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ABSTRAKT 

       Obsahem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu 
s kadeřnictvím v obci Vysoká nad Labem.  Stavba je samostatně stojící, má 2 nadzemní 
podlaží, je částečně podsklepena a zastřešena plochou střechou s kačírkem.  V rovině 
prvního nadzemního podlaží se nachází garáž s jedním parkovacím stáním. Hlavní vchod 
do objektu je v úrovni 1.NP a společně s  vchodem do provozovny je situován na východ.
Před provozovnou jsou 2 veřejně přístupná parkovací stání. Objekt je navržen v rovinném 
terénu. 
       Konstrukční systém je zděný z broušených cihelných tvárnic Porotherm. Vodorovné 
konstrukce jsou tvořeny jako Porotherm stropy tvořenými cihelnými 
vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky.        
       Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení a 
posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení. 
 
        

KLÍČOVÁ SLOVA  

      Rodinný dům s kadeřnictvím, Vysoká nad Labem, nadzemní podlaží,  jednoplášťová 
střecha s kačírkem ,konstrukční stavební systém zděný z broušených cihelných tvárnic 
Porotherm, vložky MIAKO, keramobetonové stropní nosníky 

 

 

ABSTRACT 

       The content of this bachelor work is the project documentation of the family house 
with the hairdresser in Vysoká nad Labem. It is independently standing residence with two 
ground floors, with partial basement and it is roofed by flat roof  with pea gravel. In the 
first floor is situated a garage with one place for car. The front door is situated on the first 
floor with front door of hairdresser and they are situtated to the east. In front of 
establishment is  the car park with a capacity of two places. The building is standing in flat  
terrain. 
      The construction system is mostly made of polished ceramic blocks Porotherm. 
Horizontal construction is made up as Porotherm ceiling with brick inserts MIAKO and 
ceramic-concrete ceiling beams. 
     Part of the proposal is thermal engineering assessment, fire safety solutions and 
assessments in terms of acoustic and daylight. 

KEYWORDS  
      Detached house with hairdresser, Vysoká nad Labem, ground floor , flat roof with pea 
gravel, the construction system of polished ceramic blocks porotherm, brick inserts MIAKO,
ceramic-concrete ceiling beams  
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1. ÚVOD 
 
      Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace samostatně 
stojícího rodinného domu s kadeřnictvím. Objekt je umístěný v rovinném terénu v obci 
Vysoká nad Labem v Královehradeckém kraji. Rodinný dům by měl sloužit k trvalému 
bydlení čtyřčlenné rodiny. Součástí domu je garáž, která umožňuje stání jednoho 
automobilu. K objektu přiléhá parkoviště pro zákazníky kadeřnictví, které umožňuje stání 
dvou osobních automobilů. Objekt je částečně podsklepený.  
     Konstrukční systém objektu je navržený jako stěnový keramický. Obvodové zdivo v 1.S  
je z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix, obvodové zdivo nadzemních podlažích 
je z keramických tvárnic Porotherm 44 T Profi Dryfix. Objekt je založen na základových 
pasech z prostého betonu. Stropy jsou tvořeny vložkami MIAKO a nosníky POT. Střecha je 
řešena jako plochá nepochozí s kačírkem. Schodiště jsou železobetonová monolitická 
uložená na podestových nosnících. 
      Výplně okenních otvorů jsou plastové a dveřních otvorů dřevěné. Venkovní omítky jsou 
řešeny jako tenkovrstvé pastovité na akrylátové bázi, hladké struktury šedé barvy. Ve 
spodních 700 mm je kamenný obklad hnědošedého odstínu. Plochá střecha je tvořena 
obrácenou skladbou střešního pláště se spádovými klíny z expandovaného polystyrenu. 
       Součástí objektu je provozovna s účelem kadeřnictví. Daný prostor má svůj příruční 
sklad a hlavní sklad v suterénu. Součástí provozovny je WC pro jednu osobu. 
       Dispoziční řešení stavby je řešeno v souladu s platnými předpisy a normami. Hlavními 
cíli byl návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a výkresové dokumentace 
včetně textové části, který by splňoval požadavky investora a představy architekta. Projekt 
současně řeší i problematiku tepelné techniky a požární bezpečnosti.  
       Cílem této zprávy je vytvořit ucelený návrh domu tak, aby navržená stavba splnila 
všechny požadavky a plnila požadovanou funkci. 
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2. Vlastní text 
 

A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby  
    Rodinný dům s kadeřnictvím 
 
b)Místo stavby  
    Vysoká nad Labem 295,  
    katastrální území Vysoká nad Labem [788082], parcelní číslo pozemku 82/9 
 
c) Předmět dokumentace  
    Dokumentace pro provádění stavby 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
        Ing. Lubomír Hejkal 
  Polní č.p. 35 
  Brno 639 00 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) Jméno, příjmení (fyzická osoba), místo podnikání.  

