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Abstrakt�
P�edm�tem bakalá�ské práce je novostavba rodinného domu. Jedná se o 

konstrukci difúzn� otev�ené d�evostavby, založené z v�tší �ásti na zemních vrutech. 
P�dorys tvo�í dva spojené obdélníky. Stavba se skládá ze dvou nadzemních podlaží a 
p�ilehlé garáže. Zast�ešení je provedeno pultovou st�echou nad hlavní obytnou �ástí a 
další pultovou st�echo nad garáží. K p�ednostem stavby pat�í pom�rn� malá tlouš�ka 
obvodových st�n s dobrými tepelnými vlastnostmi a rychlá výstavba. D�m je situována 
v obci Miroslavské Knínice. �
�

Klí�ová slova�
rodinný d�m, dvoupodlažní difúzn� otev�ená d�evostavba, rámová konstrukce, 

zemní vruty, d�ev�ný rošt, pultová st�echa �
�

�

�

Abstract�
Subject of the bachelor’s thesis is a newly built house. It is the construction of 

diffusion-open timber, based mainly on the ground screws. Floor plan of the first storey 
consists of two connected rectangles. The building consists of two floors and an 
adjoining garage. Roofing is done with a shed roof over the main living area and 
another shed roof over the garage. The advantages of the building are relatively small 
thickness of external walls with good thermal properties and fast process of 
construction. The house is situated in the village Miroslavské Knínice.  
�

Keywords�
family house,two-storey diffusion-open wooden building,frame construction, 

ground screws, wooden grate, shed roof  
�
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Úvod 

Práce se zabývá projektem novostavby rodinného domu v severozápadní 

�ásti obce Miroslavské Knínice. Objekt je navržen jako dvoupodlažní difúzn� otev�ená 

d�evostavba tvo�ená rámovou konstrukcí z KVH hranol�. P�dorys prvního patra je 

složen ze dvou obdélník�, z nichž menší tvo�í p�ilehlá garáž. Druhé patro pokra�uje 

rovnom�rn� nad prvním, již bez konstrukce nad garáží. D�evostavba je založena z v�tší 

�ásti na zemních vrutech nad terénem. Základ pod obytným prostorem je tvo�en 

základovým d�ev�ným roštem. Konstrukce garáže je postavena na betonovém základu. 

Zast�ešení jak hlavní obytné �ásti tak i garáže je �ešeno pultovou st�echou. Výhodou 

d�evostavby je rychlá výstavba a relativn� malá tlouš�ka obvodových st�n, ty jsou u 

tohoto projektu 325 mm. Zárove� tyto konstrukce vykazují dobré tepelné vlastnosti.

Textová �ást se zabývá p�edevším základními údaji o stavb� a území, 

technickém a stavebním �ešením konstrukce, které jsou popsány postupn� ve t�ech 

zprávách. Výkresová dokumentace a posouzení stavby jsou uvedeny v p�ílohách. 
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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 

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

Miroslavské Knínice, 671 72, okres Znojmo  

parcelní �íslo : 72/14 

katastrální území: Miroslavské Knínice 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu 

Karel Zif�ák 

Nádražní 194 

671 72 Miroslavské Knínice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) 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 inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným 

oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace 

Alice Bartol�icová 

Pravice 176 

671 78 Pravice 

�íslo autorizace: - 

Obor �innosti: Navrhování pozemních staveb 
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A.2 Seznam vstupních podklad�

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ� byla stavba 

povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení) 

Není v tomto projektu �ešeno. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ�

byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

�ešena byla p�ímo dokumentace pro provedení stavby bez p�edchozí projektové 

dokumentace. Je zpracována na základ� zadání bakalá�ské práce. 

c) další podklady 

- katastrální mapa dot�eného pozemku a nejbližšího okolí 

- mapa sítí a infrastruktury pozemku a nejbližšího okolí 

- údaje o vyty�ení geodetických a výškopisných bod�

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

Vlastní stavební úpravy se týkají �ásti nezastav�né parcely �. 72/14 nacházející 

se v zastav�ném území obce Miroslavské Knínice. 

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

památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.)

Dot�ený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zón�, ve 

zvláš� chrán�ném území nebo v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových pom�rech 

Pozemek je velký a na v�tšin� plochy jen mírn� svažitý k severu, obsahuje  

množství travnatých ploch, které umož�ují vsakování deš�ových vod. 
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d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

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

plánování 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce Miroslavské Knínice. 

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, s povolením stavby a v 

p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územn� plánovací dokumentací 

  Stavba je v souladu s územním plánem, územní rozhodnutí nebylo vydáno. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy dle vyhlášky �.501/2006 

Sb.O obecných požadavcích na využívání území. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Požadavky dot�ených orgán� týkajících se území byly zapracovány do 

projektové dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová �ešení.  

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

 Netýká se projektu. 

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

katastru nemovitostí) 

- parcela pro �ešený objekt: p.�. 72/14 

 - parcela místní komunikace: p.�. 72/2 
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A.4 Údaje o stavb�

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

Jedná se o výstavbu nové stavby. 

b) ú�el užívání stavby 

Stavba slouží pro trvalý pobyt osob a �innosti s ním spojené.  

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Jde o trvalou stavbu. 

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

apod.) 

Nejsou známy žádné údaje o ochran� stavby. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb

Jsou spln�ny technické požadavky na stavby dle vyhlášky 268/2009 

Sb.,o technických požadavcích na stavbu. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 

právních p�edpis�

Požadavky dot�ených orgán� týkajících se stavby byly zapracovány do 

projektové dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová �ešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikost, po�et uživatel� / pracovník�

apod.) 

