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Abstrakt�
Tato bakalá�ská práce �e�í vypracování projektové dokumentace rodinného domu s 
provozovnou. Objekt má dv� nadzemní podla�í a obytné podkroví. Sou�ástí domu je 
provozovna pro výkon kade�nické �innosti. D�m je navr�en z cihelných tvárnic a zast�e�ený 
sedlovou st�echou se st�e�ním oknem a t�emi viký�i. Je ur�en pro �ty��lennou rodinu. �
�

Klí�ová slova�
Rodinný d�m s provozovnou, sedlová st�echa s viký�i, obytné podkroví, systém 
POROTHERM, podlahy. �
�

�

�

Abstract�
This bachelor�s thesis solves the project documentation development of the family house with 
parlor. The object has the ground floor, the first floor and the residential attic. In the house is 
the establishment for performance of hairdressing business. The house is designed of the brick 
blocks and covered in gabled roof with the sunroof and three dormers. The house is designed 
for the family of four.  
�

Keywords�
Family house with parlor, gabled roof with dormers, residential attic, POROTHERM system, 
floors.  
�
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Úvod 

Práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu 

s provozovnou. D�m je zasazen do rovinného terénu v obci Hodslavice na parcele 

�. 1483, objekt je nepodsklepený, má dv� nadzemní podla�í a obytné podkroví. 

V prvním nadzemním podla�í je umíst�na po�adovaná provozovna, realizovaná pro 

ú�ely kade�nické �innosti. První nadzemní podla�í slou�í zárove� jako denní zóna pro 

obyvatele domu. Zóny provozovny a obytné �ásti jsou kompletn� odd�leny v�etn�

samostatného vchodu. D�m je navr�en z cihelných tvárnic a zast�e�ený sedlovou 

st�echou se st�e�ním oknem a viký�i. Je ur�en pro �ty��lennou rodinu, kde se neuva�uje 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

 V souladu se zadáním a cíly bakalá�ské práce je pozornost zam��ena na vy�e�ení 

dispozice pro daný ú�el, návrh vhodné konstruk�ní soustavy nosného systému a 

vypracování kompletní výkresové dokumentace v�etn� textové �ásti a p�íloh. Tvorba 

této projektové dokumentace je hlavním cílem práce.

 Spole�nost v sou�asné dob� zejména ve velkých m�stech trpí nedostatkem 

pohybu, �asu a s tím souvisejícím stresem v d�sledku vysokých pracovních a �ivotních 

nárok�. Oproti d�ív�j�í dob� lze ve v�t�í mí�e pozorovat p�esun obyvatelstva 

z panelových sídli�� do rodinných dom� na okrajích m�st, do satelitních oblastí a 

blízkých vesnic práv� z d�vodu eliminace vý�e popsaných negativ. To je st��ejním 

d�vodem zam��ení práce na dané téma. 

 Práce je metodicky �len�na do dvou hlavních kapitol � textové �ásti a p�ílohové 

�ásti. Textová �ást obsahuje v souladu s vyhlá�kou �. 499/2006 Sb. ve zn�ní vyhlá�ky 

�. 62/2013 Pr�vodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu a Architektonicko-stavební 

�e�ení (Technická zpráva). P�ílohová �ást pak obsahuje P�ípravnou a studijní práci pro 

tvorbu projektové dokumentace, Výkresovou �ást a Výpo�tovou �ást. 
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A Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby 

Rodinný d�m s provozovnou (kade�nictví) 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla 

pozemk�) 

Hodslavice 111, parcelní �íslo pozemku 1483 

c) p�edm�t projektové dokumentace 

P�edm�tem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba 

rodinného domu s provozovnou (kade�nictví). Rodinný d�m je dvoupodla�ní s obytným 

podkrovím. St�echa je sedlová se st�e�ním oknem a viký�i. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Filipová Veronika, Hodslavice 222, 74271 Hodslavice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I�, bylo-li 

p�id�leno, adresa sídla (právnická osoba) 

Veronika Filipová, Hodslavice 222, 74271 Hodslavice

b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo 

�eskou komorou autorizovaných in�enýr� a technik� �inných ve výstavb�, s 

vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace 

Veronika Filipová, Hodslavice 222, 74271 Hodslavice
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c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace 

v�etn� �ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

�eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných in�enýr�

a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad�

specializací jejich autorizace 

Veronika Filipová, Hodslavice 222, 74271 Hodslavice

A.2 Seznam vstupních podklad�

- Po�adavky stavebníka 

- Katastrální mapa 

- P�íslu�né vyjád�ení dot�ených orgán�

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �e�eného území 

�e�ené území se nachází v obci Hodslavice. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková 

rezervace, památková zóna, zvlá�t� chrán�né území, záplavové území apod.) 

Objekt není umíst�n v památkové rezervaci v památkové zón�, v zvlá�t�

chrán�ném území ani záplavovém - toto projekt ne�e�í.

c) údaje o odtokových pom�rech 

Stavbou se nenaru�í odtokové pom�ry. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

Projektová dokumentace je �e�ena v souladu se stavebním zákonem. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s 

regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 

p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v u�ívání stavby údaje o 

jejím souladu s územn� plánovací dokumentací 

Projektová dokumentace je �e�ena v souladu se stavebním zákonem. 

f) údaje o dodr�ení obecných po�adavk� na vyu�ití území 

Projektová dokumentace je �e�ena v souladu se stavebním zákonem. 

g) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�

Jsou respektována písemná vyjád�ení v�ech dot�ených orgán�. 

h) seznam výjimek a úlevových �e�ení 

Nejsou známy �ádné výjimky. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

V dob� zpracování projektové dokumentace nebyly známy �ádné související a 

podmi�ující investice. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Majetkoprávní vztahy ke stavebním pozemk�m: 

p. �. 1474 - vlastník: Krumpolcová Vojt�cha, �. p. 410, 74271 Hodslavice 

 Kud�lková Aloisie, �. p. 147, 74271 Hodslavice 

 Novosadová Marie, �. p. 176, 75651 Za�ová 

p. �. 1480 - vlastník: Holomá Hana, �. p. 227, 74271 Hodslavice 

p. �. 1482 - vlastník: Holomá Hana, �. p. 227, 74271 Hodslavice  

p. �. 1484 - vlastník: Obec Hodslavice, �. p. 211, 74271 Hodslavice 

p. �. 1799/1 - vlastník: Moravskoslezský kraj, 28. �íjna 2771/117, 70200 Ostrava 

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou v Hodslavicích. 
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b) ú�el u�ívání stavby 

V novostavb� jsou navrhnuty pokoje pro �ty��lennou rodinu. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Stavba slou�í k trvalému u�ívaní. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 

apod.) 

V dob� projektové dokumentace nebyly známá �ádná ochrana stavby podle 

jiných právních p�edpis�. 

e) údaje o dodr�ení technických po�adavk� na stavby a obecných technických 

po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb 

Stavba je �e�ena v souladu se stavebním zákonem. Objekt není �e�en jako 

bezbariérový 

f) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán� a po�adavk� vyplývajících z 

jiných právních p�edpis�

Jsou respektována písemná vyjád�ení v�ech dot�ených orgán�. 

g) seznam výjimek a úlevových �e�ení 

V dob� projektové dokumentace nebyl známý �ádný seznam výjimek a 

úlevových �e�ení. 

h) navrhované kapacity stavby  

zastav�ná plocha 109,81 m2 

procento zastav�ní 10,64 % 

u�itná plocha 145,67 m2

po�et u�ivatel� 4osoby 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 

de��ovou vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpad� a emisí, 

t�ída energetické náro�nosti budov apod.) 

Odhad bilance vody: 

Qd = 10l/den/os -> 4osoby = 0,04m3/den 

Qrok = 0,04 x365 = 14,6m3/rok 
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Odhad bilance energií � viz energetický �títek. 

Odhad bilance de��ové vody � toto projekt ne�e�í. 

Mno�ství a druhy odpad� � spla�ková a de��ová voda zabezpe�ena v souladu 

s místním systémem komunálního odpadu. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 

etapy) 

P�edpokládaná doba výstavby je dva roky. Stavba není �len�na na etapy. 

k) orienta�ní náklady stavby. 