Projektant:  Veronika Brandýská  
    Urxova 297 
     Hradec Králové 500 06 

 
              Místo podnikání:       Vysoké učení technické, fakulta stavební  
                                                   Veveří 331/95  

          602 00 Brno 
  

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
S001-Rodinný dům 
S002- Terasa s dřevěným obložením 
S003-Parkoviště provozovny ze zámkové dlažby- 2 parkovací místa  
S004-Chodník k rodinnému domu ze zámkové dlažby 
S005-Zpevněná plocha na odpadkové koše 
S006-Příjezdová cesta ze zámkové dlažby 
S007-Vodovodní přípojka 
S008-Kanalizační přípojka 
S009-Revizní šachta 
S010-Vodoměrná šachta 



 
6 

 

 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
     Dokumentace pro územní rozhodnutí  
     Dokumentace pro stavební povolení  
     Vysoká nad Labem [788082]  
     Hydrogeologické posouzení, radonový průzkum a geodetické zaměření lokality  
     Vyjádření o existenci inženýrských sítí 
 
A.4 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na prostředí 
a) Rozsah řešeného území 

     Předložená dokumentace pro provádění stavby slouží pro účely výstavby rodinného 
domu v obci Vysoká nad Labem, kde výměra parcely 82/9 činí 1240,37 m2. Z východní 
strany je pozemek přístupný z veřejné komunikace. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

     Obec vysoká nad Labem je zastavěná rodinnými domky. Pozemek zatím není využíván a 
v katastrální mapě je veden jako orná půda 

c) Údaje o ochraně území 

     V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 
  Oblast výstavby rodinné domu nespadá pod záplavové území. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

     V blízkosti stavby se nenachází žádná vodní plocha, tz. odvodnění území je zajištěno 
veřejnou kanalizací ústící do městské ČOV. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

      Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

      Všechny obecné požadavky na využité území při výstavbě RD budou dle norem a 
právních předpisů splněny. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 
499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů novely 62/2013, č. 268/2009 Sb. a vychází z 
ustanovení dle zákona 183/2006 Sb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

      Žádný ze zapojených orgánů nevznesl do této chvíle požadavky, které by měly být 
splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

     Předmětná stavba nemá určené výjimky a úlevová řešení. 
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I) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

     Žádné související či podmiňující investice stavba nevyvolává. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

    Rodinný dům bude vystavěn na parcele 82/9, která je v majetku investora Ing. Anny 
Dolejší. Dotčenými jsou parcely: 

82/10 s výměrou 764 m2, jejímž vlastníkem Chvojka Dominik a Chvojková Veronika 

80/3 o výměře 484 m2 s vlastnickým právem v rukou Jana a Blanky Vavřinových 

82/8 o výměře 1241 m2 s vlastnickým právem v rukou Martina Dolejšího 

 

A.5 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

      Jedná se o novou stavbu 

b) Účel užívání stavby 

      Rodinný dům bude sloužit k trvalému pobytu osob 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

      Rodinný dům má charakter trvalé stavby 

d) Údaje o ochraně  stavby 

      Vzhledem k charakteru stavby je tento parametr bezpředmětný. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků stavby 

      Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení 
vyhlášky 20/2012 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. Na použité materiály na 
stavbě bude vydáno prohlášení o shodě.  

 f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

      Dotčené orgány nevznesly požadavky, tudíž nebylo třeba žádné požadavky splňovat 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

       Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou požadována 
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h) Navrhované kapacity stavby 

       zastavěná plocha činí: 172,07m2 

       procento zastavění: 13,87% 

       celková plocha pozemku: 1240,37m2 

       počet uživatelů: 4 

 
i) Základní bilance stavby 

Elektrická energie: Objekt vyžaduje trvalé napojení na elektrickou energie. 
Toho  bude docíleno napojením přípojky NN na stávající rozvody   
el.energie. 

