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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu. 

Objekt je dvoupodlažní a částečně podsklepený se sedlovou střechou. Půdorysný tvar je 

sestaven ze dvou obdélníků a poloviny šestiúhelníku. Objekt je navržen z konstrukčního 

systému POROTHERM a suterén ze systému BEST. 

 
Klí čová slova 

Rodinný dům, dvoupodlažní, částečně podsklepený, sedlová střecha. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the desing documencation of a family house. The 

building is a partly two-storeyed and a partially cellarage with gable roof. Ground plan 

concist of two contigous rectangles and half hexagon. The building is designed from the 

structural system POROTHERM and in the basement from the system BEST. 

 

Keywords 

Family house, two-stroreyed, partial basement, gable roof. 
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ÚVOD 
 Bakalářské práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace v rozsahu 

dokumentace pro provedení stavby na novostavbu rodinného domu. Stavba se bude 

realizovat v obci Drnovice, v ulici Novým Dombas na pozemku p.č. 1738/36. Pozemek 

se nachází v jihozápadní části obce. Jedná se o zcela novou zástavbu určenou pro 

bydlení. Objekt má vhodné architektonické řešení, které svým vzhledem nebude mít 

negativní dopad na okolní stavby. 

 Stavba je navrhovaná jako dvoupodlažní s částečným podsklepením a se 

sedlovou střechou. Půdorysný tvar je složen ze dvou obdélníků a poloviny 

šestiúhelníku, které na sebe navzájem přiléhají. Povrchové úpravy jsou navrženy v 

přírodních odstínech. 

 Objekt je navržen pro bydlení čtyřčlenné rodiny s dispozičním řešením 5+kk, 

zastavěná plocha činí 172,22 m� a plocha pozemku je 911m�. Dům he řešen moderně s 

prostorem pro bydlení, ale i s pracovním prostorem určeným pro styk s klienty.  

 Práce je řešena několika přílohami, kterými jsou studijní práce, výkresová 

dokumentace architektonicko-stavebního řešení a stavebně konstrukčního řešení, dále 

pak požárně bezpečnostní řešení stavby a řešení po stránce stavební fyziky. V práci jsou 

výpočty základových konstrukcí, schodiště a alternativní řešení překladu v garáži. 
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A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 a) Název stavby: Rodinný dům v Drnovicích 

 b) Místo stavby: Nový Dombas 850 

    Drnovice, 683 04 

    k. ú. Vyškov 

    p. č. 1738/36 

 c) Předmět p.d.: rodinný dům 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 a) Fyzická osoba:  Jan Novák 

    Žižkova 18 

    Vyškov, 682 01 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 

 a) Projektant:  Antonín Musil 

    Drnovice 745 

    Drnovice, 683 04 

    Projektovou dokumentaci zpracoval student Vysokého  

    učení technického v Brně, obor Pozemní stavby jako svou  

    bakalářskou práci. 

 b) Kontroloval:  Ing. Marie Rusinová Ph.D. 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
  
 Projekt byl vypracován na základě požadavků zadavatele jako bakalářská práce. 

Byl předjednaný postup a způsob realizace stavby. 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 

 Dokumentace pro provádění slouží pro výstavbu rodinného domu v ulici Nový 

Dombas v Drnovicích. Rodinný dům má 1S a 2NP, zastavěná plocha 172,22 m�, na 

pozemku o výměře 911 m�. 

 

b) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

(PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ ZÓNA, ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÉ 

ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ): 

 Objekt se nenachází v žádném chráněném území. Území nepotřebuje jiné právní 

předpisy. 

 

c) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POM ĚRECH: 

 Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do zeminy. 

Dešťové vody dopadající na zpevněné plochy budou odvedeny do veřejné dešťové 

kanalizace pomocí drenážních rour. Dešťové vody dopadající na plochu střechy budou z 

jedné poloviny odváděny do dešťové kanalizace a z poloviny druhé do kruhové retenční 

nádrže na dešťovou vody která se nachází na východní straně pozemku. Splaškové vody 

budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace. 

 

d) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, 

NEBYLO-LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ OPAT ŘENÍ, 

POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS 

 Projekt je zpracován na základě územně plánovací dokumentace obce Drnovice. 

Pozemek je vyhrazen jako plocha pro bydlení. 
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e) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ 

ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POP ŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM 

V ROZSAHU, VE KTERÉM NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, A  

V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMI ŇUJÍCÍCH ZM ĚNU V UŽÍVÁNÍ 

STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ 

 Stavba vychází z územního rozhodnutí obce Drnovice. Splňuje požadavky na 

výstavbu dle vyhlášky 501/2006 Sb. 

 

f) ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ: 

 Výstavbou rodinného domu nebudou zhoršeny obecné požadavky na využití 

území. Budou dodrženy veškeré požadavky. 

g) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

 Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

 

h) SEZNAM VYJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ: 

 Stavba nemá výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMI ŇUJÍCÍCH INVESTIC: 

 Tato dokumentace neřeší. 

 

j) SEZNAM POZEMK Ů A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY: 

 p. č. 1738/24 - stavební pozemek  

 p. č. 1738/37 - stavební pozemek 

 p. č. 1738/1 - obecní komunikace 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZM ĚNA DOKONČENÉ STAVBY: 

 Nová stavba. 
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b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY: 

 Stavba pro bydlení. 

