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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 

Sb. v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; 

(4) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) 

Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, 

stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) 

Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného 

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

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

s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část 

B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující 

předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující 

předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy 

včetně modulového schéma budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, 

základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, 

min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 

konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností 

dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další 

specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního 

posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci 

větrání, vytápění a ohřevu vody.  

Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem 

a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 

A4 opatřených popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. 

Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD 

editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat 

i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná 

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

v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně 

fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 

s údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást 

závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale 

textovou část doplňují).  
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Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby domu určeného 

k trvalému bydlení 4členné rodiny a zároveň k výrobě a skladování vína. Objekt 

se nachází ve svažitém terénu v katastrálním území obce Zaječí a je tvořen 

suterénem a jedním nadzemním podlažím. Součástí je klenutý sklep určený 

k archivaci vína, venkovní terasa a zastřešené parkovací stání. Návrh domu je 

uzpůsoben tak, aby nedocházelo k narušování pohody členů rodiny plánovanou 

výrobou vína. To je docíleno tím, že pro provoz vinařství je určeno zejména 

podlaží suterénu, a naopak klidová a společenská zóna, tedy zóna určená 

k bydlení, je navržena v nadzemním podlaží.  

Hlavním nosným systémem suterénu jsou betonové tvárnice ze ztraceného 

bednění a 1. nadzemního podlaží cihly keramické od systému Heluz. Obvodové 

zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V obývacím pokoji 

je dřevěný, trámový strop a ve zbylé části objektu je navržena železobetonová 

stropní deska. Střecha je plochá, ve 2 výškových úrovních a se sklonem 3 %. 

Součástí návrhu domu je vnitřní rekuperační jednotka, podlahové vytápění a 

vnější třívrstvý nerezový komínový systém Schiedel.  

 Práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění 

stavby s téměř nulovou spotřebou energie. 

rodinný dům, vinařství, klenutý sklep, trámový strop, plochá střecha, svažitý 

terén, opěrná stěna, podzemní podlaží, rekuperace, zdvižně posuvné dveře, 

nerezový komín 
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The bachelor's thesis deals with the proposal of a new house intended for 

permanent living of a family of four and at the same time for the production 

and storage of wine. 

The building is located in a sloping terrain in the cadastral area of the village 

Zaječí and consists of a basement and one above-ground floor. It includes a 

vaulted cellar for archiving wine, an outdoor terrace and a covered parking 

space. The proposal of the house is adapted so that the well-being of family 

members is not disturbed by the planned wine production. This is achieved by 

the fact that the basement floor is intended for the operation of the winery, and 

on the contrary, the quiet and social zone, which is the zone intended for living, 

is designed on the above-ground floor. The main load-bearing system of the 

basement are concrete blocks made of lost formwork and ceramic bricks from 

the Heluz system on the 1st floor. The perimeter masonry is insulated with the 

ETICS contact thermal insulation system. The living room has a wooden, 

beamed ceiling and in the rest of the building is designed a reinforced concrete 

ceiling slab. The roof is flat, in 2 height levels and with a slope of 3%. The design 

of the house includes an internal recuperation unit, underfloor heating and an 

external three-layer stainless steel Schiedel chimney system. 

The work is processed in the form of project documentation adapted for 

the construction with almost zero energy consumption. 

single-family detached house, winery, vaulted cellar, beamed ceiling, flat 

roof, slopped terrain, retaining wall, underground floor, recuperation, lift and 

slide doors, stainless steel chimney 
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Denisa Tomková Dům s vinařstvím v Zaječí. Brno, 2020. 57 s., 218 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Jan Müller, Ph.D. 
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1  Úvod 
 

 Tématem bakalářské práce je vypracování prováděcí projektové 

dokumentace novostavby dvoupodlažního domu s vinařstvím, jehož součástí je 

klenutý sklep pro archivaci vína. Objekt je navržen ve svažitém terénu 

katastrálního území obce Zaječí na pozemku s parcelním číslem 5013/116, který 

je v současné době nevyužívaný. Dům s vinařstvím se nachází v okrajové části 

zastavěného území obce Zaječí, v jejíž těsné blízkosti je stávající zástavba 

rodinných domů, dále plochy určené k zemědělství a v neposlední řadě vinice, 

které dodávají řešenému území malebný, vinařský charakter.  

Návrh domu je uzpůsoben potřebám členů rodiny a jejich maximálnímu 

pohodlí, které by nemělo být narušováno plánovanou výrobou vína. Z toho 

důvodu je veškerý provoz týkající se výroby vína soustředěn pouze na podlaží 

suterénu, kde se mimo jiné nachází i hlavní vstup do objektu a technické zázemí 

domu v podobě technické místnosti a skladu. Pro klidovou a společenskou zónu 

je vyhrazeno nadzemní podlaží, jehož dominantou je prostorný obývací pokoj 

s trámovým stropem s viditelnými trámy, ze kterého je snadný přístup na 

venkovní terasu přes HS portál.  

Objekt je kvůli trámovému stropu s viditelnými trámy v obývacím pokoji 

zatříděn do hořlavého konstrukčního systému. Svislou nosnou konstrukcí 

suterénu jsou betonové tvárnice ze ztraceného bednění a 1. nadzemního 

podlaží cihly keramické od systému Heluz. Obvodové zdivo je zatepleno 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V obývacím pokoji je dřevěný, 

trámový strop a ve zbylé části objektu je navržena železobetonová stropní 

deska. Střecha je plochá, ve 2 výškových úrovních a se sklonem 3 %. Součástí 

návrhu domu je vnitřní rekuperační jednotka, podlahové vytápění a vnější 

třívrstvý nerezový komínový systém Schiedel. Výplně otvorů jsou dřevohliníkové.  

 Součástí bakalářské práce jsou tyto následující dokumenty: průvodní a 

souhrnná technická zpráva, studijní a přípravné práce, situační výkresy, 

architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně 

bezpečnostní řešení a stavební fyzika, jejíž součástí je posouzení z hlediska 

akustiky, osvětlení nebo tepelné techniky. 

 Cílem této závěrečné práce je návrh domu určeného k trvalému bydlení 

s téměř nulovou spotřebou, jehož přidruženou funkcí je provoz vinařství. Při 

návrhu byly zohledněny všechny požadavky příslušných norem a vyhlášek, které 

byly zároveň splněny.  
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2  Vlastní text 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Dům s vinařstvím v Zaječí 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Obec Zaječí 

Okres Břeclav 

Katastrální území Zaječí 

Parcelní číslo 5013/116 
 

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 

stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

Předmětem je vypracování dokumentace pro provádění stavby domu s 

vinařstvím s téměř nulovou spotřebou energie.  
 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Bc. Václav Cichra 

Dukelské náměstí 123/32 

Hustopeče 693 01 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Denisa Tomková 

Tyršova 508/18 

Hustopeče 693 01 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

  zařízení 
Stavební objekty:   

SO-01 Dům s vinařstvím v Zaječí 

 SO-02  Terasa 

 SO-03  Zastřešené parkovací stání 

 SO-04  Zpevněná plocha - betonová dlažba 

 SO-05  Zděné oplocení 

 SO-06  Vegetace, zeleň 

 SO-07 Vodovodní přípojka 

 SO-08  Vedení jednotné kanalizace 

 SO-09 Vedení dešťové kanalizace 

 SO-10  Elektrická přípojka 

 SO-11  Přípojka metal. kabelu CETIN 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
• územní plán obce Zaječí 

• katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí 

• mapa inženýrských sítí 

• vyjádření o existence sítí od jednotlivých vlastníků sítí 

• prohlídka stavebního pozemku a vizuální průzkum 

• fotodokumentace pozemku 

• polohopis a výškopis řešeného území 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

  Stavební pozemek, na kterém je zamýšlena stavba se nachází ve 

svažitém terénu v okrajové části obce Zaječí na parcelním čísle 5013/116. 

Plocha stavebního pozemku je 948 m2. V současné době je nevyužívaný a je 

pokryt hustým stromovým a jiným vegetačním porostem, který bude z velké 

části odstraněn. V okolí se nachází stávající zástavba rodinných domů, 

plochy pro zemědělskou činnost, vinice a vinné sklepy. 
  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavba je navržena v souladu s regulačním plánem. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případe stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací obce 

Zaječí a splňuje její cíle a úkoly. Dle nového územního plánu obce Zaječí je 

pozemek určen k zastavění a spadá do plochy s názvem: plochy bydlení – v 

rodinných domech.  
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Není nutné řešit. Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou zakomponována do 

dokumentace z toho důvodu, že se jedná o bakalářskou práci.  
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku nebyl vykonán žádný vlastní průzkum z výše zmíněných, 

ani jiných. Únosnost půdy byla určena dle mapových podkladů BPEJ, ze 

kterých vyplývá, že pozemek se skládá ze dvou druhů půd. Část pozemku je 

půda se střední rychlostí infiltrace - hlinitopísčitá až jílovitohlinitá a druhá 

část je půda s vysokou rychlostí infiltrace – písky a štěrky. Z toho důvodu se 

uvažuje s třídou zeminy F3. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 

Není nutné řešit. Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, 

památkové zóně ani jinak zvláštně chráněném území, v poddolovaném 

území a nezasahuje ani do rezervace UNESCO, soustavy NATURA 2000, 

CHKO. Zároveň nespadá ani do záplavového území.  
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Není nutné řešit. Pozemek se nenachází v záplavovém území, v 

poddolovaném území ani jinak zvláštně chráněném území.  
 

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

odtokové poměry v území 

Realizace stavby, ani její následné užívání, nebude mít zásadní vliv na 

okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území. Dešťová voda ze 

střech objektu a ze zpevněných ploch bude svedena do retenční nádrže a 

přepadem odvedena do vsakovací galerie. Proti běžným negativním vlivům 

při výstavbě se bude během průběhu stavby kropit pozemek pro snížení 

prašnosti.  
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením samotné výstavby je nutné odstranění rostlé 

vegetace, která by mohla bránit procesu realizace či by mohla mít negativní 

vliv při následném užívání objektu. Následně se sejme ornice v minimální tl. 