5 mil K��hrubý odhad stavby 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 

za�ízení 

Objekt není �len�n na objekty a technická a technologická za�ízení. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek p. �. 1483 je rovinný, na pozemku se vyskytují ke�e a stromy. Umíst�ní 

stavby na pozemku je patrné z výkresu situace. Napojení novostavby bude na stávající 

in�enýrské sít�. Parcela bude oplocená a opat�ena dv�ma dvouk�ídlovými branami. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Na stavb� bude proveden pr�zkum m��ení koncentrace radonu, geologický 

pr�zkum a zam��ení.

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma nejsou stanovena v jednotlivých 

vyjád�eních. 

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

Sesuv p�dy: 

Stavební pozemek nele�í v oblasti sesuvu p�dy. 

Poddolované území: 

V území stavby nejsou poddolovaná území. 

Povodn�: 

Pozemek nele�í v zátopovém území. 

Seizmická zatí�ení: 

Seizmická zatí�ení v tomto území se nep�edpokládají. 

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

odtokové pom�ry v území 

Stavba nemá vliv na �ivotní prost�edí.

f) po�adavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

P�ed zahájením stavby budou pokáceny stromy a ke�e na pozemku. 
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g) po�adavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

Zábory p�dy nejsou sou�ástí dokumentace. 

h) územn� technické podmínky (zejména mo�nost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

P�íjezd k pozemku je zaji�t�n po p�ístupové komunikaci. Vjezd na pozemek 

bude opat�en branou. Parkovací místa jsou �e�ená jako parkovací stání u domu. Oblast 

se nenachází na poddolovaném území. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 

V dob� projektové dokumentace nejsou podmi�ující, vyvolané a související 

investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el u�ívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Stavba slou�í k trvalému bydlení. U provozovny (kade�nictví) k provozu 

�ivnosti. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �e�ení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �e�ení 

Jedná se o pozemek nezastav�ný, se vzrostlými ke�i a stromy. Umíst�ní 

rodinného domu na pozemku je patrné z technické situace. Parkování je �e�eno 

zpevn�nou plochou u domu v severozápadní �ásti o rozm�ru 3x8,5m. Sou�ást 

parkovacího státí je i p�íjezdová cesta, ze silnice II. t�ídy. P�íjezdová cesta a zpevn�ná 

plocha pro parkování je provedena z vymývaných dla�dic. 

Po dokon�ení stavby bude plocha zp�tn� zatravn�ná a vysazena novými stromy. 

b) architektonické �e�ení - kompozice tvarového �e�ení, materiálové a barevné 

�e�ení 

Objekt rodinného domu obdélníkového podla�í o rozm�rech 7,9x13,9m je tvo�en 

dv�ma nadzemními nepodsklepenými podla�ími a obytným podkrovím pod sedlovou 

st�echou s balkónem D�m má jako sou�ást domu malou provozovnu (kade�nictví). 
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Severní �ásti domu v míst� hlavního vchodu do objektu ustupuje obvodová st�na tak, 

aby tvo�ila p�íst�e�ek. Tato �ást je �e�ena i v zadní �ásti domu u vstupu na terasy 

z obývacího pokoje s jídelnou p�es balkonové dve�e.  

Zám�rem stavebníka je realizovat rodinný d�m s provozovnou k trvalému 

bydlení �ty��lenné rodiny. 

Parkování je �e�eno zpevn�nou plochou u domu v severozápadní �ásti o rozm�ru 

3x8,5m. Sou�ást parkovacího stání je i p�íjezdová cesta, ze silnice II. t�ídy. P�íjezdová 

cesta a zpevn�ná plocha pro parkování je provedena z vymývaných dla�dic. Vstup 

z obecní komunikace na pozemek (parkovací stání) je opat�en bránou. Kolem domu 

vede okapový chodník tlou��ky 500 mm, je proveden z vymývaných dla�dic ve spádu 

20 %. Vstup do domu o rozm�ru 4,5x1,5m a plocha terasy 3x2m je také provedena 

z vymývaných dla�dic ve spádu 3 % u okraj� (tlou��ka pr�vlaku � 450 mm) je spád 

5 %. Komunika�ní cesta od silnice II. t�ídy k hlavním vchod�m (vstup do domu a 

kade�nictví) má rozm�r 5x3,9 m. je také provedena z vymývaných dla�dic ve spádu 

3 %. 

Okna na fasád� jsou d�ev�ná, jednok�ídlová, otevíravá a skláp�cí v odstínu 

Dub - Ebano (tmavé hn�dý). V místnostech koupelna s WC (�.m. 106), koupelna (�.m. 

206), WC (�.m. 207) a lo�nice (�.m. 205) nejsou okna otevíravá, jsou pouze skláp�cí. 

Okno ve viký�i má odstín Dub � Ebano (tmav� hn�dý). St�e�ní okno Designo R4 Wdf 

r4 9/11 je pouze kyvné. Venkovní parapety, podokapní �laby, svodové de��ové roury, 

oplechování komína, st�e�ního okna a viký�e je z hliníku. Vchodové (hlavní a do 

provozovny), balkónové dve�e jsou dubové d�ev�né v odstínu sv�tlé hn�dé, opat�ené 

ocelovou zárubní. D�m je ve vymezených �ástech (do vý�ky 550mm od upraveného 

terénu) oblo�en kamenným soklem. Povrchová úprava fasády je tenkovrstvá omítka 

(Weber color universla cu2a) v odstínu hn�do�ervená. St�e�ní krytina (Tondach engoba 

�ervená) je barvy �ervené. 

Funk�ní a dispozi�ní �e�ení: 

Hlavní vstup do objektu a kade�nictví je �e�en na severní sv�tovou stranu 

(z místní komunikace � silnice II. t�ídy). D�m má dv� zóny, první denní se nachází 

v p�ízemí a no�ní se nacházejí v 2.NP. 

Denní: Za vstupem do objektu p�es vchodové dve�e je zádve�í, po pravé stran� se 

nachází �atna. P�es zádve�í se dostaneme do haly, která spojuje 1.NP s 2NP. Za vstupem 
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do haly je po pravé stran� WC se sprchou. Hala umo��uje vstup do Obývacího pokoje s 

jídelnou a kuchyn�. Tyto dv� místnosti jsou navzájem propojeny. Z obývacího pokoje 

s jídelnou je vstup na terasu. 

�atna � slou�í k odkládání kabátu, bund a bot (aktuální oble�ení). 

Koupelna s WC � st�ny místnosti jsou oblo�eny keramickým obkladem v odstínu 

sv�tle oran�ové do vý�ky 2100 mm. V koupeln� je sprchový kout opat�eny plastovým 

záv�sem, záchodová mísa a umyvadlo. 

Kuchy� - má klasické za�ízení jako jsou, lednice s výparníkem, elektrickou troubu, 

elektrický sporák, který má digesto�. Kuchy�ská linka je d�ev�ná, v odstínu p�írodní 

dub. Spodní �ást je v �í�ce 600 mm a vrchní �ást 300 mm. Za kuchy�skou linkou se 

nachází keramický obklad do vý�ky 2100 mm v odstínu tmav� hn�dá. 

Obývací pokoj s jídelnou � z této místnosti je umo�n�n vstup na terasu v zadní �ásti 

domu (ji�ní strana). Sou�ásti obývacího pokoje jsou vestav�né sk�ín�. V jídelním kout�

se nachází d�ev�ný rozkládací st�l pro osm osob maximáln�, v�etn� d�ev�ných �idlí. 

Hala � umo��uje vstup do druhého nadzemního podla�í po montovaném schodi�ti �í�ky 

900 mm. Schodi�t� je t�íramenné, sou�et schodi��ových stup�� v ramenech je osmnáct. 

Na stupních bude keramický obklad tmavé hn�dé barvy. Zábradlí je tvo�ené d�ev�nými 

�pru�lemi s horním madlem. Podlaha v prvním i druhém nadzemním podla�í je 

keramická, v odstínu tmav� hn�dá. Je zde také men�í vestav�ná sk�í� vý�ky 700 mm 

opat�ená sklen�nými poli�kami a dví�kami. Osv�tlení schodi�t�m je zaji�t�no st�e�ním 

oknem (p�írodní osv�tlení). 

No�ní: P�i výstupu ze schodi�t� jsou po pravé stran� dva d�tské pokoje. Naproti 

schodi�ti je �atna, vedle ní na levé stran� je lo�nice s balkónem. Naproti vstupu do 

lo�nice se nachází vstup do koupelny. Mezi t�mito dv�ma místnosti je WC. 

