis.Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 

bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TU- OSTRAVA, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
3.května 
2010 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA- BYTOVÝ DŮM VĚTRNÍK 2 

 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka 

(právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je 

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 

nebo českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 

 

Identifikace stavby: Bytový dům Větrník, Apartment Building Pinwheel  

 

Stavebník:  VŠB TU-Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17,  

Ostrava - Poruba, 708 33, IČO: 619 891 00 

 

Projektant:  Jaroslav Velčovský, Průkopnická 2, Ostrava - Zábřeh, 700 30. 

  

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Předmětem stavby je atriový bytový dům sloužící pro trvalé bydlení cca 17 – 25 osob. 

Vnitřní atrium je vytvořeno čtyřmi objekty, které jsou uspořádané do čtverce a 

navzájem propojeny schodišti. Jedná se o stavbu zděnou, s různým počtem podlaží, 

zastřešenou plochou střechou. Součástí bytového domu jsou zděné garáže a přilehlé 

parkovací stání. 

Stavba bude provedena dodavatelsky.  

 

 

b) Údaje o dosavadním využití zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

Údaje o území: Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. 

Parcela na níž bude stát nový bytový dům slouží jako orná půda. 

 

Místo stavby:  Parcelní číslo 2745/4, katastrální území Kylešovice, 

  711 811, obec Opava 505 927. 
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Dotčené a sousední pozemky: 

  

Pozemky parcelních čísel 2745/3, 2745/5, 2742. Katastrální úřad Opava, Praskova 11, 

746 01, Opava. 

 

Vlastnické poměry: Vlastnické právo nese p. Jiří Oslizlo, Lesnická 49, Prumlov,  

798 03. Nejsou evidována žádná omezení, žádné jiné zápisy. 

   

Ochrana nemovitosti: Zemědělský půdní fond. 

 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Nebyly provedeny žádné průzkumy, pouze prohlídka místa samého. 

Stavba bude přístupná z nově vybudované komunikace, tato komunikace se bude 

napojovat na stávající ulici Buďišovskou na severu pozemku. Napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu bude z téže ulic viz výkres č. 3 situace. Dimenze a 

podrobnější řešení technické infrastruktury, není předmětem projektové dokumentace. 

 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. 

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby. 
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

 

Snahou projektanta bylo zanechat původní ráz okolí a nijak stavbou nenarušit stávající 

zástavbu převážně rodinných domů, jak z hlediska barevnosti objektu, tak z hlediska 

konstrukce a podlažnosti. Nedojde tudíž k žádným konfliktům a potřebám vystavovat 

další podmínky či územní rozhodnutí. Podmínky územního rozhodnutí jsou tedy 

splněny. 

 

 

g) Věcné a časové vazby stavby související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 

Související vazby na okolní výstavbu nejsou známy. Postup na stavbě bude ovlivněn 

investorem, na němž je stavba závislá. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Zahájení stavby: květen 2011 

Dokončení stavby: říjen 2013 

 

Plánovaná doba výstavby je zhruba 2,5 roku. Postup provádění stavby bude záviset 

hlavně na financování stavby. 

 

Stručný postup výstavby: 

Výkopy, základy, hydroizolace spodní stavby, svislé nosné konstrukce, vodorovné 

nosné konstrukce, schodiště, zastřešení, příčky, výplně otvorů, podlahy, malby, 

konstrukce přístřešku, zateplení obvodového zdiva, terénní úpravy. 
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 

bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

Orientační hodnota stavby: 

Dle orientačního propočtu viz příloha textové části  

 

Cena bez DPH: 16 193 719 Kč 

Cena s DPH:  17 813 091 Kč 

 

Užitková plocha: 773,57 m2 

Zastavěná plocha: 538,69 m2 

Obestavěný prostor: 3339,9 m3 

 

Podlahové plochy: nebytové plochy - garáž – 87,7 m2, domovní vybavení – 84,5 m2, 

schodišťový prostor – 32,5 m2 

     bytové plochy – 676 m2 

    počet bytů – 7 bytů 3 + 1 k.k. 

              1 byt mezonetový 4 + 1 k.k. 
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B.SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 

 

 

Obsah: 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Řešení přístupu a užívání stavby s osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která 

je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 

Pozemek, na kterém bude stavba budována je považován za rovinný, bez porostů a 

nezastavěný. Na vzdálené jižní straně pozemku se nachází vodoteč, která bude chráněna 

hrází, a proto nijak neohrozí budoucí stavbu. Pro příjezd na pozemek bude potřeba 

vybudovat nová ulice, která se bude napojovat na stávající ulici Budišovskou. 

Staveniště se nachází v I. sněhové oblasti.  

Podle okolních staveb je možno konstatovat, že staveniště pro budování této stavby je 

vhodné. Hladina podzemní vody nijak neohrožuje budoucí stavbu, zdroje nerostů nejsou 

v tomto území pokládány za stěžejní, protože nebyly zjištěny. Území není zasaženo 

žádnou těžbou. 

Výskyt radonu pro dané staveniště není známo, a proto nebude potřeba provádět 

protiradonová opatření v souladu s metodikou v ČSN 730601. Obecně pro část území 

Opavy je radonové riziko nízké až přechodné. Na přání investora by muselo být 

provedeno radonové zkoumání daného pozemku, a pokud by tato skutečnost radon 

v podloží potvrdila a byl by index radonového nebezpečí překročen nad přípustnou míru 

muselo by být provedeno protiradonové opatření v souladu s metodikou v ČSN 730601.  

 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

 

Z urbanistického hlediska stavba nijak nenarušuje okolní ráz zástavby. Byly dodrženy 

dané regulativy území. Stavba je nejvýše čtyřpodlažní a není podsklepena. Součástí 

stavby jsou zděné přízemní garáže. 

Architektura stavby je vytvořena dojmem rostoucí spirály. Tato jakási spirála je 

vytvořena napojením čtyř objektů do sebe, kde tyto objekty mají rostoucí výšku střešní 

atiky. Tato spirála začíná jednopodlažním objektem, který slouží jako garáže pro bytový 
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dům, dále dvoupodlažním, kde v tomto objektu se nachází domovní zázemí a jeden byt. 

Poté následují objekty třípodlažní a čtyřpodlažní, které slouží jako jednotky pro byty. 

Tento objekt v sobě nese další nápad a to uzavřené vnitřní atrium, které dodá klid a 

pohodu nejen nájemníkům, ale i samotnému bytovému domu. Fasáda celého celku je 

členitá a má jasný charakter. Jedná se o hru s červenou barvou s nápadem oživit ještě 

více rostoucí nápad.  

 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

 

Zemní práce- 

Z celé plochy staveniště bude sejmuta ornice min. tloušťky 150 mm. Zeminu, která 

bude sejmuta, je možno použít pro pozdější vyrovnávací a terénní práce. Zemina bude 

ukládána na staveništi a nijak neovlivní další chod výstavby. 

 

Podzemní voda- 

Podzemní voda je v dostatečné hloubce pod všemi základy objektu. Objekt je chráněn 

proti zemní vlhkosti izolací FATRAFOL H-FATRAFOL 803 tl. 0,6 mm. Šířka 1,3 m, 

barva hnědá, 65 m2 v jedné roli. 

 

Základy- 

Základové konstrukce objektu tvoří pásy a patky. Pásy jsou pod zděnými konstrukcemi, 

patky pod konstrukcí přístřešku. Jedná se o základy z prostého betonu třídy C 20/25. 