200 mm a její deponie bude zřízena na okrajové části pozemku a 

ponechána pro pozdější využití, zejména k zásypovým pracím. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V současné době je pozemek veden jako zahrada. Zamýšlenou 

stavbou vznikají nároky na zábor zemědělského pozemku, který je pod 

ochranou zemědělského půdního fondu. Aby výstavba mohla být 

realizována, je nutné před započetím zemních prací pozemek vyjmout ze 

zemědělského půdního fondu. Dle dostupných podkladů BPEJ vyplývá, že 

pozemek se skládá ze dvou typů půd. Z celkových 948 m2 je 762 m2 tvořeno 

půdou s třídou ochrany I. – nejcennější půda, jejíž základní cena pro vyjmutí 

je vyčíslena na 16,77 Kč/m2. Zbylá část o výměře 186 m2 je půda s třídou 

ochrany III. – průměrně produkční půda, jejíž základní cena pro vyjmutí je 

vyčíslena na 7,50 Kč/m2. 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

K pozemku vede nová zpevněná komunikace KN p. č. 5013/91, na 

kterou se pozemek napojí nově zbudovaným sjezdem na severovýchodní 

straně pozemku. V rámci tohoto sjezdu je nutné vybudování nového 

sníženého přejezdového obrubníku.  

Realizace stavby podléhá vybudování nových inženýrských sítí a 

zároveň napojení na stávající technickou infrastrukturu. Zejména jde o 

napojení na veřejný vodovod, elektrické vedení a vedení metalického kabelu 

CETIN. V oblasti není možné napojení na veřejnou kanalizaci, z toho důvodu 

je kanalizace řešena samostatně na vlastním pozemku. Voda ze splaškové 

kanalizace je nejdříve vyčištěna v domácí čističce odpadních vod, ze které je 

čistá voda svedena do retenční nádrže a následně do vsakovací galerie, do 
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které je svedena i dešťová voda.   
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci realizace stavby nedochází k souvisejícím, vyvolaným ani 

podmiňujícím investicím a není časově vázaná na jinou výstavbu v řešeném 

území.  
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

a provádí 

Obec:    Zaječí [585050] 

Katastrální území:   Zaječí [790346] 

 

Dotčené pozemky:   

KN p. č. 5013/116 - zahrada 

- vlastník Cichra Václav Bc., Dukelské nám. 123/32, 

  69301 Hustopeče 

Sousední pozemky:  

KN p. č. st. 620 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný 

  dům č. p. 205, ulice Zahradní 

- vlastník Hrušťák Jan, Zahradní 205, 69105 Zaječí 

KN p. č. 720/2 - vinice 

- vlastník Česká republika 

   - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní 

     pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,  

     13000 Praha 3 

KN p. č. 5013/91 - ostatní plocha – ostatní komunikace 

- vlastník Obec Zaječí, Školní 401, 69105 Zaječí 

KN p. č. 5013/115 - orná půda 

- vlastník (1/8) Michna Antonín, Aubrechtové 3100/12, 

                         Záběhlice, 10600 Praha 10 

     (1/3) Michnová Zdeňka, Dlážděná 309, 69105 

                          Zaječí 

     (5/12) Prokopová Lenka, Školní 271, 69105 

                           Zaječí 

    (1/8) Třešňáková Jaroslava, Sekaninova 551/38, 

                        Nusle, 12800 Praha 2 

KN p. č. 5013/117 - ostatní plocha – ostatní komunikace 

- vlastník Obec Zaječí, Školní 401, 69105 Zaječí 

KN p. č. 5013/118 - ostatní plocha – ostatní komunikace 

- vlastník Obec Zaječí, Školní 401, 69105 Zaječí 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

S napojováním pozemku na technickou infrastrukturu souvisí vznik nových 

ochranných pásem. Týká se to pozemků: KN p. č. 5013/116, p. č. 720/2 a p. 

č. 5013/91.  
 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/585050
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/585050
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o dvoupodlažní novostavbu domu s vinařstvím.  
 

b) účel užívání stavby 

Stavba je určena k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny a zároveň k 

výrobě a skladování vína. Místnosti pro výrobu jsou funkčně odděleny od 

místností určených k bydlení. Návrh domu je uzpůsoben potřebám všech 

členů a jejich maximálnímu pohodlí, které nebude narušováno plánovanou 

výrobou vína.  

Produkce vína je uvažována v malém množství. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Není nutné řešit. Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou zakomponována do 

dokumentace z toho důvodu, že se jedná o bakalářskou práci.  
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 

Není nutné řešit. Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, 

památkové zóně ani jinak zvláštně chráněném území, v poddolovaném 

území a nezasahuje ani do rezervace UNESCO, soustavy NATURA 2000, 

CHKO. Zároveň nespadá ani do záplavového území.  
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Jedná se o samostatně stojící dům určený k trvalému bydlení 

čtyřčlenné rodiny, jehož přidruženou funkcí je provoz vinařství. Zóna pro 

výrobu, manipulaci a skladování vína je soustředěna pouze na podlaží 

suterénu, kde se mimo jiné nachází i hlavní vstup do objektu a technické 

zázemí domu v podobě technické místnosti a skladu. Pro klidovou a 

společenskou zónu je vyhrazeno nadzemní podlaží.  
 

Celková plocha pozemku:  948,00 m2 

Zastavěná plocha:    271,40 m2 

Procento zastavění:       28,63 % 

Užitná plocha pro vinařství:  101,05 m2 
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Užitná plocha pro bydlení:  179,61 m2 

Celková užitná plocha:  280,66 m2 

Obestavěný prostor:           1 604,20 m3 

Zpevněná plocha:    116,05 m2 

Předpokládány počet osob:           4 

 Počet zastřešených parkov. stání:          1 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod. 

Potřeba pitné vody: 

Potřeba pitné vody na jednu osobu za den se uvažuje 90 l. Jestliže se 

tedy předpokládá trvalý pobyt 4 osob, denní potřeba vody činí 360 l/den. 

Maximální denní spotřeba vody se pohybuje okolo hodnoty 486 l/den. 
 

Potřeba energie:  

Hlavním zdrojem pro vytápění bude elektrokotel PROTHERM RAY v 

sestavě s bojlerem pro přípravu TUV - externí zásobník TV o objemu 160 l, 

pomocí teplovodního podlahového vytápění. K dotápění pobytových 

místností bude sloužit navržená rekuperační jednotka a teplovzdušná 

krbová vložka v obývacím pokoji s odvodem spalin pomocí vnějšího 

nerezového komínového systému Schiedel. 
 

 Likvidace dešťových vod: 

  Dešťová voda ze střech objektu a ze zpevněných ploch bude svedena 

do retenční nádrže o objemu 10 m3 a přepadem odvedena do vsakovací 

galerie. 
  

 Likvidace splaškových vod: 

  Jelikož chybí možnost napojení na veřejnou síť kanalizace, bylo nutné 

vyřešit likvidaci splaškových vod na vlastním pozemku. To je docíleno tak, že 

voda ze splaškové kanalizace je nejdříve vyčištěna v domácí čističce 

odpadních vod, ze které je čistá voda svedena do retenční nádrže a 

následně do vsakovací galerie. 
 

 Větrání: 

 Pro dokonalé větrání objektu navýšení úspory energie je navržena 

rekuperační jednotka Atrea se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu je 

přes fasádu a odvod vzduchu je přes střechu. V kuchyni je doplněna o 

kuchyňskou digestoř s vyústěním na střechu objektu. 

 Odvětrání výrobních prostor je uvažováno pomocí průmyslovému 

ventilátoru nástěnného, axiálního o průměru 260 mm a průtoku vzduchu 

1300 m3/h. Vyústění ventilátoru přes stěnu na fasádu s ukončením 

hliníkovou větrací mřížkou. 
  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Realizace navržené stavby se předpokládá v jedné etapě bez 
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přerušení. Začátek výstavby se uvažuje na podzim roku 2020 a dokončení v 

létě roku 2022. 
 

j) orientační náklady stavby 

V případě, že se uvažuje orientační cena za 1 m3 obestavěného 

prostoru 6 500 Kč. U námi řešeného objektu při obestavěném prostoru 

1 604,20 m3 činí odhad za navrženou stavbu 10 500 000 Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Pozemek dotčený realizací stavby leží v okrajové části obce Zaječí. 

Dle nového územního plánu obce je pozemek určen k zastavění a spadá do 

plochy s názvem: plochy bydlení – v rodinných domech. V těsné blízkosti se 

nachází stávající zástavba rodinných domů, dále plochy určené 

k zemědělství a v neposlední řadě vinice, které dodávají řešenému území 

vinařský charakter. 

Při návrhu objektu Dům s vinařstvím v Zaječí byl respektován 

charakter okolí a jeho stávající zástavby. Svým vzhledem a užíváním ho 

nebude nijak narušovat a bude zapadat do současného rázu krajiny. Dále 

byla snaha o ponechání maximální plochy pro zeleň a charakter svažitého 

terénu. S tím je spojen fakt, že podlaží suterénu je z velké části pod zemí. 

Právě suterén je určen pro provoz vinařství – zóna výrobní, a naopak 

klidová a společenská zóna, tedy zóna určená k bydlení, je navržena 

v nadzemním podlaží. 

Před domem je navržena zpevněná plocha pro přístup k objektu jak 

k hlavními vstupu do obytné části, tak i k hlavnímu vstupu do vinařské části. 

Součástí zpevněné plochy je dřevěná pergola, která má sloužit jako 

zastřešené parkovací stání pro osobní automobil.  
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Dům svým vzhledem nenarušuje charakter okolní zástavby a ráz 

krajiny. Objekt je navržen ve tvaru dvou na sebe navazujících obdélníků, 

čímž bylo docíleno jednoduchého tvarového řešení.  

Objekt je kvůli trámovému stropu s viditelnými trámy v obývacím 

pokoji zatříděn do hořlavého konstrukčního systému. Svislou nosnou 

konstrukcí suterénu jsou betonové tvárnice ze ztraceného bednění a 1. 

nadzemního podlaží cihly keramické od systému Heluz. Obvodové zdivo je 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V obývacím pokoji je 

hlavní dominantou dřevěný, trámový strop a ve zbylé části objektu je 

navržena železobetonová stropní deska. Střecha je plochá, ve 2 výškových 

úrovních a se sklonem 3 %. Součástí návrhu domu je vnitřní rekuperační 

jednotka, teplovodní podlahové vytápění a krbová vložka napojená na 

vnější třívrstvý nerezový komínový systém Schiedel. Výplně otvorů jsou 

dřevohliníkové s přiznanými žaluziovými boxy v černé barvě. Návrh řeší i 

umístění venkovní terasy z dřevoplastových desek Woodplastic, okapový 



24 

 

chodníček z kačírku a přilehlé parkovací stání zastřešené dřevěnou 

pergolou. Příjezdová cesta je z betonových dlaždic. Pro oplocení objektu 

byla použita betonová podezdívka z betonových tvárnic ze ztraceného 

bednění, jejíž výplň bude dřevěná. Výška oplocení je 1350 mm je provedeno 

po celé délce hranice pozemku. Stejné výšky je i skládací brána s pohonem, 

která slouží pro vjezd na pozemek. Součástí této brány je i otevíravá vstupní 

branka. 

