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Abstrakt

Tématem  bakalářské  práce  je  rodinný  dům  s  kadeřnictvím.  Stavba  je 
projektována v katastru obce Silůvky. Dům má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní 
podlaží. Objekt má jednu bytovou jednotku a jedno kadeřnictví. Kadeřnictví je součástí 
1NP.  Součástí  objektu  je  garáž  pro  dva  osobní  automobily.  Garáž  je  součástí 
podzemního podlaží. Dům je navržen z konstrukčního systému Porotherm. Střecha je 
šikmá dvouplášťová s dřevěnou nosnou konstrukcí.

Klíčová slova

Rodinný dům s kadeřnictvím

Abstract

The theme of bachelor's thesis is a detached house with hairdressing saloon. The 
building is designed in the village Silůvky. The house has  one underground floor and 
two above-ground floors. The building has a flat and a hairdressing saloon. Hairdressing 
saloon is part of the 1st floor. There is a garage for two cars in the house. The garage is 
part  of  the  underground  floor.  The  house  is  designed  from  the  structural  system 
Porotherm. The roof is slanting and double layer with a wooden substructures.
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1. Úvod

Tématem mé bakalářské práce bylo zpracovat  na úrovni  prováděcí  dokumentace 
projektovou dokumentaci rodinného domu s kadeřnictvím.

Objekt je situován v obci Silůvky na parcele č. 518. Objekt je řešen jako celoplošně 
podsklepený. Nad úroveň terénu vystupují dvě nadzemní podlaží. Objekt je rozdělen na 
dva  samostatné  úseky.  První  z  nich  je  navržen  jako  rodinný  dům  pro  bydlení 
4 – 5 členné rodiny, součástí tohoto úseku je obytné podkroví. Druhý úsek tvoří prostory 
vyčleněné pro provoz kadeřnictví a jsou součástí 1NP. 

Objekt  je  navržen  v  KČNÍM systému Porotherm.  Svislé  KCE jsou z  cihelných 
bloků.  Vodorovné  KCE  jsou  polomontované  z  prefabrikovaných  POT  nosníků 
a keramických vložek MIAKO. Zastřešení objektu je řešeno jako dvouplášťová střecha, 
nosnou KCI střechy tvoří dřevěný vaznicový krov. Krytina je skládaná z keramických 
pálených tašek Tondach.

Úsek  vyčleněný  pro  kadeřnictví  je  projektován  s  ohledem  na  pohyb  osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se především o bezbariérový vstup do 
objektu zajištěný bezbariérovou rampou a přístup na hygienická zařízení daného úseku.

3



2. Vlastní text práce

A Průvodní zpráva

 A.1 Identifikační údaje

 A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Rodinný dům s kadeřnictvím.

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

Silůvky (okres Brno-venkov)
Katastrální území: Silůvky [747815]
Parcelní číslo: 518

c) předmět projektové dokumentace.

Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím.

 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého bydliště (fyzická osoba), nebo 

Ing. Jan Tyl a Mgr. Jana Tylová
Jeřábkova 13
664 46 Ořechov

b)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno,  místo  podnikání 
(fyzická osoba podnikající), nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba)

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Marek Kopal
e-mail: marekopal@seznam.cz
Mob.: 728 530 693

 A.2 Seznam vstupních podkladů

c) další podklady.

Zadání bakalářské práce
Snímek z katastrální mapy
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 A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území,

 Území  se  nachází  v  jižní  části  obce  Silůvky.  Jedná  se  o  zastavěné  území,  na 
okolních pozemcích stojí stavby rodinných domů se zahradami,  nebo pouze zahrady 
samotné.
 Na parcele je stávající objekt, který bude před výstavbou odstraněn dle příslušných 
právních  norem.  Projektová  dokumentace  bouracích  prací  není  součástí  této 
dokumentace.

b)  údaje  o  ochraně  území  podle  jiných  právních  předpisů  (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště ochranné území, záplavové území apod.),

 Dotčené území (parcela) se nenachází v žádném pásmu ochrany, pásmu památkové 
zóny ani v záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech,

 Staveniště leží  na sklonitém terénu, sklon svahu od jihu k severu,  dešťová voda 
stéká k severnímu okraji pozemku. Doposud byla voda vsakována přímo na pozemku 
parc.  č.  518.  Podle  projektové  dokumentace  po  dokončení  stavby rodinného  domu 
s podnikatelskou  činností  budou  odtokové  poměry  na  nezastavěné  části  parcely 
nezměněny. Dešťová voda z plochy střechy domu bude svedena do projektované jímky 
pro shromáždění dešťové vody, která je umístěna v zemi přímo na parcele 518. Tato 
voda  bude  využívaná  pro  zavlažování  rostlin  a  plodin,  jež  budou  na  pozemku 
pěstovány.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

 Na území se vztahuje územní plán obce Silůvky, stav říjen 2012. Území se nachází 
v obytné části obce Silůvky. Jedná se o zastavěné území rodinnými domy. Projektová 
dokumentace stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba zachovává 
ráz okolní zástavby.

e)  údaje  o  souladu  s  územním  rozhodnutím  nebo  veřejnoprávní  smlouvou 
územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem,  popřípadě 
s regulačním  plánem  v  rozsahu,  ve  kterém  nahrazuje  územní  rozhodnutí, 
s povolením  stavby  a  v  případě  stavebních  úprav  podmiňujících  změnu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Projekt je řešen pro účel bakalářské práce, proto územní rozhodnutí projekt něřeší.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

 Veškeré obecné požadavky na využití území jsou splněny.
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

 Projektová  dokumentace  respektuje  požadavky  a  výhrady  dotčených  orgánů 
a správců sítí,  které byly těmito orgány předloženy po shlédnutí  původní  projektové 
dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

 Pro řešené území nejsou hlášeny žádné výjimky a nejsou vydána žádná úlevová 
řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

 K řešenému území se nepojí žádné související a podmiňující investice.

j)  seznam  pozemků a  staveb  dotčených  prováděním  stavby  (podle  katastru 
nemovitostí).

 Vlastníci pozemků, na kterých proběhne výstavba:
 Parc. č. 518, k.ú. Silůvky (okres Brno-venkov) [747815]
 Vlastník:
 Ing. Jan Tyl, Jeřábkova 13, 664 44 Ořechov
 Mgr. Jana Tylová, Jeřábkova 13, 664 44 Ořechov

Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí:
Parc. č. 342/1, k.ú. Silůvky (okres Brno-venkov) [747815]
Vlastník:
Obec Silůvky, OÚ Silůvky 39, 664 46 pošta Prštice

 A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

 Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím.

b) účel užívání stavby,

 Dům bude sloužit k bydlení 4 až 5 členné rodiny. Prostory 1PP jsou využity pro 
technické zázemí majitele domu a pro garážové stání 2 osobních automobilů střední 
třídy. V 1NP  se nachází provozovna kadeřnictví a denní část majitele domu. Celé 2NP 
je řešeno jako klidová část majitele domu.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

 Stavba je projektovaná jako trvalá.
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.),

 Stavba není podle jiných právních předpisů chráněna.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

 Návrh respektuje technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky na 
stavby pro rodinné bydlení. Vzhledem k charakteru stavby - stavba pro bydlení s jednou 
bytovou  jednotkou  -  se  vyhláška  MMR  č.  369/2001  Sb.  o  obecných  technických  
požadavcích  zabezpečující  užívání  staveb  osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  
a orientace, neuplatňuje  (viz § 1 – Rozsah platnosti).

f)  údaje  o  splnění  požadavků dotčených  orgánů  a  požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů,

 Vzhledem  k  umístění,  účelu,  tvaru,  dispozici  a  technickému  vybavení  stavba 
nevyvolává potřebu splnění žádných technických požadavků.
 Veškeré požadavky dotčených orgánů, které jsou zpracovateli projektu známy, jsou 
v návrhu zohledněny blíže v jednotlivých částech, jichž se požadavky týkaly.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

 Pro řešené území nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení vydána.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 
apod.),

 zastavěná plocha: 183,68 m2

 užitná plocha: 391,41 m2

zpevněná plocha: 168,50 m2

zatravněná plocha: 829,32 m2

obestavěný prostor – uvnitř tepelně izolační obálky budovy (včetně): 1322,74 m3

funkčních jednotek: 2
počet uživatelů: 4 – 5 osob (2 dospělí, 2 – 3 děti) v obytné části

 4 – 5 osob (2 zaměstnanci, 2 – 3 hosté) v kadeřnictví

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.),

 Bilance spotřeby vody
 RD, 10 osob, 98 l/osoba/den
 Celkem 980 l/den
 Roční spotřeba vody 357,7 m3/rok
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Bilance množství odpadních vod

 Splaškové vody:

Průměrný denní odtok 980 l/den
 Maximální hodinový odtok 0,01 l/den
 Roční odtok 357,7 m3/rok

Dešťové vody RD:

Redukovaná plocha střechy 208,1 m2

 Roční srážky 670,0 mm
 Maximální intenzita 72,0 mm
 Roční odtok ze střechy: 0,67 m3/rok/m2 = 0,67 x 208,1 = 139,5 m3/rok

 V  souladu  se  zákonem  č.  254/2001  Sb. budou  provedena  taková  opatření,  aby 
bilance odtoku zůstala zachována.

