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Abstrakt 

Tato BP se zabývá návrhem rodinného domu s čajovou provozovnou. Dům je situován 
jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V suterénu se v levé části podlaží 
nachází komerční část domu s kamenným obchodem, skladem čaje a kanceláří pro 
správu e-shopu. V pravé části se nachází garáž s dílnou a posilovna. V nadzemních 
podlažích už nalezneme pouze obytné části budovy, které jsou řešeny velmi vzdušně a 
luxusně. Místnosti jsou velké, s vysokými stropy a velkými francouzskými okny 
v téměř každé místnosti. Viditelné vazníky v obývacím pokoji a kuchyni v kombinaci 
s vysokými stropy vytvářejí pocit noblesnosti a volnosti. Stavba je provedena ze 
ztraceného bednění v podzemní části a z cihelných bloků Porotherm v části nadzemní. 
Střecha je pultová rozdělená na dvě části svahovaná směrem od středu domu. Celá 
stavba je velmi dobře zateplena izolačními materiály po celé fasádě a nad nosnými 
prvky krovů. Dominantní je i velký pozemek, na kterém stavba stojí. V exteriéru domu 
bude vybudována rozsáhlá okrasná zahrada v části za domem a s užitnou plochou pro 
pěstování užitkových rostlin v zadní části pozemku. Velké jezírko a altán prospějí 
pohodě obyvatel domu. 
  
Klíčová slova 
Rodinný dům, provozovna, čaj, pultová střecha, francouzská okna, vysoké stropy, 
viditelné krovy. 
 
Abstract  
This thesis describes the design of the house with a teahouse establishment. The house 
is situated on a basement and two floors. In the basement on the left side, there is a part 
for commerce with a store, warehouse and an office for e-shop management. In the right 
part of the house there is a garage and a gym. In the aboveground floors there are just 
residential parts of the building, which are in a very spacious and luxurious. The rooms 
are large with a high ceiling and large French windows in almost every room. Exposed 
rafters in the living room and kitchen combined with high ceilings creates a feeling of 
nobleness and freedom. The building is made from lost formwork in the underground 
part and from brick blocks Porotherm in the aboveground part. The shed type roof is 
divided into two parts, sloped away from the center of the house. The whole building is 
very well thermally insulated with insulating material over the entire façade and over 
the supporting elements of the roof. Also the large parcel the building stands on is a 
dominant element. In the exterior, there will be built a large ornamental garden in the 
backyard, and usable area for growing crops in the rear part of the property. Large pond 
and gazebo will be beneficial for the residents of the building. 
 
Keywords 
Deteach house, establishment, tea, shed roof, French windows, high ceilings, visible 
beams 
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ÚVOD 
 
Tato BP se zabývá návrhem domu pro bydlení s provozovnou a zpracováním její 
projektové dokumentace. Stavba se nachází v Habrovany v okresu Vyškov. 
Nachází se ve svahu, kterého bylo využito při návrhu suterénu, který z poloviny 
slouží jako provozovna a je tak oddělena od velké části obytného prostoru. Tyto 
komerční prostory jsou dost prostorné pro provoz kamenného i internetového 
obchodu s čajem s vlastním skladem a balírnou čaje. Nechybí zde ani velká garáž 
se dvěma stání a menší zpevněnou plochou pro parkování před provozovnou. 
Obytné prostory jsou luxusní a prostorné Střecha je pultová ve dvou úrovních, 
které rozdělují budovu na jednopodlažní obytnou část, ve které se nachází obývací 
pokoj s kuchyní s viditelnými vazníky ve velké výšce a na dvoupodlažní část 
s ložnicemi a velkými chodbami s viditelnými krokvemi. Charakteristická je velká 
plocha zahrady s menším parkovištěm pro obytnou část budovy. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A. 1 Identifikační údaje 
A. 1. 1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Rodinný dům s čajovou provozovnou 
b) Místo stavby: Habrovany okr. Vyškov, 68301 
c) Předmět projektové dokumentace: Rodinný dům s provozovnou 

 
A. 1. 2. Údaje o stavebníkovi 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání:  
Jan Rydlo, IČ: 88754022, Habrovany 252, 68301 Habrovany 
 

A. 1. 3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 

zapsán v evidenci ČKAIT:  
Jan Rydlo, IČ: 88754022, Habrovany 252, 68301 Habrovany 
 

A. 2. Seznam vstupních podkladů 
 
- Studie objektu 
- Katastrální mapa 
- Místní prohlídka pozemku 
 

A. 3. Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území:  

Pozemek je situován ve svahu jižně k místní komunikaci na parcele s číslem 
2321/17 v obci Habrovany. Parcela je nezastavěná bez stromů a pařezů. 
Parcela je ve vlastnictví investora. 
 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  
Území nepatří do žádného chráněného území. 
 

c) Údaje o odtokových poměrech: 
Území je téměř konstantně svahované k jihu a okolo celé stavby 
je provedena drenáž a to u základů i v okapovém chodníku. Z ostatní plochy 
pozemku je přirozené svahování  a odtok srážek na místní komunikací a její 
kanalizační systém. 
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
Na projekt nebyla vydána územně plánovací informace. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územním rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací: 
Stavba svým charakterem vyžaduje stavební povolení podle stavebního 
zákona 183/2006 Sb. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Žádná nejsou známa. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:  
Stavba nemá věcnou vazbu na okolní výstavbu a nesouvisí s realizací 
okolních investic. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:  
1) Obec Habrovany 
2) Parcely- 2321/11, 2321/1, 2312/5, 2321/18, 444/2 

 
A. 4. Údaje o stavbě 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jde o vybudování novostavby 

rodinného dobu s provozovnou a garáží. 
 