 

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA: 

 Trvalá stavba. 

 

d) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

(KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.) 

 Stavba nepotřebuje údaje o ochraně stavby ani není památkově chráněná. 

 

 

e) ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů NA STAVBY A 

OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů ZABEZPEČUJÍCÍCH 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: 

 Na použité materiály jsou dodrženy veškeré technické požadavky a na stavbě 

bude vydáno prohlášení o shodě.  

 Stavba není pro bezbariérové užívání. 

 

f)ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVK Ů 

VYPLÍVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ: 

 Dokumentace se zpracovává v souladu se všemi normami a zákony. 

 

g) SEZNAM VYJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ: 

 Stavba nemá výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY: 

 - Plocha pozemku: 911 m� 

 - Užitná plocha: 172,22  m� 

 - Návrhová kapacita: 5 + kk (obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, 2 

 dětské pokoje, 1 ložnice, 1 pracovna, 1 samostatné WC, 1 samostatná koupelna, 

 1 koupelna společná s WC, technická místnost, kancelář, posilovna, šatna a 

 úklidová místnost.  



16 
 

i) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POT ŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ 

MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPAD Ů A EMISÍ, T ŘÍDA ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI BUDOV APOD.) 

 - Spotřeba vody: budova je napojena na veřejné vodovodní potrubí pitné vody. 

 - Dešťové vody: budou odvedeny do dešťové kanalizace a retenční nádrže. 

 - Splaškové vody: stavba je napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci. 

 - Komunální odpad: na pozemku je zpevněná plocha pro nádobu na komunální 

 odpad, který bude odvážen a likvidován odbornou firmou.  

 - Průkaz energetické náročnosti budovy - jedná se o novostavbu, bude 

 zhotoven průkaz energetické náročnosti viz. příloha D.05. 

 

j) ZÁKLADNÍ P ŘEDPOKLADY VÝSTAVBY ( ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI 

STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY)   

 Tato dokumentace neřeší. 

 

k) ORIENTA ČNÍ NÁKLADY STAVBY: 

 - Objem obestavěného prostoru = 1 083,29 m� 

 - Částka za m� = 5 200 Kč 

 - Orientační náklady = 5 633 108 Kč 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 
TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
 SO 01 stavební objekt rodinný dům 

 SO 02 oplocení pozemku - keramický plot 

 SO 03 komunikace a zpevněné plochy 

 SO 04 sdělovací vedení spojové 

 SO 05 přípojka silového venkovního vedení nízkotlakého napětí - NN do 5 KPa 

 SO 06 přípojka plynovodního potrubí nízkotlakého - NN do 10 KPa 

 SO 07 přípojka vodovodního potrubí pitné vody 

 SO 08 přípojka dešťové kanalizace 

 SO 09 přípojka splaškové kanalizace 

 SO 10 plocha pro uložení komunálního odpadu 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU: 

 Pozemek p. č. 1738/36 v k. ú. Vyškov. Pozemek se nachází ve východní části 

obce Drnovice. Jedná se o zástavbu nové zóny pro bydlení. Na pozemku se v současné 

době nenachází žádná vzrostlá zeleň a v minulosti sloužil jako orná půda. Hladina 

podzemní vody není v hloubce, která by ohrozila výstavbu a provoz budovy. Na severní 

straně pozemek sousedí s ochranným pásmem kabelového vedení VN. 

Sousedící parcely: - Parcela č. 1738/24:  Evžen Soukup, Albrechtova 16,   

      Vyškov 682 01 

   - Parcela č. 1738/37: Gertruda Přikrylová, 9.května 2,  

      Ivanovice na Hané 683 01 

   - Parcela č. 1738/1: obecní komunikace Drnovice 

      Nový Dombas 

 

b) VÝČET A ZÁV ĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUM Ů A ROZBORŮ: 

 Na pozemku nebyli provedeny žádné průzkumy. Jedná se pouze o projekt 

týkající se bakalářské práce. Ve skutečnosti by byl proveden radonový průzkum a 

zaměření stávajícího stavu stavebního pozemku. 

 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA: 

 Pozemek na severní straně sousedí s ochranným pásmem vedení kabelového 

vedení VN (1 m). Pozemek jako samotný nespadá do žádného ochraného ani 

bezpečnostního pásma. 

 

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉ MU 

ÚZEMÍ APOD. 

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, 

VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POM ĚRY V ÚZEMÍ: 

 V této lokalitě se budou nacházet stavby typu rodinných domů, nově vzniklý 

objekt nebude mít negativní dopad. Realizací stavby se neovlivní okolní stavby ani 
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pozemky, vše bude realizováno na vlastním pozemku. Okolní stavby budou chráněny, 

jen dodržováním pracovní doby a řádným očištěním dopravních prostředků při výjezdu 

ze staveniště na veřejnou komunikaci. Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu 

budou vsakovány do zeminy. Dešťové vody dopadající na zpevněné plochy budou 

odvedeny do veřejné dešťové kanalizace pomocí drenážních rour. Dešťové vody 

dopadající na plochu střechy budou z jedné poloviny odváděny do dešťové kanalizace a 

z poloviny druhé do kruhové retenční nádrže na dešťovou vody která se nachází na 

východní straně pozemku. Splaškové vody budou svedeny do veřejné splaškové 

kanalizace. 