 Bilance spotřeby elektrické energie
 Bilance příkonu el. energie – celkem 24 kW

Předpokládaná roční spotřeba el.energie 3,7 Mwh

 Průkaz  energetické  náročnosti  budovy  (PENB)  není  součástí  zadání.  Dům  je 
navržen v běžném energetickém standardu. Jako zdroj tepla pro ohřev topné vody pro 
vytápění objektu a přípravu TV je navržen plynový kotel s nuceným odtahem spalin 
(turbo). Doplňkovým zdrojem tepla jsou krbová kamna. 

 Komunální odpad
 Odpad  vznikající  při  provozu  bude  běžným  komunálním  odpadem  ve  složení 
a množství obvyklém pro rodinné domy. Odpad bude tříděn a skladován v popelnicích, 
které  jsou  umístěné  přímo  na  pozemku  parc.  č.  518  a  jsou  ve  vlastnictví  majitele 
objektu. Místo pro shromažďování viz výkres technická situace. Odvoz bude zajišťovat 
obec pomocí specializované firmy. Komunální odpad bude odvážen na obecní skládku 
do obce Mělčany. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy),

 Předpokládaná doba výstavby je naplánovaná od července 2015 do října 2016. 
 Stavba bude trvat 14 měsíců. Výstavba bude provedena bez etapizace.

 j) orientační náklady stavby.

 Orientační  náklady  na  výstavbu  rodinného  domu  s  kadeřnictvím  budou 
cca 6 050 000 ,- Kč.
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 A.5 Členění  stavby  na  objekty  a  technická  a  technologická 
zařízení

Stavba se dělí na následující stavební objekty:

SO.01 Rodinný dům s kadeřnictvím
SO.02 Přípojka splaškové kanalizace
SO.03 Přípojka rozvodu pitné vody (podzemní vedení)
SO.04 Přípojka nízkotlakého plynovodu (podzemní vedení)
SO.05 Přípojka silového vedení NN (nadzemní vedení)
SO.06 Přípojka sdělovacího kabelu (nadzemní vedení)
SO.07 Parkoviště
SO.08 Jímka pro shromáždění dešťových vod a rozvod dešťové kanalizace na 

parcele
SO.09 Zahradní domek na nářadí
SO.10 Rekultivace parcely a zahraní terénní úpravy

…...........................................

V Brně, dne 30.4.2015 vypracoval: Marek Kopal, B4S12
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B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Staveniště  se  nachází  na  parcele  č.  518  v  katastrálním  území  obce  Silůvky 
[747815]. Sousední parcely jsou: 342/1, 515, 516, 519, 520, 522, 533. Staveniště leží na 
sklonitém terénu, sklon svahu od jihu k severu. Parcela se nenachází v záplavovém ani 
poddolovaném  území.  Na  parcele  je  stávající  objekt,  který  bude  před  výstavbou 
odstraněn  dle  příslušných  právních  norem.  Projektová  dokumentace  bouracích  prací 
není součástí této dokumentace. Stromy a keře v rámci staveniště budou odstraněny dle 
příslušných právních předpisů před započetím výstavby.

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

Inženýrsko-geologický  a  hydrogeologický  průzkum  v  rámci  parcely  č.  518 
prováděla firma Geotik s.r.o., Lány 23/785, 664 91 Ivančice. Byl proveden předběžný 
a podrobný geologický průzkum 10 sond do hloubky 6 m. Zemina byla klasifikována 
jako štěrková hlína s únosností Rdt = 0,25 Mpa.

Průzkum výskytu  radonu provedla  stejná  firma,  index radonového rizika  byl 
naměřen jako nízký.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

V rámci staveniště nejsou přítomna žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

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

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

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

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 

Stavba stojí na sklonitém terénu, sklon svahu od jihu k severu, dešťová voda 
stéká k severnímu okraji pozemku. Doposud byla voda vsakována přímo na pozemku 
parc.  č.  518.  Podle  projektové  dokumentace  po  dokončení  stavby  rodinného  domu 
s podnikatelskou  činností  budou  odtokové  poměry  na  nezastavěné  části  parcely 
nezměněny. Dešťová voda z plochy střechy domu bude svedena do projektované jímky 
pro shromáždění dešťové vody. Jímka bude umístěna v zemi přímo na parcele 518. Tato 
voda bude využívaná pro zavlažování rostlin a plodin, jež budou na pozemku pěstovány.
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Před  započetím  prací  bude  v  souladu  s  projektovou  dokumentací  demolice 
objektu  (není  součástí  této  dokumentace)  odstraněn  stávající  objekt  dle  příslušných 
právních norem a vyhlášek. 

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

Staveniště není součástí zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 

h) územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu),

Objekt na parcele č. 518 je na místní komunikaci napojen chodníkem a vjezdem 
pro OA.

Objekt je připojen pomocí podzemních přípojek na rozvod pitné vody, jednotnou 
kanalizaci a nízkotlaký plynovod.

Objekt je připojen pomocí  nadzemních kabelových přípojek na silové vedení 
NN a na sdělovací kabel.

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

Na stavbu nejsou kladeny žádné časové ani podmiňující vazby.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je dvoupodlažní,  podsklepená,  samostatně stojící  budova rozdělená na 
dvě samostatné části. Jednu tvoří byt majitele objektu a druhou provozovna kadeřnictví.

Dům bude sloužit k bydlení 4 až 5 členné rodiny. Prostory 1PP jsou využity pro 
technické zázemí majitele domu a pro garážové stání 2 osobních automobilů střední 
třídy. V 1NP  se nachází provozovna kadeřnictví a denní část majitele domu. Celé 2NP 
je řešeno jako klidová část majitele domu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Urbanistické řešení respektuje okolní zástavbu rodinných domů a územní plán 
obce Silůvky. Objekt je projektován v jiho-západní části obce. Tato část je vyčleněna 
územním plánem z velké části jako zastavěná nebo zastavitelná plocha.
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b) architektonické  řešení  –  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové 
a barevné řešení.

Architektonické  řešení  objektu  je  děleno  na  dva  půdorysně  spojené  čtverce. 
Větší jihovýchodní část a menší severozápadní část. Obě části jsou zastřešeny sedlovou 
střechou.  Střecha  je  se  2  výškovými  úrovněmi  hřebene,  hřebeny  jsou  rovnoběžné 
s uliční  čárou.  Střecha  jihovýchodní  části  objektu  je  přesazena  přes  střechu  severo-
západní části objektu. Součástí střešního pláště jsou střešní okna od firmy Velux.

Fasáda  objektu  je  v  kombinaci  2  barev,  hnědé a  béžové.  Rohy objektu  jsou 
natřeny hnědou barvou v délce 0,75 m od rohů, zbytek fasády je béžový. Výplně otvorů 
jsou plastové v mahagonové barvě. Sokl objektu je obložen keramickou obkladovou 
dlažbou hnědé barvy.

Venkovní  úpravy  zahrnují  oplocení,  napojení  objektu  na  místní  komunikaci 
vybudováním přístupových a příjezdových komunikací spolu s parkovacím stáním pro 
tři  osobní  automobily.  Jedno  stání  v  rámci  parkoviště  je  vyhrazeno  pro  osoby 
s omezenou schopností pochybu a orientace. Okolní přilehlý terén bude po dokončení 
stavby upraven podle projektové dokumentace. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Do kadeřnictví je přístup řešen bezbariérovou členitou rampou, která vede až ke 
vstupu do zádveří. Z něj je přístup na WC pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace a do kadeřnického salónu. Ze salónu je přístup do šatny a bezpečnostními 
dveřmi  je  zde  vyřešen  přístup  do  schodišťového  prostoru  denní  části  bytu  majitele 
objektu. Z šatny je přístup na WC pro zaměstnance.