D�tský pokoj � zde se nachází vestav�ná sk�í�. Sou�ásti pokoje je okno ze �títové st�ny 

a viký�. 

�atna - jsou zde vestav�né sk�ín�, které slo�í k odlo�ení sezónního oble�ení a ulo�ení 

oble�ení man�el� (sou�ástí lo�nice nejsou vestav�né sk�ín� a místa k ulo�ení oble�ení). 

Lo�nice - umo��uje p�ístup na balkón (severní sv�tová strana). 

WC � podlaha je keramická v odstínu bé�ovém. Sou�ásti této místnosti je i malé 

umyvadlo. 
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Koupelna � st�ny místnosti jsou oblo�eny keramickým obkladem v odstínu sv�tle 

bé�ové do vý�ky 2100mm. V koupeln� je vana, umyvadlo, pra�ka 

Kade�nictví: Za vstupem do kade�nictví jsou místa na mytí hlavy, foukání, st�íhání a 

�esání. V zadní �ásti této místnosti je vstup na WC p�es chodbi�ku s umyvadlem. 

Podlahy jsou keramické v odstínu sv�tle hn�dém.  

Jedná se o pozemek nezastav�ný se vzrostlými ke�i a stromy. Umíst�ní 

rodinného domu na pozemku je patrné z technické situace. Parkování je �e�eno 

zpevn�nou plochou u domu v severozápadní �ásti o rozm�ru 3x8,5m. Sou�ást 

parkovacího státí je i p�íjezdová cesta, ze silnice II. t�ídy. P�íjezdová cesta a zpevn�ná 

plocha pro parkování je provedena z vymývaných dla�dic.  

Po dokon�ení stavby bude plocha zp�tn� zatravn�ná a vysazena novými stromy. 

B.2.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby 

Vstup z obecní komunikace na pozemek (parkovací stání) je opat�en bránou. 

Kolem domu vede okapový chodník tlou��ky 500 mm, je proveden z vymývaných 

dla�dic ve spádu 20 %. Vstup do domu o rozm�ru 4,5x1,5m a plocha terasy 3x2m je 

také provedena z vymývaných dla�dic ve spádu 3 % u okraj� (tlou��ka pr�vlaku � 450 

mm) je spád 5%. Komunika�ní cesta od silnice II. t�ídy k hlavním vchod�m (vstup do 

domu a kade�nictví) má rozm�r 5x3,9 m a je také provedena z vymývaných dla�dic ve 

spádu 3 %. V pravé �ásti pozemku (severozápad) je ur�ená plocha pro zahrádku. Tato 

�ást není oplocena. Hranice pozemku �. 1483 je oplocena d�ev�ným plotem vlastníkem 

z jedné strany. 

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby  

Do budovy není z�ízena nájezdová rampa pro t�lesn� posti�ené. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i u�ívání stavby 

Stavba je navr�ená tak, aby nedocházelo k úrazu, pádu, uklouznutím, popálením 

a zásahem elektrickým proudem. Na v�ech provozních za�ízeních budou provedeny 

revizní zkou�ky a zápisy o revizních zkou�kách. 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �e�ení 

Projekt �e�í návrh novostavby rodinného domu s provozovnou v Hodslavicích. 

b) konstruk�ní a materiálové �e�ení, 

Základy: 

Základy objektu jsou patrné z výkresové �ásti projektové dokumentace základ�.  

Základ pod obvodovou zdí je plo�ný pás roz�í�ený o 150 mm sm�rem do 

objektu. Vnit�ní nosné zdi jsou na obou stranách roz�í�eny o 150 mm. 

Betony pou�ité pro základové konstrukce jsou z prostého betonu C16/20. V �ásti 

pod terasou (sloupy) u hlavního vchodu je pou�ito plo�ného pásového základu z 

�elezobetonu. Podkladní betonová mazanina se vyztu�í pomocí KARI sít�. 

Svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navr�eny z tvárnic POROTHERM 30 

PROFI DRYFIX (300x250x250 mm) na spojovací maltu POROTHERM s tepelnou 

izolací ISOVER EPS GREY WALL PLUS, tlou��ky 150 mm. Vnit�ní nosné zdivo je 

navr�eno z tvárnic POROTHERM 30 PROFI DRYFIX (300x250x250 mm) 

na spojovací maltu POROTHERM. Sloupy, které vyná�í balkónovou desku a �ást 

stropu jsou z cihel plných (300x150x75 mm). P�eklady jsou provedeny z p�ekladu 

POROTHEM 7 u obvodových konstrukcí opat�ené teplenou izolací, viz p�dorys 

p�ízemí a p�dorys druhého nadzemního podla�í. 

Skladba obvodové st�ny S1: 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

TI perlitová omítka  POROTHERM TO 10 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 300 mm 

Paropropustná lepící hmota BAUMATIT OPEN CONTACT 5 mm 

TI vrstva ISOVER EPS GREY WALL 150 mm 

�t�rková lepící hmota BAUMIT OPEN CONTACT 3 mm 

Sklotextilní sí�ovina BAUMIT OPENTEXT 

Vyrovnávací nasákavost BAUMIT PREMIUMPRIME 

�krábaná struktura BAUMIT OPENTOP 2 mm 
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Skladba obvodové st�ny S2: 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

TI perlitová omítka POROTHERM TO 10 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 300 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

TI perlitová omítka  POROTHERM TO 10 mm 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce je navr�ena ze stropních montovaných panelu SPIROL. 

Minimální ulo�ení panelu je 100 mm. Rozm�ry desek jsou patrné z výkresové �ásti 

projektové dokumentace. Jsou zde i dobetonávky a otvory pro prostupující �ást 

(odpadní potrubí, p�ívod vody, komín). Balkón ve druhém nadzemním podla�í a 

vylo�ená �ást nad prvním nadzemním podla�í je provedena z nosníku ISO. �ást stropu 

u schodi�t� tvo�í monolitická deska. Celková tlou��ka stropních panel� je 250 mm. 

Konstrukce schodi�t�: 

Schodi�t� je montované t�í ramenné v�etn� mezipodest. Po�et stup�� je 18, 

rozm�r 175/280 jednoho stupn�. �í�ka schodi��ového ramene a mezipodest je 900 mm. 

Schodi��ové zábradlí je vysoké 900 mm. 

St�e�ní konstrukce: 

Zast�e�ení objektu je sedlovou st�echou s viký�i. D�ev�ná konstrukce krovu je 

patrná z výkresové �ásti krovu. Pozednici je nutno kotvit do �B v�nce. St�e�ní krytina 

je z pálených ta�ek Tondach v barv� engoba �ervená. Sklon st�e�ní roviny je 84%. 

Skladba st�e�ní konstrukce S4: 

St�e�ní krytina TONDACH HRANICE 11 ENGOBA �ERVENÁ   

St�e�ní lat� 50 x 30 mm 30 mm 

Kontralat� 30 x 50 mm 50 mm 

Pojistná hydroizolace ISOVER TYVEK SOLID 0,22 mm 

Krokev 120 x 180 mm 180 mm 

Mezikrokevní tepalná izolace ISOVER UNIROL PROFI 18 180 mm 

Parot�sná fóli ISOVER VARIO KM DULEX UV 0,5 mm 

Tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI 10 100 mm 
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Sádrokartonový záklop zav��ený na pozinkovaném plechu RIGIPS-RB(A), 

RBI(+IZ) 12,5 mm 

Komín: 

Komínové t�leso je �e�eno pomocí komínových tvárnic Schiedel Uni plus 

s komínovou vlo�kou o pr�m�ru 180 mm a tepelnou izola�ní roho�í. Komínové t�leso 

bude nad st�echou ukon�ené krycí deskou s p�esahem. P�ed pou�itím bude komínové 

t�leso prohlédnuté oprávn�nou osobou. 

P�í�ky a d�lící konstrukce: 

P�í�ky jsou provedeny z p�í�kových cihel POROTHERM 140 Profi Dryfix 

(140x250x250 mm) na spojovací maltu POROTHERM. P�eklady v p�í�ce jsou 

provedeny z p�ekladu POROTHERM 7. 