- zastav�ná plocha: 141,56 m2 

- obestav�ný prostor: 744,4 m3 + garáž 75,56 m3 

- užitná podlahová plocha pro RD: 168,45 m2 + garáž 27,34 m2

- po�et funk�ních jednotek: 6+1 

- navrhovaný po�et uživatel�: 4-5 

- plocha pozemku: 1397 m2 

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

deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 

energetické náro�nosti budov apod.) 

Nejsou známy žádné výjime�né pot�eby a spot�eby hmot. 

Pro odvod deš�ové vody ze st�echy je zajišt�na zasakovací studna na pozemku 

stavebníka. 

Produkovaný odpad je b�žný komunální odpad. 

T�ída energetické náro�nosti budovy je kategorie B. 

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

etapy) 

P�edpokládané zahájení stavby: 3/2015 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 9/2015 

k) orienta�ní náklady stavby 

P�edpokládané náklady dle THU: 4,2 mil. K� s DPH 

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

SO 01 rodinný d�m 

SO 03 p�ípojka nízkého nap�tí 

SO 04 vodovodní p�ípojka 

SO 05 kanaliza�ní p�ípojka v�etn� revizní šachty 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek je nezastav�ný, jeho dosavadní využití sloužilo jako orná 

p�da, je mírn� svažitý k severu a obsahuje množství travnatých ploch. 

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

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

Byl proveden geologický a hydrogeologický pr�zkum – p�da je tvo�ena 

p�edevším hlínou, v hlubších vrstvách št�rky a písky; podzemní voda není ve výšce, p�i 

které bychom jí museli uvažovat. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

 Nejsou známa žádná ochranná a bezpe�nostní pásma zasahující do pozemku 

ur�eného pro stavbu. 

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

 Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

pom�ry v území 

Požárn� nebezpe�ný prostor zasahuje na sousední pozemek p.�. 72/13, je po�ízen 

souhlas o uv�dom�ní s vlastníkem dot�eného pozemku. Stavba nebude mít žádný p�ímý  

nebo negativní vliv na odtokové pom�ry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

 Pozemek je v dobrém stavu s životním prost�edím, nenachází se na n�m žádné 

stavby a d�eviny, které by bylo t�eba odstranit. 
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g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

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

Parcela byla využívána jako orná p�da, proto bude na celém pozemku 

odstran�na ornice pro minimalizování škod záboru orné p�dy. 

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

technickou infrastrukturu) 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je �ešeno novým sjezdem z místní 

komunikace p.�. 72/2. 

Technická infrastruktura – v místní komunikaci p.�. 72/2 jsou vybudovány 

inženýrské sít�: vodovod a kabel distribu�ní sít�

nízkého nap�tí 

- na pozemku p.�. 72/14 je probíhá jednotná kanalizace 

 Na pozemku je již vybudovaná elektrická rozvodná sí� s elektrom�rem. 

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

 Nejsou v tomto projektu �ešeny. 

B.2 Celkový popis stavby

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

Stavba bude užívána jako rodinný d�m pro stálý pobyt osob, kapacity funk�ních 

jednotek jsou navrženy pro 4-5 osob a jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

 Stavba je navržena v souladu s regula�ním plánem obce. Jsou dodrženy všechny 

odstupy stavby od hranic pozemku. 

- Viz. Složka B – C.3 01 Koordina�ní situa�ní výkres. 
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b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 

�ešení 

Rodinný d�m je navržen jako dvoupodlažní bez obytného podkroví, 

nepodsklepený, v p�doryse ve tvaru dvou p�ilehlých obdélník�, s pultovou st�echou nad 

hlavní obytnou �ástí a druhou pultovou st�echou nad garáží. Stavba je na pozemku 

umíst�na se vstupem k východu. RD je navržen jako difúzn� otev�ená d�evostavba. 

Svislé konstrukce jsou �ešeny jako rámová konstrukce z d�ev�ných KVH hranol�

oplášt�ných sádrovláknitými deskami. Stropy jsou z d�ev�ných hranol�, stejn� jako 

nosná konstrukce st�echy – d�ev�ný vazník. Fasáda bude provedena kombinací vínov�

�ervené a tmav� šedé barvy s �ernými rámy oken a dve�í. St�ešní taška je betonová také 

v �erném provedení. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

P�ístup ke stavb� je z místní komunikace p.�. 72/2 po vybudované zpevn�né 

ploše chodníku k vyrovnávacímu schodišti vystupujícího do záv�t�í. První nadzemní 

podlaží slouží jako provozní �ást. Z chrán�ného záv�t�í je vstup do objektu - zádve�í a 

samostatný vstup do garáže a dílny. Na zádve�í navazuje chodba, která umož�uje 

p�ístup do všech místností prvního podlaží a nachází se zde i schodišt� do druhého 

nadzemního podlaží. Vstup je tedy umožn�n do místnosti WC, technické místnosti, 

koupelny, pracovny, obývacího pokoje a do prostoru vymezeného pro jídelnu a 

kuchy�skou �ást. Z obývacího pokoje je p�ístup do jídelny a také je umožn�n vstup do 

zahrady. 

Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová �ást a jsou v n�m uvažovány dva 

pokoje, z nichž u jednoho je možno do budoucna navrhnout d�lící p�í�ku, ložnice, pokoj 

pro hosty, úložný prostor šatny, koupelna a záchod. Všechny místnosti jsou napojeny na 

chodbu, která voln� navazuje na výstupní schodiš�ové rameno. 

