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Abstrakt  
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace samostatně stojícího 
rodinného domu s prodejnou jízdních kol. Prodejna je umístěna v přízemí a dům má také 
obyvatelné podkroví a suterén s garáží pro dvě auta. Dům je kompletně navržen v systému 
Velox. Díky tomuto systému je dům energeticky úsporný.  
Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD. 
  
Klí čová slova 
rodinný dům, Velox, provozovna, prodejna jízdních kol, podsklepení, podkroví, žebírkové 
stropy, ztracené bednění, železobetonové jádro, pálená taška  

  
  
  
Abstract 
The thesis is focused on preparation of project documentation of a detached family house with 
a bicycle shop. The shop is situated in ground floor and house has also atic and basement with 
garage for two cars. House is completely designed in Velox system. Thanks to the system it is 
energy-saving building.  
Drawing part was processed in a computer program AutoCAD.  
  
Keywords 
family house, Velox, establishment, bicycle shop, basement, attic, ribbed floor, permanent 
formwork, reinforced core, clay tile roofing  
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stavitelství. Vedoucí práce Ing. Dáša Sukopová. 
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace samostatně 
stojícího rodinného domu s prodejnou jízdních kol. Dokumentace se skládá ze dvou částí a to 
části textové a části grafické. Textová část se skládá z průvodní, souhrnné technické a 
technické zprávy a dále z požárně technického řešení stavby. Grafická část se skládá ze studií 
a jednotlivých stavebních výkresů. Objekt je situován na parcele č. 963/5 v Uherském 
Hradišti, v místní části Mojmír. Pozemek, na kterém se stavba bude nacházet, je rovinatý a 
bude napojen na inženýrské sítě. Jedná se o třípodlažní celkově podsklepený dům s obytným 
podkrovím.  
Prodejna jízdních kol je umístěna v severní části 1. NP. Vstup do prodejny je z ulice Husova. 
K provozu prodejny ještě patří dílna s přístupem k hygienickému zázemí a přes venkovní 
schodiště ke skladu. Sklad je v 1. PP a zásobování je možné taktéž přes garáž. Provozovna je 
stavebně oddělena od části pro bydlení, takže je možné prostory v budoucnu pronajímat.  
Hlavní vstup do objektu je orientován z ulice Prokopa Holého a je v 1. NP.  
V 1. PP je garáž pro 2 auta, velká společenská místnost s přístupem do sklepa a vlastním 
hygienickým zázemím. Do této soukromé části je možné vstupovat přes soukromý vstup a 
venkovní schodiště nebo přes garáž. Přístup do části pro bydlení je ze suterénu také přes 
interiérové schodiště.  
V 1. NP je na jižní straně kuchyně s jídelnou a velký obývací pokoj propojený se zahradou 
přes francouzské okno. V 2. NP jsou 3 obytné pokoje, přičemž z jednoho je přístup na balkon. 
Celý objekt je projektován v systému Velox. Nosným prvkem stěn je železobetonové jádro. 
Stropy budou taktéž v systému Velox, kde vzniká díky ztracenému bednění žebírkový strop 
s rovným podhledem. Zateplení je ze šedého expandovaného polystyrenu a je součástí 
skladby stěn. Příčky budou provedeny ze štěpkocementových desek Velox. Založení bude 
provedeno na základových pasech z prostého betonu. Zastřešení je pomocí sedlové střechy 
s pálenou taškou Tondach.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1  IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě: 
 a) název stavby: 
  Rodinný dům s prodejnou jízdních kol 
 b) místo stavby: 
  k. ú. Uherské Hradiště (592005), parc. č. 963/5 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 
 Ing. Jindřich Hojer  

Pekařská 13  
686 04 Kunovice 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 
 Tomáš Beránek 
 Na Samotě 1659 
 686 04 Kunovice 
 e-mail: BeranekT21@gmail.com 
 tel: 739 610 886 
 
 
A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

• Záměr investora vyjádřený na jednání s projektantem. 
• Prohlídka lokality. 
• Geodetické zaměření pozemku stavby. 
• Protokol o stanovení radonového indexu ze dne 13. 5. 2015 vypracovaný firmou 

Radontest, s.r.o. 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území: 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s prodejnou jízdních kol, která bude na 
pozemku p. č. 963/5 v k. ú. Uherské Hradiště (5920005). Jde o rohovou parcelu 
mezi ulicemi Prokopa Holého a Husova. Stavba bude napojena nově 
vybudovanými přípojkami technické infrastruktury, konkrétně přípojky plynu, 
vody, kanalizace a přípojka NN. Pozemek určený k zástavě se nachází v území 
zastaveném rodinnými a bytovými domy, které je dle platného územního plánu 
města Uherské Hradiště svým hlavním využitím určeno k zastavění pro 
individuální bydlení, kde je přípustná nevýrobní činnost. 

b)  
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavová území 
apod.) 
Lokalita není součástí památkové zóny. Neleží v záplavovém území. 
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d) Údaje o odtokových poměrech: 

Stavba bude napojena nově vybudovanou přípojkou jednotné kanalizace. 
Zpevněné plochy budou odvodňovány spádováním na travnaté plochy na 
pozemku stavby. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas: 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem města Uherské Hradiště.  
Pozemek určený k zástavě se nachází v území zastaveném rodinnými a 
bytovými domy, které je dle platného územního plánu města Uherské Hradiště 
svým hlavním využitím určeno k zastavění pro individuální bydlení, kde je 
přípustná nevýrobní činnost. 

f) 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: 
Stavba bude povolena v rámci společného územního a stavebního řízení. 

g) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Stavba odpovídá obecným požadavkům na výstavbu, a to vyhlášce č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášce č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášce č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

h) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Do projektu byla zapracována veškerá stanoviska dotčených orgánů i 
podmínky vlastníků technické a dopravní infrastruktury. 

i) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Stavba nevyžaduje ani výjimky, ani úlevová řešení. 

j)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Nejsou související ani podmiňující investice. 

k) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
 
Stavebník/investor: 
Parcelní číslo:  963/5  
Obec:   Uherské Hradiště (592005) 
K. Ú.:    Uherské Hradiště (592005) 
Číslo    LV: 2365 
Výměra:   1196 m2 
Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   DKM 
Určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: ostatní plocha 

                     Vlastnické právo: Ing. Jindřich Hojer  
Pekařská 13  
686 04 Kunovice 
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Sousední pozemky: 
 
Parcelní číslo:  974 
K. Ú.:    Uherské Hradiště (592005) 
 
Parcelní číslo:  968/2 
K. Ú.:   Uherské Hradiště (592005) 

 
Parcelní číslo:  960/1 
K. Ú.:   Uherské Hradiště (592005) 
 
Parcelní číslo:  974/2 
K. Ú.:   Uherské Hradiště (592005) 

 
Parcelní číslo:  254/8 
K. Ú.:   Uherské Hradiště (592005) 
 
 
 

 
A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Novostavba rodinného domu s prodejnou jízdních kol. 

b) Účel užívání stavby: 
Stavba pro bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.): 
Nejedná se o kulturní památku. Neleží v památkové zóně. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb: 

f) Stavba odpovídá obecným požadavkům na výstavbu, a to vyhlášce 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášce č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášce č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
Nášlapné vrstvy podlah v části určené pro prodejnu budou splňovat požadavky 
na skluznost dle ČSN 74 45 05 i požadavky na kročejovou neprůzvučnost. 
Výška parapetu oken bude min. 850 mm nad podlahu, světlá výška místností je 
větší než 2600 mm, všechny místnosti mají zajištěno denní, případně umělé 
osvětlení, objekt je prosluněn, větrání je zajištěno přirozeným větráním. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů: 
Vše je splněno. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Nejsou nutné žádné výjimky ani úlevová řešení.  
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i) Navrhované kapacity (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů/pracovníků): 
Zastavěná plocha:  189,3 m2 
Užitná plocha:   460,3 m2 
 

j)  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.): 
 
Spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.: 
Bydlení:  4 osoby 15 m3/rok   60 m3/rok 
Prodejna:  2 osoby 18 m3/rok   36 m3/rok 

 
k) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 
 
Předpokládané zahájení výstavby:     srpen 2016 
Předpokládaná doba trvání výstavby:    1 rok 

 
l) Orientační náklady stavby: 

Cca 7 200 000 Kč 
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B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
 a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s prodejnou jízdních kol, která bude na 
pozemku p. č. 963/5 v k. ú. Uherské Hradiště (5920005). Jde o rohovou parcelu 
mezi ulicemi Prokopa Holého a Husova. Stavba bude napojena nově 
vybudovanými přípojkami technické infrastruktury, konkrétně přípojky plynu, 
vody, kanalizace a přípojka NN. Pozemek určený k zástavě se nachází v území 
zastaveném rodinnými a bytovými domy, které je dle platného územního plánu 
města Uherské Hradiště svým hlavním využitím určeno k zastavění pro 
individuální bydlení, kde je přípustná nevýrobní činnost. 
 