 

f) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN: 

 Na stavebním pozemku nebudou nutné žádné asanace. Nebudou nutné ani žádné 

demolice a kácení dřevin.  

 

g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEM ĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 

FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLN ĚNÍ FUNKCE LESA: 

 Není zde potřeba zábor lesních pozemků. Pozemek je veden v katastru 

nemovitostí jako orná půda, zemědělského půdního fondu. Dojde tedy k záboru 

zemědělského půdního fondu o výměře 911 m�. 

 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ 

NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU):  

 Inženýrské sítě a dopravní infrastruktura bude napojena na veřejnou komunikaci 

v těsné blízkosti pozemku. 

 

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, POMI ŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE: 

 Při užívání stavby po jejím dokončení bude nutná údržba, kterou vyvolají 

související investice. Stavba bude navržena tak, aby vzniklé náklady byli co nejnižší. 

Bude nutná kvalitní realizace stavby. Jiné podmiňující, vyvolané a související investice 

nejsou známi. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH 

JEDNOTEK: 

 Účelem je vybudovat na pozemku rodinný dům 5+kk (obývací pokoj s jídelnou 

a kuchyňským koutem, 2 dětské pokoje, 1 ložnice, 1 pracovna), 1 samostatné WC, 1 

samostatná koupelna, 1 koupelna společná s WC, kancelář, šatna, úklidová místnost, 

technická místnost, posilovna. 

 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 

a) URBANISTICKÉ:  Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce 

Drnovice. Pozemek je určen jako plocha pro rodinné bydlení, pro výstavbu rodinného 

domu. 

b) ARCHITEKTONICKÉ:  Objekt je navržen jako dvoupodlažní se sedlovou 

střechou. Půdorysný tvar je složen ze dvou obdélníků a poloviny šestiúhelníku, které k 

sobě navzájem přiléhají. Vizuální vzhled a použité materiály jsou navrženy v moderních 

stylech. 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY: 

 Vjezd na pozemek je z ulice Nový Dombas na západní straně pozemku. Na 

pozemku je jedno parkovací stání a přístupový chodník k hlavnímu vchodu do objektu. 

Okolo celého domu je okapový chodník. Na východní straně objektu se nachází 

zpevněná terasa odkud je možné vstoupit do objektu vedlejším vchodem. 

 V 1.NP se nachází kancelář kde bude docházet ke styku s veřejností. Dále se zde 

nachází obývací pokoj společný s kuchyní. V suterénu je technická místnost a 

posilovna. 2.NP tvoří klidovou zónu s hygienickým zázemím. 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: 

 Stavba není určena k bezbariérovému užívání. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY: 

 Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna návrhem dle platných norem a 

legislativ. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: Stavba je řešena jako novostavba. 

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: Základové konstrukce jsou 

řešeny z betonu třídy C 25/30, podkladní betonová mazanina je tvořena rovněž betonem 

třídy C 25/30 a je vyztužena kari sítí Ǿ6 150 x 150 mm. Obvodová konstrukce 1.S je z 

betonových tvárnic BEST 30 + tepelná izolace BACHL XPS 300 SF tloušťky 140 mm. 

Obvodová nosná konstrukce 1.NP a 2.NP je tvořena keramickými tvárnicemi 

POROTHERM 44 EKO Profi Dryfix. Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic 

POROTHERM 24 Profi Dryfix. Vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvárnic 

POROTHERM 11,5 Profi Dryfix. Stropní konstrukce je tvořena keramickým stropem 

POROTHERM tloušťky 250 mm uloženým na nosném zdivu. Střecha je sedlová, 

tvořená novodobým krovem. Všechny prvky jsou dřevěné a podepřené na nosném 

zdivu. Střešní krytina je keramická od výrobce TONDACH, konkrétně FALCOVKA 

11. Sklon střešní konstrukce je 25°. Výplně otvorů jsou plastové od výrobce 

PROFIPLAST. Povrchová úprava fasády je tvořena silikátovou omítkou CERESIT. 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA: zajištěno druhem použitých 

materiálů potvrzených certifikáty od výrobce. Ostatní nosné prvky budou posouzeny 

statickým výpočtem od statika. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ: 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Stavba nemá žádná speciální technické řešení. 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ: 

 - Odvodnění a odpadní vody: odpadní voda bude svedena z veškerých 

 zařizovacích předmětů pomocí připojovacího potrubí umístěného v instalační 

 šachtě do svodného potrubí, které bude napojeno do veřejné splaškové 

 kanalizace. Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány 

 do zeminy. Dešťové vody dopadající na zpevněné plochy budou odvedeny do 

 veřejné dešťové kanalizace pomocí drenážních rour. Dešťové vody dopadající na 

 plochu střechy budou z jedné poloviny odváděny do dešťové kanalizace a z 

 poloviny druhé do kruhové retenční nádrže na dešťovou vody která se nachází 
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 na východní straně pozemku. Splaškové vody budou svedeny do veřejné 

 splaškové kanalizace. 

 - Zásobování vodou: objekt bude napojen na veřejný vodovod pitné vody. 

 Ohřev  TUV bude řešen pomocí plynového kotle. 