Voda: Pro objekt bude vybudována vodovodní přípojka, která bude napojena na  
           veřejný vodovod 
 
Plyn: Objekt nebude napojen na plynovod 
 
Odpady: Rodinný dům bude napojen na městský kanalizační systém 
  
j) Základní předpoklady výstavby 
 
  Začátek výstavby: 10.6.2020 
  Dokončení výstavby: 30.9.2022 
  
k) Orientační náklady stavby 
 
   Zhotovitel nacenil stavbu na částku 6 200 000 Kč 
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 B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
             Daný pozemek se nachází v obci Vysoká nad Labem, katastrální území Vysoká nad 
Labem [788082]. Číslo parcely je  82/9, tvar má  přibližně obdélníku o ploše 1240,37m2 a na 
východní straně pozemek sousedí s veřejnou komunikací.  
             Na pozemku se nenachází žádná stavba a je veden jako orná půda. Pozemek má 
rovinný terén a sousední parcely jsou: 82/8, 82/10, 82/3.  V místě výstavby se dle plánu 
nebudou nacházet podzemní ani nadzemní vedení jiných majitelů. Inženýrské sítě budou 
dle stávajících plánu vedeny v komunikaci vedle pozemku. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
           Byl proveden geologický a radonový průzkum na daném pozemku. Hodnota 
radonového indexu je nízká, jako ochrana se použije izolace z modifikovaných asfaltových 
pásů Glastek 40 Special Mineral o tloušťce 4 mm. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
             Předmětné území nespadá do žádného ochranného či bezpečnostního pásma.  
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
        Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
    

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

               Realizací výstavby rodinného domu se nezmění odtokové poměry v území. Vliv 
výstavby RD na okolní stavby je nulový. V průběhu realizace bude  dodržován noční klid. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
               Pozemek je v současné době zarostlý drobnou vegetací. V rámci terénních úprav 
bude nutno tuto vegetaci odstranit, v rozsahu cca 60% plochy pozemku. 

 
g) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa 
               Pozemek neslouží k trvalé ani částečné funkci lesa a z toho důvodu není důvod 
řešit  ochranu zemědělského půdního fondu. 
 
h) Územně technické podmínky    

  Před pozemkem se nachází síť technické infrastruktury. Pro rodinný dům je 
  plánováno napojení na veřejný vodovod, městskou kanalizaci    
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
               Jako první bude provedeno, v určitém rozsahu, vymýcení drobné vegetace. 
 Navazovat bude skrývka ornice, výkopy základu a dále budování základu včetně 
 izolací a prostupů. Další etapou je zhotovení hrubé stavby, kterou následuje realizace 
střechy. Po dokončení předchozího dojde z omítnutí a dokončovacím pracím typu 
zatravnění, venkovní chodníčky apod. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
      
   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
          Účelem je na pozemku p.č.82/9 vybudovat třípodlažní rodinný dům , jehož součástí 
bude zahrada, z čehož plyne i provádění terénních úprav, připojení na  vodovod kanalizaci 
a el.energii. Parcela, na které se bude RD nacházet, bude oplocena. 

Celková zastavěná plocha:     172,07 m2  

Zastavěná plocha RD:      119,14 m²  

Zastavěná plocha provozovna:    52,93 m²  

Celková plocha stavebního pozemku:    1240,37 m2  

Procento zastavění:      13,87 %  

Zpevněné plochy      155,60 m²  

Výška atiky:       6,685 m  

Počet nadzemních podlaží     2  

Počet podzemních podlaží     1 

 
    B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus  
           Budova je navržena tak, aby splňovala podmínky obce Vysoká nad Labem a také 
tak, aby zapadal do okolní zástavby.  Na pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný 
objekt. Stavba nenarušuje vzhled lokality. 
 
b) Architektonické řešení  
            Stavba je samostatně stojící, má 2 nadzemní podlaží, je částečně podsklepena a 
zastřešena plochou střechou s kačírkem. Objekt je navržen pro 4 člennou rodinu.  V rovině 
prvního nadzemního podlaží se nachází garáž. Hlavní vchod do objektu je v úrovni 1.NP a 
společně s vchodem do provozovny je situován na východ. Objekt je navržen v rovinném 
terénu. 
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  B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
             Hlavní vchod se nachází vedle vjezdu do garáže z východní strany, za vstupem je 
zádveří s přístupem do provozovny a na chodbu. Z chodby je přístup na schodiště vedoucí 
do 1PP a 2NP. Dalšími místnostmi jsou kuchyň se spíží, obývací pokoj s jídelnou, pokoj pro 
hosty a WC se sprchovým koutem. V provozovně je jedno WC pro zákazníky, místnost na 
skladování materiálu a vlastní provozovna – kadeřnictví. To je přístupné z ulice na východní 
straně a patří k němu dvě parkovací stání hned u provozní části objektu.  V 1.PP se nachází 
prádelna, sklad, místnost na skladování , strojovna vzduchotechniky, a technická místnost. 
Poslední podlaží je určeno pro dva dětské pokoje, ložnici, koupelnu a kancelář s vlastním 
WC a knihovnou.  
 
  B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
              Objekt není určen k obývání osobami s omezenou možností pohybu, tudíž není 
řešen jako bezbariérový. 
 