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou, stavební dozor 

bude provád�t oprávn�ná osoba. V celém pr�b�hu stavby bude zajiš�ováno dodržování 

všech bezpe�nostních p�edpis�, platných vyhlášek a na�ízení v�etn� vyhlášek obce. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není pro objekt navrženo. 
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B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby p�i jejím užívání nedocházelo  

k úraz�m. U schodišt� je navrženo zábradlí výšky 1 m. Všechny použité materiály jsou 

certifikované a nezávadné. V hygienických místnostech je provedena protiskluzová 

keramická dlažba. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení 

Celek je složen ze dvou obdélníkových objekt� (obytný prostor a garáž), které 

pojí nosná svislá konstrukce. Oba objekty jsou �ešeny jako rámová konstrukce 

d�evostavby. Svislé prvky jsou uloženy na d�ev�ném základovém roštu, který je uložen 

na trámech kotvených do zemních vrut�. Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena d�ev�ným 

vazníkem, který je oplášt�ný st�ešní krytinou z betonových tašek. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Základy jsou provedeny na zemních vrutech zna�ky Krinner o velikosti 76/2000, 

které jsou zapušt�ny do zem� do hloubky 1500 m. Do nich jsou kotveny nosné d�ev�né 

trámy velikosti 100x220 mm pod základový rošt pomocí konvexních h�ebík� �5x70 a 

vrutu s šestihrannou hlavou �10x140. Na trámech je nabito celoplošné bedn�ní 

z d�ev�ných prken tlouš�ky 25 mm a na n�m je položena geotextliie IZOLTECH H 200. 

Základový rošt je tvo�en nosnými trámy 180x250 mm a dopl�kovými trámky 65x250 

mm, vypln�n polyuretanovou tepelnou izolaci TIPUREN. Zaklopení je �ešeno pomocí 

OSB desek tlouš�ky 22 mm. Rošt je položen na vzniklou konstrukci z nosných trám� a 

bedn�ní a zakotven pomocí vrut� �8x360. Prvky nosných trám� na vrutech i prvky 

základového roštu jsou k sob� kotveny úhelníky. 

Základ pod garáží je proveden pomocí betonových pas� 400x500 mm a 

základové desky tlouš�ky 150 mm. Na té je umíst�na hydroizolace z asfaltového pásu 

proto vzlínání vlhkosti. Na základu pod st�nou spojující obytnou �ást a garáž je až do 

výšky -0,542 vyzd�no ztracené bedn�ní z tvarovek TERMO, na bedn�ní je uložen 

nosný trám pro základový d�ev�ný rošt. 

Obvodové st�ny jsou provedeny jako rámová konstrukce z d�ev�ných KVH 

hranol� 200/80 vypln�ných foukanou tepelnou d�evovláknitou izolací CLIMAWOOD. 
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Konstrukce je z venkovní strany oplášt�ná d�evovláknitou deskovou izolací Pavatex 

DIFFUTHERM a z vnit�ní strany dv�ma sádrovláknitými deskami Knauf Vidiwall. 

Celková tlouš�ka st�ny je 325 mm. 

Vnit�ní nosné st�ny jsou z d�ev�ných hranol� 180/80, vypln�ny op�t foukanou 

izolací a oplášt�né z každé strany vždy jednou deskou Knauf. P�í�ky jsou provedeny 

z d�ev�ných hranol� 60/60, vypln�ny izolací a oplášt�né z každé strany dv�ma deskami 

Knauf. 

Stropy jsou z nosník� Posi-Joist firmy Mitek tlouš�ky 259 mm uložených na 

fošnách st�n. Délka uložení je minimáln� 140 mm. Ze spodní strany jsou stopy 

oplášt�né dv�ma deskami Knauf. Horní povrch je oplášt�ný deskou OSB. 

 Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena d�ev�ným vazníkem s horní a dolní pásnicí 

100x80 mm, svislicemi a diagonálami 80x80 mm. St�echa je pultová. Hydroizola�ní 

vrstvu st�echy tvo�í betonové tašky MAX 7° firmy BRAMAC spolu s pojistnou 

hydroizolací, která je nutnou sou�ástí tohoto st�ešního systému. Deš�ová voda je 

svedena do podst�ešních žlab�, které jsou sou�ástí systému BRAMAC Stabicor-M a 

dále do okapového chodníku ur�eného pro vsakování. 

Schodišt� je d�ev�né schodnicové uložené na podestovém nosníku a na 

konstrukci stropu 1.NP. 

 Podlahy jsou odizolovány vrstvou tepelné izolace Pavatex PAVATHERM 

v 1.NP tlouš�ky 100 mm a v 2.NP tlouš�ky 60 mm. Nad izolací jsou položeny desky 

OSB, na kterých je skladba nášlapné vrstvy podlahy z d�ev�ných prken nebo 

z keramických dlaždic a vždy vhodného lepidla pro tyto prvky. 

 St�ny jsou opat�eny nát�rovou barvou bíle barvy. Venkovní fasáda je �ešena 

tenkovrstvou omítkou nanesenou na vyztužené st�rkové vrstv� a základním nát�ru. 

Fasáda je provedena výrobky zna�ky BAUMIT. 

Okna jsou d�ev�ná zasklená izola�ním trojsklem zna�ky VEKRA, stavební 

hloubka všech oken i vchodových dve�í je 78 mm. Jsou výklopná a otvíravá v barv�

Palisandr. 