Barevné řešení objektu bude respektovat barevné řešení stávající 

okolní zástavby a nijak ji svým vzhledem nenarušovat. Objekt se skládá ze 

dvou na sebe navazujících obdélníku, které budou barevně odlišeny. 

Dominantní část domu viditelná z uliční čáry bude mít barvu světle šedou 

(barva RAL specifikována ve výkresové dokumentace) a druhá část domu, 

směřující do dvorního prostoru, bude mít barvu tmavě šedou až černou 

(barva RAL specifikována ve výkresové dokumentace).  
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Projekt řeší novostavbu domu s téměř nulovou spotřebou určeného 

k trvalému bydlení, jehož přidruženou funkcí je provoz malého rodinného 

vinařství.  

Jelikož se jedná o objekt, který zároveň slouží k bydlení, nemělo by 

být pohodlí všech členů narušováno plánovaným provozem vinařství. 

Z toho důvodu je veškerý provoz týkající se výroby vína soustředěn pouze 

na podlaží suterénu, kde se mimo jiné nachází i hlavní vstup do objektu a 

technické zázemí domu. Pro klidovou a společenskou zónu je vyhrazeno 

nadzemní podlaží. 

Provoz tohoto soukromého, malého vinařství si bude obstarávat sám 

investor a není určen veřejnosti.  

V suterénu, který slouží k zejména k provozním účelům, bude 

docházet k výrobě vína. Zejména jde o tyto činnosti: dovoz hroznů, odzrnění 

hroznů, lisování, kvašení/fermentace, filtrace a následně lahvování. Pro 

nalahvovaná vína je navržen sklad pro plné lahve, kde se vína skladují do té 

doby, než dojde k jejich přepravě konečnému spotřebiteli, popřípadě budou 

uskladněna v klenutém sklepě, který je určen převážně k archivaci vín a k 

uskladnění vín pro osobní účely investora.  

Přístup k provozovně je ze severovýchodní strany po betonové 

zpevněné ploše, která je dopravně napojena na místní komunikaci.  

  Odvětrání výrobních prostor je uvažováno pomocí průmyslovému 

ventilátoru nástěnného, axiálního o průměru 260 mm a průtoku vzduchu 

1300 m3/h. Vyústění ventilátoru přes stěnu na fasádu s ukončením 

hliníkovou větrací mřížkou.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU NEBO ORIENTACE VČETNĚ ÚDAJŮ O PODMÍNKÁCH PRO VÝKON PRÁCE OSOB SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
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Není nutné řešit. Neuvažuje se o bezbariérovém užívání stavby. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen tak, aby jeho užívání bylo bezpečné a nerizikové. 

Hlavní schodiště i vedlejší schodiště je opatřeno zábradlím v dostatečné 

výšce. Pro manipulaci na střeše jsou umístěny kotvící body a nerezové lano 

pro ochranu proti pádu.  

V případě provozu vinařství dochází k uvolňování oxidu uhličitého do 

ovzduší při procesu kvašení, proto je nutné pravidelné odvětrávání 

místnosti navrženým průmyslovým ventilátorem.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je kvůli trámovému stropu s viditelnými trámy v obývacím 

pokoji zatříděn do hořlavého konstrukčního systému. Svislou nosnou 

konstrukcí suterénu jsou betonové tvárnice ze ztraceného bednění a 1. 

nadzemního podlaží cihly keramické od systému Heluz. Obvodové zdivo je 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V obývacím pokoji je 

hlavní dominantou dřevěný, trámový strop a ve zbylé části objektu je 

navržena železobetonová stropní deska. Střecha je plochá, ve 2 výškových 

úrovních a se sklonem 3 %. Součástí návrhu domu je vnitřní rekuperační 

jednotka, teplovodní podlahové vytápění a krbová vložka napojená na 

vnější třívrstvý nerezový komínový systém Schiedel. Výplně otvorů jsou 

dřevohliníkové s přiznanými žaluziovými boxy v černé barvě. Návrh řeší i 

umístění venkovní terasy z dřevoplastových desek Woodplastic, okapový 

chodníček z kačírku a přilehlé parkovací stání zastřešené dřevěnou 

pergolou. Příjezdová cesta je z betonových dlaždic. Pro oplocení objektu 

byla použita betonová podezdívka z betonových tvárnic ze ztraceného 

bednění, jejíž výplň bude dřevěná. Výška oplocení je 1350 mm je provedeno 

po celé délce hranice pozemku. Stejné výšky je i skládací brána s pohonem, 

která slouží pro vjezd na pozemek. Součástí této brány je i otevíravá vstupní 

branka.  

Obchodní názvy uváděné ve skladbách konstrukcí jsou pouze 

příklady výrobků, které splňují potřebné parametry a požadavky. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce: 

Objekt RD je založen na základových pasech. Hlavní a nejvíce 

rozsáhlou základovou konstrukcí jsou čistě základové pasy z prostého 

betonu třídy C20/25 s konstrukčním vyztužením ocelí třídy B500B. V menší 

míře je základová konstrukce složena ze stejně vyhotoveného základového 

pasu, ale navíc doplněna o nadezdívku ze tvarovek ztraceného bednění, 

které jsou vyplněny betonem a vyztuženy svislou výztuží. Hloubka založení 

je vždy do nezámrzné hloubky. Rozměry základových konstrukcí včetně 

úrovně založení jsou určeny v projektové dokumentaci a jsou doloženy 

výpočtem v samostatném dokumentu, který je součástí práce. Před 
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betonáží základových pasů je nutné uložit do základové spáry uzemňovací 

pásek FeZn hromosvodu. Při betonáži je nutné dbát na vytvoření prostupů 

pro jednotlivé profese jako je například kanalizace. 

Tloušťka základové desky je 150 mm a je navržena také z prostého 

betonu, a navíc vyztužena KARI sítí o velikosti oka 150 x 150 mm a průměru 

8 mm, popřípadě 6 mm v případě základu obývacího pokoje.  

Založení pergoly je na betonových patkách. 
  

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodovou svislou nosnou konstrukcí suterénu jsou betonové 

tvárnice ze ztraceného bednění DEK 30 (500 x 300 x 250 mm) vyplněné 

betonem třídy C20/25 a armované ocelí třídy B500B. U 1. nadzemního 

podlaží je svislou nosnou konstrukcí cihly keramické Heluz UNI 25 broušená 

(375 x 250 x 249 mm), které jsou pokládány na maltu Heluz SBC pro 

celoplošnou tenkou spáru.  

Klenutý sklep má svislé nosné konstrukce také z betonových tvárnic 

ze ztraceného bednění DEK 30 a na tuto svislou konstrukci je následně 

uložena klenutá stropní konstrukce. Návrh a umístění výztuží se provede 

dle statického výpočtu, který není součástí této práce. 

Ztužení objektu je dosaženo pomocí železobetonového věnce.   

  Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou v obou podlaží keramické cihly 

Heluz UNI 25 broušené (375 x 250 x 249 mm), které jsou pokládány na 

maltu Heluz SBC pro celoplošnou tenkou spáru. 

  Jako překlady nad otvory výplní jsou systémové překlady Heluz 23,8, 

popřípadě železobetonový překlad nad sekčními posuvnými vraty z betonu 

třídy C20/25 a oceli B500B.  
 

Vodorovné nosné konstrukce: 

V obývacím pokoji je navržen dřevěný, trámový strop s viditelnými 

trámy.  Dřevěné trámy jsou ze smrkového dřeva o velikosti 160 x 120 x 

5000 mm a jsou kotveny pomocí tesařských třmenů, které jsou spojeny se 

zdivem pomocí závitových tyčí a chemické kotvy. Ve zbylé části objektu je 

navržena železobetonová stropní deska tl. 150 mm. Pro tento typ stropní 

konstrukce byl použit beton třídy C20/25 a oceli B500B. Návrh a umístění 

výztuží se provede dle statického výpočtu, který není součástí této práce. 

Stropní konstrukce jsou doplněny o ŽB věnce.  

U klenutého sklepa je vytvořena klenba ze starých cihel plných 

pálených. Tato klenba je ztužena dozdívkou ze stejných cihel pálených (290 

x 140 x 65 mm) a uložena na svislé nosné stěny z tvarovek ze ztraceného 

bednění tl. 300 mm.  
 

Střešní konstrukce: 

 Střešní konstrukce je navržena jako plochá, ve 2 výškových úrovních 

a se sklonem 3 %. Hlavním nosným prvkem střešní konstrukce u části 

s obývacím pokojem jsou dřevěné trámy o velikosti 120 x 160 mm. U zbylé 

střešní konstrukce je hlavním nosným prvkem železobetonová deska 
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z betonu C20/25 a oceli B500B. Spád střechy je dosažen spádovými klíny 

tepelné izolace ISOVER. Při pokládce spádových klínů musí být dodrženy 

dostatečné dilatační mezery. Spád je směřován ke 2 střešním vpustím 

výrobce TOPWET, které jsou chráněny šachtou s plastovou krycí mřížkou. 

Odvodnění je dále opatřeno o pojistný přepad, jehož vyústění je směřováno 

na viditelné místo domu – na terasu. Vnější povrch střešní konstrukce je 

doplněn o prané říční kamenivo frakce 16/32 ve vrstvě o tl. 50 mm. Po 

obvodě je lemování v podobě atiky, které jsou oplechovány a ve spádu 8 % 

směrem ke střešní konstrukci.  

 Izolace ve střešní konstrukci jsou jak tepelné od výrobce ISOVER, tak 

hydroizolační jako vrstva parotěsná a hlavní hydroizolační typu Glastek 40. 

 Z důvodu bezpečnosti jsou navrženy kotvící body od systému 

TOPSAFE o průměru 16 mm, které jsou doplněný o nerezové lano průměru 

8 mm.  
 

Vnitřní nenosné konstrukce: 

 Vnitřní nenosné zdivo je z keramických cihel Heluz 14 (497 x 140 x 

238 mm) a Heluz 11,5 (497 x 115 x 238 mm) kladeny na maltu Heluz SBC 

pro celoplošnou tenkou spáru. Překlady nad otvory jsou systémové od 

výrobce Heluz. Jedná se o nenosné překlady Heluz 14,5. Pro obezdění 

krbové vložky jsou použity žáruvzdorné šamotové cihly (290 x 140 x 65 

mm). 
 

Konstrukce schodiště: 

Suterén a 1. nadzemní podlaží jsou propojeny díky dvouramennému 

železobetonovému schodišti z betonu třídy C20/25 a oceli B500B. Celkem je 

navrženo 20 schodišťových stupňů o výšce 165 mm a hloubce 300 mm. 

Šířka jednoho ramene je 1050 mm a šířka celého schodiště je 2140 mm. 

Mezipodesta je v úrovni +1,650 a je vetknuta do obvodových a 

schodišťových nosných zdí. Poslední stupeň je v úrovni +3,300 mm. 