Součástí základů je podkladní železobetonová deska tl. 100 mm vyztužená kari sítí 

150/150/4 mm R 10 505. Součástí základů je dodatečná tepelná izolace Isover EPS 

Perimetr tl. 100 mm, barva růžová. Navržení základů viz výkres č. 4, základy. 

 

Svislé konstrukce- 

Jsou tvořeny z tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 440 

P+D rozměrů 247x440x238 mm na nichž je osazena tepelná izolace z EPS 70-100 F, 

barva bílá, firma Rigips. Jedná se tudíž o kontaktní zateplení zdiva. Dále bude použito 

tvárnic 300 P+D rozměrů 247x440x238 mm, vnitřních příčkovek porotherm 140 P+D 
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rozměrů 497x140x238 mm a porotherm 80 P+D rozměrů 497x80x238 mm. Jako zdící 

malta je navržena malta vápenocementová pevnosti 5 MPa. Dále pro konstrukci stěn je 

doporučen doplňkový program porotherm, kde je možno použít tvárnice porotherm 

těchto rozměrů: 440 N P+D - 247x440x155 mm, 300 N P+D - 300x240x155 mm, 440 

½ K - 125x440x238 mm, 440 R - 187x440x238 mm. Koncové cihly pro osazení oken 

typu porotherm 440 ½ K nebo porotherm 440 K, kde v drážkách je umístěn 

extrudovaný polystyrén XPS barvy fialové.     

 

Vodorovné konstrukce- 

Jsou tvořeny z keramických nosníků porotherm – POT 175 a vložek miako. Celková 

tloušťka stropu po zmonolitnění bude 250 mm, z toho 60 mm beton třídy C 25/30 a 190 

mm vložky miako. Skladba a vybrané detaily viz výkres č. 10, skladba stropu. Překlady 

na budoucím objektu jsou navrženy jako železobetonové a porotherm překlady typu 

PTH překlad 7, pro obvodové stěny, PTH překlad 14,5 pro příčky. Jednotlivé výpisy 

překladu viz výkresy č. 5, 6, 7, 8. Typové detaily viz technické listy výrobce 

wienerberger. 

 

Střecha- 

Nosnou konstrukci zastřešení bude tvořit porotherm strop tl. 250 mm, (viz výše) 

vodorovné konstrukce. Pro navrhovaný objekt bude potřeba rozlišit 3 skladby střechy, 

tyto skladby budou mít stejný základový potenciál, co se týče materiálu a typu, však 

jiné tloušťky vrstev. Bude použit izolační systém kompletizovaných dílců 

z expandovaného polystyrénu s asfaltovým pásem na horním povrchu- POLYDEK. 

Atika na plochých střechách je navržena jako železobetonová, z důvodu proměnlivosti 

své výšky. Použitý beton třídy C 20/25 MPa. Všechny skladby s popisem viz výkres č. 

11, plochá střecha. 

 

Schodiště- 

Vnitřní schodiště v bytovém domě je navrženo jako železobetonové. Použitý beton třídy 

C 20/25, výztuž R 10 505. Tloušťka schodišťové desky navržena jako 180 mm. 

Schodišťová podesta je tvořena porotherm keramickými nosníky POT 175 a miako 

vložkami, vše zmonolitněno betonem třídy C 25/30. Napojení schodišťové desky na 

podestu pomocí ztrojení POT nosníků viz detail ve výkrese č. 10. Stupně a podesty 
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budou obloženy dlažbou Rako Geo, odstín černý darse 314, protiskluz R10, 

otěruvzdornost PEI 5, povrch reliéfní. Volba jiné dlažby závisí na stavebníkovi. 

Součástí schodiště je nerezové zábradlí kotveno do schodišťových stupňů, opatřeno 

dřevěným kruhovým madlem. Výška zábradlí je navrhnuta na 1 100 mm. 

Ocelové schodiště v mezonetovém bytě v 3 NP, je tvořeno ocelovým vřetenem, které 

bude řádně kotveno do podlahy a stropu. Je nutno zdůraznit, že vřeteno je nutno kotvit 

ještě dříve než bude proveden strop 4. NP. Do vřetene jsou kotveny nosné profily se 

zábradlím a tvoří tak stabilní podklad pro skleněné stupně. Povrchová úprava nerez. 

Celkové schodiště, včetně detailů a dimenzí jednotlivých prvků rozkresleno viz výkresy 

č. 13, 14, 15, 16.  

 

Výplně otvorů- 

Okna pro budoucí objekt jsou navržena jako plastová od firmy VEKRA. Jednotlivá 

specifikace viz výpis plastových výrobků, obecně jsou navrženy okna vekra classic 

s pěti komorovým rámem, izolačním dvojsklem a barvou červenohnědou. Součinitel 

prostupu tepla U pro okno jako celek je až 1,3 W/m2K. Nutno zdůraznit, že součinitel 

prostupu tepla U [W/m2K] je stanoven na vzorku jiných rozměrů, než jsou navrhnuty. 

Dveře vnitřní jsou navrženy jako dřevěné rámové s povrchem dýhovaným a zárubní 

ocelovou. 

Dveře vnější jsou navrženy od firmy VEKRA jako hliníkové s bezpečnostním 

zasklením a jako dvoudílné. 

Podrobné popisy všech dveří včetně zárubní a doplňků viz výpis truhlářských a 

zámečnických výrobků.      

 

Podlahy- 

V navrhovaném bytovém domě jsou uvažovány tyto nášlapné vrstvy: 

Keramická - v koupelnách, schodišťových prostorech, WC, lodžii.  

Dlažby, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, musí být mrazuvzdorné. Dlažby, 

které budou ve styku s vlhkostí či vodou musí být opatřeny protiskluzovou úpravou 

R10. V poslední řadě platí, že dlažby, které budou vystaveny zvýšenému 

mechanickému namáhání, musí být opatřeny otěruvzdorností PEI 5. 
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Keramické dlažby- 

Koupelna- Dlažba Rako Travertin, hnědá dar 35037, protiskluz R10, otěruvzdornost 

PEI 5, povrch reliéfní. 

Schodišťový prostor- Dlažba Rako Geo, odstín černý darse 314, protiskluz R10, 

otěruvzdornost PEI 5, povrch reliéfní. 

WC- Dlažba Rako Travertin, hnědá dar 35037, protiskluz R10, otěruvzdornost PEI 5, 

povrch reliéfní. 

Lodžie- - Dlažba Rako Travertin, béžová dar 35035, protiskluz R10, otěruvzdornost PEI 

5, povrch reliéfní. 

Laminátová- V každé bytové jednotce jsou navrženy laminátové podlahy typu Berry 

floor druh Essentials Milano, vzhled olejová úprava, tl. 7 mm, zátěž 32. Rozměry 7x 

186 x 1285 mm. Součástí podlahy je podkladní vrstva z  mirelonu C3 , tl. 3 mm, šíře 

1100 mm. 

Betonová mazanina- Tento typ podlahy je navržen v garážích a v domovních 

prostorách. Jedná se o sklepní boxy, technickou místnost, kočárkárnu, kolárnu a jejich 

chodby. Tato betonová podlaha bude zhotovena v jedné vrstvě tl. 100 mm, opatřena 

epoxidovým vodou ředitelným nátěrem. Nátěr má neklouzavý povrch, barvy šedé. Typ 

ZERO Epoxy Versiegelung W. 