  B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
               V průběhu realizace musí být práce prováděny odborně, za dodržování všech 
příslušných platných technických norem a bezpečnostních předpisů, zejména nařízení 
vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Dále je nutné dodržet zákon  309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.  
 
  B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
               Stavba je samostatně stojící v zástavbě rodinných domů. Jedná se o novostavbu 
rodinného domu ve Vysoké nad Labem, okres Hradec Králové. Objekt má dvě nadzemní 
podlaží a je částečně podsklepen. Střecha plochá s kačírkem nad celým objektem. Objekt 
se nachází v rovinném terénu. Součástí 1.NP je garáž pro jeden osobní automobil 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
      Zemní práce 
                Při zemních prací se provedou výkopy pro základ vlastní stavby, terénní úpravy a 
výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Ověří se, zda se na pozemku nevyskytují  
archeologické nálezy. Výkopové práce budou provedeny strojně těsně před betonováním 
základových konstrukcí. Před betonáží základů bude dočištěna základová spára. Bude 
sejmuta ornice v hloubce 0,30m pod objektem a zemina odvezena na skládku. 
 
     Základy 
                  Budova bude založena na základových pasech z prostého betonu. Budou použity 
i tvárnice ztraceného bednění zalité betonem C20/25. V místě výkopových prací se 
nenachází hladina podzemní vody, která by ovlivnila založení stavby. Základová deska 
tloušťky 150 mm bude taktéž z betonu C20/25 s kari sítí. Rozměry základů dle Přílohy 4.1 – 
Výpočet základů. Objekt bude založen částečně na původní únosné zemině a zčásti na 
násypu hutněném minimálně na výpočtovou pevnost původní zeminy – na 0,25 MPa po 
vrstvách 200 mm.  
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    Svislé nosné konstrukce 
                  V suterénu bude obvodové zdivo  z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 
Dryfix. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je z keramických tvárnic Porotherm 44 T 
Profi Dryfix o tloušťce 450 mm, zděno maltou pro tenké spáry Porotherm Profi s pevností v 
tlaku 10 Mpa. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 25 Aku Profi, tl. 250 mm na 
Porotherm Profi tenkovrstvou maltu s pevností 10 Mpa. Vnitřní nenosné příčky jsou z 
broušených cihelných bloků Porotherm 8 Profi a zděné jsou na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi. Nenosné příčky mezi obytnými místnostmi jsou z broušených cihelných 
bloků Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix zděné na zdící pěnu. 
 
 
   Vodorovné konstrukce 
                  Vodorovné konstrukce jsou tvořeny keramickými vložkami Miako 17/62,5 a 
vložkami Miako 17/50. Dále nosníky POT s minimálním uložením 125mm. Tloušťka stropu 
činí 250mm. 
 
   Schodiště 
                   Vnitřní Schodiště jsou dvouramenné, široké 2100mm. Schodiště z 1NP do 2NP 
má 18 stupňů, v jeho polovině je mezipodesta široka 1120 mm.  Schodiště z 1PP do 1NP 
má 20 stupňů a v jeho polovině je mezipodesta široká 900 mm. Šířka schodišťových ramen 
je 900m a mezi nimi je zrcadlo široké 300 mm. Venkovní schodiště mají šířku ramene 
1500mm a má 3 stupně. Jsou dodrženy normové hodnoty pro podchodnou výšku 2100 
mm, průchodnou výšku 1950 mm a sklon schodiště α=33° pro obytné budovy bez výtahu 
dle ČSN 73 4301. Vzájemný vztah mezi šířkou a výškou stupně je počítán dle (2h+b=630) 
kde norma říká, že vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně 
musí být 2h + b = 630 mm (600 až 650 mm. Šířka podesty vyhovuje požadavku, že musí být 
minimálně stejná jako šířka schodišťového ramene. Na schodišťovém rameni bude 
osazeno zábradlí, aby nemohlo dojít k pádům osob. 
 
  Střešní konstrukce 
                  Zastřešení objektu je pomocí ploché jednoplášťové střešní konstrukce 
s kačírkem. Sklon střechy jsou 3% a sklon zajišťují spádové klíny EPS 150. Střecha je 
zajištěna bezpečnostními záchytnými body a bezpečnostními lany. 
 
   Podlahové konstrukce 
                 Podlahové konstrukce tloušťky 150 mm. Jednotlivé materiály nášlapných vrstev, 
mocnosti, tloušťky, vlastnosti vrstev a materiálů viz příloha D1.2.12 -Výpis skladeb 
 
   Povrchové úpravy 
                  Vnitřní omítky jsou Porotherm universal tloušťky 15mm. V místnostech s mokrým 
provozem jsou obklady do výšek viz příloha D1.1.01-D1.1.03 –Půdorysy jednotlivých 
podlaží. Vnější povrchová úprava je tvořena štukovou omítkou Baumit šedé barvy. Ve 
spodních 700 mm je kamenný obklad hnědošedého odstínu.   
 
   Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie 
                  Jako ochrana proti vodě a radonuj se použije izolace z modifikovaných 
asfaltových pásů Glastek 40 Special Mineral o tloušťce 4 mm. V místě s mokrým provozem 
bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou provedena hydroizolační stěrka.  
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   Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 
Viz příloha D1.2.11 Výpis prvků 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita. 
            Je dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobků 
   
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
a) Technické řešení 
   Topení: 
            Vytápět se bude  pomocí elektrického kotle umístěného v technické místnosti v 1.PP. 
Větrání místností bude umožněno přirozeným větráním. 
 
   Teplá voda: 
             Elektrický kotel bude umístěn v technické místnosti v 1.PP. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení. 
            Neřeší se 
  
 B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
            Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 
dokumentace –viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
 
 B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
             Zásady o hospodaření s energiemi, především s vodou a el.energií, se řídí dle 
platného právního předpisu 186/2006 Sb. 

 
  B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 
              Rodinný dům bude napojen na vodovodní, dále na městskou kanalizaci a 
elektrickou energii. Vytápění bude prováděnou centrálně kotlem, umístěným v technické  
místnosti. Větrání je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi. V suterénu je větrání 
zajištěno částečně přirozeně a částečně pomocí vzduchotechniky. Navrhovaný projekt 
nemění pracovní a komunální prostředí stavby.  
 
  B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
              Bude řešeno samostatným průzkumem 
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b) Ochrana před bludnými proudy 
               Neřeší se  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
               Neřeší se  
     
 
d) Ochrana před hlukem 
              Navržené výplně otvorů a obvodový plášť stavby poskytují dostatečnou ochranu 
před hlukem z vnějšího prostředí. Konstrukce dále splňují požadavky na zvukový útlum 
 
e) Protipovodňová opatření 
             Objekt se nenachází v místě s možným výskytem povodně - neřeší se 
 

  B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
             Pro potřeby stavby budou, v případě potřeby pomocí realizační firmy, zřízeny 
napojovací body uvnitř budovaného objektu. V místě napojení na vodovod a elektrickou 
energii osadí dodavatel podružný vodoměr resp. elektroměr. Po skončení prací dodavatel 
stavby uhradí spotřebované množství vody a elektrické energie. Nebude nutné provádět 
nové přípojky 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
                Budou řešeny dle požadavků realizační firmy. 
 

  B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení  
                Parcela se vyskytuje v obytné zóně v návaznosti na komunikaci, podél které je 
stávající zástavba rodinnými domy. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
                 Cesta k vjezdu do garáže, k hlavnímu vstupu a k chodu do provozovny je tvořena 
zpevněnou plochou ze zámkové dlažby. Budou napojeny ze stávající komunikace 
ohraničující pozemek stavby. 
 
c) Doprava v klidu 
                Provoz na přilehlé pozemní komunikaci vykazuje velmi nízkou intenzitu dopravy, 
kapacita veřejné komunikace bude dostatečná. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
                 Neřeší se. 
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  B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
                 V rámci realizace budou provedeny terénní úpravy a zpevněné plochy. 
 
b) použité vegetační prvky 
                  Plocha na pozemku bude tvořena travinami a několika stromy. 
 
c) biotechnická opatření 
                  Neřeší se 

  B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) Vliv na životní prostředí  
                  Navrhovaný projekt nemění hladinu prachu ani vliv chemických látek 
uvolňovaných do ovzduší, projekt taktéž nemění stávající zdroje hluku – výjimečně může 
dojít ke zvýšení hluku během provádění stavebních prací. Voda či vodní toky společně 
s půdou nebudou dotčeny. Odpady bude tvořit pouze komunální odpad, který bude 
odvážen na skládku. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu  
                  Na pozemku nejsou žádné památkově chráněné stromy, jen drobná zeleň. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
                  Provádění stavba nemá vliv na chráněná území dle Natura 2000. 
      

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
                  Oznámení pro zjišťovací řízení nebylo vzhledem k druhu navrhovaného 
záměru zpracováváno. Nebyl tedy vydán žádný závěr zjišťovacího řízení. 

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

   Netýká se stavby. 