Nášlapnou vrstvou schodiště jsou dřevěné stupnice doplněné o dřevěný 

soklík výšky 60 mm. Součástí schodiště je i zábradlí se skleněnou výplní. 

Konstrukce schodiště se provede současně s betonáží stropní desky. 

  Schodiště je založeno na betonových základových pasech. Návrh 

schodiště jeho rozměry jsou určeny v projektové dokumentaci a jsou 

doloženy výpočtem v samostatném dokumentu, který je součástí práce. 
 

Podlahové konstrukce: 

  Ve výrobní části je navržena zátěžová keramická dlažba, která je 

pokládána na lepidlo. Je uvažována práce s vodou, proto je podlaha 

doplněna o hydroizolační stěrkovou izolaci.  

  V části pro bydlení je navržena jak keramická dlažba, tak dlažba 

laminátová. Podlaha je v této části doplněna o teplovodní podlahové 

vytápění. V klenutém sklepě jsou nášlapnou vrstvou staré cihly plné pálené 

(290 x 140 x 65 mm). Tloušťky a skladby podlahových konstrukcí se liší dle 

účelu. Jednotlivé skladby jsou vypsány v samostatném dokumentu 
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s Výpisem skladeb konstrukcí.  
 

Tepelné a akustické izolace: 

  Tepelná izolace na obvodových stěnách je navržena ve dvou typech. 

Stěny v kontaktu se zeminou jsou zatepleny expandovaným polystyrenem 

ISOVER EPS PERIMETR o tl. 160 mm. Tato izolace je ukončena vždy 300 mm 

nad úrovní terénu. Na tuto tepelnou izolaci navazuje kontaktní zateplovací 

systém ISOVER EPS 100F o tl. 200 mm. Ve výrobní části je mezi SDK 

podhledem a stropní konstrukcí akustická izolace ze skelné vlny ISOVER 

MERINO o tl. 60 mm. Dále se tepelná izolace nachází v podlahových 

konstrukcích ve styku se zeminou, kde je navržena izolace ISOVER EPS 150 o 

tl. od 40 mm do 80 dle účelu užívání místností. V podlahových konstrukcích 

na stropní konstrukci se nachází akustická/kročejová izolace ISOVER EPS 

RIGIFLOOR 4000 o tl. 40 mm. Všechny podlahové konstrukce v části pro 

bydlení jsou doplněny o systémové izolační desky pro uložení teplovodního 

podlahového vytápění o tl. 50 mm. Využití tepelné izolace je i ve střešní 

konstrukci, kde jsou izolační spádové klíny ISOVER EPS 150 od tl. 30 mm do 

195 mm. V součinnosti s touto tepelnou izolací je stejná tepelná izolace o tl. 

2 x 120 mm. V souvislosti se střešní konstrukcí je tepelná izolace použita i 

na atice.  
 

Hydroizolace: 

  Prvním typem izolace proti vodě je hydroizolace na obvodových 

stěnách ve styku se zeminou. Zde je použita hydroizolace v podobě SBS 

modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 o tl. 2 x 4 mm, které se dávají 

na napenetrovaný podklad díky asfaltové emulzi.   

 Další typ hydroizolace se nachází na základové desce v podobě 2 SBS 

modifikovaných asfaltovaných pásů Glastek 40 na podkladu z asfaltové 

emulze. Hydroizolace se nachází i v podlahových konstrukcích, které mohou 

přijít do styku s vodou. Zde je použita hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. 

Posledním typem izolace je hydroizolace ve střešní konstrukci, kde jsou 

opět použity 3 x SBS modifikované asfaltové pásy Glastek 40. 1 x jako 

parotěsná vrstva na ŽB desce a 2x jako hlavní hydroizolační vrstva.   

 Jako ochranná hydroizolační vrstva je použita i nopová fólie u ploché 

střechy a obvodových stěn v kontaktu se zeminou a její soklové části. 
 

Výplně otvorů: 

 Jako vnější výplně otvorů jsou zvoleny dřevohliníkové prvky od výrobce 

Slavona. Rám těchto oken a dveří je dřevěný a z vnější strany opatřen 

hliníkovým pláštěm černé barvy. Tyto výplně otvorů jsou kotveny do 

upevňovacích bodů z tvrzené tepelné izolace Compacfoam pro maximální 

zamezení tepelných mostů, která je po celém obvodu rámu. Přesah 

kontaktního zateplovacího systému u těchto otvorů je alespoň 30 mm. 

Okna, HS portál a balkónové dveře jsou doplněny o venkovní předokenní 

žaluziový systém s krytem z hliníkového plechu.  

Vchodové dveře jsou navrženy opět dřevohliníkové, plné, sendvičové 
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s jednoduchým prosklením a se světlíky na bocích a nade dveřmi. Garážová 

sekční posuvná vrata jsou sendvičová s pláštěm z galvanického plechu 

v barvě ostatních vnějších výplní otvorů. Hlavní dominantou obývacího 

pokoje jsou posuvně zdvižné dřevohliníkové dveře, které slouží ke vstupu 

na terasu. 

Vnitřní dveře jsou od výrobce Sapeli, dřevěné dýhované, s dřevěnou 

obložkou a různými vzory. Dveře oddělující výrobní část od části pro bydlení 

jsou navrženy jako protipožární, voděodolné a klimaticky odolné. 

Detailnější informace o výplních otvorů jsou v samostatném 

dokumentu ve Výpisu výplní otvorů.  
 

Komín: 

V rámci realizace stavby je navržen komínový systém Kerastar 

Schiedel nerezový s vnějším použitím. Světlý průměr 160 mm a vnější 

průměr 298 mm. Komín je kotven k fasádě pomocí ocelové komínové 

konzoly. Nerezový komín je pomocí kouřovodu napojen na krbovou vložku, 

která je obezděna žáruvzdornými šamotovými cihlami. 
 

SDK konstrukce:  

  Konstrukce z SDK desek Rigips jsou použity v případě instalačních 

předstěn, instalačních šachet a u podhledů stropních konstrukcí.  
 

Povrchové úpravy:  

Pro vnější povrchovou úpravu byla navržena probarvená silikonová 

omítka světle šedé barvy a tmavě šedé barvy (barvy RAL specifikovány ve 

výkresech Pohledů). Vnitřní povrchy jsou opatřeny jemnou 

vápenocementovou štukovou omítkou, na kterou je nanesen barevný nátěr. 

V případě sádrokartonových konstrukcí budou zatmeleny spáry a následně 

přebroušeny a natřeny barevným nátěrem.  

  Tam, kde je uvažován styk stěny s vodou, jsou navrženy keramické 

obklady. U podlah je použit buďto keramicky sokl, dřevěný sokl nebo 

laminátová ukončovací lišta – vše podle konkrétního typu podlahy.  
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Při dodržení projektové dokumentace v rámci realizace je zajištěna 

odolnost a stabilita objektu. Při návrhu byly zohledněny a dodrženy všechny 

předepsané požadavky jednotlivých výrobců dle technických listů. V případě 

použití jiných prvků/materiálů je nutné, aby měli stejné buďto stejné nebo 

lepší vlastnosti. Nutností je i dodržení správné technologie výroby. 

V případě změn je povinná konzultace s hlavním projektantem. Statické 

výpočty budou provedeny autorizovaným statikem a je nutné jeho návrhy 

na základě výpočtů dodržovat.  
   

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení  

Potřeba vody: 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod novou přípojkou. Součástí 
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nové přípojky bude vybudování nové plastové vodoměrné šachty o 

rozměru 1200 x 900 x 1500 mm. Vnitřní rozvody vody jsou z DHPE trubek a 

obaleny tepelnou izolací. Materiálem pro teplovodní podlahové vytápění 

jsou PE trubky.  

Potřeba pitné vody na jednu osobu za den se uvažuje 90 l. Jestliže se tedy 

předpokládá trvalý pobyt 4 osob, denní potřeba vody činí 360 l/den. 

Maximální denní spotřeba vody se pohybuje okolo hodnoty 486 l/den. 
 

Potřeba energie:  

Objekt bude napojen na veřejnou síť nadzemního elektrického 

napětí. Ze sloupu elektrického vedení v blízkosti pozemku povede přípojka 

k domu, jejíž součástí bude vytvoření zděného pilíře s elektroměrem na 

hranici pozemku. Uvnitř pozemku bude zřízen hlavní elektrický rozvaděč 

s hlavním vypínačem elektrického proudu. 

Hlavním zdrojem pro vytápění bude elektrokotel PROTHERM RAY v 

sestavě s bojlerem pro přípravu TUV - externí zásobník TV o objemu 160 l, 

pomocí teplovodního podlahového vytápění. K dotápění pobytových 

místností bude sloužit navržená rekuperační jednotka a teplovzdušná 

krbová vložka v obývacím pokoji s odvodem spalin pomocí vnějšího 

nerezového komínového systému Schiedel. 
 

Likvidace dešťových vod: 

 Objekt nemá možnost napojení na veřejnou kanalizaci, proto je 

likvidace dešťových vod řešena na vlastním pozemku investora.   

Dešťová voda ze střech objektu a ze zpevněných ploch bude svedena 

do retenční nádrže o objemu 10 m3 a přepadem odvedena do vsakovací 

galerie. Retenční nádrž je plastová a velikost této nádrže je 2200 x 2700 x 

2000 mm. Průměr montážního vstupu je 600 mm a je osazena na betonové 

dno tl. 150 mm. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou navíc opatřeny 

plastovým odlučovačem lehkých kapalin, který je taktéž osazen na betonové 

dno. Materiálem pro potrubí kanalizace bude PVC KG. Jednotlivé světlosti 

potrubí budou navrženy příslušným odborníkem z TZB.  
  

Likvidace splaškových vod: 

Objekt nemá možnost napojení na veřejnou kanalizaci, proto je 

likvidace splaškových vod řešena na vlastním pozemku investora.  

Likvidace je docílena tak, že voda ze splaškové kanalizace je nejdříve 

vyčištěna v samonosné domácí čističce odpadních vod s průměrem 2100 

mm a výškou 2820 mm, ze které je čistá voda svedena do retenční nádrže a 

následně do vsakovací galerie. Čistička a retenční nádrž jsou osazeny na 

betonové dno tl. 100–150 mm. Součástí splaškové kanalizace jsou plastové 

revizní šachty o průměru 400 mm s plastovým pochozím poklopem. Šachty 

jsou obetonovány. Materiálem pro potrubí kanalizace bude PVC KG. 

Jednotlivé světlosti potrubí budou navrženy příslušným odborníkem z TZB.  
 