 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
• V rámci projektové přípravy byla provedena prohlídka pozemku 

projektantem. 
• Protokol o stanovení radonového indexu pozemku ze dne 13. 5. 2015 

vypracovaný firmou Radontest, s.r.o.  
Jedná se o pozemek s nízkým radonovým indexem. 

• Geodetické zaměření pozemku stavby. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí jsou dodržena a respektují 
požadavky správců sítí a dotčených orgánů. Při provádění inženýrských sítí je 
třeba dodržovat podmínky normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, které stanovuje příslušná ochranná pásma.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani seismicky aktivním 
území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území: 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Realizací stavby se odtokové poměry v území nijak zásadně nemění. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Nebudou káceny žádné stromy ani dřeviny, stávající zeleň bude chráněna 
bedněním do výše 2 m, v případě poškození bude neprodleně odborně ošetřena. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 
Nejsou. 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 
Stavba bude napojena nově vybudovanými přípojkami technické 
infrastruktury, konkrétně přípojky plynu, vody, kanalizace a přípojka NN. 
Stavba je dopravně napojena nově vybudovaným sjezdem na přilehlou 
komunikaci Prokopa Holého pro přístup k části určené pro bydlení a 
z komunikace Husova pro část provozovny. 
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Vodovod: 
Na pozemek investora parc. č. 963/5 bude přivedena přípojka vody PE D40 
SDR 11, která je napojena na vodovodní řád vedený v komunikaci podél 
pozemku. Přípojka bude ukončena ve vodoměrně šachtě, umístěné na pozemku 
investora, zde bude osazena vodoměrná sestava. Z vodoměrné šachty je veden 
rozvod vody do objektu, kde bude zřízen uzávěr vody. Vodovodní potrubí bude 
uloženo do rýhy pažené na 10 cm pískové lože s obsypem. Hloubka uložení 
potrubí je 1,5 – 1,3 m, min. sklon 0,3 %. 
  
Kanalizace:  
Kanalizace je řešena jako jednotná. 
 
Kanalizace 
Na pozemek investora parc. č. 963/5 bude přivedena přípojka kanalizace 
z PVC DN 200, která je napojena na stávající potrubí jednotné kanalizace. 
Jednotná kanalizace na pozemku investora je navržena z plastového potrubí 
PVC KG. Potrubí bude uloženo do pažené rýhy na 10 cm pískové lože 
s obsypem potrubí. Minimální spád svodného potrubí je 2%. 
 
Plynovod: 
Ze skříně s HUP a plynoměrem, která je umístěna na stavebním pozemku, 
plynovod pokračuje k odběrnému zařízení – plynovému kotli, který slouží 
k vytápění. 

i)  Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 

 
B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
B.2.1  Účel užívání 

a) Funkční náplň stavby 
Jedná se o rodinný dům s prodejnou jízdních kol se stavebně oddělenými 
částmi pro bydlení a pro prodejnu a servis. Budova bude sloužit k bydlení 
a provozování nevýrobní činnosti. 

b) Základní kapacity funkčních jednotek  
Zastavěná plocha:  189,3 m2 
Užitná plocha:   460,3 m2 
Obestavěný prostor:  1 665,5 m3 
Počet podlaží nadzemních: 2 
Počet podlaží podzemních: 1 
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení je v souladu s platným územním plánem a nenarušuje 
vzhled stávající zástavby. Dům má sedlovou střechu. Objekt má dvě nadzemní 
podlaží s celkovým podsklepením. Parkování pro zákazníky je řešeno 
parkovištěm před prodejnou. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení 
Objekt je rodinný dům s celkovým podsklepením a dvěma nadzemními 
podlažími.  
Objekt je zastřešen sedlovou střechou se svrchní vrstvou tvořenou pálenou 
taškou. Výška hřebene je 8,82 m. Fasáda je navržena v barvě světle šedé, sokl 
bude tmavě šedý. 
 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dům je v 1. PP a 1. NP rozdělen na dvě části: část pro bydlení a část pro 
prodejnu a zázemí. 
V části pro bydlení se v 1. NP  přes vstup dostaneme do chodby se schodištěm, 
které navazuje na obývací pokoj propojený s kuchyní. V kuchyni je přístup do 
spíže. V prvním nadzemním podlaží je také koupelna a WC.  
2. NP slouží pouze pro bydlení a je přístupné přes schodiště. Jsou zde ložnice, 
dva pokoje, koupelna a šatna. Z jednoho z pokojů je přístup na balkon. V 1. PP 
se v části pro bydlení nachází garáž pro dvě auta, která ovšem může sloužit 
k zásobování prodejny. Dále chodba se schodištěm odkud se dostaneme do 
společenské místnosti a WC.  
V části pro provozovnu je v 1. NP prodejna a dílna se sprchou a WC. Z dílny je 
přes venkovní schodiště přístup do 1. PP kde je sklad.  
Technologie výroby: jedná se o nevýrobní objekt. 
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Objekt splňuje veškeré požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
V průběhu užívání bude stavba periodicky udržována a kontrolována v cyklech 
daných příslušnými vyhláškami a normami. Jedná se především o kontrolu 
rozvodů elektro a hromosvodů, rozvodů kanalizace a vodovodu.  
Bezpečnostní pásma a únikové cesty – podrobně řešeno v požárně 
bezpečnostním řešení stavby. 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 

 a) Stavební řešení 
Dům je v 1. PP a 1. NP rozdělen na dvě části: část pro bydlení a část pro 
prodejnu a zázemí. 
V části pro bydlení se v 1. NP  přes vstup dostaneme do chodby se schodištěm, 
které navazuje na obývací pokoj propojený s kuchyní. V kuchyni je přístup do 
spíže. V prvním nadzemním podlaží je také koupelna a WC. 2. NP slouží 
pouze pro bydlení a je přístupné přes schodiště. Jsou zde ložnice, dva pokoje, 
koupelna a šatna. Z jednoho z pokojů je přístup na balkon. V 1. PP se v části 
pro bydlení nachází dvojgaráž, která ovšem může sloužit k zásobování 
prodejny. Dále pak chodba se schodištěm, odkud se dostaneme do společenské 
místnosti a WC.  
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V části pro provozovnu je v 1. NP prodejna a dílna se sprchou a WC. Z dílny je 
přes venkovní schodiště přístup do 1. PP kde je sklad.  
Technologie výroby: jedná se o nevýrobní objekt. 
 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 
 
ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Geologické poměry: 
Předpokládány jsou běžné základové podmínky s výpočtovou únosností Rdt = 
150 kPa. 
Stavba bude založena na základových pasech šířky 600 mm pro vnější stěny 
nosné stěny a 800 mm pro vnitřní nosné stěny. Rozměry jsou patrné 
z výkresové dokumentace.  
Po provedení výkopů je třeba, aby základovou spáru převzal geolog. 
Základovou spáru je třeba chránit před deštěm a vnikem povrchové vody. 
V každém případě je nutné provést taková opatření, aby povrchová voda, 
případně voda ze střech se nemohla dostat do podzákladí objektu. 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny v systému Velox se skrytým bedněním 
z dřevoštěpkových desek, kde nosnou funkci obstarává železobetonové jádro o 
tloušťce 150 mm.  
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce jsou tvořeny v systému Velox. Nosnou funkci plní 
železobetonový žebírkový strop, se srytým bedněním Velox. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Veškeré nosné prvky odpovídají požadavkům na mechanickou odolnost a 

stabilitu dle příslušných technických norem.  
 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 
 

INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 
 
Napojení na elektrickou energii: 
TECHNICKÁ DATA: 
Napěťová soustava: 3+PE-N ~ 50 Hz, 400 V/TN-C 
Ochrana: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C 
Vnější vlivy dle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51: základní, 
prostor venkovní: AB8, AD3, BC2 
Rozvodná soustava 
Venkovní rozvodná soustava NN: 3+PEN, 3x400 V AC, 50 Hz, TN-C 
Vnitřní rozvodná soustava pro rozvody NN: 3+N+PE, 3x400 V AC, 50 Hz, 
TN-S 
Připojení objektu 
Připojení objektu bude provedeno ze stávajícího rozvodu distribuční sítě NN, 
která je v lokalitě již připravena. Přípojka objektu bude provedena v zemi 
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uloženým kabelem dimenze CYKY-J 4x16 mm2 ze stávající přípojkové skříně 
situované na hranici pozemku investora. 
Přípojková skříň a elektroměrný rozvaděč budou umístěny ve společné 
elektroskříni. Tj. stávající přípojková skříň a rozvaděč. Z elektroměrového 
rozvaděče bude vyveden v zemi uložený kabel CYKY-J 4x16 mm2 a kabel pro 
blokování od HDO CYKY 3x2,5 mm2 do rozvaděče „RH“, umístěného uvnitř 
objektu rodinného domu. Z rozvaděče „RH“ potom budou připojeny všechny 
el. Spotřebiče v objektu RD. 
Napojení a podmínky připojení budou upřesněny pracovníkem rozvodných 
závodů po podání žádosti o připojení k distribuční soustavě, a následném 
uzavření smlouvy o dodávce elektřiny. 
 
Souběh kabelu NN s kabely sdělovacími a dalšími rozvody 
V případě souběhu kabelu NN se sdělovacími kabely musí být dodržena 
vzdálenost při souběhu do 5 m 3cm a při souběhu nad 5 m 10 cm. 
V případě souběhu kabelu NN s vodovodní sítí musí být dodržena vzdálenost 
40 cm. 
V případě souběhu kabelu NN s rozvody ÚT musí být dodržena vzdálenost 30 
cm. 
V případě souběhu kabelu NN s rozvody kanalizací musí být dodržena 
vzdálenost 50 cm. 
V případě souběhu kabelu sdělovacího s rozvody ÚT musí být dodržena 
vzdálenost 80 cm v případě, že nechráněné vedení prochází ve společném 
prostoru s horkovodem. Jinak platí údaje jako pro kabely NN. 
V případě křížení kabelu NN se sdělovacími kabely musí být dodržena 
vzdálenost 10 cm, s vodovodem 20 cm a s rozvody ÚT a kanalizace 30 cm. 
 
Vnit řní vodovod: 
Vnitřní rozvod vody v objektu je navržen z plastového potrubí Ekoplastik PPr. 
Potrubí bude vedeno v drážkách ve stěně a v podlaze. Při vedení potrubí 
v podlaze se používají ohebné plastové chráničky (z polyetylenu), které zajistí 
mechanickou ochranu potrubí a zároveň vzduchová mezera mezi potrubím a 
chráničkou vytváří tepelnou izolaci. Minimální sklon vodovodního potrubí je 
0,5%. 
Při montáži potrubí musí být dodržen postup výrobce. Potrubí bude opatřeno 
návlekovou tepelnou izolací. 
 
Kanalizace: 
Kanalizace je jednotná. 
 
Jednotná kanalizace na pozemku investora je navržena z plastového 
odhlučněného potrubí POLO-KAL NG – připojovací potrubí. Svodné 
kanalizační potrubí je navrženo z plastového potrubí PVC-KG. Minimální 
sklon připojovacího potrubí je 3%, sklon svodného potrubí je 2%. Svodné 
potrubí bude uloženo do pažené rýhy na 10 cm pískové lože s obsypem. 
Odvětrání kanalizace je řešeno větracími hlavicemi DN 100, které bude 
ukončeno 500 mm nad střechou. Dešťové vody ze střech budou svedeny 
bodovými dešťovými vpusti a pomocí vnitřních svodů vedených při vnitřní 
straně konstrukce svedeny do jednotné kanalizace. Odvodňovací systém je 
řešený jako podtlakový. 
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Plynovod: 
Ze skříně s HUP a plynoměrem, která je umístěna ve stavebním pozemku, 
plynovod (2,1 kPa) pokračuje k odběrnému zařízení – plynovému kotli pro  
vytápění. 

Pro vnitřní rozvod plynovodu se použije bezešvých ocelových trubek. 
Materiálové provedení použitých bezešvých trubek musí odpovídat minimálním 
požadavkům uvedených v ČSN EN 10208-1 – ocel značky L235GA – číselné 
označení 1.0458. V případě, že tyto materiálové provedení nejsou k sehnání, je 
nutno použít  materiály vyšší kvality dle tab. č. 4 této normy popřípadě materiály 
uvedené v ČSN EN 10208-2, příruby z materiálu   11 416.1. 

Spoje potrubí jsou provedeny svařováním, napojení na armatury přírubovými 
spoji, popř. závitovým připojením. Přírubové spoje se provedou jako vodivé 
spoje (minimálně dva šroubové spoje se osadí vějířovými podložkami). 

Dilatace potrubí je řešena pomocí pružných částí potrubí a pevných bodů. Spád 
potrubí je v rozmezí 1-5 %. 

Plynovod musí být chráněn proti korozi nátěrem, který se nanáší až po provedení 
tlakové zkoušky. Potrubí procházející přes strop nebo nosné zdivo, uložit do 
ochranné trubky, přesahující místo prostupu nejméně o 10 mm na každé straně. 
Ochranná trubka musí být z obou stran vhodným způsobem utěsněna. Potrubí 
před uložením do chráničky nutno opatřit protikorozní ochranou. 

b) Technologické řešení 
Neřeší se. 
 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
  Řešeno v samostatné příloze v Technické zprávě požární ochrany. 

 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Navržené konstrukce budou splňovat normové požadavky na tepelnou ochranu 
budov. 
Zdrojem tepla je plynový kotel. 

b) Energetická náročnost stavby 
Budova splňuje požadavky na tepelně technické ohodnocení a veškeré 
spotřebiče mají nízké nároky na spotřebu elektrické energie. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Neřeší se. 
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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.) 
Místnosti budou vytápěny otopnými tělesy. Místnosti budou větrány přirozeně. 
Zařizovací předměty budou připojeny na vodu a kanalizaci. Na pozemku je 
vyhrazen prostor pro komunální odpad. Nadměrné zdroje hluku, vibrací a 
prašnosti se nepředpokládají. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana je tvořena hydroizolačním pásem z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny. Na horním 
povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je 
opatřen separační PE folií.  

b) Ochrana před bludnými proudy 
Tato problematika není řešena. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k umístění stavby a charakteru okolí není třeba řešit. 

d) Ochrana před hlukem 
Všechny konstrukce budou splňovat normové požadavky na neprůzvučnost. 

e) Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky 
Neřeší se. 
 