 - Elektrická energie: Rozvodná skříň elektrické energie se nachází v 1S v 

 technické místnosti. 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: 

 Řešeno v samostatné příloze D.06. 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI: 

a) KRITÉRIA TEPELN Ě TECHNICKÉHO HODNOCENÍ:  objekt bude navrhován 

tak, aby splňoval doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Řešeno v samostatné 

příloze D.04. 

b) ENERGETICKÉ NÁRO ČNOST BUDOV: bude zpracován štítek energetické 

náročnosti budovy. Řešeno v samostatné příloze D.05. 

c) POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ Ů ENERGIÍ:  alternativní 

zdroje zde nejsou navrhovány. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA  

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST ŘEDÍ: 

 - Větrání : přirozené okny 

 - Vytápění: plynový kotel, otopná tělesa budou navržena do každé místnosti dle 

 potřeby. 

 - Osvětlení: kombinované (přirozené okny i uměle) 

 - Voda: z vodovodního potrubí pitné vody 

 - Kanalizace: odpadní voda bude odváděna do veřejné splaškové kanalizace, 

 dešťová voda bude z části odváděna do veřejné splaškové kanalizace a z části 

 druhé, do kruhové retenční nádrže umístěné na východní části pozemku. 

 - Odpad: na pozemku je vyhrazen prostor pro nádobu na komunální odpad, 

 který  bude vyvážen odbornou firmou. 

 - Vibrace, hluk, prašnost: ani jeden z faktorů nebude užíváním stavby vznikat 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED MEGATIVNÍMI Ú ČINKY VN ĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ: 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ:  zajištěno 

hydroizolací spodní stavby. 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY:  v dané lokalitě se nevyskytují. 

c) OCHRANA PŘED HLUKEM:  hluk užíváním stavby nebude vznikat. 

d) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ:  objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
 

a) NAPOJENÍ MÍSTA NA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: 

 Objekt bude připojen novými přípojkami na splaškovou kanalizaci, dešťovou 

kanalizaci, vodovod, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení. 

 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZM ĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY: 

 - Splašková kanalizace: d. 23,450 m 

 - Dešťová kanalizace: d. 32,300 m 

 - Vodovodní potrubí: 15,900 m 

 - Plynovodní potrubí: d. 18,560 m 

 - Silové venkovní potrubí: d. 26,200 m 

 - Sdělovací vedení spojové: d. 18,800 m 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 Objekt má hranici napojenou na místní komunikaci na východní straně pozemku 

na ulici Nový Dombas. Z ulice, která má asfaltovou povrchovou úpravu je možný vjezd 

na pozemek na zpevněnou plochu z betonové dlažby. 
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b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKT URU: 

 Ve vzdálenosti 250 m je ulice Nový Dombas napojena na místní komunikaci 

ulice Trávníky, která je dále po 500 m napojena na silnici II. třídy č. 379. 

 

c) DOPRAVA V KLIDU: 

 Vybudované jedno parkovací stání pro osobní automobil. 

 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY: 

 Žádné stezky nebudou budovány. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY : nejsou navrhovány. 

b) POUŽITÉ VEGETA ČNÍ PRVKY:  Podél přístupového chodníku jsou navrženy 

keře a ve východní části pozemku za objektem okrasné stromy. 

c) BIOTECHNICKÁ OPAT ŘENÍ:  nejsou navrhovány. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, ODPADY A P ŮDA: 

 Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, takže nebudou vznikat zplodiny, které 

by ohrožovali ovzduší. Hluk bude vznikat běžným užíváním objektu. Splaškové vody 

budou odvedeny do veřejné splaškové kanalizace. Na pozemku je vyhrazena zpevněná 

plocha pro nádobu na komunální odpad, který bude odvážen odbornou firmou. 

 

b) VLIV NA P ŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA D ŘEVIN, OCHRANA 

PAMÁTNÝCH STROM Ů, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVO ČICHŮ): 

 Pozemek se nenachází v chráněném území a nenachází se zde ani žádné památné 

stromy, rostliny ani živočichové. 
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c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁN ĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000: 

 Nenachází se v území Natura 2000 

 

d) NÁVRH ZOHLEDN ĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁV ĚRU ZJIŠŤOVACÍHO 

ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA: 

 Tato dokumentace beřeší. 

 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 

OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ: 

 Nejsou navrhovaná žádná ochranná pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Stavba nebude po dokončení nebezpečná pro obyvatelstvo. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 

ZAJIŠTĚNÍ: 

 Potřeby a spotřeby budou vypočteny z podkladů projektové dokumentace. 

Materiály budou dováženy na stavbu v potřebných obdobích od dodavatelů. 

 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ: 

 Voda bude v průběhu výstavby vsakovaná do zeminy. 

 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA TSÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU: 

 Stavební pozemek bude napojen ze západní stany na ulici Nový Dombas. 

Všechna vozidla budou při výjezdu ze stavby řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování vozovky. 
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d) VLIV PROVÁD ĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY: 

 Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky s stavby. Okolní stavby mohou být 

vyrušovány hlukem výstavby během pracovní doby. 

 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠT Ě A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 

ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ D ŘEVIN: 

  Žádné požadavky na asanace nejsou. Na pozemku nejsou žádné dřeviny ani 

objekty k demolici. 

 

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠT Ě (DOČASNÉ, TRVALÉ) 

 Jiný pozemek než stavební pozemek nebude používán pro zábor ani dočasně ani 

trvale. 