Větrání: 

 Pro dokonalé větrání objektu navýšení úspory energie je navržena 
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rekuperační jednotka Atrea se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu je 

přes fasádu a odvod vzduchu je přes střechu. V kuchyni je doplněna o 

kuchyňskou digestoř s vyústěním na střechu objektu. 

 Odvětrání výrobních prostor je uvažováno pomocí průmyslovému 

ventilátoru nástěnného, axiálního o průměru 260 mm a průtoku vzduchu 

1300 m3/h. Vyústění ventilátoru přes stěnu na fasádu s ukončením 

hliníkovou větrací mřížkou. 

 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

• rekuperační jednotka Atrea 

• průmyslový ventilátor nástěnný, axiální 

• elektrokotel Protherm RAY 

• elektrický bojler o objemu 160 l 

• střešní vpusti a pojistný přepad 

• elektroměr, vodoměr 

• domácí čistička odpadních vod 

• retenční nádrž se vsakovací galerií 

• odlučovač lehkých kapalin 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

  Součástí projektové dokumentace je samostatná složka č. 5 - 

Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt domu je navržen dle všech požadavků normy ČSN 73 0540 

2:2011 + změna Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: požadavky a dle 

všech ostatních, souvisejících závazných vyhlášek. Tepelná technika a 

stanovení klasifikační třídy obálky objektu je posouzeno v samostatné 

složce č. 6 – Stavební fyzika.  
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

  pracovní a komunální prostředí 
ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY - VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ 

VODOU, ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ - VIBRACE, 

HLUK, PRAŠNOST APOD. 
 

Objekt je navržen v souladu s platnými hygienickými předpisy a 

závaznými normami ČSN. 

Při realizaci stavby nebude narušováno její prostředí, či jinak 

ovlivňováno hlukem, prachem a jinými negativními vlivy. V rámci toho je 

dbáno na snížení nadměrného hluku v procesu výstavby a zároveň je 

dotčená plocha kropena vodou, aby se zamezilo vzniku nadměrné 

prašnosti. Odpad, který je průběžně produkován během výstavby, se 

v pravidelných intervalech odváží na příslušná sběrná místa či kontejnerů.  

V rámci bezpečného a hygienického užívání provozu vinařství je 

navrženo odvětrání pomocí průmyslovému ventilátoru nástěnného, 
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axiálního o průměru 260 mm a průtoku vzduchu 1300 m3/h + je možnost 

využití přirozeného větrání pomocí sekčních posuvných garážových vrat. 

K vytápění vinařské části je uvažována instalace elektrických přímotopů. 

Vnitřní osvětlení zajišťují stropní LED svítidla. Voda bude napojena na 

veřejný vodovod. Napojení na kanalizaci není možné, proto se odpady 

budou likvidovat na vlastním pozemku tak, že znečištěná voda bude 

vyčištěna v domácí čističce odpadních vod. Z té přečištěná voda následně 

svedena do retenční nádrže a následně do vsakovací galerie. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

  prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Dle mapy radonového indexu podloží bylo zjištěno, že dotčená 

parcela se vyskytuje v oblasti s přechodným radonovým rizikem (nízkého až 

středního). Z toho důvodu byla zvolena preventivní radonová ochrana 

v podobě zdvojení SBS modifikovaného asfaltového pásu na základové 

desce. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není nutné řešit. Výskyt bludných proudů není znám.  
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutné řešit. Výskyt technické seizmicity není znám.  
 

d) ochrana před hlukem 

Stavba nenarušuje okolí z akustického hlediska svým provozem ani 

užíváním. Ani stavba samotná není narušována vnějšími vlivy - v okolí se 

nenachází žádný zdroj hluku. Příjezdová cesta je jednosměrná a u pozemku 

končí, proto se nepředpokládá žádný provoz aut. Jednotlivé konstrukce a 

materiály jsou voleny tak, aby splnily všechny požadavky ČSN 730532 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků.  

  Provoz vinařství je předpokládán v klasickém pracovním čase od 8:00 

do 16:00.  
 

e) protipovodňová opatření 

Není nutné řešit. Objekt se nenachází v oblasti, kde by byla nutná 

protipovodňová opatření. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není nutné řešit. Výskyt vlivu poddolování, metanu, aj. není znám. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Všechna napojovací místa jsou vyznačena viz Koordinační situační 

výkres (č. výkresu C.3). Pro napojování z veřejných sítí jsou dodrženy 

všechny požadavky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
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vybavení.  

 Napojení na veřejný vodovod a metalický kabel CETIN jsou ze 

severovýchodní strany. Napojovací bod je v místě obecní komunikace p. č. 

5013/91. Elektrické napětí je napojeno z východní strany ze sloupu 

elektrického napětí. 

 Jiná místa napojení na veřejnou technickou infrastrukturu nejsou 

navržena.  
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nová přípojka na veřejný vodovod má celkovou délku 15 655 m,  

přičemž její délka na pozemku investora je 9 770 m a na obecním pozemku 

p. č. 5013/91 je to 5 885 m.  

Nová přípojka metalického kabelu CETIN má celkovou délku 14 200 

m, přičemž její délka na pozemku investora je 9 640 m a na obecním 

pozemku p. č. 5013/91 je to 4 560 m.  

Nová přípojka elektrického napětí má celkovou délku 40 150 m, 

přičemž její délka na pozemku investora činí 15 150 m a vede nad několika 

sousedními pozemky v délce 25 000 m.  

 Výkonové kapacity jednotlivých potřebných médií budou navržena 

příslušnými odborníky z oboru TZB.  
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

K pozemku je přivedena nová veřejná, jednoproudá komunikace ze 

zámkové dlažby o šířce 3,7 m, která bude zachována. Tato komunikace leží 

na pozemku s p. č. 5013/91. Jelikož je pozemek umístěn na konci slepé 

ulice, nepředpokládá se téměř žádný pohyb motorových vozidel.  
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

K pozemku vede nová zpevněná komunikace KN p. č. 5013/91, na 

kterou se pozemek napojí nově zbudovaným sjezdem na severovýchodní 

straně pozemku. V rámci nového sjezdu je nutné vybudování nového 

sníženého přejezdového obrubníku.  
 

c) doprava v klidu 

Doprava v klidu nebude narušována ani provozem vinařství, ani 

běžným užíváním bytové části. Dům s vinařstvím není určen k využití pro 

veřejnost, proto nebude stávající doprava nijak narušena.  
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Chodníky pro pěší nejsou v řešeném území zajištěny. Provoz na ulici 

ovšem není frekventovaný a slouží pouze jako příjezdová cesta k několika 

rodinným domům. Proto pohyb po této komunikaci není rizikový a slouží i 

jako pěší přístup k objektu.  

Cyklistické stezky není nutno řešit. Nenachází se v blízkosti řešeného 

území.   
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Na pozemku se uvažuje s poměrně rozsáhlými terénními úpravami 

(viz Koordinační situační výkres). 

Při provádění stavby se provedou tyto zemní práce: sejmutí ornice, 

výkop základové jámy, výkopy rýh pro nové základové pasy a ležatou 

kanalizaci. Základová spára pod zamýšlenými základovými pasy bude 

začištěná. Vykopaná zemina a sejmutá ornice se uloží na vlastním pozemku 

a později se použije do násypů.  
 

b) použité vegetační prvky 

Součástí samotné výstavby je návrh značného zatravnění pozemku a 

výsadba několika stromů pro dostatek soukromí a vrhání stínu. Dále se 

uvažuje výsadba okrasných dřevin a jiných květin.  
  

c) biotechnická opatření 

Není nutné řešit. Biotechnická opatření nejsou potřeba.  
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizace stavby, ani její následné užívání, nebude mít zásadní vliv na 

okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území a nenarušuje 

životní prostředí.  

Proti běžným negativním vlivům při výstavbě se bude během 

průběhu stavby kropit pozemek pro snížení prašnosti.  
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

Na pozemku se nachází několik náletových dřevin, které bude nutné 

vykácet. Nenachází se zde žádné dřeviny, ani jiné rostliny, které by byly 

chráněny zákonem. Po dokončení výstavby se počítá s novou výsadbou 

několika stromů, okrasných dřevin a květin.  
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není nutné řešit. Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 

2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Není nutné řešit. Závazné stanovisko vlivu záměru na životní 

prostředí není vydáno.  
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není nutné řešit. Objekt nespadá do režimu zákona o integrované 
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prevenci. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Není nutné řešit. Řešené území se nevyskytuje v žádném ochranném 

ani bezpečnostním pásmu. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA. 

Realizací výstavby, charakterem stavby ani jejím užíváním nedojde 

k narušení základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva je např. docílena dodržením návrhu v 

oblasti požární bezpečnosti.  
 

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

Realizace stavby si vyžaduje připojení na veřejný vodovod a na 

veřejné elektrické napětí. Tyto vybudované přípojky budou následně využity 

i pro běžný provoz objektu po dokončení výstavby.  
 

b) odvodnění staveniště 

Hladina podzemní vody nenaruší realizaci výstavby objektu. U 

dešťových vod se uvažuje jejich vsáknutí do půdy a z toho důvodu není 

potřeba zvláštní odvodnění staveniště.  
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

K pozemku je přivedena nová veřejná, jednoproudá komunikace ze 

zámkové dlažby o šířce 3,7 m, která bude zachována. Tato komunikace leží 

na pozemku s p. č. 5013/91. Jelikož je pozemek umístěn na konci slepé 

ulice, nepředpokládá se téměř žádný pohyb motorových vozidel a 

plánovaná stavba neovlivní běžný provoz na komunikaci.  

Realizace stavby si vyžaduje připojení na veřejný vodovod a na 

veřejné elektrické napětí. Tyto vybudované přípojky budou následně využity 

i pro běžný provoz objektu po dokončení výstavby.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace stavby, ani její následné užívání, nebude mít zásadní vliv na 

okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území. Dešťová voda ze 

střech objektu a ze zpevněných ploch bude svedena do retenční nádrže a 

přepadem odvedena do vsakovací galerie. Proti běžným negativním vlivům 

při výstavbě se bude během průběhu stavby kropit pozemek pro snížení 

prašnosti.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Před zahájením samotné výstavby je nutné odstranění rostlé 

vegetace, která by mohla bránit procesu realizace či by mohla mít negativní 
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vliv při následném užívání objektu. Následně se sejme ornice v minimální tl. 

200 mm a její deponie bude zřízena na okrajové části pozemku a 

ponechána pro pozdější využití, zejména k zásypovým pracím. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé zábory ani dočasné zábory nebudou vytvořeny. Ornice bude 

dočasně uskladněna na pozemku investora.  
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není nutné řešit. S bezbariérovými obchozími trasami není 

uvažováno.  
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

V rámci realizace stavby je možná produkce těchto odpadů: stavební 

odpady, komunální odpady, plastové obaly, pytle od sypkých stavebních 

materiálů, dřevo, zbytky keramických cihel, beton, ocel, izolační materiály, 

papírové obaly, asfaltové směsi, hliník, aj.  