 

Úpravy povrchů- 

Vnější omítka je navržena jako tenkovrstvá pastovitá omítka weber. pas sisi, thermosol 

rýhovaná velikost zrna 2,0 mm, OP 420 Z. Omítka bude nanášena na podkladní 

univerzální stěrkový tmel s kari síťí. Sokl je navržen jako pás o výšce 500 mm nad 

terénem z marmolitu. Odstíny omítek a soklu viz výkres č. 12 pohledy. Jako úprava stěn 

v koupelnách a wc jsou navrženy keramické obklady typu Rako Paris světle béžová 

warbm022, ve výši 1100 a 1500 mm, podrobně viz výkresy jednotlivých půdorysů č. 5, 

6, 7, 8. V kuchyních budou zhotoveny keramické obklady Rako remix oranžová 

warkb017, ve výši 1300 mm, názorně viz výkresy jednotlivých půdorysů č. 5, 6, 7, 8. 

Vnitřní omítky stěn a stropů jsou navrženy jako porotherm universal o tloušťce 10 mm 

opatřeny malbou primalex polar barvy bílé.  Pro vnější a vnitřní úpravu dřevěných 

prvků je navržena tenkovrstvá lazura luxol extra od firmy Balakom, odstín 0010. Pro 

úpravu povrchů ocelových profilů je navržen nátěr eternal ve dvou vrstvách odstín RAL 

1020 světle šedý.      
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Izolace proti zemní vlhkosti- 

Je navržena jako FATRAFOL H-FATRAFOL 803 tl. 0,6 mm. Šířka 1,3 m, barva hnědá, 

65 m2 v jedné roli. Izolace proti zemní vlhkosti je chráněna ochrannou geotextilií 

FATRATEX H, šířky 2,0 m, barvy černé, složené z 80% trhanou regenerovanou 

polyesterovou směsí a 20% polypropylenovými vlákny. Balení 100 m2 na jednu roli, 

gramáž 300 g na m2. Ochranná geotextilie navržena na horní a dolní líc izolace proti 

zemní vlhkosti. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti- 

Jsou navrženy ve skladbě ploché střechy, jedná se o expanzní vrstvu z perforovaného 

asfaltového pásu – PERBITAGIT a o parozábranu, která je navržena jako SBS 

modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou GLASTEK 40 special mineral. Tyto 

vrstvy jsou navrženy nad bytovými vytápěnými prostorami viz výkres č. 11, plochá 

střecha. V koupelnách bude zhotoven izolační systém FERMACELL ( těsnící systém). 

Systém je složen z následujících komponentů- nátěr FERMACELL, tekutá fólie 

FERMACELL, těsnící pásek FERMACELL a těsnící manžeta FERMACELL. 

 

Izolace tepelné a zvukové- 

Izolace obvodového pláště je navržena z EPS  70-100 F, rozměr desek 1000/500 mm, 

barvy bílé, tloušťky 100 mm od firmy Rigips. Je nutno konstatovat, že pro ostění a 

nadpraží je použit stejný typ EPS polystyrénu, však tloušťky 50 mm. Pro tepelnou 

izolaci spodní stavby a soklu je navržen isover EPS PERIMETR tloušťky 100 mm, 

rozměr desek 1250/600 mm. Sokl je navržen výšky 500 mm. Jedno balení odpovídá 

3,75 m2, materiál má falcované hrany, rastrový povrch a růžovou barvu. Pro tepelnou 

izolaci ploché střechy navržen EPS 100 top (jedná se o dílce POLYDEK ). Jako izolace 

podlah na terénu je navržen podlahový EPS Stabil 100 Z tloušťek viz výkres č. 9, 

charakteristické řezy.  

Zvuková izolace podlah navržena jako STEPROCK HD tloušťky 40 mm. Zvuková 

izolace bude zhotovena od 2. NP jak v podlahách v bytu, tak i v podlaze na podestách 

schodišť. Dále je nutno zvukově odizolovat střešní svody, navržena speciální zvuková 

izolace TUBEX – SONIK, která zabraňuje rosení střešních svodů. 
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Řešení vnějších ploch- 

Je navrženo provedení vnějších chodníků pro přístup do bytového domu. Chodníky 

budou napojeny na místní komunikaci. Návrh přístupu do bytového domu viz výkres č. 

3 situace. Chodníky budou pokládány z betonové zámkové dlažby tloušťky 60 mm, 

barvy šedé. Podrobná skladba viz výkres č. 9 charakteristické řezy. Jedná se o skladbu 

s označením S4. Uvnitř atria a kolem celé stavby je navrženo zatravnění zbývajících 

ploch a výsadba okrasných dřevin. 

 

 

Práce truhlářské- 

Osazení oken, dveří, garážových vrat a vestavěných skříní, dále osazení madel na 

schodišťové zábradlí a prahů.  

 

Práce tesařské- 

Zhotovení navrhovaného dřevěného přístřešku uvnitř atria. Konstrukce dřevěného 

přístřešku bude kotvena do země pomocí kotevní patky L4 a do obvodového pláště 

pomocí ocelového úhelníku. 

 

Práce zámečnické- 

Veškeré navrhované kotvení ocelových profilů na stavbě. Kotvení přístřešku do vnější 

obvodové stěny, kotvení přístřešku do země. Kotvení zábradlí do schodišťových stupňů. 

Osazení domovních schránek a zvonkových tabel, osazení ocelového roštu. Kotvení 

nerez zábradlí v 4. NP v lodžii. 

 

Klempířské práce- 

Jedná se o veškeré práce spojené s oplechováním, lemováním, oplechováním atiky a 

výlezu na střechu. Navrhovaný materiál je titanzinek tloušťky 0,7 mm a typizované 

parapety k VEKRA oknům. 

 

Všechny výpisy PSV výrobků, jejich kotvení a spojování jsou v příloze specifikace 

uživatelského a technického standartu. 
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d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

 

Navrhovaná stavba bude napojena na technickou a dopravní infrastrukturu z nově 

budované komunikace. Tato komunikace se bude napojovat na již stávající ulici 

Buďišovskou na severu pozemku. Napojení na jednotlivé inženýrské sítě bude kolmo 

k nově budované ulici a orientováno do technické místnosti v 1. NP, kde odtud bude 

zajištěn rozvod inženýrských sítí do ostatních budov. Do technické místnosti budou 

napojeny přípojky splaškové kanalizace, která bude napojena na nově budovaný řád 

splaškové kanalizace DN 400, dešťové kanalizace, která bude napojena na nově 

budovaný řád dešťové kanalizace DN 300, vodovodního řádu pitné vody, který bude 

napojen na nově budovaný řád pitné vody DN 100 a nízkotlakého parního potrubí, které 

se bude napojovat do řádu, který zde vzniká jenom z důvodu školského zaměření. 

Navrhovaný objekt se bude dále napojovat na středotlaký plynovod STL DN 200, kde 

HUP bude na hranici pozemku, na sdělovací kabel poskytovaný společností O2 

Telefonika a na elektrické vedení od společnosti ČEZ distribuce s.r.o, kde elektroměrná 

skříň bude na hranici pozemku spolu s HUP. Hlavní uzávěr plynu a elektroměrná skříň 

budou volně přístupné pro správce dané sítě. Napojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu viz výkres č. 3 situace. Je nutno konstatovat, že dimenze přípojek a 

samotný rozvod inženýrských sítí na řešeném pozemku pro navrhovaný bytový dům, 

není součástí projektové dokumentace. 

 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

 

Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu není součástí 

projektové dokumentace. Navrhovaný objekt není nijak ovlivněn poddolováním a není 

na svažném území, tudíž není nutno stanovit podmínky dodržení pro navrhování staveb 

na poddolovaném a svážném území. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Výstavbou a užíváním bytového domu nebude nijak ohroženo životní prostředí, na 

stavbě budou používány pouze materiály, které mají příslušné certifikáty a osvědčení.  