 

g) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPAD Ů A EMISÍ 

PŘI VÝSTAVB Ě, JEJICH LIKVIDACE: 

 Kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot. v menších 

množstvích je dále uvažováno s plasty, dřevem, ocelí a jinými kovy. Veškeré odpady 

budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů dle 

platných předpisů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 

popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

 

h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA P ŘÍSUN NEBO DEPONIE 

ZEMIN: 

 Na 50 % pozemku bude provedena skrývka ornice tl. 300 mm a výkopové práce. 

Skládka bude zřízena na pozemku. Zeminy z výkopových prací bude dále použita pro 

úpravu terénu. 

 

i) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI VÝSTAVB Ě: 

 Na pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy ani keře, které by se museli chránit. 

Není potřeba zvýšené ochrany. 
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j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPE ČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEPISŮ: 

 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (minimální požadavky na BOZP) 

 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (BOZP při práci na pracovištích a pádů z výšky) 

 - zákon č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2 (podle druhy stavby) 

 

k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBOU DOT ČENÝCH 

STAVEB: 

 Stavba není řešena jako bezbariérová. Není potřeba vytvářet bezbariérové řešení. 

 

l) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPAT ŘENÍ: 

 Stavba nebude zasahovat do komunikace. Komunikace bude opatřena dočasnou 

jednoduchou značkou: vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Jiná dopravní inženýrská 

opatření se nepředpokládají. 

 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY 

(PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPAT ŘENÍ PROTI ÚČINKŮM 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVB Ě): 

 Speciální podmínky nebudou třeba, stavba nebude nikoho omezovat. 

 

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍL ČÍ TERMÍNY: 

Postup výstavby: 

 1. zemní práce, terénní úpravy 

 2. výkopové práce 

 3. základové konstrukce a prostupy inženýrských sítí 

 4. zdění 1S, provedení stropní konstrukce včetně prostupů, provedení ztužujícího 

 věnce 

 5. zdění 1NP, provedení stropní konstrukce včetně prostupů, provedení 

 ztužujícího věnce 

 6. zdění 2 NP, provedení stropní konstrukce včetně prostupů, provedení 

 ztužujícího věnce 
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 7. montáž konstrukce krovu 

 8. provedení střešních vrstev 

 9. instalace výplní otvorů v obvodových konstrukcí 

 10. provedení vnějších povrchových úprav 

 11. dokončení vnitřních instalací, provedení vnitřních povrchových úprav, 

 instalace vestavěného vybavení, vnější terénní úpravy a zahradní práce 

 

Dílčí termíny: 

 - zahájení stavby: červenec 2015 

 - ukončení stavby: listopad 2016 

 - zemní práce: červenec 2015 

 - hrubá stavba: prosinec 2015 
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D.A.1 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, 
MATERIÁLOVÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 Při návrhu rodinného domu byl brán ohled na architektonické a urbanistické 

nároky této části obce. Objekt se bude nacházet v nově zastavené části určené k bydlení. 

Objekt je přístupný z východní části pozemku z ulice Nový Dombas. 

 Objekt je řešen jako samostatně stojící s jedním funkčním celkem. Stavba je 

navržena jako dvoupodlažní se suterénem. Půdorysný tvar budovy je složen ze dvou 

obdélníků a polovinou šestiúhelníku, které k sobě navzájem přiléhají. Stavba má 

sedlovou střechu s výškou hřebene + 7,650 m, odvodněná pomocí okapových žlabů.  

 Objekt je navržen z konstrukčního systému POROTHERM, nosné zdi v 

nadzemních podlažích jsou tvořeny z keramických tvárnic POROTHERM 44 EKO 

Profi Dryfix. V podzemním podlaží jsou obvodové stěny tvořeny z betonových 

bednících tvarovek BEST 30 a zatepleny extrudovaným polystyrenem BACHL XPS 

300 SF. Vnější povrch fasády je tvořen silikátovou omítkou CERESIT v béžovém 

odstínu. Střešní krytina střechy je od firmy TONDACH, keramická střešní taška 

FALCOVKA 11. 

 Podlaží 1S je řešeno jako technická a pobytová část. Obsahu je technickou 

místnost, chodbu a posilovnu. 

 Podlaží 1NP je rozděleno na pobytovou a technickou část. V pobytové části se 

nachází obývací pokoj s přístupem na terasu, jídelní a kuchyňský kout s přilehlou spíží. 

Dále se zde nachází kancelář a k ní přilehlý archiv. Do technické části patří koupelna se 

sprchovým koutem společná s WC. 

 Podlaží 2NP je taktéž rozděleno na pobytovou a technickou část. Do pobytové 

části náleží 2 dětské pokoje, ložnice rodičů a pracovna. Do technické části patří 

samostatné WC, samostatná koupelna s vanou. šatna a úklidová místnost. 

 

 

 

 

 



33 
 

D.A.2 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 
 
ZEMNÍ PRÁCE 

 Práce bude provádět odborná stavební firma na zemní práce podle projektové 

dokumentace. 