b) účel užívání stavby:  
stavba bude sloužit k bydlení a v 1S se bude nacházet provozovna pro prodej 
a skladování čaje s kanceláří pro provoz internetového obchodu. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba: Jedná se o trvalou stavbu 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Není chráněna 
žádným právním předpisem 
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e) údaje o dodržení  technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb:  
Technické požadavky na stavbu byly dodrženy. Projektová dokumentace je 
vypracována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. Vyhláška o technických 
požadavcích na stavby, dále zákon 350/2012 Sb. Požární uzávěry budou 
řešeny dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Obytná část je neveřejným 
prostorem, proto se neřídí vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podle této vyhlášky je řešena 
komerční část objektu v 1S. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů: 
Vzhledem k povaze stavby je možné říci, že požadavky dotčených orgánů 
jsou v době zpracovávání projektové dokumentace splněny. Musí být 
dodrženo nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění 
stavebně - montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy 
ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. 
Řízení stavby musí zajistit bezpečnost při práci na staveništi. Musí zajistit 
veškeré bezpečnostní pomůcky, které budou na stavbě třeba. O tomto konání 
musí být zapsáno ve stavebním deníku. Pro manipulaci s elektrickými 
zařízeními musí být dotčený v této oblasti způsobilý. Tento projekt dodržuje 
technické požadavky na výstavbu z hlediska požární bezpečnosti, ochrany 
zdraví a životního prostředí i z hlediska požadavků na stavební konstrukce. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Žádné výjimky, nebo úlevy nejsou povoleny. 
 

h) navrhované kapacity stavby: 
-zastavěná plocha: 352m 
-obestavěný prostor: 360m 
-užitná plocha: 924m 
-počet  funkčních jednotek a jejich velikosti: 
-počet uživatelů:4-8 osob 
-pracovníků:5 osob 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou  vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):  
Není součástí projektu 
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j) základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy):  
- začátek výstavby 07/ 2014 
- konec výstavby 11/ 2015 

Jednotlivé etapy výstavby jsou tyto: 
- výkopové práce 
- základy 
- nosné svislé a vodorovné konstrukce 
- střecha 
- instalace 
- dokončovací práce (okna, dveře, podlahy, omítky…) 
- úprava terénu (výsadba, konstrukce jezírka, můstek, altán…) 

 
k) orientační náklady stavby: 

stavba je vykalkulována na 9 000 000Kč 
 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
Stavba není členěna více objektů a neřeší se technická, ani technologická 
zařízení. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku:  
Jedná se o stavební parcelu 2321/17 v obci Habrovany 68301. Parcela je 
nezastavěnou plochou bez většího porostu nebo jiných překážek. Pozemek je 
svažitý směrem k jihu k místní komunikaci. Na pozemku nikdy nestála žádná 
stavba.  

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):  
Pozemek je z písčito-hlinité půdy bez výskytu podzemní vody v hloubce 
založení stavby. Není zde nebezpečí průniku radonu ze základové půdy. 
Pozemek byl geodeticky zaměřen s měřickým výstupem. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

Pozemek není v ochranném, nebo bezpečnostním pásmu. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Pozemek se nenachází  v záplavové oblasti, ani není poddolován. 

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

na odtokové poměry v území:  
Stavba bude ovlivnovat okolí především hlukem ze stavebních strojů a proto 
budou práce prováděny pouze v denních hodinách. Při připojování inženýrských 
sítí dojde k zásadu do obecního pozemku. V případě, že stavba bude jiným 
způsobem ovlivňovat okolní stavby, práce se zastaví a další postup se bude 
konzultovat s odborníky, jako např. statikem. S odpady bude nakládáno podle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  

Pozemek je plocha bez porostu a dřevin nebo jiných stávajících staveb. 
 

g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):  
nejsou žádné 
 

h) územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu):  
Pozemek bude napojen na přilehlou komunikaci, ve které také vedou inženýrské 
sítě. 

 
i) věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice:  
Stavba nemá věcnou nebo časovou vazbu na okolní výstavbu. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 

Jedná se o 3 podlažní rodinný dům s provozovnou v suterénním podlaží, která 
bude sloužit jako kamenný a internetový ochod s čajem 
 
plocha pozemku: 4002 m2 
zastavěná plocha: 352m2 
užitná plocha: 924 m2 
obestavěný prostor: 360 m3 
  
počet funkčních jednotek: 1 + 1 (bytová jednotka, provozovna)  
počet uživatelů bytu: 4-8 osob  
počet pracovníků provozovny: 5 

 
   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:  
Stavba je samostatně stojící RD s menším parkovištěm v suterénu domu 
napojeným na místní komunikaci. Toto parkoviště slouží pro vjezd do gráže a pro 
parkování zaměstnanců a návštěvníků provozovny. Z této strany je patrné, že je 
dům třípodlažní. Ze všech ostatních světových stran jsou viditelná pouze 
nadzemní podlaží. Dům je tedy dobře přístupný a viditelný z přilehlé komunikace 
a je tak přístupný zákazníkům provozovny. Zároven je ale provozovna dispozičně 
i esteticky oddělena od obytné části domu. Celý pozemek bude po návrhu 
zahradního architekta osázen zelení a bude vybudováno jezírko u severní části 
domu. 
 