 

 

g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Okolní veřejné plochy a komunikace budou teprve budovány, je však nutno respektovat 

řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 

Tato dokumentace není součástí projektu. 

 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

Jediný průzkum, který byl proveden, byl prozkoumání místa samého. Účelem tohoto 

průzkumu bylo seznámit se s daným územím, zaznamenat si zastavěnost území a 

vyhodnotit a zohlednit tyto skutečnosti při návrhu bytového domu. 

 

 

i) Údaje o podkladech o vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 

Podkladem byla kopie katastrální mapy v měřítku 1:2000, mapového listu Opava 8-4/3. 

Souřadnicový systém S-JTSK   
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j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

Stavba jako celek je složena ze 4 objektů. Z toho jeden objekt má funkci garážovou a 

zbylé tři funkci bytovou. Počty nadzemních pater u jednotlivých objektů se liší, ustupují 

po jednom podlaží. 

Jednotlivé funkce samostatných objektů- 

V objektu jednopodlažním jsou navrženy 4 garáže. Objekt dvoupodlažní je z hlediska 

funkce dělen na část domovního vybavení zahrnující technickou místnost, úschovnu kol 

(invalidních vozíků), sklepní boxy, kočárkárnu a část bytovou s jedním bytem. Zbylé 

dva objekty mají funkci bytovou s kapacitou 6 bytů. Funkci jednotlivých objektů 

zajišťují spojovací schodiště, které jsou dvou a tří podlažní.  

 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

 

Stavba nijak neomezuje okolní pozemky a stavby. Jsou respektovány minimální 

stanovené odstupy mezi pozemky a stavbami, vyplývá to však ze studie stavby, kde je 

znatelné, že budovaný bytový dům nijak neohrožuje a neomezuje okolní plánované 

stavby. Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 

dokončení není nutná, protože negativní účinky (exhalace, hluk, otřesy, prach, zápach) 

při provádění stavby budou přísně kontrolovány, posuzovány a následně 

vyhodnocovány. Pokud po vyhodnocení bude stanoven požadavek změnit zatím 

stanovené postupy při provádění, nastanou taková opatření, aby již dále negativní 

účinky nevznikaly. Všechna stavební suť a přebytečný stavební materiál, který nebude 

možno použít jinak, bude tříděn a skladován do kontejneru, kde vždy po jeho naplnění 

bude odvezen na skládku, kde dojde k jeho zaznamenání a ekologické likvidaci. 

Splaškové vody (viz výše) budou odváděny do veřejné sítě.   
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků  

 

Je nutné, aby pracovníci dodržovali požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. (vyhláška 361/2007 sb. – podmínky ochrany zdraví při práci). 

Stanovené postupy na stavbě budou respektovány projektem, platnými zákony, 

normami, vyhláškami a zvláštními přepisy dle výrobce. Dále platí, že pracovníci musí 

používat při práci na staveništi ochranné prostředky a pomůcky. Předpisy BOZP dle 

zákona 309/ 2006 sb. a 591/2006 sb. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

a) Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby 

nebo její části 

 

Pokud by statický výpočet prokázal, že dojde ke zřícení stavby nebo její části, pro 

doposud navrhované porotherm zdivo, byla by nutná provézt taková opatření, aby 

k zřícení stavby nebo její části nemohlo dojít. Statický výpočet však není součástí 

projektové dokumentace. 

 

b) Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek většího stupně 

nepřípustného přetvoření 

 

Statický výpočet musí také posoudit, zda je stavba navržena tak, že nesmí dojít 

k většímu stupni nepřípustného přetvoření, pokud by se však toto tvrzení pro 

navrhované porotherm zdivo potvrdilo, byla by nutná provézt taková opatření, která by 

tento problém vyřešila, a zdivo by pro posuzovaný krok vyhovělo. Statický výpočet 

však není součástí projektové dokumentace. 
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c) Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek poškození jiných 

částí stavby nebo technických zařízení 

 

Pokud by statický výpočet prokázal, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání má za následek poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení byla by nutná provézt taková opatření, aby k této skutečnosti 

nemohlo dojít. Statický výpočet však není součástí projektové dokumentace. 

 

d) Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek poškození 

v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Pokud by statický výpočet prokázal, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání má za následek poškození v případě, kdy je rozsah 

neúměrný původní příčině byla by nutná provézt taková opatření, aby k této skutečnosti 

nemohlo dojít. Statický výpočet však není součástí projektové dokumentace. 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 

Navrhované cihly porotherm jsou zatříděny do třídy reakce na oheň A1, tzn. jako 

nehořlavý stavební materiál. Zdivo je tedy i při malé tloušťce nehořlavé. Keramické 

porotherm překlady a polomontované stropní konstrukce jsou taktéž hodnoceny jako 

nehořlavé s požární odolností vyhovující běžně požadovaným stupňům požární 

bezpečnosti. Všechny zbylé použité materiály musí vyhovovat platným normovým 

hodnotám a musí být certifikovány výrobcem pro stanovení průkazu o zachování 

nosnosti a stability pro určitou dobu. Podrobnější řešení této problematiky není součástí 

projektové dokumentace. 
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b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 

Při návrhu budoucího objektu byla zohledněna problematika rozvoje a šíření ohně a 

kouře ve stavbě. Podrobnější řešení této problematiky není součástí projektové 

dokumentace. 

 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavby 

 

Stavba je situována na řešeném pozemku tak, aby omezovala šíření požáru na sousední 

stavby. Jiné omezení není součástí projektové dokumentace. 

 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

 

Navržená stavba nijak neomezuje umožnění evakuace osob a zvířat při požáru. Vnitřní 

komunikace v bytovém domě jsou navrženy s ohledem na evakuaci a únik osob. 

Podrobnější řešení této problematiky není součástí projektové dokumentace. 

 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Stavbou není nijak omezen bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Další podmínky a 

úpravy okolí nejsou součástí projektu. 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. Každá 

bytová jednotka má navrženo jedno wc a koupelnu, výjimkou je byt v 4 NP, který je 

mezonetovým typem a je zde navrženo po dvou wc a koupelnách. Toto příslušenství 

bytu je navrženo dostatečně dle požadovaných norem a předpisů. Na stavbě budou 

využívány pouze materiály s patřičnými certifikáty, zajišťujícími zdravotní nezávadnost 

použitého materiálu. Po dokončení prací spojených s výstavbou bytového domu nedojde 

k zvýšenému zatížení životního prostředí. Třídění, likvidace, nakládání s odpady se 

musí řídit vyhláškami č. 382/2001 sb., 383/2001 sb., 384/2001 sb., a zákonem o 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TU-OSTRAVA, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
3. května 

2010 
 

B. SOUHRNÁ TECHN. ZPRÁVA-BYTOVÝ DŮM VĚTRNÍK 15 

 

odpadech č. 185/2001 sb. Veškeré odpady budou likvidovány odvozem na patřičnou 

skládku. Objekt svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Provoz v prostorách bytového domu nebude nijak zatěžovat okolí hlukem či 

prašností. Splašková a dešťová kanalizace bude zaústěna do nově budované veřejné 

kanalizace. Komunální odpad bude odvážen patřičnou firmou pro dané území.   

 

5) Bezpečnost při užívání 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání dodržovány. Zvláštní podmínky 

pro užívání bytového domu nejsou stanoveny.  