Skladba obvodové st�ny S3: 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

TI perlitová omítka POROTHERM TO 10 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 14 PROFI DRYFIX 150 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

TI perlitová omítka POROTHERM TO 10 mm 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

Podlahy: 

Tlou��ka v 1NP má tlou��ku 200m a v 2NP 100 mm. Zvolené druhy ná�lapných 

vrstev jsou vypsány v legendách místnosti jednotlivých p�dorys�. Ná�lapné vrstvy 

jednotlivých podlah jsou vybrány podle ú�ely místnosti. Vý�kové úrovn� jednotlivých 

podlah budou shodné, rozhraní jednotlivých podlah jsou p�eryty p�echodovou li�tou. 

Skladba podlahy J1 � podlaha na terénu: 

Keramická dla�ba (500 x 500 x 8 mm) do lepidla 11 mm 

Pru�ná st�rka na bázi syntetických prysky�ic MAPEI MAPEGUM 6 mm 

Pot�r MAPEI TOPCEM PRONTO 1 mm 

Betonová mazanina vyztu�ená kari sítí 80 mm 

Pojistná PE FÓLIE 0,75 mm 

TI ISOVER EPS 200S 100 mm 

Fólie hydroizola�ní PVC, FATROL-H803 2 mm 
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Skladba podlahy J2 � podlaha na terénu 

D�ev�né lamely EGGER EMOTION MEDIUM 32 8 mm 

Podlo�ka z extrudovaného polystyrénu mirelon 5 mm 

Samonivela�ní st�rka 5 mm 

Betonová mazanina vyztu�ená kari sítí 80 mm 

Pojistná PE FÓLIE 0,75 mm 

TI ISOVER EPS 200S 100 mm 

Fólie hydroizola�ní PVC, FATROL-H80 0,32 mm 

Skladba podlahy J3 � podlaha v druhém nadzemním podla�í 

Keramická dla�ba (500 x 500 x 12 mm) do lepidla 15 mm 

Samonivela�ní st�rka 5 mm 

Anhydritová mazanina 50 mm 

Pojistná PE FÓLIE 0,75 mm 

Kro�ejová izolace ISOVER T-N 3,0 30 mm 

Skladba podlahy J4 � podlaha v druhém nadzemním podla�í 

D�ev�né lamely EGGER EMOTION MEDIUM 32 10 mm 

Podlo�ka z extrudovaného polystyrénu mirelon 5 mm 

Samonivela�ní st�rka 5 mm 

Anhydritová mazanina 50 mm 

Pojistná PE FÓLIE 0,75 mm 

Kro�ejová izolace ISOVER T-N 3,0 30 mm 

Výpln� otvor�: 

Výpln� otvor� jsou více specifikované (celkový po�et kus�, levé, pravé) ve 

výpisu prvk� PSV 

Okna: 

Okna jsou d�ev�ná, jednok�ídlová, otevíravá a skláp�cí v odstínu Dub - Ebano 

(tmavé hn�dý). V místnostech koupelna s WC (�.m. 106), koupelna (�.m. 206), WC 

(�.m. 207) a lo�nici (�.m. 205) nejsou okna otevíravá, jsou pouze skláp�cí. Okno ve 

viký�i má odstín Dub � Ebano (tmav� hn�dý). St�e�ní okno Designo R4 Wdf r4 9/11 je 

pouze kyvné. 

Vstupní dve�e: 

Vchodové dve�e do rodinného domu jsou d�ev�né a jednok�ídlové. Odstín je sv�tle 



- 22 - 

hn�dý (dub). Sou�ást vchodových dve�í je ocelová zárube�. Jsou navr�eny v systému 

sapeli. Kování je provedeno z nerezového materiálu v�etn� zámku FAB. Zasklení dve�í 

bude provedeno izola�ním dvojsklem. 

Vchodové dve�e do provozovny (kade�nictví) jsou d�ev�né a jednok�ídlové. Odstín je 

sv�tle hn�dý (dub). Sou�ást vchodových dve�í je ocelová zárube�. Jsou navr�eny 

v systému sapeli. Kování bude provedeno z nerezových materiál� v�etn� zámku FAB. 

Zasklení dve�í bude provedeno izola�ním dvojsklem. Okno v kade�nictví je netypické, 

nutno nechat ud�lat na zakázku. 

Vchodové (balkónové) dve�e do rodinného dom� jsou d�ev�né a jednok�ídlové. Odstín 

je sv�tle hn�dý (dub). Sou�ást vchodových dve�í je ocelová zárube�. Jsou navr�eny 

v systému sapeli. Kování bude provedeno z nerezových materiál� v�etn� zámku FAB. 

Zasklení dve�í je pískované. 

Vnit�ní dve�e 

Vnit�ní dve�e v rodinném dom� jsou d�ev�né a jednok�ídlové. Odstín je sv�tle hn�dý 

(dub). Sou�ást vnit�ních dve�í je ocelová zárube�. Jsou navr�eny v systému sapeli. 

Kování bude provedeno z nerezi v�etn� zámku FAB. Zasklení dve�í (u n�kterých kus�) 

bude zaskleno bílým satino sklem u ostatních dve�í (záchod, koupelna) není provedeno 

zasklení. 

Vnit�ní dve�e �zahrnova�ky� (kade�nictví) s odstínem sv�tle hn�dé (dub). Sou�ást 

vnit�ních dve�í je ocelová zárube�. Sou�ást zahrnovacích dve�í je i hn�dé madlo. 

Zasklení dve�í bude provedeno �irým molato sklem. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení na ní p�sobící v pr�b�hu výstavby a u�ívání 

nem�lo za následek po�kození stavby a její �asti, okolní zástavbu a technické vybavení. 

Pr�kaz statickým výpo�tem, �e stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení na ni 

p�sobící v pr�b�hu výstavby a u�ívání nem�lo za následek: 

a) z�ícení stavby nebo její �ásti 

Tento projekt ne�e�í. 

b) v�t�í stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 

Tento projekt ne�e�í. 

c) po�kození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo 

instalovaného vybavení v d�sledku v�t�ího p�etvo�ení nosné konstrukce 
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Tento projekt ne�e�í.

d) po�kození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�

Tento projekt ne�e�í.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

za�ízení 

a) technické �e�ení 

Novostavba rodinného domu s provozovnou bude napojena na distribu�ní sí�

u hranice pozemku z místní komunikace. Pitnou vodou je objekt zásoben z ve�ejného 

vodovodu. Plyn bude napojen na distribu�ní sí� u hranice pozemku. Likvidace 

de��ových a spla�kových vod je �e�ena napojením na ve�ejnou kanalizaci u hranice 

pozemku. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

Jednotlivá technická a technologická za�ízení jsou zakreslena v technické 

situaci. 

B.2.8 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

Je �e�eno dle ní�e uvedených bod� samostatn� viz po�ární zpráva. 

a) rozd�lení stavby a objekt� do po�árních úsek�

b) výpo�et po�árního rizika a stanovení stupn� po�ární bezpe�nosti 

c) zhodnocení navr�ených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�

po�adavk� na zvý�ení po�ární odolnosti stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po�árn� nebezpe�ného 

prostoru 

f) zaji�t�ní pot�ebného mno�ství po�ární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn�

rozmíst�ní vnit�ních a vn�j�ích odb�rných míst 

g) zhodnocení mo�nosti provedení po�árního zásahu (p�ístupové komunikace, 

zásahové cesty) 
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h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za�ízení) 

i) posouzení po�adavk� na zabezpe�ení stavby po�árn� bezpe�nostními 

za�ízeními 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstra�ných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

Viz energetický �títek. 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

Viz energetický �títek. 

b) energetická náro�nost stavby 

Viz energetický �títek. 

c) posouzení vyu�ití alternativních zdroj� energií 

V projektu není navr�en alternativní zdroj energie pro vytáp�ní. 

B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a 

komunální prost�edí 

Zásady �e�ení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování 

vodou, odpad� apod.) a dále zásady �e�ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

pra�nost apod.): 

Pozemek s rodinným domem s provozovnou nebude mít vliv na �ivotní 

prost�edí. Odpad se bude odkládat do ur�ené nádoby kryté proti de�ti umíst�né na 

pozemku, který je sou�ástí stavby. Pravidelný odvoz bude zaji��ovat firma, která má 

s obecním ú�adem v Hodslavicích smlouvu. 

Provozem objektu nedojde ke zhor�ení �ivotního prost�edí 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podlo�í 

Toto projekt ne�e�í. 
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b) ochrana p�ed bludnými proudy 

Toto projekt ne�e�í. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Toto projekt ne�e�í. 

d) ochrana p�ed hlukem 

Stavba není zdrojem hluku. 

e) protipovod�ová opat�ení 

Pozemek se nenachází v zátopové oblasti.