 Na stavební ploše se provede sejmutí ornice o mocnosti 300 mm, které bude 

uskladněna v deponii na nedotčené části pozemku. Ornice bude použita pro dokončení 

terénních úprav. Objekt je částečně podsklepen, proto se provede výkop stavební jámy 

se sklonem svahovaných stěn 1:1. Nejnižší hloubka stavební jámy od projektované nuly 

bude -3,700 m. Dále se provede vyhloubení rýh pro základové pasy. V nepodsklepené 

části budou rýhy vyhloubeny do nezámrzné hloubky - 1,050 m. Výkopové práce pro 

zpevněné plochy budou zhotoveny při dokončení terénních úprav. Všechna vytěžená 

zemina bude odvezena ze staveniště na skládku. Zásypy zeminou budou zhutněny po tl. 

500 mm vibračními pěchy. 

 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 Výpočet základové konstrukce byl proveden pod všemi nosnými konstrukcemi v 

objektu. Výpočet a schéma viz. příloha D.01 VÝPOČET ZÁKLADŮ. 

 Nejprve se provede osazení prostupů pro inženýrské sítě. Základové pasy budou 

provedeny z betonu třídy C 25/30. Podkladní betonová mazanina bude z betonu třídy C 

25/30 tl. 150 mm vyztužená svařovanou kari sítí Ǿ6 150/150 mm. Základový pas, 

podkladní betonová deska a tvarovky ztraceného bednění se spojí pomocí ocelové 

výztuže Ǿ10 mm o délce 1000 mm. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

1S  

 Obvodové konstrukce jsou tvořeny betonovými tvárnicemi ztraceného bednění 

BEST 30 vyplněné betonem třídy C 25/30 a vyplněné výztuží, zateplené extrudovaným 

polystyrenem tl. 140 mm BASCHL XPS 300 SF. 

 Nosné vnitřní konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami POROTHERM 

24 Profi na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. 
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 Nenosné příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi 

na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. 

 

1NP, 2NP  

 Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi 

POROTHERM 44 EKO Profi na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. 

 Nosné vnitřní konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami POROTHERM 

24 Profi na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. 

 Nenosné příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi 

na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

a) STROPNÍ KONSTRUKCE 

 Konstrukce je provedena ze systému POROTHERM. Keramické nosníky POT 

jsou uloženy na nosných zdech a železobetonových nosnících. Nosníky mají uložení 

125 mm rozměry viz výkresy C.12 VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1S a 

C.13 VÝKRES STRPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP. Keramické vložky MIAKO 

budou použity PTH 19/50 a PTH 19/62,5. Vyztužení stropní konstrukce bude 

provedeno statikem. Prostupy ve stropní konstrukci budou řešeny za pomoci vynechání 

stropních tvarovek MIAKO a pomocí dobetonávek. V místech prostupů a dobetonávek 

bude zhotoveno bednění. Celá konstrukce bude zmonolitněna betonem třídy C 25/30. 

 

b)ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY 

 Návrh železobetonových trámů nad schodištěm provede statik.  

 

c)PŘEKLADY  

 Montované keramické překlady POROTHERM 7 a POROTHEM 11,5. V rámci 

zadání bakalářské práce je v příloze D.03 NÁVRH ŽB PŘEKLADU V GARÁŽI 

vypočteno vyztužení alternativní možnosti ŽB překladu v garáži. 
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SEDLOVÁ STŘECHA 

 Pozednice je uložena na nadezdívce a kotvena do železobetonového věnce. 

Středové vaznice jsou uloženy na nosných zdích tl. 250 mm. Vrcholová vaznice je 

uložena na sloupcích, které jsou podepřeny nosnými zdmi tl. 250 mm. Krokve jsou 

kotveny do pozednice pomocí ocelových úhelníků. 

 

HYDROIZOLACE 

 Spodní stavba podsklepené i nepodsklepené části, vodorovná nosná konstrukce 

1S je chráněna asfaltovým pásem s nosnou vložkou ze skelné tkaniny GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. U nepodsklepených částí je asfaltový veden na svislé části 

základových konstrukcí. Pás je vyveden po celém obvodu objektu 300 mm nad terén. 

 

TEPELNÁ IZOLACE 

 Suterénní stěna a úroveň soklu je zateplená extrudovaným polystyrenem 

BASCHL XPS 300 SF tl. 140 mm. Střecha je zateplena tepelnou izolací ISOVER UNI 

tl. 160 mm mezi krokvemi a tl. 100 mm pod krokvemi. 

 

SCHODIŠTĚ 

 V objektu jsou navrženy 2 schodiště. Schodnice je železobetonová s 

nadbetonovanými nášlapnými stupni. Schodiště jsou křivočará levotočivá. Schodiště 

budou mít laminátovou povrchovou úpravu. Zábradlí ve výšce 900 mm. Výpočet viz 

příloha D.02 NÁVRH SCHODIŠTĚ. 

Z 1S do 1NP:  18 x 169,44 x 291,12 

Z 1NP do 2 NP: 18 x 166,67 x 296,66 

 

OMÍTKY 

VNĚJŠÍ: Silikátová omítka CERESIT, rýhovaná struktura, zrno 2,0 mm odstín béžová 

VNITŘNÍ: vnitřní omítka CEMIX 

 

PODLAHY 

 V objektu jsou navrženy 2 výšky podlah a to 150 a 100 mm. Podrobná skladba 

viz příloha C.20 VÝPIS SKLADEB. 
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PODHLED 

 V 2NP je podhled ze sádrokartonových desek RIGIDUR připevněná na nosný 

rošt tvořený z CD profilů, maximální vzdálenost profilů 500 mm. Profily jsou kotveny 

pomocí krokvových nástavců. Podhledem je zakryta konstrukce krovu. 