 

   
b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení:  
Suterén stavby je přístupný ze západní strany s přiléhajícím parkovištěm. 
Z dalších 3 stran je suterén již pod terénem at už částečně, nebo úplně. Obytný 
prostor stavby je tedy téměř zcela nad terénem se vstupem do 1NP z jižní strany 
pozemku se vsunutým závětřím. Východní strana má místnosti s vysokými stropy 
a je tedy jednopodlažní. Západní strana je dvoupodlažní. Střecha je pultová 
s rozdílnými výškami. Celý interiér bude řešený v barvách černá, hnědá, zelená, 
nebo fialová. Dřevěné prvky v interiéru budou v dekoru a barvě ořechu. Fasáda 
bude zelené barvy s tmavě hnědými až cihelnými obklady v určitých místech. 
Podlahy jsou z vinylu, nebo dlažby tmavě hnědé barvy. Stěny místností jsou 
laděny převážně do zelené a fialové barvy. 

 
   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:  
 

Stavba je řešena velmi vzdušně s velkými místnostmi a prostory. Suterén je 
z velké části provozovnou a je tedy samostatným požárním úsekem. Slouží 
k prodeji a skladování čaje, a také jako zázemí pro zaměstnance internetového 
obchodu v kanceláři. Zaměstnanci mají přístup k WC, kuchyni a šatně přímo 
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v provozovně. V suterénu je kromě provozovny i posilovna a garáž napojená na 
schodišťový prostor vedoucí do 1NP. K posilovně je také připojeno WC a 
sprchový kout. Do nekomerčního prostoru 1PP vede přímý vchod z exteriéru jak 
chodbou, tak dvěma garážemi. Komerční a nekomerční PP je odděleno a není tak 
spojen dveřmi nebo jinými prostupy. Do 1NP je přístup přímo z exteriéru do 
zádveří. Ze zádveří se dostaneme do prostorné chodby se schodištěm vedoucím do 
2NP. Z chodby je přímý průchod do obývacího pokoje a kuchyně, které jsou 
navzájem spojené větším průchodem se zasouvacími dveřmi. V obývacím pokoji 
je schodiště do nekomerčního prostoru 1PP. Kuchyň má přímý přístup do spíže. 
Z chodby se také dostaneme do Ložnice, kumbálu a pracovny. Z ložnice se 
můžeme dostat do šatny a samostatné koupelny se záchodem bidetem, dvěma 
umyvadly, sprchovým koutem i rohovou diagonální vanou. Z chodby se 
dostaneme také do dalšího zádveří, ze kterého máme přístup do koupelny se 
záchodem bidetem, dvěma umyvadly, sprchovým koutem i rohovou diagonální 
vanou a odděleného pokoje pro hosty. Střecha je pultová s nadkrokevní izolací a 
viditelnými konstrukčními prvky krovu (krokve a vazníky)Nosné zdivo je v 
suterénu ze ztraceného bednění Best a v 1. A 2. NP je tvořeno z cihelných bloků 
Porotherm 30 P+D. Nenosné zdivo je postaveno z cihelných bloků Porotherm 
11,5 P+D.Stropy jsou monolitické železobetonové tl. 200mm. Základy jsou 
plošné z betonových pasů a betonovou základovou deskou nad nimi. Celá stavba 
je zateplena. Zdivo v oblasti pod terénem je zateplena XPS tl. 180mm, v oblasti 
nad terénem je zatepleno EPS 70F a střecha je zateplena PUR deskami tl. 200mm. 
 

 
   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:  

Obytná část je neveřejným prostorem, proto se neřídí vyhláškou 398/2009 Sb. O 
obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podle této 
vyhlášky je řešena komerční část objektu v 1S. 
 

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:  
 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Budoucí 
obsluhovatel musí být seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. 
Dodavatel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou předá 
investorovi. \předá mu také veškerou dokumentaci od použitých výrobků včetně 
návodu na užívání a prohlášení o schodě, protokoly o revizích, zregulování, 
saškolení obsluhy. 

 
   B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení:  
Jde o 3 podlažní rodinný dům s provozovnou v suterénním podlaží s přístupem 
z jižní strany, která bude sloužit jako kamenný a internetový ochod s čajem. 
Provozovna má k dispozici parkovací a vykládací plochu před provozovnou na 
zpevněné ploše. Menší parkoviště se nachází i před hlavním vchodem do obytné 
části z východní strany objektu. Ze severní strany se dostaneme celootvíravými 
francouzskými okny do 1NP a to přesněji obývacího pokoje s kuchyní o světlé 
výšce po vazníky zhruba 4m. Zbylá část obytných prostor je řešena jako 
dvoupodlažní. 
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b) konstrukční a materiálové řešení:  
Střecha je pultová z betonových střešních tašek Mramac max 7° s nadkrokevní 
izolací a viditelnými konstrukčními prvky krovu (krokve a vazníky) 
Nosné zdivo je v suterénu ze ztraceného bednění Best a v 1. A 2. NP je tvořeno 
z cihelných bloků Porotherm 30 P+D. Nenosné zdivo je postaveno z cihelných 
bloků Porotherm 11,5 P+D. 
Stropy jsou monolitické železobetonové tl. 200mm. Základy jsou plošné 
z betonových pasů a betonovou základovou deskou nad nimi.  
Celá stavba je zateplena. Zdivo v oblasti pod terénem je zateplena XPS tl. 
180mm, v oblasti nad terénem je zatepleno EPS 70F a střecha je zateplena PUR 
deskami tl. 200mm. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita: 
Nosné konstrukce stěn, stropů, krovu jsou navrženy dle statického výpočtu tak, 
aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby nemělo za následek zřícení stavby 
nebo její části, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
popřípadě poškození, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Stabilita a mechanická odolnost je zajištěna ztužujícími věnci a ztužujícími 
stěnami uvnitř objektu. 

 
   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
 

Řešení technických a technologických zařízení není pedmětem BP. 
 