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Zásobování vodou: 

Objekt je zásobován z vodovodního �adu. Sestava bude umíst�na na parcele 

stavebníka.

Zásobování energiemi: 

Objekt je napojen na rozvod nízkého nap�tí a slaboproudu a ve�keré nové 

rozvody budou napojeny na staré rozvody na hranici parcely 1483 se silnici II. t�ídy. 

Odvodn�ní území v�etn� zne�kod�ování odpadních vod: 

De��ové spla�kové vody jsou napojeny na ve�ejnou kanalizaci 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

Toto projekt ne�e�í. 

B.4 Dopravní �e�ení 

a) popis dopravního �e�ení 

Parkování je �e�eno zpevn�nou plochou u domu v severozápadní �ásti o rozm�ru 

3x8,5m. Sou�ást parkovacího stání je i p�íjezdová cesta, ze silnice II. t�ídy. P�íjezdová 

cesta a zpevn�ná plocha pro parkování je provedena z vymývaných dla�dic. Vstup 

z obecní komunikace na pozemek (parkovací stání) je opat�en bránou.
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení stavebního pozemku na stávající dopravní infrastrukturu je zaji�t�no 

p�íjezdovou cestou, ze silnice II t�ídy. P�íjezdová cesta je provedena z vymývaných 

dla�dic. 

c) doprava v klidu 

Parkování a odstavení vozidla je mo�né na zpevn�né plo�e u domu 

v severozápadní �ásti o rozm�ru 3x8,5m, ur�ené k tomuto ú�elu. Odstavná plocha je 

vyspádována. 

d) p��í a cyklistické stezky 

Tento projekt ne�e�í. 

B.5 �e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Zemní práce budu spo�ívat ve skrývce ornice na pozemku a to do hloubky cca 

300 mm. Ornice bude ulo�ena na deponii na pozemku v levé �ásti (zahrádka) pro zp�tné 

terénní úpravy. Sejmutá ornice bude udr�ována na pozemku v bezplevelném stavu a po 

dokon�ení rodinného domu bude vyu�ita k ozelení okolí stavby. Na pozemku se nachází 

vzrostlá zele�, ta musí být p�ed zahájením vykácena. Vyty�ená zemina z hloubených 

rýh bude rovn�� ulo�ena na pozemku stavebníka pro pozd�j�í realizaci násypu. 

b) pou�ité vegeta�ní prvky 

Po dokon�ení stavebních prací budou vysazené ovocné stromy podél hranicí 

pozemku (plotu). 

c) biotechnická opat�ení 

Toto projekt ne�e�í. 

B.6 Popis vliv� stavby na �ivotní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na �ivotní prost�edí - ovzdu�í, hluk, voda, odpady a p�da 

Stavba nemá vliv na �ivotní prost�edí. 
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b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných 

strom�, ochrana rostlin a �ivo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajin�

V míst� stavby nejsou ochranné d�eviny, ochrana památných strom�, ochrana 

rostli a �ivo�ich�. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Toto projekt ne�e�í. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zji��ovacího �ízení nebo stanoviska 

EIA 

Toto projekt ne�e�í 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�

Toto projekt ne�e�í 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních po�adavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva: 

Projekt splní podmínky ochrany obyvatelstva je zpracován v souladu se v�emi 

platnými normami a vyhlá�kami. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�t�ní 

Odhad bilance vody 

Qd = 10l/den/os -> 4osoby = 0,04m3/den 

Q rok = 0,04 x365 = 14,6m3/rok 

Odhad bilance energií � viz energetický �títek. 

Odhad bilance de��ové vody � toto projekt ne�e�í. 

Mno�ství a druhy odpad� � spla�ková a de��ová voda zabezpe�ena v souladu 

s místním systémem komunálního odpadu. 
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b) odvodn�ní staveni�t�

Odvodn�ní staveni�t� bude zaji�t�no pomocí p�íkopy na dn� stavební jámy, 

spádováním a postupným odvád�ním do jímek, z nich� se bude povrchová voda 

od�erpávat. 

c) napojení staveni�t� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení ze stavebního pozemku na místní komunikaci II. t�ídy bude zaji�t�no 

ze severní sv�tové strany po zpevn�né plo�e. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveni�t� a po�adavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin 

Toto projekt ne�e�í. 

f) maximální zábory pro staveni�t� (do�asné / trvalé) 

Toto projekt ne�e�í. 

g) maximální produkovaná mno�ství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 

jejich likvidace 

Toto projekt ne�e�í. 

h) bilance zemních prací, po�adavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je nulová. Ornice bude ulo�ena na deponii na pozemku 

v levé �ásti (zahrádka) pro zp�tné terénní úpravy. Po dokon�ení rodinného domu bude 

vyu�ita k ozelení okolí stavby.

i) ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�

Toto projekt ne�e�í. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti, posouzení 

pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných 

právních p�edpis�

Pracovníci budou �ádn� pou�ení o provád�ní prací, budou mít i ochranné 

prost�edky. Provedení práce je v souladu s platnými p�edpisy je také nutno dodr�ovat 

po�adavky na bezpe�nost a ochranu p�í práci. 
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k) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot�ených staveb 

Projekt není navrhnut jako bezbariérový. 

l) zásady pro dopravn� in�enýrské opat�ení 

Toto projekt ne�e�í. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�j�ího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

Toto projekt ne�e�í. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Toto projekt ne�e�í. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební �e�ení 

a) Technická zpráva 

• Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi�ní a provozní �e�ení, 

Architektonické a výtvarné �e�ení: 

Objekt rodinného domu obdélníkového podla�í o rozm�rech 7,9x13,9m je tvo�en 

dv�ma nadzemními nepodsklepenými podla�ími a obytným podkrovím pod sedlovou 

st�echou s balkónem D�m má jako sou�ást domu malou provozovnu (kade�nictví). 

Severní �ásti domu v míst� hlavního vchodu do objektu ustupuje obvodová st�na tak, 

aby tvo�ila p�íst�e�ek. Tato �ást je �e�ena i v zadní �ásti domu u vstupu na terasy 

z obývacího pokoje s jídelnou p�es balkonové dve�e.  

Zám�rem stavebníka je realizovat rodinný d�m s provozovnou k trvalému 

bydlení �ty��lenné rodiny. 

Parkování je �e�eno zpevn�nou plochou u domu v severozápadní �ásti o rozm�ru 

3x8,5m. Sou�ást parkovacího stání je i p�íjezdová cesta, ze silnice II. t�ídy. P�íjezdová 

cesta a zpevn�ná plocha pro parkování je provedena z vymývaných dla�dic. Vstup 

z obecní komunikace na pozemek (parkovací stání) je opat�en bránou. Kolem domu 

vede okapový chodník tlou��ky 500 mm, je proveden z vymývaných dla�dic ve spádu 

20 %. Vstup do domu o rozm�ru 4,5x1,5m a plocha terasy 3x2m je také provedena 

z vymývaných dla�dic ve spádu 3 % u okraj� (tlou��ka pr�vlaku � 450 mm) je spád 

5 %. Komunika�ní cesta od silnice II. t�ídy k hlavním vchod�m (vstup do domu a 

kade�nictví) má rozm�r 5x3,9 m. je také provedena z vymývaných dla�dic ve spádu 

3 %. 

Okna na fasád� jsou d�ev�ná, jednok�ídlová, otevíravá a skláp�cí v odstínu 

Dub - Ebano (tmavé hn�dý). V místnostech koupelna s WC (�.m. 106), koupelna (�.m. 

206), WC (�.m. 207) a lo�nice (�.m. 205) nejsou okna otevíravá, jsou pouze skláp�cí. 

Okno ve viký�i má odstín Dub � Ebano (tmav� hn�dý). St�e�ní okno Designo R4 Wdf 

r4 9/11 je pouze kyvné. Venkovní parapety, podokapní �laby, svodové de��ové roury, 

oplechování komína, st�e�ního okna a viký�e je z hliníku. Vchodové (hlavní a do 

provozovny), balkónové dve�e jsou dubové d�ev�né v odstínu sv�tlé hn�dé, opat�ené 

ocelovou zárubní. D�m je ve vymezených �ástech (do vý�ky 550mm od upraveného 

terénu) oblo�en kamenným soklem. Povrchová úprava fasády je tenkovrstvá omítka 
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(Weber color universla cu2a) v odstínu hn�do�ervená. St�e�ní krytina (Tondach engoba 

�ervená) je barvy �ervené. 