 

OBKLADY 

 V hygienických místnostech a kuchyni jsou navrženy keramické obklady, které 

jsou lepeny k podkladu lepícími tmely. Výška a umístění obkladu viz příslušné výkresy 

projektové dokumentace C.06 PŮDORYS 1NP a C.07 PŮDORYS 2NP. Výrobce, typ a 

odstín obkladu bude záviset na výběru investora. 

 

TERASA 

 Terasa se nachází na východní straně objektu a je přístupná z obývacího pokoje. 

Na nášlapnou vrstvu je použita betonová zámková dlažba. Zhotovení terasy projekt 

neřeší. Případné dobudování je ponecháno na uvážení investora. 

 

VÝPLŇ OTVORŮ 

 V objektu jsou navržena plastová okna Profiplast Trocal 88+ s izolačním 

trojsklem a šestikomorovým rámem. Barevné provedení do exteriéru je v hnědém 

odstínu, od interiéru je barva bílá. Bližší specifikace viz příloha C.21 VÝPIS 

VÝROBKŮ. 

 

KLEMPÍ ŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, TRUHLÁ ŘSKÉ VÝROBKY 

Viz C.22 VÝPIS VÝROBKŮ 

 

VĚTRÁNÍ 

 Navrženo přírodní větrání pomocí oken, která jsou opatřena funkcí mikro 

ventilace. V místnostech 2.02 a 2.04 jsou zřízeny větrací mřížky v obvodové nosné zdi. 
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ZDRAVOTN Ě TECHNICKÉ INSTALACE 

VNITŘNÍ VODOVOD 

 Voda je přivedena do objektu pomocí vodovodního potrubí z veřejného 

vodovodu. Voda je vedena do místnosti 0.03 kde je ohřívána pomocí plynové kotle. 

Potrubí na rozvod je plastové Ekoplastik a izolace Mirelon tl. 10 mm. Přesné dimenze a 

rozvod v objektu určí oprávněná firma. 

 

VNITŘNÍ KANALOZACE 

 Připojovacím potrubím budou všechny zařizovací předměty připojeny k 

odpadnímu potrubí, které je vedeno v instalačních šachtách. Odpadní potrubí je 

připojeno ke svodnému potrubí odkud je vedeno do splaškové kanalizace. Dešťové 

vody budou z části svedeny do dešťové kanalizace a z části druhé do kruhové retenční 

nádrže umístěné na východní straně pozemku. Přesné dimenze a rozvod v objektu určí 

oprávněná firma. 

 

ELEKTROINSTALACE 

 Rozvodná skříň je umístěna v místnosti 0.03 - technická místnost. Všechny 

rozvody budou vedeny ve stěně a podlaze, budou tvořeny kabely a vodiči s měděnými 

jádry. Umělé osvětlení je v objektu řešeno žárovkovými svítidly na stropě. Vypínače 

budou osazeny 1,25 m nad podlahou, zásuvky 0,2 m nad podlahou. 

D.A.3 STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, 
OSVĚTLENÍ, OSLUN ĚNÍ, AKUSTIKA/HLUK, 
VIBRACE - POPIS ŘEŠENÍ, VÝPIS POUŽITÝCH 
NOREM 
  
 Budova byla navržena tak, aby spotřeba energie jejím provozem byla co 

nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, dispozičním a 

konstrukčním řešením, orientací ke světovým stranám a velikostí oken. Při návrhu byly 

respektovány klimatické podmínky lokality Drnovice. Výpočet všech konstrukcí, 

posouzení, použité normy viz D.05 STAVEBNÍ FYZIKA. 

OBJEKT BYL ZAŘAZEN DO KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY C - VYHOVUJÍCÍ 
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ZÁVĚR 

 Novostavba rodinného domu byla navržena tak, aby požadavky na její provoz, 

údržbu, energetickou náročnost a hospodárnost byly co nejnižší. Dispoziční řešení je 

uspořádáno do seskupených celků k pohodlnému užívaní celého objektu. Orientace ke 

světovým stranám je navržena tak, aby místnosti byli správně osvětleny a prosluněny. 

  

 Projektová dokumentace byla navržena se všemi platnými vyhláškami, normami 

a zákony. Pro návrh byli použity technické podklady od výrobců. 

 

 Celé bakalářská práce byla vypracována v rozsahu zadání. Jejím cílem bylo 

vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby dvoupodlažního rodinného 

domu s částečným podsklepením. Během vypracování práce byly nutné změny od 

prvotních plánů. Nejednalo se ovšem o žádné zásadní konstrukční změny, ani o změny 

dispozic. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

Zákony: 

č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 

č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně 

č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník (nový) 

č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

   při práci 

Normy: 

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 74 4505  Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (vč. Z1) 

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0835  Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a  

   sociální péče 

ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a 

   zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech  

   sítí. 