Vstupní dve�e zna�ky VEKRA jsou d�ev�né ve stejné barv� jako okna a mají 

bezpe�nostní t�íbodové kování. Vnit�ní dve�e SAPELI jsou d�ev�né dýhované vloženy 

do d�ev�ných obložkových zárubní v barv� O�ech natur. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební �innosti jsou navrženy tak, aby v pr�b�hu výstavby a v užívání stavby 

nedošlo k situaci, která by m�la negativní vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo 

k poškození stavby. 

V projektové dokumentaci jsou navrženy konstrukce a materiály s atesty vhodné 

k použití pro stavby stavebních konstrukcí, dimenzování nosných konstrukcí bylo 

ov��eno statickými výpo�ty, které nejsou sou�ástí této dokumentace. 

Prostorová tuhost svislých prvk� bude zajišt�na bedn�ním ze sádrovláknitých 

desek a celková tuhost konstrukce bude zajišt�na propojením obvodových a vnit�ních 

nosných st�n a vodorovných konstrukcí. 

P�i provád�ní stavby budou použity technologické postupy udávané 

jednotlivými výrobci. 

Použité výrobky musí spl�ovat požadovaný stupe� jakosti a kvality. V p�ípad�

použití jiných materiál� musí tyto materiály vykazovat minimáln� stejné technické a 

mechanické vlastnosti jako p�vodní navržené materiály. 

  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �ešení 

Objekt bude zcela vytáp�n vzduchotechnikou jednotkou se zp�tným získáváním 

tepla. Voda bude oh�ívána pomocí elektrického kotle. Do budoucna je možnost osazení 

solárních kolektor� a pomocí nich umožn�no doh�ívání vody. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

 Elektrický kotel, vzduchotechnická jednotka s rekupera�ní jednotkou. 

- konkrétní výrobky za�ízení nejsou v projektu �ešeny 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�

Stavba je v souladu s �SN 73 0833 rozd�lena na jeden požární úsek N1.01/N2. 
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b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 

 Požární úsek spadá do II.SPB. Výpo�et je uveden v samostatné p�íloze. 

- viz. složka C. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�

požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

  Konstrukce jsou posouzeny v samostatné p�íloze.  

– viz. složka C 

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

 Nechrán�ná úniková cesta vede od osy dve�í místnosti 204 a není nutno ji 

posuzovat. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru 

Nejblíže stojící stavba je od �ešeného objektu vzdálená 12,1 m, tato vzdálenost 

již nespadá do požárn� nebezpe�ného prostoru. 

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn�

rozmíst�ná vnit�ních a vn�jších odb�rných míst 

V p�ípad� požáru je možné napojit se na p�ípojku k obecnímu vodovodnímu 

�ádu, který se nachází  na p.�. 72/2. Další dostupným hasivem je p�enosný hasící 

p�ístroj, kterým je stavba vybavena.  

– viz. složka C 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Provedení požárního zásahu je umožn�no z místní komunikace vedoucí 

k p�ístupové komunikaci, která odpovídá minimální ší�ce komunikace pro p�íjezd 

požární techniky 3,0 m dle vyhlášky 23/2008 Sb. 
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h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za�ízení) 

 - viz. složka C – Požárn� bezpe�nostní �ešení 

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními 

 Stavba je vybavena dv�ma za�ízeními autonomní detekce a signalizací. 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ná výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 

 Není navrženo. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

Kritéria tepeln� technického hodnocení odpovídají norm� �SN 730540, je 

spln�n požadavek na sou�initele prostupu tepla U pro nízkoenergetické domy.

- viz. samostatná p�íloha: složka C – Stavební fyzika 

b) energetická náro�nost stavby 

Pr�kaz energetické náro�nosti stavby se v tomto projektu neposuzuje. Stavba se 

�adí do kategorie B energetického štítku budovy. 

- viz. samostatná p�íloha: složka C – Stavební fyzika 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií 

 Nejsou navrženy. 

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

prost�edí 

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

pitnou vodou, odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými p�edpisy a souvisejícími 

normami. Požadavky na v�trání a požadované vým�ny vzduchu jsou spln�ny bez 

p�irozeného v�trání okny. Denní osv�tlení je slune�ním sv�tlem okny. Vytáp�ní je 
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zajišt�no vzduchotechnickou jednotkou. Zásobování pitnou vodou je místním 

vodovodem. Stavba nemá negativní vliv na okolí. 

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

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 Bylo provedeno radonové m��ení s negativními výsledkem na výskyt radonu. 

Obytná �ást stavby se nachází 600 mm nad terénem, tato mezera by p�ípadn� zajistila 

odv�trání radonu. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

Významné namáhání bludnými proudy se nep�edpokládá, proto korozní 

pr�zkum a monitoring nebyl proveden. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 V okolí objektu nejsou žádné zdroje technické seizmicity, proto nejsou opat�ení 

navržena. 

d) ochrana p�ed hlukem 

 Není dán speciální požadavek na ochranu p�ed hlukem. Daný obvodový pláš�

vyhovuje základním podmínkám. 

e) protipovod�ová opat�ení 

 Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, proto nejsou opat�ení navržena. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Voda je napojena na vodovodní �ád pod místní komunikací p.�. 72/2 protlakem, 

napojení p�es vodom�rnou šachtu ve�ejn� p�ístupnou. 

 Kanaliza�ní p�ípojka je vedena na pozemku pod trávníkem a sou�asn� s 

budovanou šachtou na kanaliza�ní stoce do ní  bude zaúst�na. 