V denní části majitele objektu je ze zádveří přístup na WC, do komory a do 
chodby. Z chodby je přístupná kuchyně, ze které lze vstoupit do spíže a posuvnými 
dveřmi do prostoru obývacího pokoje s jídelním koutem. Z obývacího pokoje je možný 
vstup  na  venkovní  terasu,  nebo  druhými  posuvnými  dveřmi  zpět  do  chodby,  která 
plynule navazuje na schodišťový prostor, kde je z hlavní podesty již výše zmiňovaný 
vstup do kadeřnictví. 

Po  schodech  dolů  se  dostaneme  do  jediného  podzemního  podlaží  objektu. 
Z prostoru schodiště je vstup pouze do chodby, z té jsou pak přístupny kotelna, dílna a 
dva sklady. Součástí podzemního podlaží je garáž pro 2 OA, ta je však přístupná pouze 
vjezdem z venkovního prostoru a půdorysně je situována pod provozovnu kadeřnictví. 
Cestou schodištěm nahoru se dostaneme do noční  části  bytu majitele  objektu.  Ta je 
řešena jako klidová část.  Na prostor schodiště  plynule navazuje chodba, odkud jsou 
přístupny dva  dětské  pokoje,  ložnice,  koupelna  a  WC.  Z prostoru  schodiště  je  dále 
přístupná pracovna. Z pracovny se vchází do šatny a na prostornou zastřešenou lodžii. 
Pracovna, šatna a lodžie jsou půdorysně umístěny nad provozovnu kadeřnictví.
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Do kadeřnictví je vstup řešen jako samostatný a bezbariérový. Interiér prostoru 
kadeřnictví je řešen bezbariérově s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  Ostatní vstupy do objektu slouží pouze majiteli  a nejsou řešeny 
bezbariérově.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nevznikalo riziko 
úrazu nebo poškození. Bezpečnost při užívání stavby bude zabezpečena po souhlasu 
příslušného stavebního úřadu s užíváním stavby ke stanovenému účelu.

Z hlediska provozovny kadeřnictví je nutno dodržovat  §101 až §108 zákoníku  
práce č. 262/2006 Sb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Stavba  je  řešena  následovně:  monolitické  základy,  keramické  zdivo, 
polomontovaný strop, vaznicová soustava krovu.

Zpevněné  plochy  jsou  řešeny  jako  plně  rozebíratelné,  nášlapné  vrstvy  tvoří 
betonová dlažba.

Plot je vyzděn v různých výškách ze štípaných betonových plotových tvarovek, 
do této zídky jsou zabetonované ocelové sloupky, které nesou plotovou výplň z pletiva.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Stavba  je  řešena  následovně:  monolitické  základové  pásy,  keramické  zdivo 
systému  Porotherm,  polomontovaný  strop  systému  Porotherm,  dřevěná  vaznicová 
soustava krovu.

Zpevněné  plochy  jsou  řešeny  jako  plně  rozebíratelné,  nášlapné  vrstvy  tvoří 
betonová dlažba. Jedná se zejména o přístupové chodníky a rampy.

Plot je vyzděn v různých výškách ze štípaných betonových plotových tvarovek, 
do této zídky jsou zabetonované ocelové sloupky, které nesou plotovou výplň z pletiva.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení, na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání, nemělo za následek:

 zřícení stavby nebo její části
 větší stupeň nepříznivého přetvoření KCE
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 poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné KCE

Navržené materiály jsou:
 pro nosné zdivo keramické tvárnice Porotherm 
 strop POT nosník + MIAKO vložky + beton C16/20
 ztužení KCE ŽB pozední věnce

Zatížení působící na objekt v průběhu výstavby a užívání nebude mít vliv na 
mechanickou odolnost a stabilitu objektu.

Během výstavby je nutné dodržet naprojektované profily,  skladby a kvalitu nosných 
konstrukcí. Dodrženy musí být technologické postupy výrobců.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Stavby se netýká.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Stavby se netýká.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz příloha – složka D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Objekt  je  navržen  v  souladu  se  zákonem  č.  406/2000  Sb.  O  hospodaření  
s energiemi a  vyhlášky  č.  79/2013,  kterou  se  stanovují  podrobnosti  účinnosti  užití 
energie při  potřebě tepla v budovách. Navržení obvodových KCÍ a výplní otvorů je 
v souladu s platnou normou. KCE splňují požadavky na ,,U“ podle  ČSN 73 0540–2:  
2011 + Z1 2012 Tepelná ochrana budov. 

Energetická náročnost stavby viz příloha – složka D.1.4 – Technika prostředí 
staveb. 

Stavba byla zařazena do třídy C – VYHOVUJÍCÍ.

Výpočet  PENB  není  součástí  zadání  bakalářské  práce.  Zpracován  je  pouze 
energetický štítek budovy viz složka D.1.4. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Stavby se netýká.
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B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní 
a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Daný objekt nemá svým charakterem negativní vliv na ŽP. 

Objekt  je  přímo  větratelný  okny,  pro  vytápění  je  využito  dvou  závěsných 
kondenzačních kotlů a vestavěného krbu.

RD s kadeřnictvím bude napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou. Na 
přípojce  bude  zbudována  vodoměrná  šachta,  ve  které  bude  na  přívodním  potrubí 
osazena vodoměrná soustava s vodoměrem.

Kanalizační  přípojka  bude  napojena  na  jednotnou  kanalizaci  ústící  do  ČOV 
Silůvky.

Dešťová kanalizace ústí do podzemní jímky umístěné přímo na parcele č. 518. 
Nashromážděná voda bude sloužit  pro  zavlažování  rostlin  a  plodin,  které  budou na 
pozemku pěstovány.

Všechna zařízení a spotřebiče v objektu  nevyvozují hluk šířící se mimo objekt. 
Při  navrhování  KCÍ  objektu  byly  respektovány  požadavky  na  akustické  vlastnosti 
dělících KCÍ. Výsledná neprůzvučnost závisí na kvalitě provedení KCÍ.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Spodní stavba je chráněna izolací proti zemní vlhkosti, tato izolace tvoří také 
ochranu proti pronikání radonu.

b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba se nenachází v oblasti s výskytem bludných proudů.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti.

d) ochrana před hlukem,

Všechna zařízení a spotřebiče v objektu  nevyvozují hluk šířící se mimo objekt. 
Při  navrhování  KCÍ  objektu  byly  respektovány  požadavky  na  akustické  vlastnosti 
dělících KCÍ. Výsledná neprůzvučnost závisí na kvalitě provedení KCÍ.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nenachází v záplavové oblasti.
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, účinky metanu apod.).

Na stavbu nepůsobí žádné další negativní účinky z vnějšího prostředí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

 SO.02 - Přípojka splaškové kanalizace
Kanalizační  přípojka  bude  napojena  na  jednotnou  kanalizaci  ústící  do  ČOV 

Silůvky.
Dešťová kanalizace ústí do podzemní jímky umístěné přímo na parcele č. 518. 

Nashromážděná voda bude sloužit  pro  zavlažování  rostlin  a  plodin,  které  budou na 
pozemku pěstovány.

SO.03 - Přípojka rozvodu pitné vody (podzemní vedení)
RD s kadeřnictvím bude napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou. Na 

přípojce  bude  zbudována  vodoměrná  šachta,  ve  které  bude  na  přívodním  potrubí 
osazena vodoměrná soustava s vodoměrem.

SO.04 - Přípojka nízkotlakého plynovodu (podzemní vedení)
Napojení je provedeno na plynofikační řád pod chodníkem na předpřipravenou 

odbočku osazenou na plynovodní potrubí.

SO.05 - Přípojka silového vedení NN (nadzemní vedení)
Přípojka silového vedení NN (nadzemní) je do objektu přivedena ze sloupového 

vedení  kabelem na  jihovýchodní  fasádu  objektu,  kde  je  kabel  kotvou  přichycen  ke 
stěně, od kotvy pokračuje kabel svisle dolů v chráničce pod omítkou do elektroměru ve 
sloupku osazeném na terénu v kontaktu s jiho-východní fasádou objektu.

SO.06 - Přípojka sdělovacího kabelu (nadzemní vedení)

Přípojka sdělovacího kabelu (nadzemní) je do objektu přivedena ze sloupového 
vedení  kabelem na jiho-východní  fasádu objektu,  kde je  kabel  kotvou přichycen ke 
stěně, od kotvy pokračuje kabel svisle dolů v chráničce pod omítkou do elektroměru ve 
sloupku osazeném na terénu v kontaktu s jiho-východní fasádou objektu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

SO.02 - Přípojka splaškové kanalizace
Délka přípojky z revizní šachty  Ø 600 mm do jednotné odpadní kanalizace je 

17,4 m. Profil přípojky je DN 150 mm.