 

   B.7 Ochrana obyvatelstva 
                 V rámci tohoto projektu nejsou navrhovány žádné změny na stávajícím systému 
ochrany obyvatelstva. Zůstává stávající systém beze změn. 
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  B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
               Na Staveništi budou zřízeny dočasné přípojky pro obsluhu. Staveniště bude mít 
zajištěnou dodávku elektrické energie ze skříně a vodu z vodoměrné šachty. 
 
b) Odvodnění staveniště 
               Odvodnění stavby přirozeným vsakem. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
               Pozemek je přístupný z přilehlé místní komunikace a staveniště bude napojené na 
existující inženýrské sítě. 
 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
                  V průběhu výstavby bude zvýšená hlučnost a prašnost. Bude dodržovaný n 
oční klid a stavba bude provedena tak, aby nenarušovala ostatní stavby, a bude brán ohled 
na stavby v okolí.  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
                  Před zahájení stavebních prací bude stavební technika před výjezdem na 
veřejnou komunikaci dostatečně očištěna, případné znečištění veřejné komunikace bude 
očištěno dodavatelem. Stavba bude oplocena. Na pozemku se v současné době nachází jen 
drobná zeleň. 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

     Staveniště nebude větší než hranice parcely. 
 

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

                   S odpadem, který na stavbě vzniknou, bude nakládáno  dle zákona č.154/2010 
Sb. O odpadech. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
                 Před zahájení výstavby bude provedena skrývka ornice 20cm , která bude 
odvezena na skládku umístěnou na pozemku a po dokončení prací navezena zpět. 
Vykopaná zemina bude uložena nákladním automobilem na skládku taktéž na pozemku. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
                  Při výstavbě rodinného domu bude brán ohled na ochranu životního prostředí. 
Likvidace odpadů bude odpovídat předpisům o likvidaci odpadů (zákon č. 185/2001 Sb., O 
odpadech a o změně některých dalších zákonů). Stroje před použitím budou zkontrolovány 
a v případě závady se neprodleně opraví. Při vzniku havárie bude nehoda řešena ihned na 
místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
                 Veškeré Práce na staveništi budou probíhat dle zásad BOZP , tudíž dle zásad 
stanovených nařízením vlády 591/2006 Sb., O bližších a minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále dle 362/2005 Sb., O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky anebo do hloubky. Pracovníci pohybující se na staveništi musí být řádně proškoleni 
a poučeni. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
                  Nejsou stanoveny požadavky na bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb. 
 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
                    V průběhu realizace stavby bude na staveništi osazeno značení na výjezd a 
vjezd na staveniště. Bude brán zřetel na provoz veřejné dopravy. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
                    Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky 
                                                                                                          
V Brně dne 19.5.2019                                                                                     Veronika Brandýská 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
     D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technické zpráva  
 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  
        
            Účelem je na pozemku p.č.82/9 vybudovat třípodlažní rodinný dům , jehož součástí 
bude provozovna. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Budova je 
navržena pro 4 osoby. Dále obsahuje garáž s jedním parkovacím stáním a další dvě 
venkovní parkovací stání jsou před provozovnou. Provozovna má funkci kadeřnictví 
s kapacitou jednoho zákazníka. V místnosti je příruční sklad, WC, posezení a samotný kout 
pro mytí a úpravu vlasů. 

 
Celková zastavěná plocha:     172,07 m2  

Zastavěná plocha RD:      119,14 m²  

Zastavěná plocha provozovna:    52,93 m²  

Celková plocha stavebního pozemku:    1240,37 m2  

Procento zastavění:      13,87 %  

Zpevněné plochy      155,60 m²  

Výška atiky:       6,685 m  

Počet nadzemních podlaží     2  

Počet podzemních podlaží     1 

 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení  

            Objekt je tvořena dvěma částmi. První část je provozní s funkcí kadeřnictví a druhá 
část jako rodinný dům s kapacitou 4 osob. Celá budova je  esteticky řešena omítkou světle 
šedé barvy a obkladem z betonových kamenů barvy hnědo-šedé. Obklad je v místě soklu 
do výšky 700mm a v místech pilířů mezi okny.  Obě části jsou zastřešeny plochými 
střechami s kačírkem do výškové úrovně 6650 mm. Objekt je opatřen plastovými okny 
VEKRA s možností zakrytí venkovními žaluziemi. Exteriérové dveře jsou rovněž VEKRA. 
Objekt je zastřešen pomocí jednoplášťové obrácené střechy se spádovým klínem z EPS 150 
a s 3 % sklonem střechy. 
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Dispoziční řešení  
 