   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné příloze D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

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

Objekt bude vytápěn podlahovým hadicovým vytápěním s podlahovými 
konvektory v oblasti francouzských oken. V podzemní části objektu bude 
výtapěno otopnými tělesy. Stavba bude v obytné části větraná přirozeně a to 
pomocí oken s mikroventilací. U komerčních prostor je větrání řešeno 
klimaticačními jednotkami. Stavba bude vytápěna ústředně jedním kotlem. 
V obývacím pokoji se nachází krb na přitápění. Osvětlení bude ve všech obytných 
místnostech nadzemního podlaží, kromě šatny a spíže, přirozené pomocí oken a 
každá místnost bude navíc osvětlena uměle pomocí led osvětlení. Stavba bude 
napojena na místní vodovod. WC budou napojena na kanalizační řád, který bude 
vyveden nad rovinu střechy. S odpady bude nakládáno dle platných zákonů, 
vyhlášek a norem. Deštová voda je ze střechy i z pozemku okolo stavby odváděna 
do kanalizačního řádu. Okolí stavby není přítomen žádný rušivý element a tak 
protihluková řešení nejsou potřeba. 
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   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:  
Na pozemku není výskyt radonového nebezpečí vznikajícího pronikáním radonu 
z podloží. 

 
b) ochrana před bludnými proudy, 

Vzhledem k materiálovému složení budovy a nepřítomnosti umělých zdrojů 
energie v blízkosti objektu není nutná ochrana před bludnými proudy. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Oblast není seizmicky aktivní, ani poddolovaná 
 

d) ochrana před hlukem: 
Hlavní ochranou před hlukem je vzduchová neprůzvučnost použitých materiálů. 
Všechny podlahy jsou řešeny jako plovoucí a tedy dilatované od okolních 
konstrukcí. 

 
e) protipovodňová opatření: 

Objekt se nenachází v protipovodňové oblasti a proto nejsou opatření třeba. 
 
   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 
Všechny přípojky budou připojeny na stávající sítě umístěné v komunikaci a 
zelených pásek před pozemkem objektu. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řad PVC DN 100. Přípojka je 
vedena do vodoměrné šachty na pozemku stavby. Elektrická energie bude 
napojena ze stávajícího podzemního vedení nízkého napětí. Tato přípojka je 
vedena do typové skříně, která je pod zemí napojena na domovní rozvaděč 
elektrické energie. Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovodní řad 
do typové skříně hlavního uzávěru plynu na hranici pozemku. 

 
   B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení: 
 staveniště bude napojeno na stávající štěrkovou komunikaci na jižní straně 
pozemku. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

ze stávající komunikace budou zajištěny dva vjezdy na pozemek stavby a to z jižní 
strany na zámkovou dlažbu v úrovni stávající veřejné komunikace a z jižní strany 
taktéž zámkovou dlažbou do svahu na úroveň 1NP. 

 
c) doprava v klidu, 

Na pozemku bude zhotoveno parkoviště v jižní ásti v úrovni 1S a východní části 
v úrovni 1NP. Dále je součástí domu garáž se dvěma parkovacími stání. 
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d) pěší a cyklistické stezky: 
V okolí stavby nevedou žádné cyklostezky ani stezky pro pěší 
 

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy:  
celá stavba je ve svahu sestupně k přilehlé komunikaci. Na pozemku bude 
provedena rozsáhlá úprava vegetace. Bude zde také vytvořeno jezírko. 

 
c) použité vegetační prvky:  

na stavbě bude proveden velký zásah do vegetace. Bude zde vytvořena zahrada 
s velkým množstvím dřevin a rostlin, včetně hustého vegetačního porostu na 
okraji pozemku.  

 
d) biotechnická opatření:  

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

a) vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
při stavbě nebude ohroženo životní prostředí a po dokončení stavby bude 
obnovena a zvětšena vegetace v okolí. Veškeré odpady se budou likvidovat 
v souladu s platnými zákony a předpisy jako je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Mechanizace bude při výjezdu ze stavby řádně očištěna a bude zamezeno 
odkapávání a unikání ropných látek. Stavba bude ovlivnovat okolí především 
hlukem ze stavebních strojů a proto budou práce prováděny pouze v denních 
hodinách. Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních vod ani jiné úniky 
škodlivých látek do podloží, či ovzduší. 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině:  
stavba není určena k výrobě, nebo technickému zpracování a nemá tedy vliv na 
okolní prostředí. 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:  

V okolí se žádná taková stavba nenachází. 
 

d) návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo 
stanoviska EIA:  
Vzhledem k charakteru budovy nepodléhá posouzení EIA. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů:  
nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

V průběhu stavby bude z bezpečnostních důvodů provedeno provizorní ohraničení 
staveniště drátěným oplocením do výšky 1,8m proti vstupu nepovolaných osob. 