Funk�ní a dispozi�ní �e�ení: 

Hlavní vstup do objektu a kade�nictví je �e�en na severní sv�tovou stranu 

(z místní komunikace � silnice II. t�ídy). D�m má dv� zóny, první denní se nachází 

v p�ízemí a no�ní se nacházejí v 2.NP. 

Denní: Za vstupem do objektu p�es vchodové dve�e je zádve�í, po pravé stran� se 

nachází �atna. P�es zádve�í se dostaneme do haly, která spojuje 1.NP s 2NP. Za vstupem 

do haly je po pravé stran� WC se sprchou. Hala umo��uje vstup do Obývacího pokoje s 

jídelnou a kuchyn�. Tyto dv� místnosti jsou navzájem propojeny. Z obývacího pokoje 

s jídelnou je vstup na terasu. 

�atna � slou�í k odkládání kabátu, bund a bot (aktuální oble�ení). 

Koupelna s WC � st�ny místnosti jsou oblo�eny keramickým obkladem v odstínu 

sv�tle oran�ové do vý�ky 2100 mm. V koupeln� je sprchový kout opat�eny plastovým 

záv�sem, záchodová mísa a umyvadlo. 

Kuchy� - má klasické za�ízení jako jsou, lednice s výparníkem, elektrickou troubu, 

elektrický sporák, který má digesto�. Kuchy�ská linka je d�ev�ná, v odstínu p�írodní 

dub. Spodní �ást je v �í�ce 600 mm a vrchní �ást 300 mm. Za kuchy�skou linkou se 

nachází keramický obklad do vý�ky 2100 mm v odstínu tmav� hn�dá. 

Obývací pokoj s jídelnou � z této místnosti je umo�n�n vstup na terasu v zadní �ásti 

domu (ji�ní strana). Sou�ásti obývacího pokoje jsou vestav�né sk�ín�. V jídelním kout�

se nachází d�ev�ný rozkládací st�l pro osm osob maximáln�, v�etn� d�ev�ných �idlí. 

Hala � umo��uje vstup do druhého nadzemního podla�í po montovaném schodi�ti �í�ky 

900 mm. Schodi�t� je t�íramenné, sou�et schodi��ových stup�� v ramenech je osmnáct. 

Na stupních bude keramický obklad tmavé hn�dé barvy. Zábradlí je tvo�ené d�ev�nými 

�pru�lemi s horním madlem. Podlaha v prvním i druhém nadzemním podla�í je 

keramická, v odstínu tmav� hn�dá. Je zde také men�í vestav�ná sk�í� vý�ky 700 mm 

opat�ená sklen�nými poli�kami a dví�kami. Osv�tlení schodi�t�m je zaji�t�no st�e�ním 

oknem (p�írodní osv�tlení). 

No�ní: P�i výstupu ze schodi�t� jsou po pravé stran� dva d�tské pokoje. Naproti 

schodi�ti je �atna, vedle ní na levé stran� je lo�nice s balkónem. Naproti vstupu do 

lo�nice se nachází vstup do koupelny. Mezi t�mito dv�ma místnosti je WC. 
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D�tský pokoj � zde se nachází vestav�ná sk�í�. Sou�ásti pokoje je okno ze �títové st�ny 

a viký�. 

�atna - jsou zde vestav�né sk�ín�, které slo�í k odlo�ení sezónního oble�ení a ulo�ení 

oble�ení man�el� (sou�ástí lo�nice nejsou vestav�né sk�ín� a místa k ulo�ení oble�ení). 

Lo�nice - umo��uje p�ístup na balkón (severní sv�tová strana). 

WC � podlaha je keramická v odstínu bé�ovém. Sou�ásti této místnosti je i malé 

umyvadlo. 

Koupelna � st�ny místnosti jsou oblo�eny keramickým obkladem v odstínu sv�tle 

bé�ové do vý�ky 2100mm. V koupeln� je vana, umyvadlo, pra�ka 

Kade�nictví: Za vstupem do kade�nictví jsou místa na mytí hlavy, foukání, st�íhání a 

�esání. V zadní �ásti této místnosti je vstup na WC p�es chodbi�ku s umyvadlem. 

Podlahy jsou keramické v odstínu sv�tle hn�dém.  

�e�ení vegeta�ních úprav okolí 

Jedná se o pozemek nezastav�ný se vzrostlými ke�i a stromy. Umíst�ní 

rodinného domu na pozemku je patrné z technické situace. Parkování je �e�eno 

zpevn�nou plochou u domu v severozápadní �ásti o rozm�ru 3x8,5m. Sou�ást 

parkovacího státí je i p�íjezdová cesta, ze silnice II. t�ídy. P�íjezdová cesta a zpevn�ná 

plocha pro parkování je provedena z vymývaných dla�dic. Vstup z obecní komunikace 

na pozemek (parkovací stání) je opat�en bránou.  

Kolem domu vede okapový chodník tlou��ky 500 mm, je proveden 

z vymývaných dla�dic ve spádu 20 %. Vstup do domu o rozm�ru 4,5x1,5m a plocha 

terasy 3x2m je také provedena z vymývaných dla�dic ve spádu 3 % u okraj� (tlou��ka 

pr�vlaku � 450 mm) je spád 5 %. Komunika�ní cesta od silnice II. t�ídy k hlavním 

vchod�m (vstup do domu a kade�nictví) má rozm�r 5x3,9 m. je také provedena 

z vymývaných dla�dic ve spádu 3 %. V pravé �ásti pozemku (severozápad) je ur�ená 

plocha pro zahrádku. Tato �ást není oplocena.  

Hranice pozemku �. 1483 je oplocena d�ev�ným plotem vlastníkem z jedné strany. 

Po dokon�ení stavby bude plocha zp�tn� zatravn�ná a vysazena novými stromy. 

• Bezbariérové u�ívání stavby: 

U�ívání objektu s omezenou schopností pohybu a orientace se v tomto projektu 
ne�e�ila.



- 33 - 

• Konstruk�ní a stavebn� technické �e�ení a technické vlastnosti stavby: 

Zemní práce: 

Prostor staveni�t� bude p�ed zahájením práce �ádn� oplocen a zaji�t�n proti 

vstupu nepovoleným osobám na staveni�t�. P�ed zahájením zemních prácí je t�eba 

nechat vyty�it ve�kerá p�ípadná podzemní vedení in�enýrských sítí od oprávn�ných 

osob. Zemní práce budu spo�ívat ve skrývce ornice na pozemku a to do hloubky cca 

300 mm. Ornice bude ulo�ena na deponii na pozemku v levé �ásti (zahrádka) pro zp�tné 

terénní úpravy. Sejmutá ornice bude udr�ována na pozemku v bezplevelném stavu a po 

dokon�ení rodinného domu bude vyu�ita k ozelení okolí stavby. Na pozemku se nachází 

vzrostlá zele�, ta musí být p�ed zahájením vykácena. Vyty�ená zemina z hloubených 

rýh bude rovn��. ulo�ena na pozemku stavebníka pro pozd�j�í realizaci násypu. 

Hloubka zalo�ení objektu je navr�ena do nezámrzné hloubky. Výkopy budou provád�ny 

strojn� a do�i�t�ny ru�n�. Jednotlivé rozm�ry musí být v souladu s projektovou 

dokumentací základ�. Výkop se musí chránit p�ed zaplavením vody stékající po terénu. 

Po ukon�ení výkopových prací musí být základová spára prohlédnuta statikem. Zásypy 

musí byt zhutn�ny na únosnost základové zeminy. 

Základy: 

Základy objektu jsou patrné z výkresové �ásti projektové dokumentace základ�.  

Základ pod obvodovou zdí je plo�ný pás roz�í�ený o 150 mm sm�rem do 

objektu. Vnit�ní nosné zdi jsou na obou stranách roz�í�eny o 150 mm. 

Betony pou�ité pro základové konstrukce jsou z prostého betonu C16/20. V �ásti 

pod terasou (sloupy) u hlavního vchodu je pou�ito plo�ného pásového základu z 

�elezobetonu. Podkladní betonová mazanina se vyztu�í pomocí KARI sít�. 

Svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navr�eny z tvárnic POROTHERM 30 

PROFI DRYFIX (300x250x250 mm) na spojovací maltu POROTHERM s tepelnou 

izolací ISOVER EPS GREY WALL PLUS, tlou��ky 150 mm. Vnit�ní nosné zdivo je 

navr�eno z tvárnic POROTHERM 30 PROFI DRYFIX (300x250x250 mm) 

na spojovací maltu POROTHERM. Sloupy, které vyná�í balkónovou desku a �ást 

stropu jsou z cihel plných (300x150x75 mm). P�eklady jsou provedeny z p�ekladu 

POROTHEM 7 u obvodových konstrukcí opat�ené teplenou izolací, viz p�dorys 

p�ízemí a p�dorys druhého nadzemního podla�í. 
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Skladba obvodové st�ny S1: 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

TI perlitová omítka  POROTHERM TO 10 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 300 mm 

Paropropustná lepící hmota BAUMATIT OPEN CONTACT 5 mm 

TI vrstva ISOVER EPS GREY WALL 150 mm 

�t�rková lepící hmota BAUMIT OPEN CONTACT 3 mm 

Sklotextilní sí�ovina BAUMIT OPENTEXT 

Vyrovnávací nasákavost BAUMIT PREMIUMPRIME 

�krábaná struktura BAUMIT OPENTOP 2 mm 

Skladba obvodové st�ny S2: 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

TI perlitová omítka POROTHERM TO 10 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 300 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

TI perlitová omítka  POROTHERM TO 10 mm 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce je navr�ena ze stropních montovaných panelu SPIROL. 

Minimální ulo�ení panelu je 100 mm. Rozm�ry desek jsou patrné z výkresové �ásti 

projektové dokumentace. Jsou zde i dobetonávky a otvory pro prostupující �ást 

(odpadní potrubí, p�ívod vody, komín). Balkón ve druhém nadzemním podla�í a 

vylo�ená �ást nad prvním nadzemním podla�í je provedena z nosníku ISO. �ást stropu 

u schodi�t� tvo�í monolitická deska. Celková tlou��ka stropních panel� je 250 mm. 

Konstrukce schodi�t�: 

Schodi�t� je montované t�í ramenné v�etn� mezipodest. Po�et stup�� je 18, 

rozm�r 175/280 jednoho stupn�. �í�ka schodi��ového ramene a mezipodest je 900 mm. 

Schodi��ové zábradlí je vysoké 900 mm. 
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St�e�ní konstrukce: 

Zast�e�ení objektu je sedlovou st�echou s viký�i. D�ev�ná konstrukce krovu je 

patrná z výkresové �ásti krovu. Pozednici je nutno kotvit do �B v�nce. St�e�ní krytina 

je z pálených ta�ek Tondach v barv� engoba �ervená. Sklon st�e�ní roviny je 84%. 

Skladba st�e�ní konstrukce S4: 

St�e�ní krytina TONDACH HRANICE 11 ENGOBA �ERVENÁ   

St�e�ní lat� 50 x 30 mm 30 mm 

Kontralat� 30 x 50 mm 50 mm 

Pojistná hydroizolace ISOVER TYVEK SOLID 0,22 mm 

Krokev 120 x 180 mm 180 mm 

Mezikrokevní tepalná izolace ISOVER UNIROL PROFI 18 180 mm 

Parot�sná fóli ISOVER VARIO KM DULEX UV 0,5 mm 

Tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI 10 100 mm 

Sádrokartonový záklop zav��ený na pozinkovaném plechu RIGIPS-RB(A), 

RBI(+IZ) 12,5 mm 

Komín: 

Komínové t�leso je �e�eno pomocí komínových tvárnic Schiedel Uni plus 

s komínovou vlo�kou o pr�m�ru 180 mm a tepelnou izola�ní roho�í. Komínové t�leso 

bude nad st�echou ukon�ené krycí deskou s p�esahem. P�ed pou�itím bude komínové 

t�leso prohlédnuté oprávn�nou osobou. 

P�í�ky a d�lící konstrukce: 

P�í�ky jsou provedeny z p�í�kových cihel POROTHERM 140 Profi Dryfix 

(140x250x250 mm) na spojovací maltu POROTHERM. P�eklady v p�í�ce jsou 

provedeny z p�ekladu POROTHERM 7. 

Skladba obvodové st�ny S3: 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 

TI perlitová omítka POROTHERM TO 10 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 14 PROFI DRYFIX 150 mm 

Cementový podhoz (��pric�) BAUMATIK P�EDNÁST�IK   

TI perlitová omítka POROTHERM TO 10 mm 

Vápenocementová omítka PPOROTHERM UNIVERSÁL 5 mm 
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Podlahy: 

Tlou��ka v 1NP má tlou��ku 200m a v 2NP 100 mm. Zvolené druhy ná�lapných 

vrstev jsou vypsány v legendách místnosti jednotlivých p�dorys�. Ná�lapné vrstvy 

jednotlivých podlah jsou vybrány podle ú�ely místnosti. Vý�kové úrovn� jednotlivých 

podlah budou shodné, rozhraní jednotlivých podlah jsou p�eryty p�echodovou li�tou. 

Skladba podlahy J1 � podlaha na terénu: 

Keramická dla�ba (500 x 500 x 8 mm) do lepidla 11 mm 

Pru�ná st�rka na bázi syntetických prysky�ic MAPEI MAPEGUM 6 mm 

Pot�r MAPEI TOPCEM PRONTO 1 mm 

Betonová mazanina vyztu�ená kari sítí 80 mm 

Pojistná PE FÓLIE 0,75 mm 

TI ISOVER EPS 200S 100 mm 

Fólie hydroizola�ní PVC, FATROL-H803 2 mm 

Skladba podlahy J2 � podlaha na terénu 

D�ev�né lamely EGGER EMOTION MEDIUM 32 8 mm 

Podlo�ka z extrudovaného polystyrénu mirelon 5 mm 

Samonivela�ní st�rka 5 mm 

Betonová mazanina vyztu�ená kari sítí 80 mm 

Pojistná PE FÓLIE 0,75 mm 

TI ISOVER EPS 200S 100 mm 

Fólie hydroizola�ní PVC, FATROL-H80 0,32 mm 

Skladba podlahy J3 � podlaha v druhém nadzemním podla�í 

Keramická dla�ba (500 x 500 x 12 mm) do lepidla 15 mm 

Samonivela�ní st�rka 5 mm 

Anhydritová mazanina 50 mm 

Pojistná PE FÓLIE 0,75 mm 

Kro�ejová izolace ISOVER T-N 3,0 30 mm 

Skladba podlahy J4 � podlaha v druhém nadzemním podla�í 

D�ev�né lamely EGGER EMOTION MEDIUM 32 10 mm 

Podlo�ka z extrudovaného polystyrénu mirelon 5 mm 

Samonivela�ní st�rka 5 mm 

Anhydritová mazanina 50 mm 
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Pojistná PE FÓLIE 0,75 mm 

Kro�ejová izolace ISOVER T-N 3,0 30 mm 

Výpln� otvor�: 

Výpln� otvor� jsou více specifikované (celkový po�et kus�, levé, pravé) ve 

výpisu prvk� PSV. 

Okna: 

Okna jsou d�ev�ná, jednok�ídlová, otevíravá a skláp�cí v odstínu Dub - Ebano 

(tmavé hn�dý). V místnostech koupelna s WC (�.m. 106), koupelna (�.m. 206), WC 

(�.m. 207) a lo�nici (�.m. 205) nejsou okna otevíravá, jsou pouze skláp�cí. Okno ve 

viký�i má odstín Dub � Ebano (tmav� hn�dý). St�e�ní okno Designo R4 Wdf r4 9/11 je 

pouze kyvné. 

Vstupní dve�e: 

Vchodové dve�e do rodinného domu jsou d�ev�né a jednok�ídlové. Odstín je sv�tle 

hn�dý (dub). Sou�ást vchodových dve�í je ocelová zárube�. Jsou navr�eny v systému 

sapeli. Kování je provedeno z nerezového materiálu v�etn� zámku FAB. Zasklení dve�í 

bude provedeno izola�ním dvojsklem. 

Vchodové dve�e do provozovny (kade�nictví) jsou d�ev�né a jednok�ídlové. Odstín je 

sv�tle hn�dý (dub). Sou�ást vchodových dve�í je ocelová zárube�. Jsou navr�eny 

v systému sapeli. Kování bude provedeno z nerezových materiál� v�etn� zámku FAB. 