 

 

6) Ochrana proti hluku  

 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 

zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené předpisy. Ve vnitřních prostorách budou 

hladiny hluku v souladu s vyhláškou č. 88/2004 sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluků a vibrací. Na staveništi nebude potřeba vytvářet opatření proti šíření hluku 

do okolí, protože zvýšené hladiny hluku nebudou vznikat. Budou použity přístroje a 

mechanizmy, u kterých nevzniká nadměrný hluk. Veškeré stavební práce budou 

prováděny v mimo klidovou část dne. 

 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 

náročnosti budov 

 

Tepelně-technické parametry jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2, kde tato norma 

uvádí požadované součinitele prostupu tepla U [W/m2K]. Vybrané požadavky pro 

navrhovaný bytový dům jsou především pro stěnu kde U [W/m2K] je stanoven na 0,38 
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W/m2K, dále pro plochou střechu je stanoven na 0,24 W/m2K a podlahu na terénu 0,45 

W/m2K. Jednotlivé posudky viz příloha specifikace technického a uživatelského 

standartu objektu. 

 Energetická náročnost není předmětem projektové dokumentace. 

 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace 

 

Okolní prostory bytového domu a komunikace pro řešení přístupu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace nejsou součástí projektové dokumentace. O této 

problematice pojednává vyhláška č. 369/2001 sb., pro navrhovaný objekt pak část třetí 

řešení staveb bytových domů, staveb pro sociální péči, v nichž se předpokládá 

zaměstnávání více jak 20 osob, staveb určených pro zaměstnávání osob s těžkým 

zdravotním postižením a staveb škol, předškolních a školských zařízení. 

V navrhovaném bytovém domě jsou přístupné 2 byty v 1 NP. pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Pro jejich užívání by bylo však nutné vypracování 

zvláštní projektové dokumentace. Tento projekt s tím počítá, a proto tyto 2 byty lze 

upravit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou to tzv. upravitelné 

byty. 

 

 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Radonový průzkum nebyl proveden. Výskyt radonu pro dané staveniště není známo, a 

proto nebude potřeba provádět protiradonová opatření v souladu s metodikou v ČSN 

730601. Obecně pro část území Opavy je radonové riziko nízké až přechodné. Na přání 

investora by muselo být provedeno radonové zkoumání daného pozemku, a pokud by 

tato skutečnost radon v podloží potvrdila a byl by index radonového nebezpečí 
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překročen nad přípustnou míru muselo by být provedeno protiradonové opatření 

v souladu s metodikou v ČSN 730601.  

V dané lokalitě nevznikají žádné vnější vlivy omezující řešenou stavbu. Parcela se 

nenachází na poddolovaném území, podzemní vody jsou v dostatečné hloubce pod 

základovou spárou a stavba nebude zasahována seizmickými vlivy. Ochranná a 

bezpečnostní pásma nejsou známa.  

 

 

10) Ochrana obyvatelstva 

 

Návrh bytového domu respektuje vyhlášku č. 501/2006 sb. Stavba nepřesahuje svým 

umístěním na sousední pozemky. Při stavbě řešeného objektu je nutno staveniště 

zabezpečit oplocením proti vniknutí nepovolených osob na pozemek. Dále je potřeba 

dbát na zvýšené riziko vniknutí osob na staveniště v době, kdy bude postaveno lešení, 

nebo při zemních pracích. Projekt neřeší budování protiatomového krytu. Jsou 

provedeny opatření pro ochranu obyvatelstva v důsledku ohrožení povodní. Město 

Opava má vypracovaný projekt na ochranu vodního toku na jihozápadě pozemku, bude 

se zde budovat ochranná hráz. V okolí objektu se nenacházejí žádné vysoké porosty, 

které by obyvatele bytového domu mohly ohrozit. 

 

 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odvodnění splaškových a dešťových vod bude zaústěn do veřejné kanalizace.  

 

b) Zásobování vodou 

 

Navrhovaný bytový dům bude zásobován vodou pomocí přípojky, která bude napojena 

z veřejné vodovodní sítě DN 100. 
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c) Zásobování energiemi 

 

Po kolaudaci bytového domu bude provedeno připojení na stávající elektrické vedení 

nízkého napětí v zemi. Stanovení termínu, ceny, druhu a možnosti připojení zajistí 

vlastník bytového domu po vyjádření ČEZ Distribuce, s.r.o. Rozvody elektrické energie 

v bytech navrhuji provézt z mědi a do každého bytu umístit pojistkovou skříň. Dimenze 

a návrh rozvodů elektrické energie není součástí projektu. 

 

d) Řešení dopravy 

 

Budoucí objekt bude napojen na nově budovanou komunikaci, která se bude napojovat 

na stávající ulici Buďišovskou. Přístup pro pěší bude také z nově budovaného chodníku. 

Materiál všech chodníků okolo budoucí stavby bude z betonové zámkové dlažby tl. 60 

mm, která se bude pokládat do pískového lože tl. 30 mm. Pod pískovým ložem bude 

vrstva hutněného štěrkopísku tl. 100 mm a struska frakce 8 – 16 tl. 200 mm. Celková 

tloušťka vrstev na rostlém terénu, včetně zámkové dlažby je stanovena na 390 mm. 

Návrh skladby místní komunikace není předmětem projektu. 

  

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Okolí stavby se dá rozdělit na dva řešené úseky, vnitřní atrium a vnější okolí stavby. 

Nezastavěné a nezpevněné povrchy obou úseků budou zatravněny a uvnitř atria bude 

vysazen okrasný strom odrůdy javor červený. Na jižní straně, kde se nachází jeden 

z přístupů do vnitřního atria, bude vysazen Freemanův javor. Okolo celé stavby bude 

vysazen zerav západní. Umístění nových sazených stromů a vegetačních úprav viz 

studie stavby výkres architektonické situace. 

 

f) Elektronické komunikace 

 

Navrhovaný bytový dům bude napojen na sdělovací kabel- telefonní od společnosti O2, 

jednotlivé požadavky a stanoviska stanoví již zmíněná společnost. 

Zvláštní požadavky na veřejné komunikační sítě nejsou známy. 
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1. Technická zpráva 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 

jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na 

staveniště 

 

Staveniště je limitováno pouze hranicemi pozemku, staveniště je rovinné a bez 

oplocení. V současné době je staveniště připraveno k výstavbě bytových domů. Součástí 

bude budování nové přístupové komunikace, která bude sloužit pro přístup a příjezd. 

Staveniště nebude svou plochou zajišťovat dostatečný manipulační prostor pro práci se 

stavebními materiály a s možností instalace lešení. Bude potřeba půdorysně využít i 

ostatní pozemky, bylo však zhodnoceno, že využití okolních pozemků nijak neovlivní 

sousední budované, či volně stojící stavby. Při budování navrhovaného objektu bude 

potřeba staveniště opatřit oplocením, které bude min. 3 m od líce stavby. 

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Před započetím zemních prací je třeba řádně vytyčit podzemní sítě včetně přípojek a 

zjištěné sítě protokolárně předat dodavateli stavby. Přes pozemek, kde bude budována 

navrhovaná stavba nevedou žádné sítě technické infrastruktury, proto nebudou stavbou 

dotčeny. 

 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

Před započetím stavby bude potřeba vybudovat již zmiňovanou komunikaci 

s inženýrskými sítěmi. Staveniště se poté napojí na již vybudované inženýrské sítě. U 

provizorní vodovodní přípojky bude potřeba napojit vodoměr pro stanovení odběru. U 

napojení na elektrické vedení bude použit staveništní rozvaděč s elektroměrem pro 

přesné měření spotřeby. Odvodnění staveniště bude do veřejné kanalizace. Napojovací 
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body energií budou předány při předání staveniště dodavateli a bude provedena písemná 

dohoda o úplatě za spotřebované energie.  