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající přípojky vody, kanalizace splaškové, plynu a NN jsou přivedeny na 
pozemek investora. Podrobně popsáno v bodě 2.7. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Viz 2.7 
 

B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení 
Objekt je napojen nově vybudovaným sjezdem na místní komunikaci v ulici 
Prokopa Holého.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Viz. bod a). 

c) Doprava v klidu 
V rámci projektu jsou pro zákazníky prodejny navrženy 4 parkovací místa a 
jedno pro ZTP. 
Parkování pro obyvatele RD je řešeno garážovým stáním pro 2 auta. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Neřeší se. 
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B.5   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH 

ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 
Bude provedena drobná modelace terénu v rámci řešení zahrady a sadových 
úprav, toto bude řešeno samostatně investorem. 

b) Použité vegetační prvky 
Na zahradě domu budou provedeny sadové úpravy. Sadové úpravy ve všech 
stupních PD jsou pouze orientační, pro podmínky konkrétní výstavby je 
bezpodmínečně nutné, aby návrh provedla k tomu oprávněná osoba 
(autorizovaný zahradní architekt) tak, aby nemohlo dojít k poškození části 
nadzemních i podzemních částí stavby a inženýrských sítí ať kořenovým 
systémem, zavlažovacím systémem (podmáčení základů), opadem listí do 
vpustí, či samotným pádem vegetace, apod. 

c) Biotechnická opatření 
Neřeší se. 
 
 

B.6   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nadměrné zdroje hluku 
nebudou. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Stavba dle svého druhu nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení, nebo 
stanoviska EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení, a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí jsou dána ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Žádná další ochranná pásma 
nevzniknou. 
 

B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva 
Stavba nemá využití k ochraně obyvatelstva z hlediska civilní ochrany. 
Zároveň z hlediska své funkce nepředstavuje riziko vážných havárií, které by 
měly dopad na obyvatelstvo. 
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B.8   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie bude dodávána pomocí staveništní přípojky. Voda pro 
výstavbu bude podle potřeby dodávána v plastových nádobách o objemu 1 m3. 

b) Odvodnění staveniště 
Nepředpokládá se, případně dle POV. 

c) Napojení staveniště 
Přepravní trasy budou probíhat po veřejných komunikacích přilehlých ke 
stavebním pozemkům. Při výstavbě bude využito stávajících přípojek 
inženýrských sítí. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní dopad na okolní stavby a pozemky. 
Případné znečištění veřejných komunikací bude neprodleně odstraněno. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Demolice ani kácení dřevin nebude prováděno. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Stavba bude probíhat výlučně na pozemku investora. Případné dočasné zábory 
budou řešeny realizační firmou na základě povolení ZUK. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 
Při ukládání odpadů (staveništní suť) na skládky z realizované novostavby 
musí být minimalizována možnost chemických reakcí mezi různými druhy 
ukládaných odpadů stejně jako možnost chemických reakcí mezi ukládanými 
odpady a vnitřními vodami (ČSN 83 80 30 Skládkování odpadů a normy 
navazující). 
Odvoz staveništní suti bude předán po dohodě investora s firmou pro daný účel 
pověřenou a oprávněnou k činnosti. Suť bude umístěna na řízenou povolenou 
skládku dle zákona. 
Při kolaudaci stavby je prováděcí stavební firma či stavebník povinen 
neprodleně doložit doklady o zneškodnění stavebních odpadů. Předávací 
protokoly budou v souladu s vyhláškou o odpadech č. 381/2001.  

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ornice bude využita na terénní úpravy, přebytečná zemina bude odvezena na 
k tomuto účelu zřízenou řízenou povolenou skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě bude dbáno na minimalizaci prašnosti (kropení, plachtování), 
bude používaný běžný sortiment výrobků, které nemají negativní dopad na 
životní prostředí. 
V místě stavby budou dle konkrétních klimatických podmínek, přijata taková 
opatření dodavatelem stavby, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti, nebo 
naopak ke splavování zeminy., či znečištění přilehlých komunikací. Pokud by 
došlo ke znečištění komunikace, bude tato neprodleně očištěna. 

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Dodavatel stavby je povinen zpracovat projekt organizace výstavby a nechat si 
ho schválit dotčeným orgánem, aby se předešlo případným škodám a 
minimalizoval se vliv působení stavby na okolí. 
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Z hlediska bezpečnosti třetích osob budou provedena následující opatření – 
investor s dodavatelem stavby zajistí pořízení projektu bezpečnosti práce a 
veškerých předpisů upravujících pohyb osob na staveništi a vně staveniště a to 
před zahájením stavebních a přípravných prací, zejména dle použité 
technologie výstavby. 
Před zahájením prací je nutno vytýčit polohově i hloubkově skutečný průběh 
veškerých podzemních sítí přímo na staveništi správcem sítě. Toto zajistí 
investor nebo dodavatel stavby. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nechá 
zhotovitel po upřesnění technologických postupů výstupů zpracovat k tomu 
oprávněnou osobou. 
Všechny stavební práce budou provedeny ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích a platných a doporučených ČSN.   

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Vstup na staveniště bude zabezpečen tak, aby byl zamezen přístup na 
staveniště a aby bylo umožněno bezproblémové užívání stávajících přilehlých 
komunikací včetně pohybu osob handicapovaných. 
Všechny práce včetně prací na veřejném prostranství budou probíhat v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (pro pěší bude vždy vytvořen průchod o 
šířce 1,5 m s označením výkopu červeným výstražným světlem. Přechody přes 
výkop budou po ocelových lávkách se zábradlím po obou stranách šířky 1,5 m 
atd.). Práce na veřejném prostranství a komunikacích budou oznámeny a 
projednány s příslušnými orgány. 
Dále budou práce v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Stavba nevyžaduje žádné dopravně inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (porvádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby srpen 2016. Nejsou stanoveny závazné termíny. Stavba bude 
probíhat dle dohody s investorem. 

  



20 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI 

 

Stavba:   RODINNÝ DŮM S PRODEJNOU JÍZDNÍCH KOL 
Místo stavby:   k. ú. Uherské Hradiště (592005), parc. č. 963/5 
Stavebník:   Ing. Jindřich Hojer 
Vypracoval:   Tomáš Beránek 
    Na Samotě 1659 
    686 04 Kunovice 
Datum:   květen 2016 
 
PŘÍLOHY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI:  

• Výkresová část (základy, půdorysy, řezy, pohledy, krov, 5x detail) 
• Požárně bezpečnostní řešení 
• Stavební fyzika 

 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU:   
Záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku novostavbu rodinného domu sloužící 
k individuálnímu bydlení, součástí domu je provozovna. Součástí stavby jsou vedlejší 
objekty, jako oplocení, zpevněné pochozí a pojízdné plochy a přípojky inženýrských sítí. 
Dům je v 1. PP a 1. NP rozdělen na dvě části: část pro bydlení a část pro prodejnu a zázemí. 
V části pro bydlení se v 1. NP  přes vstup dostaneme do chodby se schodištěm, které navazuje 
na obývací pokoj propojený s kuchyní. V kuchyni je přístup do spíže. V prvním nadzemním 
podlaží je také koupelna a WC. 2. NP slouží pouze pro bydlení a je přístupné přes schodiště. 
Jsou zde ložnice, dva pokoje, koupelna a šatna. Z jednoho z pokojů je přístup na balkon. V 1. 
PP se v části pro bydlení nachází dvojgaráž, která ovšem může sloužit k zásobování prodejny. 
Dále pak chodba se schodištěm, odkud se dostaneme do společenské místnosti a WC.  
V části pro provozovnu je v 1. NP prodejna a dílna se sprchou a WC. Z dílny je přes venkovní 
schodiště přístup do 1. PP kde je sklad.  
Technologie výroby: jedná se o nevýrobní objekt. 
Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Sklon střechy:    37° 
Zastavěná plocha:   189,3 m2 
Užitná plocha:    460,3 m2 
Obestavěný prostor:   1 665,5 m3 
Počet podlaží nadzemních:  2 
Počet podlaží podzemních:  1 
 
Orientace objektu a jeho prosklení je volena tak, aby veškeré pobytové místnosti objektu byly 
prosluněny. Tímto je splněn požadavek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Místnosti s malým, nebo žádným denním osvětlením, jsou přisvětleny umělým 
osvětlením. Při volbě svítidel do místností je postup podle technických požadavků ČSN 36 
0450 – tabulky osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie osvětlení. 
 