Elektroinstalace je na ve�ejnou sít' napojena zemní p�ípojkou od HDS protlakem 

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

P�ipojení elektroinstalace - v objektu je instalováno 230 a 380 V, délka 24,1 m 

 Voda je napojena potrubím z tvárné litiny DN80, délka potrubí je 14,1 m. 

Kanalizace – kamenina DN 200, délka 11,2 m, spád 2%. 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 

 Dopravní �ešení je navrženo z místní komunikace p.�. 72/2. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

P�íjezd k rodinnému domu bude �ešen novým sjezdem ze stávající místní 

komunikace p. �. 72/2. Napojení bude z východní �ásti pozemku, p�íjezd bude ze 

zpevn�né plán� a osazen zámkovou dlažbou. 

c) doprava v klidu 

  Na pozemku je dle pot�eby umožn�no stání dvou aut – jedno v garáži, druhé 

v prostoru p�ed garáži. 

d) p�ší a cyklistické stezky 

 Nejsou navrženy. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy 

 P�ed stavbou bude na pozemku do obvodu 3 m od hranice stavby vyrovnám 

terén na úrove� 311,05 m.n.m. Po dokon�ení stavby bude zemina �áste�n� navezena 

zp�t.  

b) použité vegeta�ní prvky 

  Nejsou navrženy. 

c) biotechnická opat�ení 

 Nejsou navrženy. 
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B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

  Stavba svým provozem negativn� neovliv�uje životní prost�edí v okolí. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajin�

Na pozemku se nenachází žádné památné stromy apod., stavba nebude mít 

žádný negativní vliv na okolní p�írodu a krajinu. 

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

 V dosahu stavby se nenacházejí evropsky významné lokality ani pta�í oblasti 

pod ochranou Natura 2000, stavba nebude mít na soustavu chrán�ných území Natura 

2000 vliv. 

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

 Zjiš�ovací �ízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

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

ochrany podle jiných právních p�edpis�

 Nejsou navržena. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

Nejsou kladeny požadavky na využití stavby k ochran� obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médii a hmot, jejich zajišt�ní 

 Pot�eby hmot jsou uvedeny v technologickém p�edpisu a jejich zajišt�ní obstará 

firma provád�jící stavbu. Technologický p�edpis není sou�ástí této dokumentace. 
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b) odvodn�ní staveništ�

 Odvodn�ní staveništ� bude v p�ípad� nutnosti �ešeno pomocí �erpadla 

s plovákem. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Budou z�ízeny do�asné p�ípojky pro obsluhu staveništ�, doprava bude zajišt�na 

z místní komunikace p.�. 72/2. 

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

Provád�ní stavby nebude mít p�ímý vliv na okolní stavby a pozemky, krom�

využití pozemku místní komunikace p.�. 72/2. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin  

Asanace, demolice ani kácení d�evin nejsou �ešeny. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé) 

Trvalý zábor staveništ� je vymezen vn�jšími hranicemi stavebního pozemku. 

Bude-li to nutné, vzniknou do�asné zábory na p�ilehlých okolních pozemcích, zejména 

b�hem napojování p�ípojek. Do�asné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 

nezbytn� nutnou a budou p�edem domluveny s p�íslušným vlastníkem pozemku a 

správcem sít�. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace 

Množství a druh odpad� je uveden v technologickém p�edpisu pro daný objekt.  

Veškeré odpady budou likvidovány výlu�n� v za�ízeních, které mají oprávn�ní 

k likvidaci odpad� a doklady o p�edání odpad� do t�chto provozoven musí zhotovitel, 

pop�. stavebník, uschovat pro p�ípadnou kontrolu. 

 Technologický p�edpis není sou�ástí této dokumentace. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou provád�ny v pot�ebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a p�ípojek. Nep�edpokládá se nutnost p�ísunu zeminy. Výkopek ze základ�

bude odvezen na skládku ur�enou OÚ. 

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

 B�hem výstavby musí být používané jen stroje a za�ízení v náležitém 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do p�dy, pop�. do 

podzemních vod. 

Odpady je možno likvidovat výlu�n� v za�ízeních, které mají oprávn�ní 

k likvidaci odpad� a doklady o p�edání odpad� do t�chto provozoven musí zhotovitel, 

pop�. stavebník, uschovat pro p�ípadnou kontrolu. 

B�hem stavby nesmí docházet ke zne�iš�ování ovzduší, nap�. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostate�ným zajišt�ním lehkých materiál� proti odfouknutí. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

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

p�edpis�

 B�hem provád�ní stavebních prací musí být dodržovány ustanovení na�ízení 

vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Rozsah stavebních prací není až tak velký, není  pot�eba 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

 Nejsou navrženy. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

Zásady jsou dodrženy, auta využívaná p�i stavb� budou opat�eny �istícím 

podvozkem s odlu�ova�em látek. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

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

 Nejsou stanoveny speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

P�edpokládané zahájení stavby: 3/2015 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 9/2015 
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D Dokumentace objekt� a technických a 

technologických za�ízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení  

a) Technická zpráva 

Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

Objekt slouží jako stavba pro bydlení osob a �innosti s tím spojené. Jedná se o 

jednobytovou jednotku navrženou pro 4-5 osob. 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, bezbariérové užívání 

stavby 

 Architektonické �ešení 

Stavba je navržena jako dvoupodlažní bez obytného podkroví. Sou�ástí je i 

garáž se spole�nou st�nou s obytným prostorem. D�m má dv� dvoupláš�ové pultové 

st�echy – jednu nad obytnou �ástí a druhou nad garáží. 