 
   B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:  
Stavba bude napojena na plynovod, vodovod a elektrickou energii. 

 
b) odvodnění staveniště:  

Staveniště bude odvodněno pomocí čerpadel do přilehlé stávající kanalizace. 
 

c) napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu: 
Připojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu bude podrobně 
zpracováno ve výkresu staveniště 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Veškeré odpady se budou likvidovat v souladu s platnými zákony a předpisy jako 
je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Mechanizace bude při výjezdu ze stavby řádně očištěna a bude zamezeno 
odkapávání a unikání ropných látek. Stavba bude ovlivnovat okolí především 
hlukem ze stavebních strojů a proto budou práce prováděny pouze v denních 
hodinách. 
 

e) ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, 
demolice, kácení dřevin: Staveniště bude obehnáno plotem. Plocha staveniště je 
bez dřevin a jiných překážek, takže žádná demolice nebo kácení není potřeba. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

  
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,jejich 
likvidace: 
při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Vznikají zde pouze zbytky 
keramiky, betonu, dřeva a podobně, které budou dále využity pokud to jde, nebo 
budou zlikvidovány díky přistaveným kontejnerům, které budou odvezeny n 
skládky. Emisní složky z provozu strojů nebudou překračovat normy dle platných 
zákonů a vyhlášek. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  

Zemina bude skladována přímo na stavbě do výšky 3,6m. Úrodná zemina bude 
skladována zvlášt také na pozemku staveniště. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě:  

Při stavbě nebude ohroženo životní prostředí a po dokončení stavby bude 
obnovena a zvětšena vegetace v okolí. Veškeré odpady se budou likvidovat 
v souladu s platnými zákony a předpisy jako je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Mechanizace bude při výjezdu ze stavby řádně očištěna a bude zamezeno 
odkapávání a unikání ropných látek. Stavba bude ovlivnovat okolí především 
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hlukem ze stavebních strojů a proto budou práce prováděny pouze v denních 
hodinách. Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních vod ani jiné úniky 
škodlivých látek do podloží, či ovzduší. 

 
j) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi posouzení  

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácipodle jiných 
právních předpisů): 
Každý pracovník bude škole v oblasti bezpečnosti a bude mít k dispozici veškeré 
pomůcky BOZP. Na stavbě bude přítomen koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bude dohlížet na bezpečnost pracovníků. 

  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:  

Stavba nebude ovlivovat okolní zástavbu a pohyb osob nutných bezbariérových 
cest a přístupů. 
 

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření:  

Žádná opatření nejsou třeba. 
 

m) stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  
za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě 
apod.): 
Z povahy stavby není nutné stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
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A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
Jedná se o 3 podlažní samostatně stojící rodinný dům s provozovnou v suterénním 
podlaží, která bude sloužit jako kamenný a internetový ochod s čajem. Ostatní 
2NP jsou pouze obytná. 
 
plocha pozemku: 4002 m2 
zastavěná plocha: 352m2 
užitná plocha: 924 m2 
obestavěný prostor: 360 m3 
  
počet funkčních jednotek: 1 + 1 (bytová jednotka, provozovna)  
počet uživatelů bytu: 4-8 osob  
počet pracovníků provozovny: 5 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby.  
 
Pozemek je situován v západní části obce Habrovany v okresu Vyškov. Pozemek je 
v málo zastavěném území s nedalekým lesem a jezírkem. Stavba je samostatně stojící 
RD s menším parkovištěm na jižní straně, které je v suterénu domu napojeno na místní 
komunikaci. Toto parkoviště slouží pro vjezd do garáže a pro parkování zaměstnanců a 
návštěvníků provozovny. Z dalších 3 stran je suterén již pod terénem at už částečně, 
nebo úplně. Obytný prostor stavby je tedy téměř zcela nad terénem se vstupem do 1NP 
z jižní strany pozemku se vsunutým závětřím. Východní strana má místnosti s vysokými 
stropy a je tedy jednopodlažní. Západní strana je dvoupodlažní. Střecha je pultová 
s rozdílnými výškami. Celý interiér bude řešený v barvách černá, hnědá, zelená, nebo 
fialová. Dřevěné prvky v interiéru budou v dekoru a barvě ořechu. Fasáda bude zelené 
barvy s tmavě hnědými až cihelnými obklady v určitých místech. Podlahy jsou z vinylu, 
nebo dlažby tmavě hnědé barvy. Stěny místností jsou laděny převážně do zelené a 
fialové barvy. Obytná část je neveřejným prostorem, proto se neřídí vyhláškou 
398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Podle této vyhlášky je řešena komerční část objektu v 1S. 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Stavba je řešena velmi vzdušně s velkými místnostmi a prostory. Suterén je z velké části 
provozovnou a je tedy samostatným požárním úsekem. Slouží k prodeji a skladování 
čaje, a také jako zázemí pro zaměstnance internetového obchodu v kanceláři. 
Zaměstnanci mají přístup k WC, kuchyni a šatně přímo v provozovně. V suterénu je 
kromě provozovny i posilovna a garáž napojená na schodišťový prostor vedoucí do 
1NP. K posilovně je také připojeno WC a sprchový kout. Do nekomerčního prostoru 
1PP vede přímý vchod z exteriéru jak chodbou, tak dvěma garážemi. Komerční a 
nekomerční PP je odděleno a není tak spojen dveřmi nebo jinými prostupy. Do 1NP je 
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přístup přímo z exteriéru do zádveří. Ze zádveří se dostaneme do prostorné chodby se 
schodištěm vedoucím do 2NP. Z chodby je přímý průchod do obývacího pokoje a 
kuchyně, které jsou navzájem spojené větším průchodem se zasouvacími dveřmi. 
V obývacím pokoji je schodiště do nekomerčního prostoru 1PP. Kuchyň má přímý 
přístup do spíže. Z chodby se také dostaneme do Ložnice, kumbálu a pracovny. 
Z ložnice se můžeme dostat do šatny a samostatné koupelny se záchodem bidetem, 
dvěma umyvadly, sprchovým koutem i rohovou diagonální vanou. Z chodby se 
dostaneme také do dalšího zádveří, ze kterého máme přístup do koupelny se záchodem 
bidetem, dvěma umyvadly, sprchovým koutem i rohovou diagonální vanou a 
odděleného pokoje pro hosty. Střecha je pultová s nadkrokevní izolací a viditelnými 
konstrukčními prvky krovu (krokve a vazníky)Nosné zdivo je v suterénu ze ztraceného 
bednění Best a v 1. A 2. NP je tvořeno z cihelných bloků Porotherm 30 P+D. Nenosné 
zdivo je postaveno z cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D. Stropy jsou monolitické 
železobetonové tl. 200mm. Základy jsou plošné z betonových pasů a betonovou 
základovou deskou nad nimi. Celá stavba je zateplena. Zdivo v oblasti pod terénem je 
zateplena XPS tl. 180mm, v oblasti nad terénem je zatepleno EPS 70F a střecha je 
zateplena PUR deskami tl. 200mm. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Příprava území: 
Stavební pozemek je dostatečně velký, takže staveniště bude zřízeno pouze na 
stavebním pozemku 2321/17 v obci Habrovany 68301. Jedinou vyjímkou jsou zábory 
v době realizace přípojek inženýrských sítí. Proběhne přeměření a vytyčení pozemku, 
před zahájením stavby bude na celém pozemku sejmuta ornice do hloubky 200 mm, 
následně budou kvalifikovaným geodetem vytyčeny všechny rohy budovy a na 
podkladě tohoto vytyčení budou realizovány stavební lavičky. O vytyčení stavby bude 
sepsán protokol.  
 