 
 



21 
 

TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU: 
Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu pro obvodové a 
vnitřní nosné stěny objektu. Základové pasy jsou navrženy o šířce 600 mm pro obvodové 
stěny a 800 mm pro vnitřní nosné stěny. Vzhledem k celkovému podsklepení objektu jsou 
základy v nezámrzné hloubce, a to -3,600 m od 0,000 = 1. NP (více výkres základů, řezů). 
Celý objekt je řešen v konstrukčním systému Velox, kde nosnou část stěn tvoří 
železobetonové jádro o tloušťce 150 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny 120 mm EPS, který 
je součástí skladby stěn. Skladby konstrukcí jsou součástí výkresové dokumentace. Příčky 
jsou tvořeny ze štěpkocementových desek Velox WS 100. Stropní konstrukce jsou taktéž 
v systému Velox. Jako ztracené bednění se použijí prefa stropní prvky, díky kterým vznikne 
žebírkový strop s rozpětím žebírek po 500 mm a s šířkou žebírka v líci 120 mm. Podhled je 
však rovný díky zabudovanému bednění. V žebírkách jsou vloženy prostorové nosníky Velox. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena krovem. Svrchní vrstva je z pálených tašek. 
Vnější omítka je navržena v systémové skladbě společnosti BAUMIT. 
Všechna okna jsou navržena plastová s profilem Salamander Standard 7 s izolačním 
dvojsklem, vstupní dveře jsou navrženy jako plastové s profilu Salamander. Interiérové dveře 
jsou dřevěné. 
Veškerá konstrukční řešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaručena 
odpovídající životnost objektu. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE: 
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový bod, od 
kterého se určují všechny příslušné výšky. Výkopy se vyměří a provedou podle výkresu 
základů. Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 300 mm, 
která se uloží na vhodném místě stavební parcely. Výkopy se provedou strojně. Těsně před 
betonáží základů se provede ruční začištění základové spáry. Základová spára nesmí být 
obnažena přes zimní období. Na staveništi se ponechá zemina určená na zpětné zásypy, 
přebytečná zemina se odveze na předem určenou skládku. Při odhalení základové spáry je 
potřebné pozvat statika a hydrogeologa a posoudit základové poměry podloží. V projektu se 
předpokládá třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 MPa, založení 
základů do rostlého a homogenního podloží a hladina podzemní vody hlouběji než 1 m od 
nejhlubší konstrukce stavby. V případě, že se zjistí odlišné základové poměry (např. méně 
únosná zemina, proměnlivé podloží, vysoká hladina podzemní vody nebo výskyt navážek), je 
potřebné přehodnotit způsob založení stavby podle aktuálních geologických podmínek dle 
pokynů hydrogeologa a statika. Výkopové jámy se podle potřeby zapaží. Zpětné zásypy pod 
konstrukcemi je potřebné zhutnit na únosnost 0,2 MPa.  
 
ZÁKLADY A IZOLACE SPODNÍ STAVBY:  
Základy se vyměří a provedou podle výkresu základů. Základové pasy jsou navrženy o šířce 
600 mm pro obvodové stěny a 800 mm pro vnitřní nosné stěny (více výkres základů, řezů). 
Betonování musí začít bezprostředně po dokončení výkopů. Po zhutnění zásypů mezi 
základovými pasy na 0,2 MPa a provedení zhutněného štěrkopískového podsypu se provede 
podkladní beton C20/25  tl. 150 mm vyztužený kari sítí 150/150/6 mm. 
Na podkladním betonu se provede položení hydroizolace z pásu SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z Al fólie kašírovanou skleněnými vlákny, která slouží i jako protiradonová 
izolace. Radonový index byl zjištěn jako nízký.  
Návrh hydroizolace platí pro osazení objektu na rovinatém pozemku s odvodněným povrchem 
s hladinou podzemní vody níže než 1 m pod nejhlubší konstrukcí základových konstrukcí. 
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Pokud by se v průběhu výkopových prací objevila podzemní voda, je potřeba přehodnotit 
materiál i způsob vyhotovení základů a izolací. 
Okapový chodníček bude proveden z betonových dlaždic 400×400 mm o tloušťce 70 mm. 
Sklon zpevněných ploch, okapového chodníčku a upraveného terénu bude min. 1% od 
objektu. 
Nesmí být opomenuto vynechání prostupů pro rozvody kanalizace, vody, ústředního topení. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE: 
Celý objekt je řešen v konstrukčním systému Velox, kde nosnou část stěn tvoří 
železobetonové jádro o tloušťce 150 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny 120 mm EPS, který 
je součástí skladby stěn. Skladby konstrukcí jsou součástí výkresové dokumentace. 
Nesmí být opomenuto vynechání prostupů pro rozvody kanalizace, vody, ústředního topení. 
Příčky jsou tvořeny ze štěpkocementových desek Velox WS 100. Překlady a průvlaky se tvoří 
pomocí prostorových nosníků Velox a doplňkového sortimentu štěpkocementových desek, 
jako jsou stavební ocelové spony, stěnové výztuhy a okrajové pasy. 
 
STROPY/ZASTŘEŠENÍ: 
Stropní konstrukce jsou taktéž v systému Velox. Jako ztracené bednění se použijí prefa 
stropní prvky, díky kterým vznikne žebírkový strop s rozpětím žebírek po 500 mm a s šířkou 
žebírka v líci 120 mm. Výška stropu je 270 mm, kde 220 mm tvoří žebírka a 50 mm je 
nadbetonávka vyztužená karisítí. Podhled vznikne rovný díky zabudovanému bednění. 
V žebírkách jsou vloženy prostorové nosníky Velox. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena krovem. Svrchní vrstva je z pálených tašek. 
Střecha navržena sedlová se sklonem 37°. 
Štíty na severovýchodním a jihozápadním průčelí. Konstrukce krovu je vaznicová soustava. 
Dřevěné sloupky krovu jsou kotveny ocelovými patními plotnami s třmeny do zesílené 
stropní konstrukce. Pozednice kotvena do ŽB věnce kotevními háky. V každém poli krokví je 
pod hřebenem navržena dvojce kleštin. Další dvojce je pak navržena pod střední vaznicí a plní 
nosnou funkcí podhledu. Použité řezivo smrk. Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny 
2x ochranným nástřikem 10% roztoku Bochemit QB. Ocelové prvky opatřeny 2x základním 
antikorozním nátěrem. Střešní plášť sedlové střechy je navržen ve skladbě: ocelová krytina 
pálená taška Tondach (Francouzská 12 glazura červená), latě 50/35 mm, kontralatě 50/35 mm, 
difúzní folie Jutadach. Střecha zateplena pomocí minerální vaty Isover UNI tl. 160 mm 
uložené mezi krokve a kleštiny a Isover UNI tl. 60 mm uložené na rošt SDK podhledu pod 
krokvemi. Tloušťky tepelných izolací byly stanoveny tepelně technickým výpočtem 
požadovaného součinitele prostupu tepla – viz. Tepelně technické hodnocení. Střešní krytina 
je uložena suchým způsobem za použití kovových a plastových upevňovacích a těsnicích 
střešních doplňků. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou uzemněnou v základech. 
 
SCHODIŠTĚ: 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým (180°) 
schodištěm. Nosná konstrukce stupňů: železobetonová monolitická deska tloušťky 150 mm 
(1x zalomená), mezipodesta je uložena na vnitřních schodišťových stěnách. V úrovni stropu 
je schodišťová deska uložena na průvlak. Na nástupním rameni v 1. PP se nachází 7 a na 
výstupním pak 8 stupňů, v 1.NP na nástupním rameni 10 stupňů a na výstupním 9. Šířka 
jednoho ramene je 950 mm, šířka mezipodesty je stejná jako u ramene, tedy 950 mm. Výška 
stupňů je v 1. PP 180,00 mm a šířka 270, v 1. NP 178,95 mm šířka 270 mm. Stupně jsou 
nadbetonovány (C20/25) s dřevěným obkladem. Zábradlí ocelové tyčové výšky 1000 mm. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ: 
Dveře jsou navrženy plastové, tvořené 7-komorovým profilem Salamander s Uf = 1,19 
W/mK. Barva plastu je navržena bílá. 
Okna jsou navržena plastová, tvořená 7 komorovým profilem Salamander Standard 7, s Uf = 
1,19 W=mK, zasklení je tvořeno čirým izolačním dvojsklem s Uw = 1,2 W/mK. Barva plastu 
je navržena bílá.  
 