SO.03 - Přípojka rozvodu pitné vody (podzemní vedení)
Vodoměrná šachta  Ø 600 mm s vodoměrnou soustavou se nachází 1,3 m od 

uliční  fasády objektu.  Délka přípojky z  veřejného vodovodního řádu do vodoměrné 
šachty je 18,4 m.
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SO.04 - Přípojka nízkotlakého plynovodu (podzemní vedení)
Přípojka je vedena od skříně s HUP do objektu a její délka je 2,15 m.

SO.05 - Přípojka silového vedení NN (nadzemní vedení)
Přípojka silového vedení NN (nadzemní) je do objektu přivedena ze sloupového 

vedení kabelem (CYKY – J 5 x 10 mm2) na jihovýchodní fasádu objektu, kde je kabel 
kotvou  přichycen  ke  stěně,  od  kotvy  pokračuje  kabel  svisle  dolů  v  chráničce  pod 
omítkou do elektroměru ve sloupku osazeném na terénu v kontaktu s jiho-východní 
fasádou objektu. Celková délka přípojky je 21,5 m.

SO.06 - Přípojka sdělovacího kabelu (nadzemní vedení)
Přípojka sdělovacího kabelu (CAT5e UTP) (nadzemní) je do objektu přivedena 

ze sloupového vedení kabelem na jiho-východní fasádu objektu, kde je kabel kotvou 
přichycen ke stěně, od kotvy pokračuje kabel svisle dolů v chráničce pod omítkou do 
elektroměru ve sloupku osazeném na terénu v kontaktu s jiho-východní fasádou objektu. 
Celková délka přípojky je 21,5 m.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Objekt na parcele č. 518 je na místní komunikaci napojen chodníkem, rampou 
a vjezdem pro OA. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Objekt  je  napojen  příjezdovou  rampou  pro  OA,  dále  pak  bezbariérovou 
příjezdovou  rampou  do  provozovny  kadeřnictví  a  nakonec  pochůzím  chodníkem 
vedoucím ke vstupu do objektu na severo-východní straně objektu.

c) doprava v klidu,

V garáži RD je možnost parkování 2 OA, prostor před garáží (vjezd) je možno 
využít jako krátodobé parkovací stání pro 2 OA.

Další  parkovací  místa  jsou  vyhrazena  v  rámci  parkoviště  pro  kadeřnictví 
před objektem. Zde se nachází parkovací stání pro 3 OA, z nichž 1 parkovací stání je 
vyhrazeno osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

d) pěší a cyklistické stezky.

Pěší stezky u oběktu zahrnují především bezbariérovou rampu do kadeřnictví a 
pochůzí chodník ke vchodu majitele objektu. Pochůzí chodník pokračuje okolo vchodu 
a jiho-východní fasády k terase v zadní části objektu. 

Cyklistické stezky se v okolí objektu nevyskytují.
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

V celé ploše staveniště bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a po dobu výstavby 
bude  uložena  na  skládce  v  zadní  části  pozemku.  Po  dokončení  výstavby bude  tato 
ornice rozprostřena a využita pro rekultivaci okolí stavby.

b) použité vegetační prvky,

V rámci parcely č. 518 budou vysázeny ovocné stromy přibližně v místech viz 
výkres  Technická  situace.  Zbylá  část  pozemku  bude  zatravněna,  ostatní  vegetační 
úpravy bude majitel konzultovat se zahradním architektem.

c) biotechnická opatření.

Nebudou prováděna.

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

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Se staveništními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,  
O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Všechna zařízení a spotřebiče v objektu  nevyvozují hluk šířící se mimo objekt. 
Při  navrhování  KCÍ  objektu  byly  respektovány  požadavky  na  akustické  vlastnosti 
dělících KCÍ. Výsledná neprůzvučnost závisí na kvalitě provedení KCÍ.

Odpadní kanalizace bude napojena na jednotnou kanalizaci. Dešťová kanalizace 
jen svedena do jímky.

Domovní komunální  odpad bude skladován v popelnicích u parkoviště,  svoz 
komunálního odpadu zajišťuje obec Silůvky.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině,

V okolí se nenachází žádné chráněné dřeviny, rostliny ani živočichové.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000), 

Projekt neřeší.
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d) návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo 
stanoviska EIA, 

Projekt neřeší.

e) navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V projektovaném objektu nebudou ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nejsou kladeny žádné požadavky na civilní ochranu.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Za zajištění hmot zodpovídá dodavatel stavby. V rámci staveniště bude zhotoven 
staveništní  rozvaděč,  staveniště  bude  zásobováno  vodou  z  hadice  napojené  ve 
vodoměrné šachtě. 

b) odvodnění staveniště,

Stavba je malého rozsahu, proto nebudou prováděna zvláštní opatření.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Veškeré podzemní přípojky pro novostavbu budou zhotoveny až po své revizní 
šachty.  V  časovém  harmonogramu  se  přípojky  budou  zhotovovat  po  demolici 
stávajícího objektu a před započetím výstavby novostavby. 

Staveniště  bude napojeno příjezdovou zpevněnou plochou,  která  v budoucnu 
bude sloužit jako podkladní vrstva pro parkoviště před objektem.

Staveništní rozvaděč bude zhotoven ve východním rohu objektu, kde bude ze 
sloupového vedení v plastové chráničce sveden přívodní kabel (CYKY - J 5 x 10 mm2) 
do staveništní rozvodné skříně.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Staveniště nebude mít vlivy na okolní stavby. Staveniště je oploceno plotem do 
výšky 1,8  m.  Během výstavby objektu  budou eliminovány negativní  vlivy na  okolí 
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objektu. Práce nesmí probíhat v rozmezí od 20:00 do 7:00. Prašnost a hlučnost budou 
omezeny na minimální možné míry.

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

Staveniště se nachází pouze v severo-východní části parcely č. 518. Staveniště 
bude oploceno do výšky 1,8 m. Zadní část této parcely (jiho-západní) bude v průběhu 
výstavby  využita  pro  uskladnění  ornice,  sejmuté  v  tl.  300  mm  během  výstavby. 
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku.

Demolice  původního  objektu  a  s  ní  související  kácení  dřevin  budou  řešeny 
samostatným projektem se všemi právními náležitostmi.

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

Zpevněná plocha pro uskladnění materiálu.

Základy  budou  prováděny  mechanizací,  sejmutá  ornice  bude  uskladněna  na 
pozemku parc.č. 518.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace,

Se vzniklými odpady v průběhu výstavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon musí být po 
celou  dobu  výstavby  v  tištěné  formě  na  staveništi  k  nahlédnutí  stavbyvedoucímu 
a stavebnímu a autorskému dozoru pro určení druhu a nebezpečnosti odpadu.

V případě výskytu nebezpečných odpadů nebo odpadů obsahujících nebezpečné 
látky je potřeba souhlas k likvidaci nebezpečného odpadu nebo k jeho likvidaci musí 
být využito zprostředkovatele, který vlastní tento souhlas. 

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

Bude provedeno sejmutí  ornice v tl.  300 mm v rámci celého staveniště,  tato 
ornice bude uskladněna na skládce v rámci pozemku. Vytěžená zemina ze stavební jámy 
bude odvezena na skládku. Ornice bude po dokončení výstavby využita na rekultivaci 
okolí stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci podle jiných 
právních předpisů,

Základní  požadavky  na  BOZP  stanovuje  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  
O bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdarví  při  práci  na  
staveništi, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracovišti  
a pracovní  prostředí.  Zákon č.  309/2006  kterým se  upravují  požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  vyhláška  č.  362/2005 Sb.  
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu  
z výšky nebo do hloubky.

Mezi povinnosti zhotovitele stavby patří vybavení všech pracovníků osobními 
ochrannými pomůckami (ochranné pracovní brýle, rukavice, pracovní obuv, atd).

Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickými postupy 
prací, které budou vykonávat. Dále musí vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků.

Pracovníci  jsou  povinni  dodržovat  základní  požadavky  BOZP,  stanovené 
pracovní  a  technologické  postupy a  s  tím  spojené  další  povinnosti,  o  kterých  byli 
informováni při školení.