           Budova je dělena na dvě části. První, obytná část, je určena pro bydlení a rekreaci 4 
osob. K obytné části patří garáž s jedním parkovacím stáním. Hlavní vchod do objektu se 
nachází vedle vjezdu do garáže z východní strany, za vstupem je zádveří s přístupem do 
provozovny a na chodbu. Z chodby je přístup na schodiště vedoucí do 1PP a 2NP. Dále je 
z chodby přístup do obývacího pokoje s jídelnou a dále do kuchyň se spíží. Na konci 
chodby, hned vedle schodiště, je WC se sprchovým koutem a naproti schodišti je vstup do 
pokoje pro hosty. V 1.PP se nachází prádelna, dílna, sklad, strojovna vzduchotechniky, a 
technická místnost. Poslední podlaží je určeno pro dva dětské pokoje, ložnici, koupelnu a 
kancelář s vlastním WC a knihovnou. 
           Druhá, provozní část, je určena pro funkci kadeřnictví. V provozovně je jedno wc pro 
zákazníky, místnost na skladování materiálu a vlastní provozovna – kadeřnictví. To je 
přístupné z ulice na východní straně a patří k němu dvě parkovací stání hned u provozní 
části objektu.  
      
 
Bezbariérové užívání stavby  
 
            Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová.  
 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
          Budova je tvořena dvěma částmi, které jsou vzájemně propojeny. První, obytná část, 
je určena pro bydlení a rekreaci 4 osob. K obytné části patří garáž s jedním parkovacím 
stáním. Hlavní vchod do objektu se nachází vedle vjezdu do garáže z východní strany. 
Druhá, provozní část, je určena pro funkci kadeřnictví. To je přístupné z ulice na východní 
straně a patří k němu dvě parkovací stání hned u provozní části objektu. Suterén obytné 
části je spíše pro účely technické a skladovací. První nadzemní podlaží je tvořeno 
společenskou zónou a druhé nadzemní podlaží je tvořeno klidovou, odpočinkovou zónou. 
 
Základové konstrukce – Základové pásy z prostého betonu Na základových konstrukcích 
bude  vybetonována základová deska tl. 150 mm.  
Obvodové nosné konstrukce – Jsou tvořeny systémem Porotherm. 
Stropní konstrukce – Jsou tvořeny systémem Porotherm- vložkami Miako a POT nosníky 
Střešní konstrukce – Střecha plochá jednoplášťová s kačírkem se spádovým klínem z EPS s 
3 % sklonem střechy.  
 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
          Konstrukční systém objektu je navržený jako stěnový keramický. V suterénu bude 
obvodové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix. Obvodové zdivo 
v nadzemních podlažích je z keramických tvárnic Porotherm 44 T Profi Dryfix o tloušťce 450 
mm, zděno maltou pro tenké spáry Porotherm Profi s pevností v tlaku 10 Mpa. Vnitřní 
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nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 25 Aku Profi, tl. 250 mm na Porotherm Profi 
tenkovrstvou maltu s pevností 10 Mpa. Vnitřní nenosné příčky jsou z broušených cihelných 
bloků Porotherm 8 Profi a zděné jsou na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Nenosné 
příčky mezi obytnými místnostmi jsou z broušených cihelných bloků Porotherm 11,5 AKU 
Profi Dryfix zděné na zdící pěnu. 
             Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Stropy jsou tvořeny 
vložkami MIAKO a nosníky POT. Střecha je řešena jako plochá nepochozí s kačírkem. 
Schodiště jsou železobetonová monolitická uložená na podestových nosnících. Objekt je 
zastřešen pomocí jednoplášťové střechy s kačírkem a spadovými klíny z EPS a s 3 % 
sklonem střechy. 
 
 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  
 

          Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívaní 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 
vloupání. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 
předpisů, které budou při užívání objektu dodržovány. A dále provedena tak, aby splňovala 
požadavky na ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v pozdějším znění. 

 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
                  Viz Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení  
 
 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti provedení  
 
                  Materiály použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky příslušných 
technických norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost. 
  
 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provedení a jakost 
navržených konstrukcí  
 
                  Stavba bude provedena dle běžných technologických postupů. Nejsou kladeny 
žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí.  
 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy  
 
                 Budou provedeny základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy 
s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce. Zkouškou prokáže dodavatel dosažení 
předepsaných parametrů a kvality díly. Náklady na zkoušky hradí dodavatel. Před zakrytím 
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díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky. Z hlediska kontroly spolehlivosti jde 
o kontroly: 
 • Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. Kontrolu zajistí stavební 
dozor investora.  
• Stěnových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití odpovídajících spojovacích 
hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor investora.  
• Stropních konstrukcí z hlediska kladení stropních prvků dle projektu. Kontrolu zajistí 
stavební dozor investora.  
• Konstrukce jednoplášťové střechy z hlediska správného natavení modifikovaných 
asfaltových pásů, z hlediska dodržených minimálních přesahů jednotlivých částí pásů. 
Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
 
b) Výkresová část  

Viz složka č. 3 – D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 
 
c) Dokumenty podrobnosti  

Viz složka č. 3 – D.1.1. Architektonicko-stavební řešení  
Specifikace výrobků  
Specifikace skladeb 
 