KOMÍN: 
Je navržen jeden dvouprůduchový komín Schiedel Absolut s průduchy DN 250 mm, který 
slouží jak pro odvod spalin z plynového kotle (a přívod vzduchu pro něj) tak také z krbu. 
 
PŘÍČKY: 
Příčky jsou tvořeny ze štěpkocementových desek Velox WS 100. Mezi prodejnou a část pro 
bydlení je nenosná akustická příčka kombinovaná z protipožárních SDK desek a desek Velox. 
Skladba je popsána ve výkresové dokumentaci. Míra utlumení hluku dle výrobce 72 dB. 
 
PŘEKLADY: 
Překlady jsou řešeny pomocí ocelových prostorových nosníků Velox a okrajových pruhů 
Velox. 
 
PODHLEDY: 
V 2. NP jsou navrženy protipožární sádrokartonové podhledy, zavěšené na kleštiny.  
 
PODLAHY: 
Podlahy jsou navrženy dle požadavků investora, jednotlivé nášlapné vrstvy jsou uvedeny 
v tabulce místností a ve výpisu skladeb jednotlivých konstrukcí. U všech podlah je po obvodu 
u stěn použit izolační pásek. Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 
projektu. 
 
HYDROIZOLACE: 
Na základové desce je využita hydroizolace z modifikovaného SBS asfaltového pásu, která je 
u obvodových konstrukcí vytažena při základu a ž k základové spáře, chráněna extrudovaným 
polystyrenem Isover Styrodur.  
Ve střešním plášti je pod latěmi a kontralatěmi navržena pojistná hydroizolační (difúzní) folie 
Jutadach. Mezi sádrokartonovým podhledem a tepelnou izolací ve střešním plášti je navržena 
parotěsná zabrána Jutafol. Spoje jsou utěsněny pomocí pásky Jutafol. 
 
TEPELNÁ IZOLACE: 
Tepelná izolace podlahy je v 1. PP tvořena extrudovaným polystyrenem Isover 100 S a v 1. 
NP a 2. NP tepelnou izolací Seico Therm. Zateplení fasády je součástí stěn systému Velox 
(extrudovaný polystyren tl. 120 mm. Střecha bude zateplena pomocí minerální vlny Isover 
UNI tl. 160 mm uložené mezi krokve a kleštiny a Isover UNI tl. 60 mm uložené mezi rošt 
SDK podhledu pod krokvemi. Tloušťky tepelných izolací byly stanoveny tepelně technickým 
výpočtem požadovaného součinitele prostupu tepla. 
 
OMÍTKY: 
Omítky budou tvořeny v omítkovém systému Baumit. Vnější omítka je tvořena 
vápenocementovou omítkou Baumit tl. 25 mm. 
Vnitřní omítka je tvořena vápenocementovou omítkou Baumit tl. 15 mm. 
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OBKLADY: 
Keramické obklady jsou navrženy v místnostech sprch a koupelen (viz. výkresová 
dokumentace). 
 
PLASTOVÉ VÝROBKY: 
Jako plastové výrobky jsou navrženy výplně vnějších otvorů. Dále sklepní světlíky a krytky 
větracích otvorů v garáži a spíži.  
 
ZÁME ČNICKÉ VÝROBKY: 
Jsou navržena ocelová zábradlí v interiéru u schodiště v 2. NP, na balkoně, v exteriéru u 
zadního schodiště a u vjezdu do garáže (viz. Výpis výrobků). 
 
KLEMPÍ ŘSKÉ VÝROBKY: 
Všechny klempířské výrobky jako oplechování komína, okapové žlaby, háky, 
svody jsou z měděného plechu. Venkovní parapety jsou navrženy z lakovaného hliníkového 
plech, v černé barvě. Viz. Výpis klempířských výrobků.  
 
NÁTĚRY: 
Malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x SADROMAL. Odstín bude určen 
architektem interiéru. 
 
VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ: 
Větrání místností je navrženo jako přirozené. 
 
VENKOVNÍ ÚPRAVY: 
Podél objektu je navržen okapový chodník šířky 400 mm tvořený betonovými dlaždicemi 
tl. 70 mm. 
 
VNIT ŘNÍ INSTALACE 
 
Řešení rozvodu plynu, vodovodu, kanalizace, nízkého napětí a není předmětem této části 
projektu. V objektu budou provedeny rozvody vody – PE potrubí, kanalizace – PVC potrubí, 
plynu – ocelové potrubí a rozvody elektřiny – kabely CYKY.  
Hromosvod: Objekt bude chráněn hromosvodem – montáž bude provedena v souladu s CSN 
34 1390, CSN 35 7612 a 35 7612, CSN EN 62 305 a souvisejícími předpisy.  
Po skončení montáže je nutné provést výchozí revizi. 
 
VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE 
Větrání je řešeno přirozeně větráním okny. 
 
TOPENÍ, CHLAZENÍ, TUV 
Topení a ohřev vody v objektu je zajišťován pomocí kondenzačního kotle Thermona – Therm 
17 KDZ.A a externího zásobníku na vodu. Maximální výkon je 17 kW. Dle požadavku 
investora bude instalován krb, kterým bude také možno přitápět pomocí tuhého paliva. 
 
PLYN 
Ze skříně s HUP a plynoměrem, která je umístěna ve stavebním pozemku, plynovod (2,1 kPa) 
pokračuje k odběrnému zařízení – plynovému kotli vytápění. Pro vnitřní rozvod plynovodu se 
použije bezešvých ocelových trubek. Materiálové provedení použitých bezešvých trubek musí 
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odpovídat minimálním požadavkům uvedených v ČSN EN 10208-1 – ocel značky L235GA – 
číselné označení 1.0458. V případě, že tyto materiálové provedení nejsou k sehnání, je nutno 
použít  materiály vyšší kvality dle tab. č. 4 této normy popřípadě materiály uvedené v ČSN 
EN 10208-2, příruby z materiálu 11 416.1. Spoje potrubí jsou provedeny svařováním, 
napojení na armatury přírubovými spoji, popř. závitovým připojením. Přírubové spoje se 
provedou jako vodivé spoje (minimálně dva šroubové spoje se osadí vějířovými podložkami). 
Dilatace potrubí je řešena pomocí pružných částí potrubí a pevných bodů. Spád potrubí je v 
rozmezí 1-5 %o. Plynovod musí být chráněn proti korozi nátěrem, který se nanáší až po 
provedení tlakové zkoušky. Potrubí procházející přes strop nebo nosné zdivo, uložit do 
ochranné trubky, přesahující místo prostupu nejméně o 10 mm na každé straně. Ochranná 
trubka musí být z obou stran vhodným způsobem utěsněna. Potrubí před uložením do 
chráničky nutno opatřit protikorozní ochranou. 

 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 

ODOLNOST PROTI KOROZI 
Všechny konstrukce, které mohou podléhat korozi, musí být opatřeny antikorozními nátěry, 
případně je nutno dodržet minimální krytí výztuže u betonových konstrukcí. 
 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Řešeno v části Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 Akustika – 
ochrana proti hluku v budovách a související vlastnosti stavebních výrobků – požadavky. 
Veškeré instalace budou řádně izolovány.  
 
OCHRANA PROTI PRACHU 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Krátkodobě může dojít ke zvýšení 
hlučnosti a prašnosti. Během výstavby je nutno zamezit znečištění veřejných komunikací od 
dopravních prostředků účastnících se výstavby nebo případné znečištění odstranit.  
 