Celé staveniště bude oploceno 1,8 m vysokým plotem a zajištěno proti neoprávněnému 
vniknutí nepovolaných osob.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Výstavbou nebudou dotčeny žádné bezbariérově užívané stavby.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Během  výstavby  bude  na  staveniště  zajištěn  přístup  z  veřejné  komunikace 
uzamykatelnou bránou v rámci oplocení staveniště.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nepožaduje se speciální opatření.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

• Přípojky

• Zemní práce

• Základové KCE spolu s podkladní betonovou deskou

• Svislé nosné KCE v rámci 1PP
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• Hydroizolace spodní stavby 

• Stropní KCE v rámci 1PP

• Svislé nosné KCE v rámci 1NP

• Stropní KCE v rámci 1NP

• Svislé nosné KCE v rámci 2NP

• KCE střechy

• Svislé nenosné KCE v rámci celého objektu

• Výplně otvorů

• Dokončovací práce spolu s rekultivací okolního terénu

• Předsazené KCE

 

 

......................................................

V Brně, dne 30.4.2015 vypracoval: Marek Kopal, B4S12

22



D.1.1.a Technická zpráva

a) Účel objektu

Řešená  projektová  dokumentace  se  zabývá  objektem rodinného  domu,  jehož 
součástí jsou prostory určené pro provoz kadeřnictví. Část objektu tvořící rodinný dům 
plně vyhovuje svými prostory rodinnému bydlení 4 – 5 členné rodiny. Součástí objektu 
je garáž pro 2 osobní autobily. 

b) Zásady  architektonické,  funkční,  dispoziční  a  výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu  a  užívání  objektu  osobami  s  omezenou  schopností 
pohybu a orientace

Objekt  je  situován  v  obci  Silůvky  v  zástavbě  okolních  samostatně  stojících 
rodinných domů.

Architektonické  řešení  objektu  je  děleno  na  dva  půdorysně  spojené  čtverce. 
Větší jihovýchodní část a menší severozápadní část. Obě části jsou zastřešeny sedlovou 
střechou. Střecha jihovýchodní části objektu je přesazena přes střechu severo-západní 
části objektu. Součástí střešního pláště jsou střešní okna od firmy Velux.

Všechny fasády jsou v béžové barvě, rohy objektu jsou natřeny hnědou barvou v 
délce 0,75 m od rohů. Výplně otvorů jsou v barvě mahagonu.

Venkovní  úpravy  zahrnují  oplocení,  napojení  objektu  na  místní  komunikaci 
vybudováním přístupových a příjezdových komunikací spolu s parkovacím stáním pro 
tři  osobní  automobily.  Jedno  stání  v  rámci  parkoviště  je  vyhrazeno  pro  osoby 
s omezenou schopností pochybu a orientace. Okolní přilehlý terén bude po dokončení 
stavby upraven podle projektové dokumentace. 

Sklon  vjezdu  zaručuje  bezpečný  vjezd  pro  automobily  se  světlou  výškou 
podvozku 140 mm a vyšší. Vjezd je přednostně navržen pro automobily střední třídy.

Do kadeřnictví je vstup řešen jako samostatný a bezbariérový. Ostatní vstupy do 
objektu slouží pouze majiteli a nejsou řešeny bezbariérově. 

c) Kapacity, užitkové plochy, orientace, osvětlení, oslunění

Počet osob v obytné části RD: 4 - 5 osob (2 dospělí, 2 - 3 děti)
 Počet osob v kadeřnictví: 4 - 5 osob (2 zaměstnanci, 2 - 3 hosté)

 Počet parkovacích míst v objektu: 2 osobní automobily střední třídy v garáži 
RD, 2 venkovní parkovací stání pro kadeřnický salon, 1 venkovní parkovací stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 Počet domů 1
 Počet bytových jednotek 1
 Počet funkčních jednotek 2
 Zastavěná plocha rodinného domu 183,68 m2

 Vnitřní plocha  391,41 m2

 Procento zastavění 15,55 %
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 Objekt rodinného domu s kadeřnictvím je orientován hlavním vstupem na 
severovýchod.  Všechny  obytné  místnosti  jsou  prosluněny  v  souladu  s vyhláškou 
č. 268/2006  Sb.  a  osvětleny v  souladu s  ČSN 73 0580.  Projektovanou   stavbou se 
nezhorší podmínky proslunění u žádné z okolních obytných staveb.

d) Stavebně technické řešení

Objekt je celoplošně podsklepený, má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní 
podlaží. Součástí 1PP jsou skladovací prostory, technické místnosti a garáž. Součástí 
1NP je  denní  část  bytu  majitele  objektu  a  kadeřnictví.  Součástí  2NP je  noční  část 
majitele  objektu,  celé  2NP je  také  řešeno jako obytné  podkroví.  Konstrukční  řešení 
objektu včetně skladeb jednotlivých konstrukcí je zřejmé z výkresové části projektové 
dokumentace.

Objekt je založen na základových pásech. Jedná se o stěnový konstrukční systém 
s  nosnými  obvodovými  a  nosnými  vnitřními  stěnami  z  keramických  tvarovek. 
Základové konstrukce jsou z betonu C16/20. Stropní konstrukce jsou z keramických 
POT  nosníků  a  vložek  Miako  s  betonovou  mazaninou  od  systému  POROTERM. 
Celková tl. stropní KCE 250 mm a 210 mm v prostoru pod lodžií. Konstrukce krovu je 
dřevěná vaznicová ze smrku.

Stavba je navržena z materiálů, jejichž předpokládané životnosti (50 až 100 let) 
se docílí při správném používání a udržování jednotlivých stavebních KCÍ.

Zemní práce
Na  základě  provedeného  inženýrsko-geologického  průzkumu  byly  stanoveny 

základové poměry. Zemina – štěrkovitá hlína, Rdt = 0,25 MPa, konzistence tuhá. Jedná 
se o zeminu propustnou. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna v blízkosti základové 
spáry, proto nebude negativně ovlivňovat stavbu. V rámci staveniště bude provedeno 
sejmutí ornice v mocnosti cca 300 mm, která bude odvezena na skládku. Podle výkresu 
základů projektové dokumentace bude provedena výkopová jáma do hloubky -3,250 m 
se sklonitými svahy po celém svém obvodu kromě místa pod terasou v 1NP. Zde bude 
výkop proveden jako svislý do hloubky -1,600 m. Dále budou provedeny výkopy rýh na 
výšku -3,600 m v podsklepené části objektu a na výšku -3,900 m v nepodsklepené části 
objektu  (vjezd  do  garáže)  a  -1,900  m v  místě  terasy  v  1NP.  Výkopové  práce  pod 
rampami  jsou  podle  projektové  dokumentace  navrženy jako  odstupňované  rýhy pro 
zajištění rovnoměrného sedání objektu. 

Základové konstrukce
Základové konstrukce jsou zhotoveny z prostého betonu C16/20 a jsou tvořeny 

základovými  pásy  výšky  500  mm  v  podsklepené  části  objektu  a  800  mm 
v nepodsklepené  části.  Základové  pásy  jsou  zmonolitněné  podkladním  betonem 
tloušťky 150 mm.  Podkladní  beton  je  vyztužen sítí  KARI R6 100 x  100 mm,  pod 
příčkami v 1PP bude podkladní beton vyztužen sítí KARI R6 80x80 mm. Základové 
konstrukce  pod  rampami  jsou  stupňovitě  propojeny  se  základovými  pásy,  výšky 
stupňování jsou přesně uvedeny ve výkrese základů projektové dokumentace, v žádném 
místě však výšky stupňů nepřesáhnou 500 mm. 
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Svislé nosné konstrukce
Obvodové stěny jsou z keramických tvárnic POROTHERM 44 EKO+. Vnitřní 

nosné stěny jsou z keramických tvárnic POROTHERM 24 P+D. 
Veškeré nosné stěny jsou zděné na maltu POROTHERM TM v tl. spáry 12 mm. 
Tepelně  technické  vlastnosti  navržených  svislých  nosných  konstrukcí  splňují 

požadavky ČSN 73 0450 viz příloha D.1.4 – Technika prostředí staveb.

Vodorovné nosné konstrukce
Stropní  konstrukce  jsou  zhotoveny  většinou  z  keramických  stropních  vložek 

MIAKO 19  uložených  na  keramicko-betonových  stropních  nosnících  POT 23, 
zmonolitněných betonovou vrstvou z prostého betonu C16/20 v tl. 60 mm s vloženou 
KARI  sítí  R6  100  x  100  mm.  Tloušťka  stropní  konstrukce  je  250  mm  včetně 
zmonolitnění. 