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolených osob pomocí oplocení. Na 

oplocení budou výstražné tabule o zákazu vstupu nepovoleným osobám a bezpečnostní 

tabule říkající, že na stavbě je zvýšené nebezpečí úrazu apod. Úprava staveniště jako 

pozemku takového, nevyžaduje úpravu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace, jedná se především a přístupovou komunikaci, ta však není součástí 

projektové dokumentace. 

 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů je stejné jako 

v bodě d. 

 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Objekty pro zařízení staveniště, sklady, skládky, budou umístěny mimo řešený 

pozemek. Bude potřeba půdorysně zabrat okolní pozemky nejvíce však pozemek 

parcelního čísla 2745. Zábora nijak neovlivní klíčový pozemek č. 2745, protože není 

zastavěn a ani se s tím nepočítá. Pro povolení o zabrání jiných pozemků bude potřeba 

dostat písemné vyrozumění od dotčených osob, případně dotčených orgánů. Po řádném 

vyřízení písemností je poté možno provézt předání a převzetí staveniště, kde bude 

potřeba sepsat protokol mezi stavebníkem a zhotovitelem, od této chvíle přebírá veškeré 

povinnosti za staveniště zhotovitel. Rozvod elektrické energie na staveništi bude 

pomocí několika rozvaděčů, kde další rozvod bude pomocí napojení navíjecí 

prodlužovačky k místu spotřeby. Přístupové cesty na staveništi budou zhotoveny z 

betonových panelů. Sklady materiálu bude potřeba zastřešit a opatřit proti vniknutí 
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třetích osob. Veškerý materiál bude tříděn, skladován na místě tomu určeném a poté 

odvezen na místní skládku. Všechny dotčené pozemky budou po provedení stavby 

obnoveny a upraveny do původního stavu. 

 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

Ohlášení staveb pro zařízení staveniště nebude vyžadováno. 

 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Při stavebních pracích na budovaném bytovém domě je nutno dodržovat vyhlášku č. 

309/2006 sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 

následně nařízení vlády č. 591/2006 sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Je nutno zdůraznit pár bodů pro jejich 

nebezpečí. Při pracech s otevřeným ohněm, nebo svařování je nutné po těchto pracech 

pohlídat staveniště z důvodu možného vzniku požáru. Svařování na stavbě je možno 

provádět osoba tomu kvalifikovaná a určená stavbyvedoucím. Při provádění 

výkopových prací je nutno zajistit řádné zajištění výkopů a zabránění vstupu 

nepovolaných osob. Další jiné bezpečnostní předpisy jsou možné stanovit dohodou.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí projektové 

dokumentace. 

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Při samotné výstavbě řešeného bytového domu je nutno dbát na znečištění vody látkami 

ropného charakteru, dále platí že, veškerý odpad, nejenom stavební, je nutno likvidovat 

smluvně u orgánů k tomu oprávněných. WC na stavbě je nutno mít zřízené buď jako 
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mobilní WC, kde exkrementy budou odváženy v pravidelných intervalech, nebo WC 

ústit do veřejné kanalizace. Je nutno respektovat zákony 17/1997 sb., 185/2001 sb.  

 

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Zahájení stavby: květen 2011 

Dokončení stavby: říjen 2013 

 

Plánovaná doba výstavby je zhruba 2,5 roku. Postup provádění stavby bude záviset 

hlavně na financování stavby. 
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1. Pozemní (stavební) objekty 

 

1.1 .Architektonické a stavebně technické řešení 

 

 

1.1.1. Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 

 Jedná se o atriový bytový dům sloužící pro trvalé bydlení cca 17 – 25 osob. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Předmětem stavby je atriový bytový dům sloužící pro trvalé bydlení cca 17 – 25 osob. 

Vnitřní atrium je vytvořeno čtyřmi objekty, které jsou uspořádané do čtverce a 

navzájem propojeny schodišti. Jedná se o stavbu zděnou, s různým počtem podlaží, 

zastřešenou plochou střechou. Součástí bytového domu jsou zděné garáže a přilehlé 

parkovací stání. 

Architektura stavby je vytvořena dojmem rostoucí spirály. Tato jakási spirála je 

vytvořena napojením čtyř objektů do sebe, kde tyto objekty mají rostoucí výšku střešní 

atiky. Tato spirála začíná jednopodlažním objektem, který slouží jako garáže pro bytový 

dům, dále dvoupodlažním, kde v tomto objektu se nachází domovní zázemí a jeden byt. 

Poté následují objekty třípodlažní a čtyřpodlažní, které slouží jako jednotky pro byty. 

Tento objekt v sobě nese další nápad a to uzavřené vnitřní atrium, které dodá klid a 

pohodu nejen nájemníkům, ale i samotnému bytovému domu. Fasáda celého celku je 

členitá a má jasný charakter. Jedná se o hru s červenou barvou s nápadem oživit ještě 

více rostoucí nápad.  

Nezastavěné a nezpevněné povrchy obou úseků budou zatravněny a uvnitř atria bude 

vysazen okrasný strom odrůdy javor červený. Na jižní straně, kde se nachází jeden 

z přístupů do vnitřního atria, bude vysazen Freemanův javor. Okolo celé stavby bude 
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vysazen zerav západní. Umístění nových sazených stromů a vegetačních úprav viz 

studie stavby výkres architektonické situace. 

 

Okolní prostory bytového domu a komunikace pro řešení přístupu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace nejsou součástí projektové dokumentace. O této 

problematice pojednává vyhláška č. 369/2001 sb., pro navrhovaný objekt pak část třetí 

řešení staveb bytových domů, staveb pro sociální péči, v nichž se předpokládá 

zaměstnávání více jak 20 osob, staveb určených pro zaměstnávání osob s těžkým 

zdravotním postižením a staveb škol, předškolních a školských zařízení. 

V navrhovaném bytovém domě jsou přístupné 2 byty v 1 NP. pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Pro jejich užívání by bylo však nutné vypracování 

zvláštní projektové dokumentace. Tento projekt s tím počítá, a proto tyto 2 byty lze 

upravit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou to tzv. upravitelné 

byty. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 

Kapacita:    7 bytů 3 + 1 kk, 1 byt mezonetový 4 + 1 k.k. 

Užitková plocha: 773,57 m2 

Zastavěná plocha: 538,69 m2 

Obestavěný prostor: 3339,9 m3 

Orientace stavby je patrná z výkresové části projektu. Osvětlení všech vnitřních prostor 

v bytovém domě bude uměle a přirozeně, každá obytná místnost je osvětlena a 

přirozeně větrána. Okolní objekty nijak nezastiňují navrhovaný bytový dům. 

Navrhovaný objekt, respektive byty uvnitř splňují podmínku proslunění z vyhlášky č. 

268/2009 sb.§ 13 proslunění. Navrhované byty respektují také tzv. zrakovou pohodu. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Nosný systém je navržen jako zděný z cihel porotherm P+D 440 mm na maltu 

vápenocementovou pevnosti 5 MPa. Od firmy Wienerberger. Životnost stavby je 
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ovlivňována mnoha vlivy, nejvíce však vnějšími, pro tento případ ji můžeme stanovit až 

na 80 let. Jiné použité materiály nebudou mít negativní vliv na životnost konstrukce. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Tepelně-technické parametry jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2, kde tato norma 

uvádí požadované součinitele prostupu tepla U [W/m2K]. Vybrané požadavky pro 

navrhovaný bytový dům jsou především pro stěnu kde U [W/m2K] je stanoven na 0,38 

W/m2K, dále pro plochou střechu je stanoven na 0,24 W/m2K a podlahu na terénu 0,45 

W/m2K. Pro výplně otvorů je stanoven na 1,80 W/m2K. 