HYGIENICKÉ POŽADAVKY 
Stavba nepodléhá žádným zvláštním hygienickým požadavkům. 
 
OCHRANA ZDRAVÍ 
Během provádění stavebních prací musí být dodrženy ustanovení v těchto vyhláškách: 

• 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

• 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli popř. stavebním dozoru. 
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ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU 

Přístupové komunikace 
Chodníky a vjezd na pozemku investora jsou navrženy z šedé betonové zámkové dlažby 
200×100×60 mm. Bílou barvou bude před prodejnou označeno parkovací místo pro ZTP. 
Zeleň a stromy 
Bude řešeno po dokončení stavby zahradním architektem. 
 
DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
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D  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
  
(zpracováno dle požadavků vyhlášky 246/2001) 
 

a) seznam použitých podkladů pro zpracování 

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby bylo použito těchto podkladů: 

- Projektová dokumentace – půdorysy 1. PP, 1. NP a 2. NP, výkresy pohledů a situace. 
- Normy: 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0833:01/1996 + Z1:12/2000 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro 
bydlení a ubytování 

- Zoufal R.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 2009 
- Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy 
 

b) popis stavby 

b1) stavebně technické řešení 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s prodejnou jízdních kol. Dům má 1 podzemní 
podlaží a 2 nadzemní podlaží. Celkový půdorysný rozměr je 15 × 12 m.  
Požární výška domu je h = 3,4 m. 
Dům je v 1. PP a 1. NP rozdělen na dvě části: část pro bydlení a část pro prodejnu a zázemí. 
V části pro bydlení se v 1. NP  přes vstup dostaneme do chodby se schodištěm, které navazuje 
na obývací pokoj propojený s kuchyní. V kuchyni je přístup do spíže. V prvním nadzemním 
podlaží je také koupelna a WC. 2. NP slouží pouze pro bydlení a je přístupné přes schodiště. 
Jsou zde ložnice, dva pokoje, koupelna a šatna. Z jednoho z pokojů je přístup na balkon. 
V 1. PP se v části pro bydlení nachází dvojgaráž, která může sloužit k zásobování prodejny. 
Dále pak chodba se schodištěm, odkud se dostaneme do společenské místnosti a WC.  

V části pro provozovnu je v 1. NP prodejna a dílna se sprchou a WC. Z dílny je přes 
venkovní schodiště přístup do 1. PP kde je sklad. Komunikaci mezi jednotlivými podlažími 
zajišťuje schodiště. 

b2) materiálové řešení 

Celý objekt je řešen v konstrukčním systému Velox, kde nosnou část stěn tvoří 
železobetonové jádro o tloušťce 150 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny 120 mm EPS, který 
je součástí skladby stěn. Skladby konstrukcí jsou součástí výkresové dokumentace. Příčky 
jsou tvořeny ze štěpkocementových desek Velox WS 100. Stropní konstrukce jsou taktéž 
v systému Velox. Jako ztracené bednění se použijí prefa stropní prvky, díky kterým vznikne 
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žebírkový strop s rozpětím žebírek po 500 mm a s šířkou žebírka v líci 120 mm. Podhled je 
však rovný díky zabudovanému bednění. V žebírkách jsou vloženy prostorové nosníky Velox. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena krovem. Svrchní vrstva je z pálených tašek. 
Vnější omítka je navržena v systémové skladbě společnosti BAUMIT. 

Všechna okna jsou navržena plastová s profilem Salamander Standard 7 s izolačním 
dvojsklem, vstupní dveře jsou navrženy jako plastové s profilu Salamander. Interiérové dveře 
jsou dřevěné. V chodbě 1. PP nachází plynový kotel s výkonem do 70 kW s odvodem spalin 
do komína. 

Konstruk ční systém je dle ČSN 73 0802 – čl. 7.2.8 a) nehořlavý. 
 

c) rozdělení stavby do požárních úseků 

Navržený objekt bude posuzován v souladu s vyhláškou č. 23 / 2008 Sb., ČSN 73 0833 + Z1 a dalších 
souvisejících norem. Dle ČSN 73 0833 + Z1 se jedná o budovu pro bydlení skupiny OB1 s nejvýše 3 
obytnými buňkami. Prodejna jízdních kol bude tvořit samostatný požární úsek, protože plocha 
provozovny překračuje 50 m2.  
 
Členění do požárních úseků: 
 
PÚ – P1.01/N2 – Bydlení 
PÚ – N1.02 – Prodejna 
 
PÚ P1.01/N2 bude posuzován dle ČSN 73 0833:01/1996 + Z1:12/2000. 

d) stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti 

PÚ – P1.01/N2 
V souladu s vyhláškou č. 23 / 2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno 
požární riziko dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 je výpočtové požární zatížení 
stanoveno bez průkazu dle tab. B. 1, ČSN 73 0802 pv = 40 kg·m-2.  
Dle tab. 8, ČSN 73 0802 byl stanoven II. SPB. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
 
PÚ – N1.02 
V souladu s vyhláškou č. 23 / 2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém 
stanoven SPB dle ČSN 73 0833 jako I. SPB. Výpočtové zatížení je 
stanoveno dle tab. B. 1, ČSN 73 0802 - pv= 15 kg.m-2. 

č. PÚ NÁZEV 
Plocha PÚ 

(m2) 
p a b c pv SPB 

P1.01/N2 Bydlení 394,9 - - - - 40 II. 
N1.02 Prodejna 65,4 25 0,8 0,9 1 18 II. 
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e) posouzení stavebních konstrukcí 

Při tomto stanovení se vycházelo z následujícího předpokladu: 

- Stavební konstrukce ohraničující úseky v rámci stavby musí vykazovat požadavky 
z hlediska požární odolnosti dle tab. 12 ČSN 73 0802. 
 

V úseku PÚ – P1.01/N2 -  je dosažen II. stupeň požární bezpečnosti. Požární úsek prochází 
třemi podlažími. V tomto stupni jsou na konstrukce následující požadavky: 
 
Požární stropy v 1. PP – REI 45 DP1 a v 1. NP REI 30 – vyhoví 
Požární stěny v 1. NP – EI 30 – vyhoví 
Obvodové stěny v 1. PP – REW 45 DP1 a v 1. NP REW 30 a 2. NP REW 15 – vyhoví 
Nosné kce uvnitř PÚ v 1. PP – RE 45 DP1 a v 1. NP – RE 30 – vyhoví 
Nosné kce střechy RE 15 - vyhoví 
 
V úseku PÚ – N1.02 -  je dosažen II. stupeň požární bezpečnosti. Požární úsek je 
jednopodlažní. V tomto stupni jsou na konstrukce následující požadavky: 
 
Požární stropy v 1. NP REI 30 – vyhoví 
Požární stěny v 1. NP – EI 30 – vyhoví 
Obvodové stěny v 1. NP REW 30 – vyhoví 
 

f) zhodnocení navržených stavebních hmot 

Navrhované konstrukce požárně dělících stěn jsou třídy reakce na oheň A1. 
Sloupy, které mají nosnou funkci, jsou železobetonové (300x300mm) s krytím výztuže 35 
mm. Průvlaky jsou železobetonové (150x300) s krytím výztuže 35 mm. Stropy jsou 
železobetonové žebírkové prostě podepřené, krytí výztuže 55 mm. 
Mezi prodejnou a vstupem musí být použito v konstrukci sádrokartonových desek. 
Konstrukce stropu a stěn Velox jsou DP1. Certifikát v příloze. 
 

g) únikové cesty 

Dle ČSN 730833 + Z1 je z obytné části postačující nechráněná úniková cesta, 
dveře šířky min 800 mm, šířka chodby musí být min. 900 mm – splněno, délku 
není nutno posuzovat. Vyhovuje. 
 
Únik z provozovny je veden po NÚC – nejdelší vzdálenost l = 9,7 m < lmax = 26 
m (Max převzato z tabulky pro mezní délky NÚC). Vyhovuje. 
Šířka NÚC min. 1 únikový pruh (550 mm). Vyhovuje. 

h) odstupové vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F, ČSN 730802.  
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i
ii HMQ

1 (MJ/m2)  

Q…Množství tepla uvolněného z m2 hořlavých hmot vnějšího povrchu obvodové stěny. 