S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. a následně 

průběžně likvidováno – recyklací, odvozem do spalovny, odvozem na 

skládku, jiné využití.    
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při provádění stavby se provedou tyto zemní práce: sejmutí ornice, 

výkop základové jámy, výkopy rýh pro nové základové pasy a ležatou 

kanalizaci. Základová spára pod zamýšlenými základovými pasy bude 

začištěná. Vykopaná zemina a sejmutá ornice se uloží na vlastním pozemku 

a později se použije do násypů.  
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Realizace stavby, ani její následné užívání, nebude mít zásadní vliv na 

okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území a nenarušuje 

životní prostředí. Při samotné výstavbě bude dbáno na minimalizování 

hluku ze stavebních strojů a průběžným kropením bude bráněno 

nadměrné prašnosti. Průběžně bude také docházet k likvidaci odpadů. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během samotné výstavby se bude dbát na splnění požadavků 

právních předpisů Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 378/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi ve znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb.  
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není nutné řešit. Neuvažuje se o bezbariérovém užívání stavby. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k minimálnímu provozu na příjezdové komunikaci nejsou 
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nutná dopravní opatření. Na ulici bude umístěna značka upozorňující na 

výjezd vozidel ze staveniště.  
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Není nutné řešit. Nejsou požadovány speciální podmínky pro 

provádění stavby.  
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná výstavba se uvažuje dokončit zhruba během 18 

měsíců. Začátek výstavby je plánován na podzim roku 2020 a konec na léto 

roku 2022.  
 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťová voda ze střech objektu a ze zpevněných ploch bude svedena 

do retenční nádrže a přepadem odvedena do vsakovací galerie. Dešťová 

voda ze zpevněné plochy je přečištěna v plastovém odlučovači lehkých 

kapalin. Voda z retenční nádrže můžu být následně použita např. k zalévání 

zahrady.  
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D.1.1 Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o samostatně stojící dům určený k trvalému bydlení 

čtyřčlenné rodiny, jehož přidruženou funkcí je provoz vinařství. Zóna pro 

výrobu, manipulaci a skladování vína je soustředěna pouze na podlaží 

suterénu, kde se mimo jiné nachází i hlavní vstup do objektu a technické 

zázemí domu v podobě technické místnosti a skladu. Pro klidovou a 

společenskou zónu je vyhrazeno nadzemní podlaží.  
 

Celková plocha pozemku:  948,00 m2 

Zastavěná plocha:    271,40 m2 

Procento zastavění:       28,63 % 

Užitná plocha pro vinařství:  101,05 m2 

Užitná plocha pro bydlení:  179,61 m2 

Celková užitná plocha:  280,66 m2 

Obestavěný prostor:           1 604,20 m3 

Zpevněná plocha:    116,05 m2 

Předpokládány počet osob:           4 

Počet zastřešených parkov. stání:          1 
 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

Dům svým vzhledem nenarušuje charakter okolní zástavby a rázu 

krajiny. Objekt je navržen ve tvaru dvou na sebe navazujících obdélníku, 

čímž bylo zvoleno jednoduché tvarové řešení. Jelikož je dotčený pozemek 

svažitého charakteru, byla snaha dům zapustit do nejvíce do svahu. 

Zapuštěný suterén je zároveň vhodný pro návrh klenutého vinného sklepa, 

do kterého je přístup právě ze suterénu. Z uličního pohledu je navržena 

dřevěná pergola pro stání jednoho osobního automobilu, která je 

přikotvena k čelní fasádě objektu. Barevné řešení objektu bude respektovat 

barevné řešení stávající okolní zástavby a nijak ji svým vzhledem 

nenarušovat. Objekt se skládá ze dvou na sebe navazujících obdélníku, 

které budou barevně odlišeny. Dominantní část domu viditelná z uliční čáry 

bude mít barvu světle šedou (barva RAL specifikována ve výkresové 

dokumentace) a druhá část domu, směřující do dvorního prostoru, bude 

mít barvu tmavě šedou až černou (barva RAL specifikována ve výkresové 

dokumentace).  

Objekt je kvůli trámovému stropu s viditelnými trámy v obývacím 

pokoji zatříděn do hořlavého konstrukčního systému. Svislou nosnou 

konstrukcí suterénu jsou betonové tvárnice ze ztraceného bednění a 1. 

nadzemního podlaží cihly keramické od systému Heluz. Obvodové zdivo je 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V obývacím pokoji je 

hlavní dominantou dřevěný, trámový strop a ve zbylé části objektu je 

navržena železobetonová stropní deska. Střecha je plochá, ve 2 výškových 

úrovních a se sklonem 3 %. Součástí návrhu domu je vnitřní rekuperační 
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jednotka, teplovodní podlahové vytápění a krbová vložka napojená na 

vnější třívrstvý nerezový komínový systém Schiedel. Výplně otvorů jsou 

dřevohliníkové s přiznanými žaluziovými boxy v černé barvě. Návrh řeší i 

umístění venkovní terasy z dřevoplastových desek Woodplastic, okapový 

chodníček z kačírku. Příjezdová cesta je z betonových dlaždic a spádována 

směrem ke žlabu, ze kterého je voda odváděna do retenční nádrže. Pro 

oplocení objektu byla použita betonová podezdívka z betonových tvárnic ze 

ztraceného bednění, jejíž výplň bude dřevěná. Výška oplocení je 1350 mm je 

provedeno po celé délce hranice pozemku. Stejné výšky je i skládací brána 

s pohonem, která slouží pro vjezd na pozemek. Součástí této brány je i 

otevíravá vstupní branka. 

  V části objektu určené k bydlení bylo zohledněno oddělení klidové 

zóny a společenské zóny. Z chodby, která slouží jako komunikační prostor 

se je možné ihned po výstupu ze schodiště dostat do kuchyně s jídelnou, 

která je spojena s prostorným obývacím pokojem, jehož hlavními 

dominantami jsou dřevěný trámový strop s viditelnými trámy, krb na tuhá 

paliva a HS portál sloužící ke vstupu na terasu. V dotčené společenské zóně 

se dále nachází pokoj pro hosty a samostatné WC s bidetem a umývátkem. 

Klidová zóna je od společenské oddělena prosklenými, posuvnými dveřmi. 

V klidové zóně se nachází koupelna s WC, ložnice se šatnou, 2 dětské pokoje 

a komora pro ukládání věcí. Dle orientace světových stran jsou pokoje a 

ložnice situovány na jih, jihovýchod až východ. Koupelna, WC, pokoj pro 

hosty a schodiště je situováno na severovýchod až sever. Kuchyně 

s jídelnou na severozápad a obývací pokoj na jihozápad, jehož největší 

prosklené plochy směřují na jihovýchod.  

  Veškerý provoz týkající se výroby vína je soustředěn pouze na podlaží 

suterénu, kde se mimo jiné nachází i hlavní vstup do objektu a technické 

zázemí domu v podobě technické místnosti a skladu. Hlavní místností 

tohoto provozu je výrobna vína, kde dochází ke všem procesům potřebným 

k výrobě vína. Součástí je sklad plných lahví, samostatné WC s umývátkem a 

úklidová místnost s výlevkou. Výrobní část je vnitřně propojena 

protipožárními dveřmi.  

  Bezbariérové užívání stavby není uvažováno.  
 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

Projekt řeší novostavbu domu s téměř nulovou spotřebou určeného 

k trvalému bydlení, jehož přidruženou funkcí je provoz malého rodinného 

vinařství.  

Jelikož se jedná o objekt, který zároveň slouží k bydlení, nemělo by 

být pohodlí všech členů narušováno plánovaným provozem vinařství. 

Z toho důvodu je veškerý provoz týkající se výroby vína soustředěn pouze 

na podlaží suterénu, kde se mimo jiné nachází i hlavní vstup do objektu a 

technické zázemí domu. Pro klidovou a společenskou zónu je vyhrazeno 

nadzemní podlaží. 

Provoz tohoto soukromého, malého vinařství si bude obstarávat sám 
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investor a není určen veřejnosti.  

V suterénu, který slouží k zejména k provozním účelům, bude docházet k 

výrobě vína. Zejména jde o tyto činnosti: dovoz hroznů, odzrnění hroznů, 

lisování, kvašení/fermentace, filtrace a následně plnění lahví. Pro plné láhve 

je navržen sklad pro plné lahve, kde se vína skladují do doby, než dojde k 

jejich přepravě konečnému spotřebiteli, popřípadě budou uskladněna v 

klenutém sklepě, který je určen převážně k archivaci vín a k uskladnění vín 

pro osobní účely investora. Přístup k provozovně je ze severovýchodní 

strany po betonové zpevněné ploše, která je dopravně napojena na místní 

komunikaci.  

 Odvětrání výrobních prostor je uvažováno pomocí průmyslovému 

ventilátoru nástěnného, axiálního o průměru 260 mm a průtoku vzduchu 

1300 m3/h. Vyústění ventilátoru přes stěnu na fasádu s ukončením 

hliníkovou větrací mřížkou.  
 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce: 

Při provádění stavby se provedou tyto zemní práce: sejmutí ornice, 

výkop základové jámy, výkopy rýh pro nové základové pasy a ležatou 

kanalizaci. Základová spára pod zamýšlenými základovými pasy bude 

začištěná. Vykopaná zemina a sejmutá ornice se uloží na vlastním pozemku 

a později se použije do násypů.  
 

Základové konstrukce: 

Objekt RD je založen na základových pasech. Hlavní a nejvíce 

rozsáhlou základovou konstrukcí jsou čistě základové pasy z prostého 

betonu třídy C20/25 s konstrukčním vyztužením ocelí třídy B500B. V menší 

míře je základová konstrukce složena ze stejně vyhotoveného základového 

pasu, ale navíc doplněna o nadezdívku ze tvarovek ztraceného bednění, 

které jsou vyplněny betonem a vyztuženy svislou výztuží. Hloubka založení 

je vždy do nezámrzné hloubky. Rozměry základových konstrukcí včetně 

úrovně založení jsou určeny v projektové dokumentaci a jsou doloženy 

výpočtem v samostatném dokumentu, který je součástí práce. Před 

betonáží základových pasů je nutné uložit do základové spáry uzemňovací 

pásek FeZn hromosvodu. Při betonáži je nutné dbát na vytvoření prostupů 

pro jednotlivé profese jako je například kanalizace. 

Tloušťka základové desky je 150 mm a je navržena také z prostého 

betonu a navíc vyztužena KARI sítí o velikosti oka 150 x 150 mm a průměru 

8 mm, popřípadě 6 mm v případě základu obývacího pokoje.  