Navržená stavba má nosný systém zateplený EPS 70-100 F, tloušťky 100 mm, což 

zabezpečuje požadované tepelně-technické vlastnosti. Plochá střecha navrhovaného 

objektu je zateplena ze systému kompletizovaných dílců z expandovaného polystyrénu 

proměnlivých tloušťek, však toto řešení také splňuje požadované tepelně-technické 

vlastnosti. Podlaha na terénu je zateplována podlahovým polystyrénem EPS 100 Z tl. 

120 mm, což také vyhovuje požadovaným hodnotám. Hodnoty součinitele prostupu 

tepla U [W/m2K] pro výplně otvorů jsou obsaženy ve výpisu plastových výrobků - 

okna. Jednotlivé tepelně-technické posudky viz příloha specifikace technického a 

uživatelského standartu objektu. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Navrženo založení objektu na pásech z prostého betonu třídy C 20/25. Založení 

přístřešku je navrženo na patkách. Jiný typ základů není navržen. Žádné inženýrsko-

geologické a hydrogeologické průzkumy nebyly provedeny, proto bylo zvoleno klasické 

založení stavby. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 

Užíváním stavby nebude nijak ohroženo životní prostředí. Jedná se o bytový dům, kde 

nebudou vznikat ani škodlivé plyny spalováním. Není potřeba provádět návrh na 

odstranění nebo omezení negativních účinků. 

 

h) Dopravní řešení 

Přístup a příjezd k bytovému domu bude z nově budované komunikace. U bytového 

domu jsou navrženy garáže o kapacitě 4 míst, dále jsou součástí navrhované 

komunikace kolmé parkovací stání v dostatečné kapacitě. Nejbližší zastávka městské 

hromadné dopravy je asi 10 minut pěší chůze, v okolí bytového domu je i zastávka 

železniční. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Radonový průzkum nebyl proveden. Výskyt radonu pro dané staveniště není známo, a 

proto nebude potřeba provádět protiradonová opatření v souladu s metodikou v ČSN 

730601. Obecně pro část území Opavy je radonové riziko nízké až přechodné. Na přání 

investora by muselo být provedeno radonové zkoumání daného pozemku, a pokud by 

tato skutečnost radon v podloží potvrdila a byl by index radonového nebezpečí 

překročen nad přípustnou míru muselo by být provedeno protiradonové opatření 

v souladu s metodikou v ČSN 730601.  

V dané lokalitě nevznikají žádné vnější vlivy omezující řešenou stavbu. Parcela se 

nenachází na poddolovaném území, podzemní vody jsou v dostatečné hloubce pod 

základovou spárou a stavba nebude zasahována seizmickými vlivy. Ochranná a 

bezpečnostní pásma nejsou známa.  

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Obecné požadavky na výstavbu byly splněny. Bude dodržena vyhláška 268/2009 sb. O 

technických požadavcích na stavby. 
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1.1.2. Výkresová část 

 

4. Půdorys základů  M 1:50   

5. Půdorys 1. NP   M 1:50   

6. Půdorys 2. NP   M 1:50   

7. Půdorys 3. NP   M 1:50   

8. Půdorys 4. NP   M 1:50   

9. Charakterist. řezy  M 1:50   

10. Konstrukce stropu  M 1:50   

11. Konstrukce střechy  M 1:50   

12. Pohledy    M 1: 100  

 

13. Vřetenové schodiště  M 1: 50  

14. Zobrazení schodiště  M 1: 50 

15. Kotvení vřetene  M 1: 50  

16. Detaily vřetenového schoď. M 1: 50  

17. Detaily vřetenového schoď. M 1: 50  

 

 

1.2.Stavebně konstrukční část 

 

 

1.2.1 Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 

Navržený konstrukční systém je stěnový- zděný z tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo 

je navrženo z tvárnic Porotherm 440 P+D rozměrů 247x440x238 mm na nichž je 

osazena tepelná izolace z EPS 70-100 F. Dále bude použito tvárnic 300 P+D rozměrů 

247x440x238 mm, vnitřních příčkovek porotherm 140 P+D rozměrů 497x140x238 mm 

a porotherm 80 P+D rozměrů 497x80x238 mm. Jako zdící malta je navržena malta 
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vápenocementová pevnosti 5 MPa. Dále pro konstrukci stěn je doporučen doplňkový 

program porotherm, kde je možno použít tvárnice porotherm těchto rozměrů: 440 N 

P+D - 247x440x155 mm, 300 N P+D - 300x240x155 mm, 440 ½ K - 125x440x238 

mm, 440 R - 187x440x238 mm. Průzkumy nejsou předmětem projektové dokumentace, 

protože se jedná o novostavbu. 

 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Jedná se především o tyto materiály a výrobky- 

Prostý beton třídy C15/20,C 20/25, C25/30 

Výztuž R 10 505, kari síť 150/150/4 mm 

Porotherm 440 P+D rozměrů 247x440x238 mm 

Porotherm 300 P+D rozměrů 247x440x238 mm 

Porotherm 140 P+D rozměrů 497x140x238 mm 

Porotherm 80 P+D rozměrů 497x80x238 mm 

Malta MVC 5 MPa 

Keramické nosníky porotherm – POT 175 a vložky miako, celková tlošťka stropu 250 

mm. 

Jednotlivé výrobky, které byly navrženy pro tuto stavbu se firmy snaží vyrábět na 

základě nejnovějších poznatků. Jednotlivé výrobky jako jsou okna, dveře, zárubně, 

apod. jsou viz příloha technický a uživatelský standard. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů není součástí projektové dokumentace. 
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e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 

Technologické podmínky postupu prací nejsou nijak stanoveny. Je nutné dbát 

především na tvrdnutí betonové směsi na stavbě, na výrobě zdící malty na staveništi a 

na řádném kotvení a dodržení krytí u železobetonových konstrukcí. Dále je kladen 

důraz na dodržení technologických předpisů od výrobce. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů. 

 

Jedná se o novostavbu, tudíž by na stavbě by neměli vznikat bourací práce, proto zásady 

nejsou předmětem projektové dokumentace. Při monolitnění porotherm stropů je 

potřeba dbát na rozmístění montážních stojek a průvlaků, kde maximální vzdálenost 

montážních stojek nesmí překročit hodnotu 1500 mm a montážní průvlaky mohou být 

od sebe max. 1800 mm. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

 

Při zakrývání stavebně důležitých konstrukcí jako jsou např. základová spára, izolace 

spodní stavby, jednotlivé vyztužení železobetonových konstrukcí, monolitnění stropu, 

apod. je nutností aby při těchto pracech byl stavební dozor, popřípadě autorský dozor 

svědkem a vše se řádně zaznamenalo do stavebního deníku. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

 

Jedná se především o výpočetní programy- Archicad 12, Teplo 2008, Area 2008, 

microsoft word, exel. 
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Jedná se především o normy- ČSN 73 05 40-2 tepelná ochrana budov, ČSN 73 05 40-3 

tepelná ochrana budov, návrhové hodnoty veličin, ČSN 73 4301 Obytné budovy 

(6/2004). ČSN 730601- protiradonová opatření. 