M…Hmotnost 1m2. (kg/m2) 

H…výhřevnost hořlavé hmoty. (MJ/kg2) 

JV fasáda – d = 4,5 m 
JZ fasáda – d = 4,5 m 
SV fasáda – d = 4,5 m 
SZ fasáda – d = 4,5 m 
Výpočet viz. příloha 1 
 

i) zhodnocení technických zařízení stavby 

Odvětrání požárních úseků je přirozené okny. V 1. PP je umístěn plynový kotel s výkonem do 
70 kW. Kotel s výkonem do 70 kW se posuzuje jako lokální spotřebič a jeho instalace musí 
odpovídat požadavkům ČSN 06 1008. Konstrukce komínu musí být dle §8, vyhlášky 23/2008 
Sb. navržena ze stavebních výrobku třídy reakce na oheň nejméně A2. Konstrukce komínu 
muže vykazovat třídu reakce na oheň B až F, jsou-li splněny požadavky ČSN 73 4201 – 
Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů. Objekt bude opatřen 
bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4. 

j) zařízení pro protipožární zásah 

1. Přenosné hasicí přístroje 
V souladu s vyhláškou č. 23 / 2008 Sb. bude na chodbě (schodišti) u bydlení umístěn jeden 
PHP s hasící schopností 34A. V provozovně byly výpočtem stanoveny 2 ks práškových 
hasicích přístrojů. Přenosné hasicí přístroje budou umístěny v souladu s vyhláškou 246/2001 
Sb. Dle vyhlášky č. 23 / 2008 Sb. musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím 
přístrojům. 
 
2. Požární voda 
Vnitřní odběrná místa nebudou v souladu s CSN 73 0873 zřizována. 
Vnější odběrná místa: Podzemní hydranty jsou osazeny na místním vodovodním řádu s DN 
min. 100 mm, vzdálenost od objektu nepřesahuje 150 m. Vyhovuje 
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m.s-1 musí být minimálně Q = 6 l.s-1. 
Odběr při doporučené rychlosti v=1,5 m.s-1 musí být minimálně Q=12 l.s-1. Statický přetlak u 
hydrantu musí být min. 0,2 MPa. 
 
3. Příjezdy a přístupy 
K objektu vede přístupová komunikace š. 7,5 m. Přístupová komunikace je napojena ve 
vzdálenosti přímo u objektu. Je zajištěn minimální průjezdný profil výšky 4,2m. Není potřeba 
zřizovat nástupní plochu, jedná se o objekt požární výšky do 12 m. 
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3. požárně bezpečnostní zařízení 
Dle vyhlášky č. 23 / 2008 Sb. musí být objekt vybaven zařízením autonomní detekce a 
signalizace (jedná se o autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604), 
umístěným poblíž východu z bytu. 
 
4. bezpečnostní značky a tabulky 
Přenosné hasicí přístroje budou označeny výstražnými a bezpečnostními značkami a 
tabulkami dle požadavku ČSN ISO 3864 a ČSN 01 0813. 

 
k) závěr 

PBŘ Řeší posouzení novostavby rodinného domu s prodejnou jízdních kol. 
Objekt tvoří dva požární úseky ve II. SPB. Stavební kce vyhovují požadavkům 
PBS. Únikové cesty a odstupové vzdálenosti vyhovují normovým požadavkům. 
Posuzovaný objekt vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti. 
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ZÁVĚR 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. Během realizace stavby musí být dodržovány veškeré 
technologické předpisy jednotlivých výrobců, aby stavební materiály měly požadované 
vlastnosti a dlouhou životnost. Dále během provádění stavebních prací musí být striktně 
dodržovány ustanovení a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a jednotliví pracovníci musí být řádně 
proškoleni. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
Stavební zákon 183/2006 Sb. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresu stavební cásti 
ČSN 734301 – Obytné budovy 
ČSN 730810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 730802:12/2000 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 730833:01/1996+Z1:12/2000 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro 
bydlení a ubytování 
ČSN 730873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 
vodou 
Vyhláška MVCR 246/2001 Sb. O požární prevenci 
podklady pro projektování a realizaci staveb Velox 
katalog Isover 
www.velox.cz 
www.fatrafol.cz 
www.isover.cz 
www.schiedel.cz 
www.tzb-info.cz 
www.baumit.cz/ 
www. stavebnikomunita.cz. 
www.cemix.cz 
www.aco.cz 
www.ri-okna.cz 
www.koupelny-badideal.cz 
www.stavebnictvi3000.cz 
www.hoffmann.cz 
www. author.cz 
www.cadforum.cz 
www.geberit.cz 
www.tondach.cz 
www.cuzk.cz 
www.velux.cz 
www.lomax.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
Bpv Baltský výškový systém po vyrovnání 
ŽB železobeton 
TI  tepelná izolace 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
PUR  polyuretan 
SDK  sádrokarton 
HPV  hladina podzemní vody 
TL  tloušťka 
HI hydroizolace 
Kce konstrukce 
SPB stupeň požární bezpečnosti  



35 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
A. PODKLADY 
- TITULNÍ LIST 
- ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
- ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 
- BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
- PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE, PODPIS AUTORA 
- PODĚKOVÁNÍ 
- OBSAH 
- ÚVOD 
- PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
- TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI 
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
- ZÁVĚR 
- SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
- SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
- SEZNAM PŘÍLOH VŠKP 
 
 
METADATA VŠKP 
 
B. STUDIE 
- STUDIE: 

PŮDORYS 1. PP      M 1:100 
PŮDORYS 1. NP      M 1:100 
PŮDORYS 2. NP      M 1:100 
ŘEZ A-A       M 1:100 

- NÁVRH A POSOUZENÍ SCHODIŠTĚ    1×A4 
- KATASTRÁLNÍ MAPA     M 1:1000 
 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
1. C.1  SITUACE ŠÍRŠÍCH VZTAHŮ   M 1:1000 
2. C.2   SITUACE     M 1:200 
 
D. DOKUMENTACE 
 
TEXTOVÁ ČÁST: 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA     4×A4 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    10×A4 
TECHNICKÁ ZPRÁVA      7×A4 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ REŠENÍ STAVBY  5×A4 
 
SEZNAM VÝKRESŮ: 
 
3. D.1.1.01  PŮDORYS 1. PP    M 1:50 
4. D.1.1.02 PŮDORYS 1. NP    M 1:50 
5. D.1.1.03 PŮDORYS 2. NP    M 1:50 
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6. D.1.1.04 ŘEZ A-A     M 1:50 
7. D.1.1.05 ŘEZ B-B     M 1:50 
8. D.1.1.06 VÝKRES ZÁKLADŮ   M 1:50 
9. D.1.1.07 VÝKRES KROVU    M 1:50 
10. D.1.1.08 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1. PP M 1:50 
11. D.1.1.09 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1. NP M 1:50 
12. D.1.1.10 POHLEDY 1     M 1:50 
13. D.1.1.11 POHLEDY 2     M 1:50 
14. D.1.1.12 DETAIL 1     M 1:10 
15. D.1.1.13 DETAIL 2     M 1:2 
16. D.1.1.14 DETAIL 3     M 1:10 
17. D.1.1.14 DETAIL 4     M 1:5 
18. D.1.1.14 DETAIL 5     M 1:10 
19. D.1.1.15 PŮDORYS 1. PP – PBŘ   M 1:100 
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SEZNAM PŘÍLOH 
1. VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ    2×A4 
2. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ   1×A4 
3. VÝPIS KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKŮ    2×A4 
4. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ    1×A4 
5. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ    2×A4 
6. NÁVRH A POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU  2×A4 
7. FOTODOKUMENTACE MODELU   4×A4 
8. ODSTUPY – PBŘ      1×A4 
9.CERTIFIKACE VELOX DP1    4×A4 
10.TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VELOX  3×A4 
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