ČSN 73 0540 - 2  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (vč. Z1) 

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

ČSN 73 0540 - 4  Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532   Akustika - Ochrana hluku v budovách a související akustické  

   vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky (vč. Z1) 

ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 
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Vyhlášky a nařízení vlády 

č. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

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

č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a  

   používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

   zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  

   do hloubky 

č. 23/2008 Sb.  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární  

   bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o  

   požární prevenci) 

č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva prostředí o podrobnostech nakládání  

   s odpady 

č. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náročnosti budov 

č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na bezpečnost a  

   ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

   a ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

   a vibrací 

č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové  

   užívání staveb 

č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

Webové stránky 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://www.cemix.cz/ 

http://www.denbraven.cz/ 

http://www.mirelon.com/ 

http://www.isover.cz/ 
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http://www.tzb-info.cz/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://www.ikatastr.cz/ 

http://www.rigips.cz/ 

http://www.vekra.cz/ 

http://www.schiedel.cz/ 

http://www.rako.cz/ 

http://www.bramac.cz/ 

http://www.sapeli.cz/cs/ 

https://www.dektrade.cz/ 

http://www.velux.cz/ 

http://www.lomax.cz/ 

http://www.cemex.cz/ 

http://www.best.info/ 

http://www.kb-blok.cz/ 

http://www.japcz.cz/ 

http://www.ardex.cz/ 

http://www.zapa.cz/ 

http://styrotrade.cz/cs/ 

http://www.presbeton.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

VUT  Vysoké učení technické v Brně 

FAST  fakulta stavební 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

BP  bakalářská práce 

RD  rodinný dům 

PD  projektová dokumentace 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 

1NP  první nadzemní podlaží 

2NP  druhé nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

SR  srovnaná rovina 

SZ  severozápad 

SV  severovýchod 

JZ  jihozápad 

JV  jihovýchod 

ŽB  železobeton 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

FeZn  pozinkované železo 

d  tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

ρ  objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3] 

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)] 

dj  tloušťka j-té vrsty [m] 

λj  součinitel tepelné vodivosti j-té vrstvy [W/(m.K)] 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem,N20  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Urec,20  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uw  součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W(/m2.K)] 
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Ug  součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2.K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2.K)] 

Ue  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/(m2.K)] 

Ui  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/(m2.K)] 

RT  odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2.K)/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2.K)/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2.K)/W] 

Rsik  tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí [(m2.K)/W] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θsi,min,N  požadovaná hodnota nejnižší teploty odpovídající nejnižšímu   

  dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu [-] 

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 

∆ θi  teplotní přirážka [°C] 

ξRsi  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 

ξRsik  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

ψg  lineární součinitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými  

  vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/(m2.K)] 

A  plocha [m2] 

Ag  plocha zasklení okna [m2] 

Af  plocha rámu okna [m2] 

lg  viditelný obvod zasklení [m] 

R’w  vzduchová neprůzvučnost [dB] 

R’w,N  vzduchová neprůzvučnost požadovaná [dB] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1] 

A  celková ochlazovaná plocha [m2] 

V  obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3] 

A/V  objemový faktor tvaru budovy  
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b  činitel teplotní redukce [-] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

BOZP  bezpečnost osob a zdraví při práci 

PBS  požární bezpečnost staveb 

P.Ú.  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků 

OB1  obytné budovy první kategorie 

A1  reakce na oheň 

REI 120 požární odolnost konstrukce 

N1.01  označení požárního úseku 

So  celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m2] 

Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo  požárně otevřená plocha [m2] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

ps  požární zatížení stalé [kg/m2] 

pn  požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a  součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [-] 

d   odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 

lu  délka Sp [m] 

hu  výška Sp [m] 

R  mezní stav únosnosti 

E  mezní stav celistvosti 

I  mezní stav tepelné izolace 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

SO 01   označení stavebního objektu 

TUV  teplá užitková voda 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

NN  nízké napěté, označení inženýrské sítě 

STL  středotlaký plynovod 

PVC  polyvinylchlorid 
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HUP  hlavní uzávěr plynu 

SDK  sádrokarton 

EIA  vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

p.č.  parcelní číslo 

č.p.  číslo popisné 

Ø  průměr 

h  výška 

mm  milimetr, délková jednotka 

m  metr, délková jednotka 

m2  metr čtvereční, plošná jednotka 

m3  metr krychlový, objemová jednotka 

MPa  megapascal, jednotka tlaku 

Kpa  kilopascal, jednotka tlaku 

°C  stupně Celsia 

%  procenta 

ČSN EN eurokód 

ČSN  česká státní norma 

PTH  Porotherm 

max.  maximálně nebo maximální 

min.  minimálně nebo minimální 

viz  odkaz na jinou stránku nebo výkres apod. 

vyhl.  vyhláška 

§  paragraf 

Sb.  sbírka zákona 

Kč  koruna česká 

ks  kus 

tl.  tloušťka 

č.  číslo 

tab.  tabulka 

ozn.  označení 

apod.  a podobně 

pozn.  poznámka 
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vč.  včetně 

kce  konstrukce 

Rdt  výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

C 25/30 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 25 MPa a   

  charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 30 MPa 

XC  třída prostředí betonu 

S2  stupeň konzistence betonu 

B500B  třída oceli (B – betonářská ocel, 500 – mez kluzu) 

m n.m.  metrů nad mořem 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

S-JTSK státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

R.Š.  rozvinutá šířka 

KV  konstrukční výška 

SV  světlá výška 

P+D  perodrážka 

Σ  suma 
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PŘÍLOHY 

Viz samostatné přílohy bakalářské práce. Příloha A, B, C, D. 
 