Výtvarné �ešení 

D�m je navržen 600 mm nad terénem. Tento prostor je obložen a je zde 

provedena fasáda. Fasáda je dvoubarevná. P�evládající barvou je vínov� až rud�

�ervená, kolem otvor� v obvodové konstrukci je barva tmav� šedá. Fasáda je navržena, 

aby se tyto dv� barvy st�ídaly. Okna a dve�e jsou barvy Palisandr, která se p�ibližuje 

�erné. St�ešní krytina je také provedena v �erné barv�. 

Materiálové a dispozi�ní �ešení 

Objekt je �ešen jako jeden celek, složený ze dvou obdélníkových tvar�. První 

obdélník tvo�í obytnou �ást budovy až do druhého podlaží, druhý obdélník je tvo�en 

garáží, která má spole�nou st�nu s obytnou �ástí. Stavba je navržena jako d�evostavba, 

to znamená, že všechny nosné konstrukce jsou z d�ev�ných hranol�. Konstrukce 

základového roštu je z vnit�ní (horní) strany oplášt�ná deskou OSB, spodní stranou leží 
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na celoplošné d�ev�ném bedn�ní. Stropy jsou oplášt�né ze spodní strany dv�ma 

deskami Knauf Vidiwall a z vrchní strany OSB deskou. Svislé konstrukce jsou 

oplášt�né deskami Knauf Vidiwall. 

Bezbariérové užívání 

 Rodinný d�m není navržen pro bezbariérové užívání. 

Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

P�ístup ke stavb� je z místní komunikace p.�. 72/2 po vybudované zpevn�né 

ploše chodníku k vyrovnávacímu schodišti vystupujícího do záv�t�í. První nadzemní 

podlaží slouží jako provozní �ást. Z chrán�ného záv�t�í je vstup do objektu - zádve�í a 

samostatný vstup do garáže a dílny. Na zádve�í navazuje chodba, která umož�uje 

p�ístup do všech místností prvního podlaží a nachází se zde i schodišt� do druhého 

nadzemního podlaží. Vstup je tedy umožn�n do místnosti WC, technické místnosti, 

koupelny, pracovny, obývacího pokoje a do prostoru vymezeného pro jídelnu a 

kuchy�skou �ást. Z obývacího pokoje je p�ístup do jídelny a také je umožn�n vstup do 

zahrady. 

Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová �ást a jsou v n�m uvažovány dva 

pokoje, z nichž u jednoho je možno do budoucna navrhnout d�lící p�í�ku, ložnice, pokoj 

pro hosty, úložný prostor, koupelna a záchod. Všechny místnosti jsou napojeny na 

chodbu, která voln� navazuje na výstupní schodiš�ové rameno. 

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou, stavební dozor 

bude provád�t oprávn�ná osoba. V celém pr�b�hu stavby bude zajiš�ováno dodržování 

všech bezpe�nostních p�edpis�, platných vyhlášek a na�ízení v�etn� vyhlášek obce. 

Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 

 Výkopy 

Výkopové práce jsou provád�ny strojn�, za�išt�ní je provedeno ru�n�. Vyt�žená 

zemina bude použita na terénní úpravy. P�ebyte�ná zemina bude vyvezena na skládku, 

kterou ur�í OÚ. Betoná�ské práce budou provád�ny z betonu vyrobeného na stavb�. 

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou, stavební dozor bude 
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provád�t oprávn�ná osoba. V celém pr�b�hu stavby bude zajiš�ováno dodržování všech 

bezpe�nostních p�edpis�, platných vyhlášek a na�ízení v�etn� vyhlášek obce. 

 Základy 

Základy jsou provedeny na zemních vrutech zna�ky KRINNER o velikosti 

76/2000, do kterých jsou kotveny nosné d�ev�né trámy velikosti 100x220 mm pod 

základový rošt pomocí konvexních h�ebík� �5x70 a vrutu s šestihrannou hlavou 

�10x140. Na trámech je nabito celoplošné bedn�ní z d�ev�ných prken tlouš�ky 25 mm, 

na kterém je položena geotextliie IZOLTECH H 200. Základový rošt je tvo�en nosnými 

trámy 180x250 mm a dopl�kovými trámky 65x250 mm, vypln�n polyuretanovou 

tepelnou izolaci TIPUREN. Zaklopení je �ešeno pomocí OSB desky tlouš�ky 22 mm. 

Rošt je položen na vzniklou konstrukci z nosných trám� a bedn�ní a zakotven pomocí 

vrut� �8x360. Prvky nosných trám� na vrutech i prvky základového roštu jsou k sob�

kotveny úhelníky. 

Základ pod garáží je proveden pomocí betonových pas� 400x500 mm, na 

kterých je do výšky terénu vyzd�no ztracené bedn�ní z tvarovek TERMO a základové 

desky tlouš�ky 150 mm. Na té je umíst�na hydroizolace z asfaltového tl. 4 mm pásu 

proti vzlínání vlhkosti. Tyto tvarovky jsou osazeny ješt� v jedné �ad� do výšky -0,542 

pod spole�nou st�nou pro garáž a obytný prostor. Na základu pod st�nou spojující 

obytnou �ást a garáž je uložen nosný trám pro základový d�ev�ný rošt. 

Svislé konstrukce 

Obvodové st�ny jsou provedeny jako rámová konstrukce z d�ev�ných KVH 

hranol� 200/80 vypln�ných foukanou tepelnou d�evovláknitou izolací CLIMAWOOD. 

Konstrukce je z venkovní strany oplášt�ná d�evovláknitou deskovou izolací Pavatex 

DIFFUTHERM a z vnit�ní strany dv�ma sádrovláknitými deskami Knauf Vidiwall. 