Výkopy 
Před započetím výkopových prací bude na celém pozemku sejmuta ornice do  
hloubky 200 mm a skladována do výšky 3,5m na skládce staveniště. Dále se provede 
jáma do hloubky -3,750 m se svahováním 1:1. Stavební jáma bude odvodněna vodními 
čerpadly a tato voda bude vypuštěna do místní kanalizace. Výkopy pro základové pasy 
jsou v hloubce -4,550m o šířce 750mm v oblasti obvodových stěn (tuto spáru je nutné 
rozšířit o 180+600mm kvůli bednění a montáži XPS tl. 180) a šířce 1200mm v oblasti 
vnitřních nosných ztužujících stěn. 
 
Základové konstrukce 
Rozsah a tvar základových konstrukcí je patrný z výkresu základových  
konstrukcí, viz příloha: 
Složka č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - D.1.2.01 VÝKRES ZÁKLADŮ 
Před betonováním základů, budou provedeny veškeré prostupy inženýrských sítí. 
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Základy jsou tvořeny základovými pasy a základovou deskou z prostého betonu C16/20. 
Základová deska bude navíc vyztužena karisítěmi. 
Založení je provedeno do nezámrzné hloubky více než 800mm. Konkrétně minimálně 
do 1000mm. Základové pasy jsou v oblasti obvodové stěny zatepleny XPS tl. 180mm a 
je proto nutné rozšíření stavební jámy do šířky minimálně o 780mm. Izolace bude 
chráněna nopovou fólii s oky 8mm a geotextilii. Po obvodu celé stavby bude provedena 
drenáž do betonového lože minimální tl. 100mm se spádováním minimálně 3% a 
zásypem štěrku vrakce 8-32mm.Drenážní trubka se štěrkem bude obalena geotextilii 
s přesahem minimálně 300mm. 
 
Svislé konstrukce 
Nosné zdivo je vyzděno z cihelných bloků Protherm 30 P+D, TM v oblasti 1 a 2NP a 
v suterénu je vyzděno ze ztraceného bednění Best 30 s výplní z betonu a svislou i 
vodorovnou výztuží. Veškeré zdivo je zatepleno. V oblasti pod zemí je zatepleno XPS 
tl. 180mm s vytažením 300mm nad terén a v oblasti nad terénem je zatepleno EPS 70F 
tl. 200mm. Zdění i zateplení bude prováděno v souladu s technickými listy a návody 
vůrobců použitých materiálů. Nenosné zdivo je z cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, 
TM. Instalační rozvody budou ve stěnách vedeny minimálně, a proto budou zřízeny 
instalační před stěny, který mi se povede veškerá možná instalace. 
 
Komín 
V garáži bude zhotoveno komínové těleso Shiedel UNI s prostupem do technické 
místnosti v 1S. Komínové těleso má jeden průduch. Komínová konstrukce  
bude od okolních dilatována 30 mm spárami. Stavba komínu bude provedena  
v souladu s platnými normami ČSN 73 4201 – Navrhování komínů a kouřovodů  
a ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky. Další komínové těleso se nachází 
v obývacím pokoji v 1NP. Toto komínové těleso FOCUS FILIOFOCUS 2000 MURAL 
má přes podlahu a strop svedenou odpadní trubici. Při vyústění této trubice v posilovně 
v 1S, bude vyzděna kapsa pro toto odpadní potrubí a také vybírací otvor o podlahy. 
Směrem horizontálním probíhá komínové těleso přes krov 
až nad úroveň střechy. 
 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou v celém objektu provedeny z železobetonové desky tl. 
200mm. Je tedy nutné provést celoplošné bednění, včetně bednění schodišt. Před 
usazením výztuže a vylitím betonu musíme vybednit i prostupy stropními konstrukcemi 
dle výkresu stropu viz příloha: 
Složka č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPU 
NAD 1S, D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPU NAD NP. 
Po obvodu každé desky bude zhotoven ztužující věnec a to včetně míst nad nosným 
vnitřním zdivem. Obvodový věnec bude při zateplování fasády zaizolován.  
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Vertikální komunikace 
V objektu jsou dvě schodiště. První schodiště spojující 1S až 2NP se nachází v chodbě 
v obytné části budovy a je v každém podlaží jiné. Přesné tvary schodišťových ramen 
jsou zakótována dle výkresu stropu viz příloha: 
Složka č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPU 
NAD 1S, D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPU NAD NP. Toto schodiště je 
monolitické deskové a je monoliticky spojeno s ŽB stropní deskou a v nižším podlaží 
zabetonováno do ocelových trnů, přivařených na ocelovou destičku, zabetonovanou do 
stropní desky. Druhé schodiště je v této příloze řešeno také. Jedná se o schodiště s ŽB 
středovou schodnicí monoliticky spojenou stejnám způsobem, jako schodiště první. 
Schodiště budou staticky posouzena. Na vybetonované stupně se posléze připevní 
dřevěné masivní desky tl. 50mm, které budou tvořit nášlapnou vrstvu schodiště. Je také 
nutné opatřit schodiště ocelovým zábradlím s dřevěnými madly průměru 50mm do 
výšky 900mm 
 