 

Odborná literatura jako jsou- přednášky z předmětu pozemní stavitelství IV, přednášky 

z předmětu pozemní stavitelství III, jednotlivé technické listy výrobců, internetový 

portál www.tzb-info.cz., a další internetové portály od jednotlivých výrobců.  

 

Vyhlášky a zákony čísla- 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby, 369/2001 

sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, 183/2006 sb. O územním plánování a 

stavebním řádu - Stavební zákon, 499/2006 sb. O dokumentaci staveb, 501/2006 sb. O 

obecných požadavcích na využívání území, č. 382/2001 sb., 383/2001 sb., 384/2001 sb. 

vyhlášky zabývající se tříděním a likvidaci s odpady, č. 185/2001 sb. Zákon o odpadech, 

č. 88/2004 sb. Ochrana proti hluku, 309/2006 sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích. 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

 Specifické požadavky nejsou známy.  

 

 

1.2.2 Výkresová část 

 

a) Základy (plošné, hlubinné) 

 

Výkres je součástí projektové dokumentace viz výkres č. 4 základy. 

 

b) Tvar monolitických betonových konstrukcí 

 

Není součástí projektové dokumentace. 

 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TU-OSTRAVA, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
3. května 

2010 
 

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)- BYTOVÝ DŮM 
VĚTRNÍK 

10 

 

c) Výkres skladby – sestavy dílců montované betonové konstrukce 

 

Je jen výkres č. 10 skladba stropu, jinak není předmětem projektové dokumentace. 

 

d) Výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. 

 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

1.2.3 Statické posouzení 

 

Není součástí projektové dokumentace. 

 

 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

1.3.1 Technická zpráva 

1.3.2 Výkresová část 

 

 Nejsou součástí projektové dokumentace. 

 

 

1.4. Technika prostředí staveb 

 

1.4.1 Technická zpráva 

1.4.2 Výkresová část 

1.4.3 Výpočty 

 

 Nejsou součástí řešeného projektu. 

 

 



Stavba : 4 Bytový dům Větrník

Objekt : 001 Propočet Datum tisku : 1.5.2010

Stavba : 4 Bytový d ům Větrník

Objekt : 001 Propo čet JKSO : 803.59

MJ : m3 Počet MJ : 3 374,00 Náklady na MJ : 4 800 Kč          

Datum zahájení : 2011 Datum ukončení : 2013

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 15 503 800 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 689 919 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 16 193 719 Kč

Základ DPH 10 % 16 193 719 Kč
DPH 10 % 1 619 372 Kč

Základ DPH 20 % 0 Kč
DPH 20 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

17 813 091 Kč

razítko, podpis
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Stavba : 4 Bytový dům Větrník

Objekt : 001 Propočet Datum tisku : 1.5.2010

Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 263 577
2 Základy a zvláštní zakládání 589 134
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 434 037
4 Vodorovné konstrukce 1 457 332
6 Úpravy povrchu, podlahy 1 581 360
8 Trubní vedení 15 520
9 Ostatní konstrukce, bourání 1 147 261
99 Staveništní přesun hmot 449 619
711 Izolace proti vodě
712 Živičné krytiny
713 Izolace tepelné
715 Izolace chemické
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
723 Vnitřní plynovod
724 Strojní vybavení
725 Zařizovací předměty
726 Instalační prefabrikáty
731 Kotelny
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná tělesa
762 Konstrukce tesařské
763 Dřevostavby
764 Konstrukce klempířské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové
781 Obklady keramické
782 Konstrukce z přírodního kamene
783 Nátěry
784 Malby
786 Čalounické úpravy
787 Zasklívání
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren
M21 Elektromontáže 852 711
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 186 042
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 15 520
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 46 527
M46 Zemní práce při montážích 15 520
Objekt celkem 7 937 841 1 116 322

Název Sazba v % Částka
Kompletační činnost 1,200 186 046
Zařízení staveniště 2,400 372 091
Provozní vlivy 0,850 131 782
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 689 919

Rekapitulace VRN

Sazba v Kč

0
0
0
0

6 449 637

77 535
46 527
15 520
15 520

310 071
31 007

217 049
124 028
15 520

201 529

465 106
15 520

573 647
93 021

1 023 233
418 612

62 014
248 056
62 014

170 556
108 508
139 515

15 520
232 570
201 529
124 028
15 520

744 169

170 556
93 021

418 612

PSV

Rekapitulace stavebních díl ů
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Seznam použitých pramenů:           

 

 

normy:  

 ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov (listopad 2002) ve znění změny Z1 

(2005). 

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

(listopad 2005) 

ČSN 73 4301 Obytné budovy (6/2004).  

ČSN 730601- protiradonová opatření. 

  

Vyhlášky a zákony: 

 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby.  

369/2001 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb  

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon, 

499/2006 sb. O dokumentaci staveb,  

501/2006 sb. O obecných požadavcích na využívání území, 

č. 382/2001 sb., 383/2001 sb., 384/2001 sb. vyhlášky zabývající se tříděním a 

likvidaci s odpady,  

č. 185/2001 sb. Zákon o odpadech, 

č. 88/2004 sb. Ochrana proti hluku,  

309/2006 sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 

Literatura: 

 Solař,Jaroslav: Přednášky z předmětu pozemní stavitelství IV;  Ostrava:  VŠB – 

Technická univerzita Ostrava,  

Mareček, Jan, Kubenková, Kateřina, Šindel, Miloslav, Čmiel, Filip: Učební text 

pozemní stavitelství III ; Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006 

Zdařilová, Renata: Přednášky z předmětu Typologie staveb; Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2006/2007 
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Webové stránky: 

http://www.vekra.cz,http://www.levne-fasady.cz,http://dekwood.cz, 

http://www.dveremorava.cz,http://www.diamantrohoze.cz,http://www.heidelberg

cement.cz,http://www.metalfix.cz,http://obchod.eltro.eu,http://www.postovnischr

anky.cz,http://www.tepelna-izolace.cz,http://www.kpmetal.cz,http://e.coleman.cz 

http://www.rucka.com,http://www.generalcompact.cz,http://www.koelner-

morava.cz,http://www.izolas.cz,http://www.nerez.cz,http://www.cetris.cz, 

http://www.fatrafol.cz,http://www.univenta.cz,http://www.weber-panel.cz, 

http://www.geologicke-mapy.cz,http://aplikace.mvcr.cz,http://www.rug.cz, 

http://www.weber-terranova.cz, http://www.coleman.cz  

 

 

Technické listy výrobců: 

Metalfix – konstrukce TZB, upevňovací systémy, uložení potrubí, spojovací 

materiál 

Akuterm – katalog skel, statické údaje a možnosti skel (dvojizolačních) 

Fermacell – podlahové prvky FERMACELL  

KP metal klempířství – plechy, prvky oplechování, spojovací prvky 

Rigips – technický list EPS polystyrénů 

Wienerberger – podklad pro navrhování 

Fatrafol – katalog produktů 2009 

KovoSystém – poštovní schránky 

BerryFloor – laminátové podlahy 

Weber – vzorník dekorativní omítky weber.pas marmolit 

Weber – etics, weber therm elastik 

Vekra okna – technický list plastových oken 

Isover – technický list EPS polystyrénu typu perimetr 

Blix – rozměry klempířských prvků 

Duborain – jednoduchá zkouška propustnosti zeminy 

Dektherm – fasádní systém 

Polydek – kompletizované dílce z EPS polystyrénu pro skladbu ploché střechy 

Boss schodiště – typy schodišťových zábradí 

  