Stropní KCE v místě lodžie je provedena z vložek MIAKO 15 uložených na 
keramicko-betonových  stropních  nosnících  POT 17,5  zmonolitněných  betonovou 
vrstvou z prostého betonu C16/20 v tl. 40 mm s vloženou KARI sítí R6 100x100 mm. 
Tloušťka stropní konstrukce je 210 mm včetně zmonolitnění. 

Při provádění stropních konstrukcí jsou vynechány prostupy pro vedení instalací 
a komínová tělesa viz Výkresy tvaru stropů.

Na  obvodové  zdivo  je  proveden  železobetonový  věnec  z  betonu  C16/20, 
vyztužený  ocelí  B  500B,  z  vnější  strany  bude  věnec  opatřen  tepelnou  izolací 
a věncovkou  POROTHERM VT 8.  Železobetonový  věnec  je  proveden  ve  vnitřních 
i vnějších  stěnách.  Ve  vnitřních  stěnách  se  v  místě  věnců  neosazuje  věncovka  ani 
tepelná izolace.

V  nosných  stěnách  jsou  nad  otvory  osazeny  keramické  překlady 
POROTHERM 7  v  různých  délkách  a  skladbách  v  závislosti  na  velikosti  a  poloze 
otvorů. V obvodových stěnách bude sestava překladů doplněna o tepelnou izolaci. 

Schodiště
Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Schodiště je ocelové schodnicové. 

V rámci  celého  schodišťového  prostoru  jsou  ocelové  prvky  schodiště  ošetřeny 
protipožárním nátěrem.

Schodišťové  stupně  v  rámci  1NP  jsou  1000  mm  dlouhé,  290  mm  široké 
a 166,67 mm vysoké. Stupnici tvoří dřevěná deska tl. 40 mm, podstupnice je tvořena 
volným prostorem.

 Schodišťové  stupně  v  rámci  1PP  jsou  1000  mm  dlouhé,  290  mm  široké 
a 161,11 mm vysoké. Stupnici tvoří betonová deska tl. 40 mm, podstupnice je tvořena 
volným prostorem.

Schodnice  a  podestové  nosníky  jsou  z  ocelových  obdélníkových  profilů 
100 x 50 mm,  na  podestové  nosníky jsou  z  boku  přivařeny v  místě  podest  ocelové 
válcované  profily L 60/60/6. Na L-profily jsou osazeny gumové podložky tl. 10 mm, 
skrz ně jsou k L 60/60/6 přišrubovány dřevěné desky tvořící nášlapnou vrstvu hlavních 
podest a mezipodesty v 1NP.
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Na schodnice jsou shora přivařeny ocelové válcované profily L30/30/3 tvořící 
podporu  schodišťových  stupňů,  na  L30/30/3  jsou  opět  osazeny  gumové  podložky 
tl. 10 mm skrz které jsou přišroubovány dřevěné stupně k L30/30/3.

Střešní konstrukce
Objekt je zastřešen sedlovou střechou, konstrukční systém vaznicový. Vaznice 

jsou uloženy na nosných stěnách a  dřevěných sloupcích  uložených na  stropní  KCI. 
Sklon všech střešních rovin je 35°. V každé vazbě jsou krokve ztuženy kleštinami, které 
plní i nosnou funkci podhledu. Na horní straně kleštin severozápadní části objektu je 
zhotoveno  plnoplošné  bednění.  Všechny  tesařské  spoje  dřevěných  prvků  budou 
zhotoveny vyučeným tesařem.

Krytina je skládaná z keramických střešních tašek TONDACH Francouzská 14 
uložených  na  střešních  latích.  Střešní  konstrukce  je  opatřena  pojistnou  hydroizolací 
a vloženou  tepelnou  izolací  mezi  a  pod  krokvemi  pro  dosažení  tepelně  izolačních 
požadavků dle ČSN 73 0540.

Pozednice  jsou  osazeny do  svařovaných  ocelových  prvků  a  ty  jsou  kotveny 
pomocí šroubů s šestihrannou hlavou do železobetonového pozedního věnce.

Vaznice v místě terasy v 1NP je uložena na ocelové roznášecí podložce tl. 5 mm, 
která  je  přivařena  shora  ke  sloupkům tvořených  ze  2  k  sobě  svařených  ocelových 
válcovaných U-profilů a je zapřena a přišroubována k L125/80/8, který je přivařen také 
k roznášecí ocelové podložce.

Odvodnění  střechy  je  zajištěno  pomocí  podokapních  žlabů  a  svodů 
z pozinkovaného plechu.

Komín
V  jihovýchodní  části  objektu  je  navržen  třívrstvý  dvouprůduchový  komín 

systému  SCHIEDEL pro  plynná  paliva  s  průměrem  vložky  150  mm.  Vymetání  je 
prováděno ze střechy. Vybírací otvor je v 1PP v místnosti 06 ve výšce 400 mm nad 
úrovní podlahy. Podlaha je z nehořlavého materiálu (teracová dlažba).

V  severozápadní  části  objektu  je  navržen  třívrstvý  jednoprůduchový  komín 
systému  SCHIEDEL pro  plynná  paliva  s  průměrem  vložky  150  mm.  Vymetání  je 
prováděno ze střechy. Vybírací otvor je v 1PP v místnosti 07 ve výšce 400 mm nad 
úrovní podlahy. Podlaha je z nehořlavého materiálu (betonová dlažba).

Nenosné konstrukce – příčky, podhledy
Vnitřní  svislé  nenosné  konstrukce  jsou  z  keramických  příčkových  tvarovek 

POROTHERM 8 P+D a POROTHERM 14 P+D.
Veškeré příčky jsou zděny na maltu POROTHERM TM v tl. spáry 12 mm.
Podhled  podkroví  ze  sádrokartonových  desek  KNAUF  RED  tl.  18  mm 

a KNAUF  REDGREEN  tl.  18  mm.  Zavěšení  je  pomocí  CD  profilů  kotvených  do 
kleštin. Venkovní podhledy pod krokvemi jsou z dřevěných desek na P+D v tl. 10 mm.
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Překlady
V  nosných  vnitřních  stěnách  jsou  nad  otvory  osazeny  keramické  překlady 

POROTHERM 7 různých délek. V obvodových stěnách jsou tyto překlady doplněny 
tepelnou izolací v místě nad výplní otvoru.

V nenosných vnitřních příčkách jsou osazeny nad otvory keramické překlady 
POROTHERM 11,5 a POROTHERM 14,5.

Podlahy
Podlahy jsou v jednotlivých místnostech navrženy podle typu provozu, pro který 

je daná místnost předurčena.
V 1PP v garáži a vjezdu a v 1NP na rampě, terase a vstupním schodišti tvoří 

nášlapnou vrstvu podlahy betonová dlažba.
V 1PP v chodbě, skladech, dílně, kotelně a pouze na hlavní podestě schodiště 

tvoří nášlapnou vrstvu podlahy teracová dlažba.
V 1NP v jídelně, obývacím pokoji a ve 2NP v chodbě, dětském pokoji, ložnici, 

šatně a pracovně jsou nášlapné vrstvy z laminátových desek. 
V 1NP v zádveřích, všech WC, chodbě, kuchyni, spíži, kadeřnictví, šatně a ve 

2NP na WC a v koupelně tvoří nášlapnou vrstvu podlahy keramická dlažba.
Skladby jednotlivých podlahových konstrukcí viz D.15 – Výpis skladeb podlah. 

Tepelné a zvukové izolace
Základové pásy v nepodsklepené části  objektu (pod vjezdem do garáže) jsou 

zatepleny z boku tepelnou izolací ISOVER EPS PERIMETR v tl. 100 mm.
Ve všech konstrukcích podlah v 1PP je použita tepelná izolace ISOVER EPS 

70S v tl. 120 mm.
Ve 2NP v konstrukci podlahy lodžie je použita tepelná izolace ISOVER EPS 

GREY 100 v tl. 120 mm.
Ve 2NP je lodžiová stěna zateplena ISOVER EPS GREYWALL v tl. 100 mm.
V  překladech  je  tepelná  izolace  tvořena  z  desek  ISOVER  EPS  Perimetr 

v tl. 160 mm.
Pozední  věnce  v  1PP a  1NP jsou v  obvodových  stěnách  zatepleny tepelnou 

izolací ISOVER EPS PERIMETR v tl. 120 mm. Pozední věnec v úrovni nadezdívky je 
zateplen tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL v tl. 100 mm.