Zpevněné plochy 
Parkoviště v suterénu i v prvním nadzemním podlažím spolu s chodníkem k hlavnímu 
vchodu v 1NP jsou tvořeny zámkovou dlažbou Best Base, podsypem kameniva frakce 
0-4 v tl. 60mm a podsypem kameniva frakce 8-32 v tl. Minimálně 150mm. Zpevněná 
plocha v 1S je navíc spádovaná do odtokového žlabu Best se spádem 3%. Na severní 
straně objektu je pomocí rektifikačních podložek, nosných profilů a příčných prken 
vybudována terasa ve výšce 0,000. Rektifikační podložky jsou usazeny na betonové 
dlaždice o rozměrech 300x300x30, které jsou uloženy do lože z kameniva frakce 0-4 
v tl. 60mm a lože z kameniva frakce 8-32 tl. min. 150mm. 
 
Konstrukce zastřešení 
Střecha u objektu se dá rozdělit na dvě části, První je nad obývacím pokojem a kuchyní 
v 1NP a druhá nad zbytkem stavby ve výšce 2NP. Krov nad 1NP je z viditelných 
dřevěných gang-nail vazníků se záklopem z prken, s nadkrokevní izolací z PUR desek 
tl. 200mm a střešní betonovou taškou Bramac max 7°. Veškeré rozměr, konstrukční 
skladby a řešení je podrobně popsáno ve výkresu krovu a detailech krovu viz příloha: 
Složka č.3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - D.1.1.08 - VÝKRES 
KROVU 
Složka č 4 - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - DETAIL D - H 
Hydroizolace je tvořena asfaltovými SBS modifikovanými pásy s nosnou vložkou ze 
skelné rohože se samolepící úpracou v tl. 3mm na záklopu z prken a v tl.4mm na PUR 
deskách. Tyto vrstvy tvoří parotěsnou zábranu a doplnkovou hydroizolaci. 
 
Omítky 
V interiéru budou omítky zhotoveny jako štukové tl. 15mm a v oblasti použití dlažby, 
budou ještě obloženy keramickou dlažbou do lepidla tl. 4mm. Exteriérové omítky jsou 
zhotoveny jako akrylátové tl. 15. s obkladem v některých místech fasády. 
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Obklady 
Umístění obkladů je blíže popsáno a zobrazeno ve výkresech půdorysů viz příloha: 
Složka č.3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - D.1.1.01 - 03  
Materiálem pro obložení jsou dlaždice Rako Defile 298 x 598 mm TL. 6mm a pokládá 
se do cementového lepidla tl.4mm. 
 
Izolace tepelné a akustické 
Veškeré obvodové zdivo je pod zeminou zatepleno XPS tl. 180mm s vytažením 300mm 
nad terén, lepené do fasádního lepidla. Izolace se chrání nopovou fólii a geotextilií. 
Zdivo nad úrovní terénu je zatepleno EPS 70F tl. 200mm, lepeno do fasádního lepidla a 
kotveno do stěny fasádními šrouby a hmoždinkami. Izolace nad úrovní terénu je pak 
chráněna akrylátovou omítkou s perlinkou, proti případnému popraskání při různím 
smrštování. Všechny podlahy včetnš podlahy nad základovou deskou budou plovoucí a 
pod sebou budou mít 80mm EPS 200s jako tepelný a zvukový izolant. Základové pasy 
jsou také zatepleny až po do výkopu XPS tl. 180mm kvůli zabránění tepelných mostů. 
Všechny použité skladby konstrukcí vyhoví podle normy ČSN 73 0540 a to dokonce 
v doporučených hodnotách. 
 
Výplně otvorů 
Na stavbě je použito převážně dřevěných výplní otvorů, krom protipožárních dveří 
v provozovně v suterénu. Rámy výplní jsou z pětivrstvého eurohranolu IV.92 se 
součinitelem prostupu tepla Uf= 0,86 W/m2K. Okenní výplně jsou z izolačního trojskla 
se součinitelem prostupu tepla U= 0,5 W/m2K. Kombinace těchto prvků nám u 
okenních výplní vytvoří U= 0,67 W/m2K a u dveří U= 0,79 W/m2K. U francouzských 
oken s výstupem na terén je řešen snížený bezbariérový práh, stejně tak u vstupních 
dveří. Interiérové dveře jsou v 1S řešeny s prahem v ocelových zárubních a v zbývající 
části objektu s obložkovou zárubní a v případě změny podlahy, pouze s podlahovou 
lištou. V suterénu se nacházejí sekční garážová vrata z pozinkovaného plechu s výplní 
z polyuretanové pěny s panely tl. 45mm. U= 0,61W/m2K a nezatíží nám tak tepelně 
vytápěnou garáž. Materiálové rozměrové i vzhledové řešení je podrobněji řešeno ve 
výpisu truhlářských výrobků. 
 