Celková tlouš�ka st�na je 325 mm. 

Vnit�ní nosné st�ny jsou z d�ev�ných hranol� 180/80, vypln�ny op�t foukanou 

izolací a oplášt�né z každé strany vždy jednou deskou Knauf. P�í�ky jsou provedeny 

z d�ev�ných hranol� 60/60, vypln�ny izolací a oplášt�né z každé strany dv�ma deskami 

Knauf. 
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Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou z nosník� Posi-Joist firmy Mitek tlouš�ky 259 mm uložených na 

fošnách st�n. Délka uložení je minimáln� 140 mm. Ze spodní strany jsou stropy 

oplášt�né dv�ma deskami Knauf. Horní povrch je oplášt�ný deskou OSB. 

St�echa 

 Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena d�ev�ným vazníkem s horní a dolní pásnicí 

100x80 mm, svislicemi a diagonálami 80x80 mm. St�echa je pultová. Hydroizola�ní 

vrstvu st�echy tvo�í betonové tašky MAX 7° firmy BRAMAC spolu s pojistnou 

hydroizolací, která je nutnou sou�ástí tohoto st�ešního systému. Deš�ová voda je 

svedena do podst�ešních žlab�, které jsou sou�ástí systému BRAMAC Stabicor-M a 

dále do okapového chodníku ur�eného pro vsakování. 

Schodišt�

Schodišt� jsou d�ev�né schodnicové. Vnit�ní schodišt� je s podstupnicemi 

uložené na podestovém nosníku a na konstrukci stropu 1.NP. Ostatní schodišt�, dv�

venkovní a jedno v garáži, jsou bez podstupnic a uložené na sloupcích podporující 

podestu. 

 Podlahy 

 Podlahy jsou odizolovány vrstvou tepelné izolace Pavatex PAVATHERM 

v 1.NP tlouš�ky 100 mm a v 2.NP tlouš�ky 60 mm. Nad izolací jsou položeny desky 

OSB, na kterých je skladba nášlapné vrstvy podlahy z d�ev�ných prken nebo 

z keramických dlaždic a p�íslušných lepících materiál�. 

Úprava st�n 

 St�ny jsou opat�eny nát�rovou barvou bíle barvy. Venkovní fasáda je �ešena 

tenkovrstvou omítkou nanesenou na vyztužené st�rkové vrstv� a základním nát�ru. 

Fasáda je provedena výrobky zna�ky BAUMIT. 
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Výpl�ové konstrukce vn�jších st�n 

Okna jsou d�ev�ná zasklená izola�ním trojsklem zna�ky VEKRA, stavební 

hloubka všech oken je 78 mm. Jsou výklopná a otvíravá v barv� Palisandr. 

Vstupní dve�e zna�ky VEKRA jsou d�ev�né ve stejné barv� jako okna a mají 

bezpe�nostní t�íbodové kování. Stavební hloubka je také 78 mm. Vnit�ní dve�e SAPELI 

jsou d�ev�né dýhované, vloženy do d�ev�ných obložkových zárubní v barv� O�ech 

natur. 

Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby p�i jejím užívání nedocházelo  

k úraz�m. U schodiš� je navrženo zábradlí výšky 1 m. Všechny použité materiály jsou 

certifikované a nezávadné. Hygienické prostory budou opat�eny keramickou dlažbou 

s protiskluzovou úpravou. 

Stavební fyzika – tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace – 

popis �ešení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed negativními 

ú�inky vn�jšího prost�edí 

Stavba se �adí do kategorie B energetického štítku budovy. 

Stavební fyzika je �ešena jako samostatná p�íloha. 

– viz. složka C – Stavební fyzika. 

Osv�tlení interiéru je zajišt�no jednak p�irozen� – skrz prosklené �ásti lehkého 

obvodového plášt� a dále um�lým osv�tlením pomocí LED diod. Požadavek na 

proslun�ní bytu dle odst. 4.3.1 �SN 734301 Obytné budovy je spln�n, všechny 

jednotlivé obytné místnosti se považují za proslun�né dle odst. 4.3.1 �SN 73 4301. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárn� bezpe�nostní požadavky jsou �ešeny v samostatné p�íloze  

– viz. složka C – Požárn� bezpe�nostní �ešení 
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Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o požadované jakosti 

provedení 

Jakosti navržených materiál� vyhovují norm�  �SN EN ISO 9000 a jsou 

navrženy ve standardní kvalit�. Stejn� tak provedení bude provedeno ve standardní 

kvalit�. 

Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� na provád�ní 

a jakost navržených konstrukcí 

U stavby se nevyskytují netradi�ní technologické postupy. Provád�ní všech 

konstrukcí se �ídí postupy danými výrobcem nebo známými technologickými postupy. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 

kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami 

Zvýšený požadavek je u konstrukce základového roštu – zkontroluje se správné 

vypln�ní polyuretanovou izolací Tipuren. Na ostatní konstrukce nejsou vzneseny 

speciální požadavky na kontrolu zakrývaných �ástí. Prob�hnou b�žné kontroly nosných 

konstrukcí.  
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Záv�r 

P�i dodržení všech zákon�, norem, vyhlášek, dodržení technologického postupu 

a preciznosti provedení bude objekt vytvá�et plnohodnotnou funk�ní jednotku pro 4 

osoby. Stavba je navržena jako nízkoenergetická a p�i správném provedení umožní 

ušet�it množství pot�ebné energie. Difúzn� otev�ená konstrukce zabra�uje zadržování 

vodní páry uvnit� konstrukcí. Tím je vylou�en vznik plísní uvnit� konstrukcí a na 

místech d�ležitých pro správnou funkci a dané vlastnosti stavby. 