Zasklení dve�í bude provedeno izola�ním dvojsklem. Okno v kade�nictví je netypické, 

nutno nechat ud�lat na zakázku. 

Vchodové (balkónové) dve�e do rodinného dom� jsou d�ev�né a jednok�ídlové. Odstín 

je sv�tle hn�dý (dub). Sou�ást vchodových dve�í je ocelová zárube�. Jsou navr�eny 

v systému sapeli. Kování bude provedeno z nerezových materiál� v�etn� zámku FAB. 

Zasklení dve�í je pískované. 

Vnit�ní dve�e: 

Vnit�ní dve�e v rodinném dom� jsou d�ev�né a jednok�ídlové. Odstín je sv�tle hn�dý 

(dub). Sou�ást vnit�ních dve�í je ocelová zárube�. Jsou navr�eny v systému sapeli. 

Kování bude provedeno z nerezi v�etn� zámku FAB. Zasklení dve�í (u n�kterých kus�) 

bude zaskleno bílým satino sklem u ostatních dve�í (záchod, koupelna) není provedeno 

zasklení. 
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Vnit�ní dve�e �zahrnova�ky� (kade�nictví) s odstínem sv�tle hn�dé (dub). Sou�ást 

vnit�ních dve�í je ocelová zárube�. Sou�ást zahrnovacích dve�í je i hn�dé madlo. 

Zasklení dve�í bude provedeno �irým molato sklem. 

Vnit�ní povrchová úprava: 

Omítky: St�ny budou provedeny jako dvouvrstvé vápenocementové omítky tlou��ky 

15 mm. 

Obklady a dla�by: Dla�by a obklady st�n s  keramickými obklada�kami je navrhnuto 

podle výb�ru investora. P�edpokládá se klasický obklad o rozm�rech 40x60mm. 

Obklady a dla�by provede specializována firma podle technologického postupu. 

Malby a nát�ry: V�echny malby konstrukcí budou provedeny ve 3 vrstvách. Odstín je 

zvolen podle výb�ru investora. 

Teplená izolace 

Obvodová st�na: Obvodové st�ny RD jsou navr�eny z tepelné izolace ISOVER EPS 

GREY WALL PLUS v tlou��ce 150 mm. Izola�ní systém je kontaktní, sou�initel 

teplené vodivosti je 	=0,031W/mK. 

Podlaha na terénu: Podlaha na terénu je navr�ena z tepelné izolace ISOVER EPS 200 

S v tlou��ce 100 mm. Sou�initel teplené vodivosti je 	=0,034W/mK. 

�ikmá st�echa: �ikmá st�echa RD je navr�ena z tepelné izolace ISOVER UNIROL 

PROFI 18 v tlou��ce 180 mm mezi krokvemi. Pod krokvemi je navr�ená izolace 

v tlou��ce 100 mm ISOVER UNIROL PROFI 10. Sou�initel teplené vodivosti je 

	=0,033W/mK. 

Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vod�: 

Hydroizolace spodní stavby je navr�ena v z fólie FATRAFOL�H, FATRAFOL 

803 v tlou��ce 2 mm. Fólie bude vyta�ena 300 mm nad upravený terén. 

Truhlá�ské výrobky 

Vnit�ní parapetní desky jsou z tvrdého PVC, který je ot�ruvzdorný. Jsou 

vyrobeny v systému Demos. Tlou��ka 25 mm, �í�ka 250 mm, délka závisí na rozm�ru 

okna. Specifikace výrobku jsou uvedeny ve výpisu PSV. 

Záme�nické výrobky 

Ocelové zábradlí kotvené do stropní konstrukce je do vý�ky 900mm a pr�m�r 

trubek 50mm 
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Klempí�ské výrobky 

Oplechování komína, st�e�ního okna,viký�e a venkovní parapetní desky jsou 

z hliníku v tlou��ce 1,8 mm. Povrch bude lakovaný prá�kovou vypalovanou barvou 

v odstínu hn�dé. Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobku jsou uvedeny ve 

výpisu PSV. 

Podokapní �lab, svodová de��ová roura v�etn� kolen objímek a odskok�m ze 

�árové pozinkovaného plechu tlou��ky 0,7mm v odstínu hn�dém. 

Podhledy 

Podhled ze sádrokartonových desek v tlou��ce 12,50 mm (RIGIPS) je zav��ený na 

pozinkovaném ro�tu kotveného do st�e�ní konstrukce. Úprava povrchu v�etn� tmelení, 

brou�ení a nát�ru bude provedena akreditovanou firmou podle technologického 

postupu. 

• Stavební fyzika - tepelná technika 

Jsou spln�ny po�adované normové hodnoty prostupu tepla dle �SN 73 0540-2 

(2011). Viz p�íloha tepeln� technické posouzení.

• osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace - popis �e�ení,  

Orientace objektu - na severní stran� se nachází vstup do rodinného domu a 

kade�nictví (provozovny). Hlavní pobytové místnosti jednotlivých jsou situovány na ji�ní 

stranu (jihovýchod, jihozápad).  

Osv�tlení � Pro p�irozené denní osv�tlení jsou navr�ena okna, zaji��ující 

dostate�né denní osv�tlení. Prostory (místnosti) které nelze osv�tlit p�ímo budou 

osv�tleny um�lé. Um�lé osv�tlení bude napojeno na elektrickou energii. 
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Záv�r 

Obsahem zadání bakalá�ská práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci 

rodinného domu s provozovnou. Objekt je �ešen jako dvoupodlažní s obytným 

podkrovím, nepodsklepený s provozovnou, který se nachází na rovinném terénu v obci 

Hodslavice, �íslo parcely 1483. Obvodové st�ny jsou dle vlastního návrhu voleny 

v systému POROTHERM s tepelnou izolací, strop je montovaný s panelu SPIROLL. 

Zast�ešení budovy je �ešeno šikmou st�echou s viký�i s krytinou TONDACH 

s d�ev�ným krovem. Výpln� otvoru jsou vyrobeny ze d�eva barvy hn�dé. D�m je ve 

vymezených �ásti obložen kamenným soklem. Vn�jší fasáda je v odstínu hn�do�ervené. 

Objekt má dv� nadzemní podlaží, v �ásti prvního nadzemního podlaží se nachází 

kade�nictví, které je �ešeno jako samostatný úsek. Ve zbylé �asti je WC, šatna, pr�chozí 

obývací pokoj s jídelnou a kuchyní a hala, která tvo�í hlavní komunika�ní prostor 

s druhým nadzemním podlažím. 2 NP je �ešeno jako podkroví, ve kterém se nachází dva 

d�tské pokoje, ložnice s balkónem, šatna, WC a koupelna. V objektu se neuvažuje 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

Z hlediska výstup� práce byla vy�ešena dispozice pro daný ú�el, navrhnuta 

vhodná konstruk�ní soustava nosného systému a byla vypracována výkresová 

dokumentace v�etn� textové �ásti a p�íloh. Práce respektuje p�íslušné zákony, vyhlášky 

a normy. P�i zpracování bylo �erpáno z katalog� nabízených produkt� výrobc�. Výrobci 

použitých stavebních materiál� jsou uvedeni spole�n� s dalšími literárními prameny 

v seznamu literatury. Z pohledu zadání bakalá�ské práce nebylo nutno provád�t žádné 

odchylky. 
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Seznam použitých zkratek a symbol�

Kce   Konstrukce 

ŽB   Železobeton 

PB   Prostý beton 

SDK   Sádrokartonová konstrukce 

TI   Tepelná izolace 

U   Sou�initel teplené vodivosti 

R   Tepelný odpor konstrukce 

�   Sou�initel teplené vodivosti 

1NP   První nadzemní podlaží 

2NP   Druhé nadzemní podlaží 

ÚT   Upravený terén 

PT   P�vodní terén 

VC   Vápenocementová 

EPS   Expandovaný polystyrén 

Bpv   Balt po vyrovnání 

S-JTSK  Sou�adnicový systém jednotné trigonometrické sít�

PÚ   Požární úsek 

SPB   Stupe� požární bezpe�nosti 

V   Výška 

KV   Konstruk�ní výška 

PV  Polyvinyl 

PVC   Polyvinylchlorid 

R.Š.   Rozvinutá ší�ka 
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