Podlahy 
V objektu se nachází pouze dva typy nášlapných vrstev a těmi je vinylová podlaha 
DESIGNLINE TERRAWOOD a keramická dlažba RAKO DEFILE o rozměrech 
dlaždic 600x300. Vinylová podlaha je lepena na samonivelační stěrku vylitou na 
betonovou mazaninu. Dlažba je lepena cementovým lepidlem na obklady a dlažbu 
přímo na betonovou mazaninu a proto je nutné dbát na její rovnost. Všechny podlahy 
jsou řešeny jako plovoucí. Pod podlahou je 80mm EPS 200S a u svislých konstrukcí je 
podlaha odizolována pomocí mirelonových pásků šířky minimálně 5mm. V suterénu 
jsou instalovány ocelové zárubně s prahy, takže je nutné podlahu v místě přerušit. 
V nadzemních podlažích se v místě přechodu různých typů podlah instalují přechodové 
lišty. Podrobné složení podlah nalezneme v příloze výpisy skladeb. Druhy podlah 
v jednotlivých místnostech jsou popsány v půdorysech jednotlivých podlaží. 
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Podhledy 
Jsou řešeny z rozebíratelných sádrokartonových desek ve výšce 2,9 m nad podlahou 1S 
ve čtyřech místnostech, kvůli inženýrským sítím vedeným pod stropem. Konstrukce 
bude zavěšená na stropní desku s rektifikací výšky. Nosná konstrukce pohledu je 
hliníková. 
 
Nátěry 
Veškeré dřevěné prvky krovu budou opatřeny ochranným nátěrem. V případě potřeby 
budou prvky natřeny nátěry podle potřeby. Nátěry vyžadující údržbu budou po 
předepsané době obnovovány. 
 
Malby 
Vnitřní omítky a sádrokartonové podhledy budou opatřeny kvalitními disperzními 
nátěry v barvě, kterou vybere investor. V místnostech s vlhkým provozem budou 
provedeny malby vhodné do vlhkého prostředí. Exteriérové omítky budou opatřeny 
hydrofobizačními nátěry.  
 
Tesařské spoje 
Všechny tesařské spoje budou provedeny podle výkresu krovu zkušeným tesařem. 
 
Zámečnické práce 
Na objektu je nutné instalovat zábradlí pro francouzská okna. Instalaci provede přímo 
dodavatel. Dále jsou na stavbě troje interiérové schodiště a jedno exteriérové. Každé 
z nich bude vytvořeno na základě výkresu tvaru stropu a designu podle výběru 
investora. Zábradlí bude zhotoveno z nerezové oceli ve své přirozené barvě. 
 
Truhlářské práce 
Truhlářské práce spočívají v osazení oken, dveří s obložkovými zárubněmi, případně 
dveří do ocelových zárubní, nebo exteriérových dveří. Více informací v příloze: 
SLOŽKA Č. 3 VÝPISY VÝROBKŮ. 
 
Klempířské výrobky 
Klempířina spočívá v osazení plechu na opěrné zdi, osazení parapetů, okapových žlabů 
a svodů, oplechování komína a podobně. Více informací v příloze: SLOŽKA Č. 3 
VÝPISY VÝROBKŮ. 
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ZÁVĚR: 
 
Tato bakalářská práce je projektovou dokumentací rodinného domu s čajovou 
provozovnou ve fázi provádění. Tato dokumentace je zpracovávána podle platných 
norem a vyhlášek a bylo tedy celkovou snahou vytvořit reálný a funkční projekt. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

ČSN   česká státní norma  

Sb.   sbírky  

č.   číslo  

1 NP    první nadzemní podlaží  

2 NP    druhé nadzemní podlaží  

1 S  suterén (první podzemní podlaží) 

RD   rodinný dům  

P.T.   původní terén  

U.T.  upravený terén  

RŠ   rozšířená šířka 

HI   hydroizolace  

TI   tepelná izolace 

ŽB  železobeton 

l   horizontální vzdálenost ostění otvorů požárně otevřených ploch 

hu   vertikální vzdálenost ostění otvorů 

pv   výpočtové požární zatížení 

Spo   plocha požárně otevřených ploch 

po   procenta požárně otevřené plochy 

d1   odstupová vzdálenost vlivem sálání 

d2  odstupové vzdálenosti vlivem odpadu hořících částí 

θai,u   návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θi   teplota vnitřního vzduchu 

∆θai  přirážka na vyrovnání rozdílu mezi teplotou vnitřního vzduchu  

a průměrnou teplotou okolních ploch  

R´w   vážená stavební neprůzvučnost 

Rw   vážená laboratorní neprůzvučnost 

K  korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 

UN,20   normové hodnoty součinitele prostupu tepla   

R  tepelný odpor vrstvy  

d   tloušťka konstrukce (vrstvy) 

λ   součinitel tepelné vodivosti 

RT   tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 
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Rsi   prostup tepla na vnitřním povrchu konstrukce 

Rse  prostup tepla na vnějším povrchu konstrukce 

U  součinitel prostupu tepla 

Uw   součinitel prostupu tepla okna 

Ag   plocha zasklení okna 

Ug   součinitel prostupu tepla zasklení okna 

Af   plocha rámu okna 

Uf   součinitel prostupu tepla rámu okna 

Ig   viditelný obvod zasklení 

fRsi,cr   kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

∆θai  přirážka podle typu objektu a způsobu vytápění -  na vyrovnání 

rozdílu mezi teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou teplotou 

okolních ploch 

θe vnější návrhová teplota v zimním období 

θim   převažující vnitřní teplota v otopném období 

θz  teplota zeminy 

θsi   vnitřní povrchová teplota 

 fRsim   průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu 

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Uem,N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
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