Jako podklad pro kone�nou podobu dokumentace sloužily architektonické 

studie. Projekt nebyl nijak rozm�rov� m�n�n v pr�b�hu zpracování dokumentace. 

Projekt byl zpracován v souladu se zadáním bakalá�ské práce a rodinný d�m vyhovuje 

na všechny posuzované požadavky tzn. tepeln� technické, požárn� bezpe�nostní a dále 

na ochranu životního prost�edí, hygienu i bezpe�nost p�i užívání.  
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Seznam použitých zkratek a symbol�  

   
A  plocha 

apod.   a podobn�

b  �initel teplotní redukce 

BOZP   bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na staveništi 

BpV   Balt po vyrovnání – výškový systém používaný v �eské republice 

�SN   ozna�ení �eských technických norem 

�.  �íslo  

det.   detail 

DN   jmenovitý pr�m�r (z angl. Diameter nominal) 

h  požární výška objektu 

hu  výška požárn� otev�ených ploch 

HT  m�rný tepelný tok prostupem tepla 

JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objekt�

kce   konstrukce 

k.ú.   katastrální území 

LED   dioda emitující sv�tlo (z angl. Light-Emitting Diode) 

MAX.   maximáln� nebo maximální 

MIN.   minimáln� nebo minimální 

m.n.m.  metr� nad mo�em 

nap�.   nap�íklad 

NP  nadzemní podlaží 

OB1  skupina obytných budov 1 

obr.   obrázek 

OÚ  obecní ú�ad 

ozn.   ozna�ení, ozna�ený 

PB  požární bezpe�nost 

PB�S  požárn� bezpe�nostní �ešení 

p.�.  parcelní �íslo 

PHP  p�enosný hasící p�ístroj 

PT  p�vodní terén, resp. úrove� p�vodního terénu 
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PÚ   požární úsek 

pV  výpo�tové požární zatížení 

p’V  p�irážka k výpo�tovému požárnímu zatížení 

R  prostup tepla 

RAL   vzorník barev, celosv�tov� uznaný standard  

RD   rodinný d�m 

RŠ   revizní šachta (kanaliza�ní) nebo 

SO   stavební objekt 

SPB   stupe� požární bezpe�nosti 

tl.   tlouš�ka 

tzn.  to znamená  

U  sou�initel prostupu tepla 

UN  požadovaný sou�initel prostupu tepla 

UN,rc  doporu�ený sou�initel prostupu tepla

UT  upravený terén, resp. úrove� upraveného terénu 

viz.   odkaz na jinou stránku nebo výkres, apod. 

VZT   vzduchotechnika nebo vzduchotechnická 

	  sou�initel tepelné vodivosti  


e  návrhová hodnota venkovního vzduchu    


ai  návrhová hodnota vnit�ního vzduchu 

�
ai  bezpe�nostní p�irážka vnit�ního vzduchu 

°C   stupe� Celsia 

�i   relativní vlhkost vnit�ního vzduchu 

��i  Bezpe�nostní vlhkostní p�irážka 

fRsi  teplotní faktor 

fRsi,N  požadovaný teplotní faktor 
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Seznam p�íloh 

Složka A – P�ípravné a studijní práce   

 Textová �ást: Informace o parcele 

 Výpo�et schodiš�

 Výkresová �ást: S01 P�dorysy M 1:100  

   S02 �ez A-A‘ M 1:100  

   S03 Pohledy  M 1:100   

   S04 Pohledy  M 1:100 

  

Složka B – Výkresová �ást 

 C1.01 Situa�ní výkres širších vztah�  M 1:1250 2 x A4 

 C3.01 Koordina�ní situa�ní  výkres M 1:200 4 x A4 

 D1.1 01 Základy  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 02 Základový rošt  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 03 P�dorys 1.NP  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 04 P�dorys 2.NP  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 05 �ez A-A‘ M 1:50 4 x A4 

 D1.1 06 �ez B-B‘ M 1:50 4 x A4 

 D1.1 07 Konstrukce 1.NP  M 1:50 16 x A4 

 D1.1 08 Konstrukce 2.NP  M 1:50 16 x A4 

 D1.1 09 Strop nad 1.NP  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 10 Strop nad 2.NP  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 11 Nosná konstrukce st�echy hlavní  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 12 Nosná konstrukce st�echy vedlejší  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 13 Pohled od východu  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 14 Pohled od severu  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 15 Pohled od západu  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 16 Pohled od jihu  M 1:50 4 x A4 

 D1.1 17 Detail A – Napojení základ� M 1:10 2 x A4 

 D1.1 17 Detail B – Napojení šachty k základu M 1:10 2 x A4 
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 D1.1 17 Detail C – Uložení stropní kce na st�nu M 1:10 2 x A4 

 D1.1 17 Detail D – Okapní hrana pultové st�echy M 1:10 2 x A4 

 D1.1 17 Detail E – Napojení pultové st�echy M 1:10 2 x A4 

 Výpis skladeb konstrukcí  15 x A4 

 Výpis prvk�  7 x A4 

Složka C – Výpo�tová �ást 

 Stavební fyzika  28 x A4 

 Požárn� bezpe�nostní �ešení  12 x A4 

Složka D – Seminární práce 

 Akumula�ní vlastnosti obvodových st�n d�evostaveb   
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