Založení pergoly je na betonových patkách. 
  

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodovou svislou nosnou konstrukcí suterénu jsou betonové 

tvárnice ze ztraceného bednění DEK 30 (500 x 300 x 250 mm) vyplněné 

betonem třídy C20/25 a armované ocelí třídy B500B. U 1. nadzemního 

podlaží je svislou nosnou konstrukcí cihly keramické Heluz UNI 25 broušená 
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(375 x 250 x 249 mm), které jsou pokládány na maltu Heluz SBC pro 

celoplošnou tenkou spáru.  

Klenutý sklep má svislé nosné konstrukce také z betonových tvárnic 

ze ztraceného bednění DEK 30 a na tuto svislou konstrukci je následně 

uložena klenutá stropní konstrukce. Návrh a umístění výztuží se provede 

dle statického výpočtu, který není součástí této práce. 

Ztužení objektu je dosaženo pomocí železobetonového věnce.   

  Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou v obou podlaží keramické cihly 

Heluz UNI 25 broušené (375 x 250 x 249 mm), které jsou pokládány na 

maltu Heluz SBC pro celoplošnou tenkou spáru. 

  Jako překlady nad otvory výplní jsou systémové překlady Heluz 23,8, 

popřípadě železobetonový překlad nad sekčními posuvnými vraty z betonu 

třídy C20/25 a oceli B500B.  
 

Vodorovné nosné konstrukce: 

V obývacím pokoji je navržen dřevěný, trámový strop s viditelnými 

trámy.  Dřevěné trámy jsou ze smrkového dřeva o velikosti 160 x 120 x 

5000 mm a jsou kotveny pomocí tesařských třmenů, které jsou spojeny se 

zdivem pomocí závitových tyčí a chemické kotvy. Ve zbylé části objektu je 

navržena železobetonová stropní deska tl. 150 mm. Pro tento typ stropní 

konstrukce byl použit beton třídy C20/25 a oceli B500B. Návrh a umístění 

výztuží se provede dle statického výpočtu, který není součástí této práce. 

Stropní konstrukce jsou doplněny o ŽB věnce.  

U klenutého sklepa je vytvořena klenba ze starých cihel plných 

pálených. Tato klenba je ztužena dozdívkou ze stejných cihel pálených (290 

x 140 x 65 mm) a uložena na svislé nosné stěny z tvarovek ze ztraceného 

bednění tl. 300 mm.  
 

Střešní konstrukce: 

 Střešní konstrukce je navržena jako plochá, ve 2 výškových úrovních 

a se sklonem 3 %. Hlavním nosným prvkem střešní konstrukce u části 

s obývacím pokojem jsou dřevěné trámy o velikosti 120 x 160 mm. U zbylé 

střešní konstrukce je hlavním nosným prvkem železobetonová deska 

z betonu C20/25 a oceli B500B. Spád střechy je dosažen spádovými klíny 

tepelné izolace ISOVER. Při pokládce spádových klínů musí být dodrženy 

dostatečné dilatační mezery. Spád je směřován ke 2 střešním vpustím 

výrobce TOPWET, které jsou chráněny šachtou s plastovou krycí mřížkou. 

Odvodnění je dále opatřeno o pojistný přepad, jehož vyústění je směřováno 

na viditelné místo domu – na terasu. Vnější povrch střešní konstrukce je 

doplněn o prané říční kamenivo frakce 16/32 ve vrstvě o tl. 50 mm. Po 

obvodě je lemování v podobě atiky, které jsou oplechovány a ve spádu 8 % 

směrem ke střešní konstrukci.  

 Izolace ve střešní konstrukci jsou jak tepelné od výrobce ISOVER, tak 

hydroizolační jako vrstva parotěsná a hlavní hydroizolační typu Glastek 40. 

 Z důvodu bezpečnosti jsou navrženy kotvící body od systému 
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TOPSAFE o průměru 16 mm, které jsou doplněný o nerezové lano průměru 

8 mm.  
 

Vnitřní nenosné konstrukce: 

 Vnitřní nenosné zdivo je z keramických cihel Heluz 14 (497 x 140 x 

238 mm) a Heluz 11,5 (497 x 115 x 238 mm) kladeny na maltu Heluz SBC 

pro celoplošnou tenkou spáru. Překlady nad otvory jsou systémové od 

výrobce Heluz. Jedná se o nenosné překlady Heluz 14,5. Pro obezdění 

krbové vložky jsou použity žáruvzdorné šamotové cihly (290 x 140 x 65 

mm). 
 

Konstrukce schodiště: 

Suterén a 1. nadzemní podlaží jsou propojeny díky dvouramennému 

železobetonovému schodišti z betonu třídy C20/25 a oceli B500B. Celkem je 

navrženo 20 schodišťových stupňů o výšce 165 mm a hloubce 300 mm. 

Šířka jednoho ramene je 1050 mm a šířka celého schodiště je 2140 mm. 

Mezipodesta je v úrovni +1,650 a je vetknuta do obvodových a 

schodišťových nosných zdí. Poslední stupeň je v úrovni +3,300 mm. 

Nášlapnou vrstvou schodiště jsou dřevěné stupnice doplněné o dřevěný 

soklík výšky 60 mm. Součástí schodiště je i zábradlí se skleněnou výplní. 

Konstrukce schodiště se provede současně s betonáží stropní desky. 

  Schodiště je založeno na betonových základových pasech. Návrh 

schodiště jeho rozměry jsou určeny v projektové dokumentaci a jsou 

doloženy výpočtem v samostatném dokumentu, který je součástí práce. 
 

Podlahové konstrukce: 

  Ve výrobní části je navržena zátěžová keramická dlažba, která je 

pokládána na lepidlo. Je uvažována práce s vodou, proto je podlaha 

doplněna o hydroizolační stěrkovou izolaci.  

  V části pro bydlení je navržena jak keramická dlažba, tak dlažba 

laminátová. Podlaha je v této části doplněna o teplovodní podlahové 

vytápění. V klenutém sklepě jsou nášlapnou vrstvou staré cihly plné pálené 

(290 x 140 x 65 mm). Tloušťky a skladby podlahových konstrukcí se liší dle 

účelu. Jednotlivé skladby jsou vypsány v samostatném dokumentu 

s Výpisem skladeb konstrukcí.  
 

Tepelné a akustické izolace: 

  Tepelná izolace na obvodových stěnách je navržena ve dvou typech. 

Stěny v kontaktu se zeminou jsou zatepleny expandovaným polystyrenem 

ISOVER EPS PERIMETR o tl. 160 mm. Tato izolace je ukončena vždy 300 mm 

nad úrovní terénu. Na tuto tepelnou izolaci navazuje kontaktní zateplovací 

systém ISOVER EPS 100F o tl. 200 mm. Ve výrobní části je mezi SDK 

podhledem a stropní konstrukcí akustická izolace ze skelné vlny ISOVER 

MERINO o tl. 60 mm. Dále se tepelná izolace nachází v podlahových 

konstrukcích ve styku se zeminou, kde je navržena izolace ISOVER EPS 150 o 

tl. od 40 mm do 80 dle účelu užívání místností. V podlahových konstrukcích 

na stropní konstrukci se nachází akustická/kročejová izolace ISOVER EPS 
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RIGIFLOOR 4000 o tl. 40 mm. Všechny podlahové konstrukce v části pro 

bydlení jsou doplněny o systémové izolační desky pro uložení teplovodního 

podlahového vytápění o tl. 50 mm. Využití tepelné izolace je i ve střešní 

konstrukci, kde jsou izolační spádové klíny ISOVER EPS 150 od tl. 30 mm do 

195 mm. V součinnosti s touto tepelnou izolací je stejná tepelná izolace o tl. 

2 x 120 mm. V souvislosti se střešní konstrukcí je tepelná izolace použita i 

na atice.  
 

Hydroizolace: 

  Prvním typem izolace proti vodě je hydroizolace na obvodových 

stěnách ve styku se zeminou. Zde je použita hydroizolace v podobě SBS 

modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 o tl. 2 x 4 mm, které se dávají 

na napenetrovaný podklad díky asfaltové emulzi.   

 Další typ hydroizolace se nachází na základové desce v podobě 2 SBS 

modifikovaných asfaltovaných pásů Glastek 40 na podkladu z asfaltové 

emulze. Hydroizolace se nachází i v podlahových konstrukcích, které mohou 

přijít do styku s vodou. Zde je použita hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. 

Posledním typem izolace je hydroizolace ve střešní konstrukci, kde jsou 

opět použity 3 x SBS modifikované asfaltové pásy Glastek 40. 1 x jako 

parotěsná vrstva na ŽB desce a 2x jako hlavní hydroizolační vrstva.   

 Jako ochranná hydroizolační vrstva je použita i nopová fólie u ploché 

střechy a obvodových stěn v kontaktu se zeminou a její soklové části. 
 

Výplně otvorů: 

 Jako vnější výplně otvorů jsou zvoleny dřevohliníkové prvky od výrobce 

Slavona. Rám těchto oken a dveří je dřevěný a z vnější strany opatřen 

hliníkovým pláštěm černé barvy. Tyto výplně otvorů jsou kotveny do 

upevňovacích bodů z tvrzené tepelné izolace Compacfoam pro maximální 

zamezení tepelných mostů, která je po celém obvodu rámu. Přesah 

kontaktního zateplovacího systému u těchto otvorů je alespoň 30 mm. 

Okna, HS portál a balkónové dveře jsou doplněny o venkovní předokenní 

žaluziový systém s krytem z hliníkového plechu.  

Vchodové dveře jsou navrženy opět dřevohliníkové, plné, sendvičové 

s jednoduchým prosklením a se světlíky na bocích a nade dveřmi. Garážová 

sekční posuvná vrata jsou sendvičová s pláštěm z galvanického plechu 

v barvě ostatních vnějších výplní otvorů. Hlavní dominantou obývacího 

pokoje jsou posuvně zdvižné dřevohliníkové dveře, které slouží ke vstupu 

na terasu. 

Vnitřní dveře jsou od výrobce Sapeli, dřevěné dýhované, s dřevěnou 

obložkou a různými vzory. Dveře oddělující výrobní část od části pro bydlení 

jsou navrženy jako protipožární, voděodolné a klimaticky odolné. 

Detailnější informace o výplních otvorů jsou v samostatném 

dokumentu ve Výpisu výplní otvorů.  
 

Komín: 

V rámci realizace stavby je navržen komínový systém Kerastar 
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Schiedel nerezový s vnějším použitím. Světlý průměr 160 mm a vnější 

průměr 298 mm. Komín je kotven k fasádě pomocí ocelové komínové 

konzoly. Nerezový komín je pomocí kouřovodu napojen na krbovou vložku, 

která je obezděna žáruvzdornými šamotovými cihlami. 
 