Střešní  konstrukce  je  zateplena  ve  2  vrstvách  mezi  krokvemi  a  kleštinami 
tepelnou izolací ISOVER UNIROL PROFI  v tl. 180 mm a pod krokvemi a kleštinami 
tepelnou izolací ISOVER UNIROL PROFI v tl. 60 mm.

Ve všech konstrukcích podlah ve 2NP kromě lodžie je použita zvuková izolace 
URSA TPS v tl. 30 mm.

Hydroizolace
Izolace spodní stavby a lodžie je tvořena hydroizolačním pásem z oxidovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny DEKGLASS G200 S40  v tl. 4 mm, ten se 
natavuje na asfaltovou penetrační emulzi DEKPRIMER, kterou se penetruje podklad. 
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V rámci izolace spodní stavby jsou izolační pásy vytaženy 300 mm nad okolní přilehlý 
upravený terén.

V koupelně je hydroizolace provedena pomocí PVC fólie folin HYDRO.

Úpravy povrchů
Obvodové  zdivo  je  z  venkovní  strany  omítnuto  pomocí  POROTHERM 

UNIVERSAL v tl. 5 mm a POROTHERM TO v tl. 30 mm. Z vnitřní strany je obvodové 
zdivo omítnuto pomocí POROTHERM UNIVERSAL v tl. 10 mm.

Z venkovní strany je po obvodu celého objektu proveden keramický soklový 
obklad do výšky 300 mm nad okolní přilehlý upravený terén.

V koupelně  je  proveden  keramický  obklad  do  výšky  2100  mm  nad  úroveň 
podlahy po celém obvodu místnosti,  v místě šikmého podhledu je obklad osazen po 
šikminu podhledu, nepřesahuje však výšku 2100 mm.

Ve všech místnostech WC jsou nalepeny keramické obklady do výšky 1500 mm 
nad úroveň podlahy.

V místnosti kadeřnictví je proveden keramický obklad do výšky 1500 mm nad 
úroveň podlahy. Obklad je proveden pouze v okolí umyvadel viz PŮDORYS 1NP.

V kuchyni je proveden obkladový pás od výšky 800 mm nad úrovní podlahy do 
výšky  1500  mm  nad  úrovní  podlahy.  Obkladový  pás  je  proveden  pouze  po  délce 
kuchyňské linky.

Všechny typy obkladů si volí investor sám.

Truhlářské výrobky
Vnitřní parapety jsou provedeny z komůrkových PVC WIN parapetů. Parapety 

jsou opatřeny ochrannou fólií. Barva zlatý dub.
Venkovní  madlo  a  výplň  zábradlí  jsou  z  dubového  masivu  a  jsou  opatřeny 

hydrofobní impregnací DENAS. Barva dub.
Vnitřní  madlo  a  výplň  zábradlí  jsou  z  dubového  masivu  a  jsou  opatřeny 

bezbarvým lakem. Barva dub.
Okna jsou plastová, povrchově laminovaná v barvě mahagon.
Střešní  okna  jsou  celodřevěná,  ošetřená  2  vrstvami  bezbarvého  vodou 

ředitelného laku v barvě mahagonu.
Vstupní dveře jsou plastové od výrobce Bohemiaplast typu IDA v barvě eiche 

dunkel.
Vnitřní dveře jsou dřevěné typu CASTEL D ošetřené bezbarvým lakem v barvě 

borovice.

Klempířské výrobky
Odvodnění střešních rovin je zajištěno pomocí podokapních žlabů, žlabových 

kotlíků a odpadních trub z pozinkovaného plechu. Veškeré příslušenství k těmto prvkům 
je také z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm, nebo jsou tyto prvky ocelové s povrchovým 
tenkovrstvým pozinkováním.

Vnější parapety jsou z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm.
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Zámečnické výrobky
Nosná  část  zábradlí  lodžie  je  z  ocelových  profilů  jäkl  20/20/2  natřených 

hydrofobní černou barvou.
Před garážovými vraty je osazen plastový odvodňovací odpadní kanálek krytý 

můstkovým pozinkovaným roštem.

Zdravotně technické instalace
Vodoměrná soustava spolu s vodoměrem a hlavním uzávěrem přívodu vody do 

objektu je umístěna ve vodoměrné šachtě o  Ø 600 mm, která se nachází na pozemku 
investora.

Vytápění 
Vytápění  jihovýchodní  části  objektu  tvořící  samostatnou bytovou jednotku je 

zajištěno závěsným kondenzačním plynovým kotlem umístěným v 1PP v kotelně.
Dodatečné  vytápění  jihovýchodní  části  objektu  tvořící  samostatnou  bytovou 

jednotku je zajištěno rohovým krbem umístěným v 1NP v obývacím pokoji.
Vytápění severozápadní části objektu tvořící provozovnu kadeřnictví je zajištěno 

zavěšeným kondenzačním plynovým kotlem umístěným v 1NP v šatně.

Kanalizace 
Splašková  kanalizace  je  napojena  přípojkou  na  obecní  řád  jednotné  odpadní 

kanalizace.
Odvodnění  střechy  a  vjezdu  v  rámci  dešťové  kanalizace  je  svedeno  do 

projektované odpadní jímky viz výkres Technická situace.

Elektroinstalace 
Vnitřní  elektrické  rozvody  jsou  napojeny  na  rozvaděč.  Jednotlivé  kabelové 

rozvody  jsou  vedeny  v  plastových  chráničkách  drážkami  ve  zdivu,  drážky  jsou 
zaomítány spolu se zdivem.

Přípojka silového vedení NN (nadzemní) je do objektu přivedena ze sloupového 
vedení  kabelem na  jihovýchodní  fasádu  objektu.  Zde je  kabel  kotvou přichycen ke 
stěně. Od kotvy pokračuje kabel svisle dolů v chráničce pod omítkou do elektroměru ve 
sloupku osazeném na terénu v kontaktu s jihovýchodní fasádou objektu.

Plynoinstalace 
Plynová  přípojka  NTL plynovodu  je  provedena  z  venkovního  NTL vedení 

plynovodu do sloupku osazeného v plotové zídce. Součástí sloupku je HUP, regulátor 
tlaku a plynoměr.

e) Tepelně  technické  vlastnosti  stavebních  konstrukcí  a  výplní 
otvorů

Konkrétní  vlastnosti  stavebních  konstrukcí  jsou  navrženy  a  posouzeny  dle 
normy ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1 2012 – Tepelná ochrana budov.

Výpočtová venkovní teplota: - 15°C
Návrhová vnitřní teplota: +20°C
Výpočty jsou přiloženy viz složka D.1.4 – technika prostředí staveb.
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f) Způsob založení  objektu s  ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 

Na základě  provedeného  inženýrsko-geologického  průzkumu  byly  stanoveny 
základové poměry. Zemina – štěrkovitá hlína, Rdt = 0,25 MPa, konzistence tuhá. Jedná 
se o zeminu propustnou. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna v blízkosti základové 
spáry, proto nebude negativně ovlivňovat stavbu. V rámci staveniště bude provedeno 
sejmutí ornice v mocnosti cca 300 mm, která bude odvezena na skládku. Podle výkresu 
základů projektové dokumentace bude provedena výkopová jáma do hloubky -3,250 m 
se sklonitými svahy po celém svém obvodu kromě místa pod terasou v 1NP. Zde bude 
výkop proveden jako svislý do hloubky -1,600 m. Dále budou provedeny výkopy rýh na 
výšku -3,600 m v podsklepené části objektu, na výšku -3,900 m v nepodsklepené části 
objektu  (vjezd  do  garáže)  a  -1,900  m v  místě  terasy  v  1NP.  Výkopové  práce  pod 
rampami  jsou  podle  projektové  dokumentace  navrženy jako  odstupňované  rýhy pro 
zajištění rovnoměrného sedání objektu. 

g) Vliv  objektu  a  jeho  užívání  na  životní  prostředí  a  řešení 
případných negativních účinků 

Stavba RD s podnikatelskou činností nenarušuje svými rozměry a charakterem 
okolní zástavbu vzhledem k architektuře okolní zástavby a provozu. 

Napojení  na  inženýrské  sítě  a  způsoby  vytápění  jednotlivých  částí  objektu 
nanarušují svým provedením okolí.

Při  výstavbě  musí  být  dodrženy  požadavky  dané  vyhl.  č.  268/2009  Sb.  
O technických požadavcích na stavby, příslušné normy a bezpečnostní požadavky.

V rámci výstavby objektu je dodavatel stavby povinen dbát na čistotu a pořádek 
na staveništi. Vzhledem k poloze staveniště musí dodavatel dodržovat limity prašnosti 
a hluku  během výstavby.  Po  skončení  výstavby musí  dodavatel  zlikvidovat  veškerý 
odpad podle příslušné vyhlášky.

h) Dopravní řešení

Objekt je na místní komunikaci napojen chodníkem pro vstup do části objektu 
vyhrazené jako RD majitele a chodníkem pro vstup na rampu vedoucí do části objektu 
vyhrazené pro kadeřnictví.

Objekt  je  na  místní  komunikaci  napojen  také  vjezdem do  podzemní  garáže 
a vjezdem na parkoviště pro kadeřnictví.

i) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je podmíněna řádným 
zhotovením objektu.

HPV nebyla zjištěna v rámci inženýrsko-geologického průzkumu staveniště.
Radonový index je veden jako nízký, proto objekt nevyžaduje speciální ochranu 

proti výskytu radonu.
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Celá dokumentace je vyhotovena v souladu:
• s vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
• s vyhl. č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci  

staveb
• a příslušných technických norem.

…..................................................

V Brně, dne 30.4.2015 vypracoval: Marek Kopal, B4S12
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3. Závěr

Úkolem této bakalářské práce bylo zpracování prováděcí dokumentace rodinného 
domu  s  kadeřnictvím.  Hlavním  úkolem  bylo  řešení  bezbariérového  přístupu  do 
provozovny kadeřnictví. Toto bylo splněno navržením členité přístupové rampy.

Objekt je rozdělen na dva úseky, jeden tvoří samostatnou bytovou jednotku majitele 
objektu, druhý tvoří již dříve zmíněná provozovna kadeřnictví. Byt majitele je rozdělen 
do  dvou  částí.  První  z  nich  je  řešena  jako  denní  část  bytu  nacházející  se  v  1NP 
s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem s přístupem na terasu. Druhá je řešena jako 
noční klidová část, nacházející se v podkroví ve 2NP a jedná se především o ložnici 
a dva  dětské  pokoje.  Nad  kadeřnictvím  je  navržena  prostorná  pracovna  s  přilehlou 
šatnou a lodžií, na kterou je přístup z pracovny. Pracovnu je možné využít i k jinému 
účelu např. pro další ložnici v případě vícečlenné rodiny.

Součástí objektu je garáž pro 2 osobní automobily, která se nachází v 1PP. Výjezd 
z garáže na přilehlou komunikaci je řešen pomocí vjezdu tvořeného šikmou rampou. 
Tato rampa je navržena pro vjez osobních automobilů s min. světlou výškou podvozku 
140 mm, což odpovídá osobním automobilům střední třídy.

 Objekt byl zpracován tak, aby splňoval normové podmínky. Cílem projektu bylo 
zpracovat  jednoduché  realizovatelné  řešení  zkombinované  s  ekonomicky přijatelnou 
variantou stavby. 

…..................................................

V Brně, dne 30.4.2015 vypracoval: Marek Kopal, B4S12
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4. Seznam použitých zdrojů

4.1 Zákony

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), s datem účinnosti od 1. 1. 2007

4.2 Vyhlášky

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na stavby,

Vyhláška č. 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, kterou 
se mění vyhl. č. 23/2008 Sb.

Vyhláška č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb, kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb

4.3 Normy

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3130 Technické výkresy – Kótování – Základní ustanovení

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

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

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

4.4 Elektronické prameny, webové stránky

http://www.wienerberger.cz/ 

http://www.isover.cz/

http://www.schonox.cz/

http://www.knauf.cz/

http://www.lomax.cz/

http://www.bohemiaplast.cz/ 

http://www.slovaktual.cz/

http://www.velux.cz/

http://www.rako.cz/ 
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http://www.ferona.cz/

http://www.schiedel.cz/

http://www.tondach.cz/ 

4.5 Podklady ze cvičení během bakalářského studia

Pozemní stavitelství I, II, III

Nauka o budovách I, II

Požární bezpečnost staveb 

Tepelná technika budov 

TZB I

Dřevěnné konstrukce

Realizace staveb I
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce
RD rodinný dům
PP podzemní podlaží
NP nadzemní podlaží
EPS expandovaný polystyren
ŽB železobeton
HI hydroizolace
TI tepelná izolace
KCE konstrukce
KCI konstrukci
KCÍ konstrukcí
KČNÍCH konstrukčních
UP upravený terén
PT původní terén
NN nízké napětí
NTL nízkotlaký
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN česká státní norma
PENB průkaz energetické náročnosti budovy
TV topná voda
OÚ obecní úřad
MMR ministerstvo pro místní rozvoj
ŽP životní prostředí
OA osobní automobil
U součinitel prostupu tepla konstrukcí 
Z1 změna zákona nebo vyhlášky
Sb. sbírka
ČOV čistička odpadních vod 
SPB stupeň požární bezpečnosti
PÚ požární úsek
PBŘ požárně bezpečnostní řešení
HPV hladina podzemní vody
HUP hlavní uzávěr plynu
WC místnost se záchodovou mísou
P + D pero a drážka (spojovací zámek prvků)
L 60/60/6 ocelový válcovaný profil výška/šířka/tloušťka stěny profilu
tl. tloušťka
č. číslo
x matematické znaménko pro násobení (krát)
% procenta
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35° úhel 35 stupňů
Ø průměr (profil)
viz podle
cca cirka
atd. a tak dále
DET. detail
Kč korun českých
Mob. mobil
m metr
mm milimetr
m2 metr čtvereční
m3 metr krychlový
l litr
kW kilowatt
MWh megawatt hodina
MPa megapascal
°C stupeň Celsia
C 16/20 pevnostní třída betonu (Concrete) (válcová pevnost/krychelná pevnost)
B500B pevnostní třída oceli (betonářská ocel mez kluzu 500 MPa)
Rdt únosnost podloží
Ing. inženýr
Mgr. magistr
s.r.o. společnost s ručením omezeným
k. ú. katastrální území
parc. č. parcelní číslo
JTSK jednotná trigonometrická síť katastrální
Bpv výškový systém ,,Balt po vyrovnání”
m. n .m. metrů nad mořem
EIA z anglického - Environmental Impact Assessment, 

česky – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
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6. Seznam příloh

SLOŽKA A – HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST

- Abstrakt
- Popisné údaje vysokoškolské kvalifikační práce
- Vlastní text práce
- Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP

SLOŽKA B – PŘÍPRAVNÉ  STUDIJNÍ  PRÁCE

Textová část:

 B Souhrnná technická zpráva (je součástí složky A – Vlastní text práce)

Výkresová část – studie:

B.01 Půdorys 1PP
B.02 Půdorys 1NP
B.03 Půdorys 2NP
B.04 Řez A -  A'
B.05 Řez B - B'
B.06 Tvar stropu 1PP
B.07 Krov
B.08 Technické pohledy
B.09 Osazení do terénu
B.10 Technická situace

SLOŽKA C – SITUAČNÍ VÝKRESY

Výkresová část:

C1.01 Situace širších vztahů
C1.02 Technická situace

SLOŽKA D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Textová část:

D.1.1.a Technická zpráva (je součástí složky A – Vlastní text práce)

Výkresová část:

D.01 Základy
D.02 Půdorys 1PP
D.03 Půdorys 1NP
D.04 Půdorys 2NP
D.05 Skladba stropu 1PP
D.06 Skladba stropu 1NP
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D.07 Krov
D.08 Řez A - A'
D.09 Řez B - B'
D.10 Technické pohledy
D.11 Detail 1 – Schodiště
D.12 Detail 2 – Kotvení dřevěného sloupku do stropu
D.13 Detail 3 – Ukončení lodžie a lodžiových dveří
D.14 Detail 4 – Všechna osazení a spoje krokve
D.15 Výpis skladeb podlah
D.16 Výpis výrobků – okna, dveře, truhlářské, klempířské a zámečnické 

výrobky

SLOŽKA D.1.3 – POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ 

Textová část:

D.1.3.01 Zpráva PBŘ 

Výkresová část:

D.1.3.02 Situace požární ochrany 

SLOŽKA D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Výpočtová část:

D.1.4.1 Výpočet schodiště
D.1.4.2 Výpočet základových pásů
D.1.4.3 Součinitelé prostupu tepla ,,U“ dílčích konstrukcí
D.1.4.4 Průměrný součinitel prostupu tepla
D.1.4.5 Nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukcí
D.1.4.6 Nejnižší vnitřní povrchové teploty v koutech
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7. Přílohy

Viz samostatné složky bakalářské práce A, B, C, D, D.1.3, D.1.4.
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