SDK konstrukce:  

  Konstrukce z SDK desek Rigips jsou použity v případě instalačních 

předstěn, instalačních šachet a u podhledů stropních konstrukcí.  
 

Povrchové úpravy:  

Pro vnější povrchovou úpravu byla navržena probarvená silikonová 

omítka světle šedé barvy a tmavě šedé barvy (barvy RAL specifikovány ve 

výkresech Pohledů). Vnitřní povrchy jsou opatřeny jemnou 

vápenocementovou štukovou omítkou, na kterou je nanesen barevný nátěr. 

V případě sádrokartonových konstrukcí budou zatmeleny spáry a následně 

přebroušeny a natřeny barevným nátěrem.  

  Tam, kde je uvažován styk stěny s vodou, jsou navrženy keramické 

obklady. U podlah je použit buďto keramicky sokl, dřevěný sokl nebo 

laminátová ukončovací lišta – vše podle konkrétního typu podlahy.  
 

Potřeba vody: 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod novou přípojkou. Součástí 

nové přípojky bude vybudování nové plastové vodoměrné šachty o 

rozměru 1200 x 900 x 1500 mm. Vnitřní rozvody vody jsou z DHPE trubek a 

obaleny tepelnou izolací. Materiálem pro teplovodní podlahové vytápění 

jsou PE trubky.  

Potřeba pitné vody na jednu osobu za den se uvažuje 90 l. Jestliže se tedy 

předpokládá trvalý pobyt 4 osob, denní potřeba vody činí 360 l/den. 

Maximální denní spotřeba vody se pohybuje okolo hodnoty 486 l/den. 
 

Potřeba energie:  

Objekt bude napojen na veřejnou síť nadzemního elektrického 

napětí. Ze sloupu elektrického vedení v blízkosti pozemku povede přípojka 

k domu, jejíž součástí bude vytvoření zděného pilíře s elektroměrem na 

hranici pozemku. Uvnitř pozemku bude zřízen hlavní elektrický rozvaděč 

s hlavním vypínačem elektrického proudu. 

Hlavním zdrojem pro vytápění bude elektrokotel PROTHERM RAY v 

sestavě s bojlerem pro přípravu TUV - externí zásobník TV o objemu 160 l, 

pomocí teplovodního podlahového vytápění. K dotápění pobytových 

místností bude sloužit navržená rekuperační jednotka a teplovzdušná 

krbová vložka v obývacím pokoji s odvodem spalin pomocí vnějšího 

nerezového komínového systému Schiedel. 
 

Likvidace dešťových vod: 

 Objekt nemá možnost napojení na veřejnou kanalizaci, proto je 

likvidace dešťových vod řešena na vlastním pozemku investora.   

Dešťová voda ze střech objektu a ze zpevněných ploch bude svedena 
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do retenční nádrže o objemu 10 m3 a přepadem odvedena do vsakovací 

galerie. Retenční nádrž je plastová a velikost této nádrže je 2200 x 2700 x 

2000 mm. Průměr montážního vstupu je 600 mm a je osazena na betonové 

dno tl. 150 mm. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou navíc opatřeny 

plastovým odlučovačem lehkých kapalin, který je taktéž osazen na betonové 

dno. Materiálem pro potrubí kanalizace bude PVC KG. Jednotlivé světlosti 

potrubí budou navrženy příslušným odborníkem z TZB.  
  

Likvidace splaškových vod: 

Objekt nemá možnost napojení na veřejnou kanalizaci, proto je 

likvidace splaškových vod řešena na vlastním pozemku investora.  

Likvidace je docílena tak, že voda ze splaškové kanalizace je nejdříve 

vyčištěna v samonosné domácí čističce odpadních vod s průměrem 2100 

mm a výškou 2820 mm, ze které je čistá voda svedena do retenční nádrže a 

následně do vsakovací galerie. Čistička a retenční nádrž jsou osazeny na 

betonové dno tl. 100–150 mm. Součástí splaškové kanalizace jsou plastové 

revizní šachty o průměru 400 mm s plastovým pochozím poklopem. Šachty 

jsou obetonovány. Materiálem pro potrubí kanalizace bude PVC KG. 

Jednotlivé světlosti potrubí budou navrženy příslušným odborníkem z TZB.  
 

Větrání: 

 Pro dokonalé větrání objektu navýšení úspory energie je navržena 

rekuperační jednotka Atrea se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu je 

přes fasádu a odvod vzduchu je přes střechu. V kuchyni je doplněna o 

kuchyňskou digestoř s vyústěním na střechu objektu. 

 Odvětrání výrobních prostor je uvažováno pomocí průmyslovému 

ventilátoru nástěnného, axiálního o průměru 260 mm a průtoku vzduchu 

1300 m3/h. Vyústění ventilátoru přes stěnu na fasádu s ukončením 

hliníkovou větrací mřížkou. 
 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Objekt je navržen tak, aby jeho užívání bylo bezpečné a nerizikové. 

Hlavní schodiště i vedlejší schodiště je opatřeno zábradlím v dostatečné 

výšce. Pro manipulaci na střeše jsou umístěny kotvící body a nerezové lano 

pro ochranu proti pádu.  

V případě provozu vinařství dochází k uvolňování oxidu uhličitého do 

ovzduší při procesu kvašení, proto je nutné pravidelné odvětrávání 

místnosti navrženým průmyslovým ventilátorem.  
 

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, 

vibrace 

Údaje z oblasti stavební fyziky jsou v samostatné složce č. 6 – Stavební 

fyzika.  
 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Údaje z oblasti požární ochrany konstrukcí jsou v samostatné složce 

č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
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h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Materiály použité v rámci realizace stavby odpovídají všem 

technickým požadavkům. S jednotlivými materiály má být nakládáno tak, 

jak uvádí výrobce v technických a jiných dokumentech.  

Pro maximální jakost provedení je nutné dodržování technologie 

výroby a jednotlivé pracovní postupy. Všechny změny by měly být 

konzultovány s hlavním projektantem. 
 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Není nutné řešit. Realizace výroby nevyžaduje netradiční 

technologické postupy. 
 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Dokumentace od zhotovitele musí splňovat požadavky všech 

platných zákonů, norem a vyhlášek. Jedná se například o vypracování 

dokumentace výplní otvorů.  
 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 

V rámci realizace stavby je nutné dbát na maximální přesnosti při 

zhotovování betonových a železobetonových konstrukcí. Dodržovat 

předepsané třídy betonu a oceli, množství a uložení výztuže, její průměry a 

krytí. Zkouška bude provedena při pokládce hydroizolací jak u spodní 

stavby, tak u střešní konstrukce. Zkouška spočívá v potvrzení maximální 

těsnosti spojů a bezchybné provedení detailů.  
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3  Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce byl návrh domu, který bude plnit svou funkci jak 

v oblasti stability, akustiky, osvětlení, požární bezpečnosti či tepelné techniky, 

ale i v oblasti úrovně bydlení, soukromí a v neposlední řadě i pohodlí.  

Právě proto se bral při návrhu ohled na rozmístění místností dle orientace 

světových stran pro maximalizaci využití světelných paprsků pro pobytové 

místnosti. Z toho důvodu bylo navrženo nejvíce prosklených ploch na jižní a 

východní straně. 

Jelikož se jedná o objekt určený k trvalému bydlení s téměř nulovou 

spotřebou pro čtyřčlennou rodinu, ale zároveň i o objekt určený k výrobě a 

skladování vína, bylo hlavním cílem funkčně oddělit část s provozem od části 

pro bydlení.  

Při návrhu bylo zohledněno téma a zadání bakalářské práce, požadavky 

příslušných českých norem, vyhlášek a předpisů a technické listy od jednotlivých 

výrobců. Zároveň jsem se ke zpracování této práce snažila využít všechny 

znalosti nabyté v průběhu studia a rady obdržené od vyučujících v rámci 

konzultací.  

 Projekt obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie a ke zhotovení bylo využito 

následujících programů: AutoCad, SketchUp, Microsoft Office, Adobe Acrobat 

Reader, Hluk+ a Světlo+. 
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5  Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

1.S   suterén  

1.NP  první nadzemní podlaží  

PD  projektová dokumentace 

A   plocha  

tl.   tloušťka  

V  objem 

v  výška 

mm  milimetr 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

d   tlouška 

min.  minimálně 

max. maximálně 

AKU  akustické  

BPEJ  bonitovaná půdní ekologická jednotka  

B.p.v.  balt po vyrovnání  

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

č.   číslo  

ozn. označení 

tzv.  takzvaně 

čl.  článek  

ČSN  česká státní norma  

NV   nařízení vlády 

vyhl.  vyhláška  

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DPS  dokumentace pro provádění stavby  

EPS  expandovaný polystyren  

FeZn  pozinkované železo  

HT   měrná tepelná ztráta prostupem tepla  

Hz   hertz  

HI  hydroizolace 

TI  tepelná izolace  

SBS  styrene butadien styrene 

CHKO  chráněná krajinná oblast  

NP  národní park 

k. ú.  katastrální území  

p. č.  parcelní číslo 

parc. č. parcelní číslo 

KN  katastr nemovitostí 

kce   konstrukce  

Kč   koruna česká  

Ks   kus  
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m n. m.  metrů nad mořem  

Mj   měrná jednotka   

NN   nízké napětí  

OSB  dřevěná stavební deska  

PB   prostý beton  

PBŘ  požární bezpečnostní řešení  

PÚ   požární úsek  

REI   požární odolnost konstrukce 

SPB  stupeň požární bezpečnosti  

PE   polyetylen  

PUR polyuretan 

PENB  průkaz energetické náročnosti budovy  

NZEB budova s téměř nulovou spotřebou energie 

Pozn.  poznámka  

P.T.  původní terén  

U.T.  upravený terén  

PVC  polyvinylchlorid  

R   tepelný odpor konstrukce  

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  

Rw   vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem  

U   součinitel prostupu tepla  

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla  

Sb.   sbírka  

SDK  sádrokarton  

tab.  tabulka  

ŽB   železobeton  

S  skladba 

R.Š.  rozvinutá šířka 

S.V.  světlá výška 

K.V.  konstrukční výška 

dB  decibel 

UV  ultrafialové záření 

OLK  odlučovač lehkých kapalin 

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ  revizní šachta 

DČOV domácí čistička odpadních vod 

ES  elektroskříň 

RN  retenční nádrž 

VB  vsakovací boxy 

ZPF  zemědělský půdní fond 

%  procento 

Ø  průměr 

λ   součinitel tepelné vodivosti materiálu  
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φi   relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

M  měřítko 

SO  stavební objekt 

WPC  dřevo-plastový kompozit (wood-plastic composite) 
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