 
 

       D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
  Viz příloha č. D.1.3.01 technická zpráva požární ochrany 
 
 
 
V Brně dne 19.5.2019                                                                                     Veronika Brandýská 
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3. ZÁVĚR 
 
          Výsledkem této bakalářské práce by měl být návrh zpracování prováděcí 
dokumentace rodinného domu s kadeřnictvím dle mých získaných znalostí a zkušeností s 
navrhováním pozemních staveb a s použitím potřebných norem, vyhlášek, předpisů, 
technických listů a podkladů od výrobců. Jako první jsem vytvořila předběžnou studii, ze 
které jsem postupně tvořila veškeré výkresy a výpočty. Postupem času jsem však musela 
udělat pár drobných změn (posunutí příčky, zvětšení oken, a pod.), kvůli nevyhovujícím 
výsledkům akustiky a denního osvětlení.  
 
          Součástí práce jsou výkresy a zprávy. Další součásti práce tvoří požárně bezpečnostní 
řešení, tepelně technické posouzení, energetický štítek budovy, posouzení z hlediska 
akustiky a denního osvětlení, skladby konstrukcí, výpis prvků a studie.  
 
          Objekt jsem se snažila navrhnout co nejlépe. Jak z hlediska architektonického, 
konstrukčního, estetického, tak energetického, na základě mých dosavadních zkušeností ze 
školy a z praxe. Vypracováním této práce jsem se dozvěděla spoustu nových informací jak o 
materiálovém řešení, tak i o konstrukčních způsobech řešení nejrůznějších problémů. 
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ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. Praha: Český normalizační institut, 
2005.  
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2011 + Z1(2012).  
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normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  
ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Úřad pro 
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zkušebnictví, 2010.  
ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. Praha: pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  
ČSN 73 1901. Navrhování střech: Základní ustanovení. Praha: pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  
ČSN 75 6760. Vnitřní kanalizace. Praha: pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2014. 
 
 
 
 Zákony, vyhlášky a nařízení vlády  
 
Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon)  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
Zákon 133/1998 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  

zdraví při práci na staveništích  
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.  
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  
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Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů Vyhláška č. 383/2001 Sb., o   
podrobnostech nakládání s odpady  

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky 
č. 268/2011 Sb. 31  

Vyhláška 23/2008 Sb. + změna Z1: 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany 
staveb  

Vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
 
 
Webové stránky  
 
https://www.cuzk.cz/ 
https://wienerberger.cz/  
https://www.isover.sk/produkty/isover-eps-100s  
https://www.tzb-info.cz/  
https://www.vekra.cz/ 
https://www.zakonyprolidi.cz/ 
https://baumit.cz/ 
https://www.stonegallery.cz/ 
https://www.dek.cz/ 
http://topwet.cz/ 
https://www.vysoka-nad-labem.cz/ 
http://www.cad-detail.cz/¨ 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
č.   číslo  
mm   milimetr 
m   metr  
m2   metr čtverečný  
m3   metr krychlový  
SO   stavební objekt  
Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa]  
1. NP   první nadzemní podlaží  
2. NP   druhé nadzemní podlaží  
1. PP   první podzemní podlaží  
1. S   suterén  
ŽB  železobeton  
PB   prostý beton  
VPC   vápenocementový  
TUV   teplá užitková voda  
RD   rodinný dům  
P   překlady  
T  truhlářské výrobky  
K   klempířské výrobky  
Z   zámečnické výrobky  
EPS   expandovaný pěnový polystyren  
OB   1 budovy skupiny 1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty  
SPB   stupeň požární bezpečnosti  
R   mezní stav únosnosti  
E   mezní stav celistvosti  
I   mezní strav tepelné izolace  
DP1   konstrukční část z nehořlavých výrobků  
KS   konstrukční systém  
tl.   tloušťka [m]  
min.   minimální  
max.   maximální  
Ø   průměr  
UT   upravený terén  
PT   původní terén  
C 20/25  třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost)  
S   sever  
J   jih 
V   východ  
Z   západ  
PHP   přenosný hasicí přístroj   
34 A   hasicí přístroj s hasící schopností 34 A pro hašení pevných látek  
183 B   hasicí přístroj s hasící schopností 183 B pro hašení kapalných látek  
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ÚC   úniková cesta   
CHÚC   chráněná úniková cesta   
NÚC   nechráněná úniková cesta  
ČSN   česká technická norma  
m. č.  místnost s číslem  
NV   nařízení vlády  
Sb.   sbírky  
A1, A2, B, C, D, E, F – třídy reakce na oheň  
HDPE   vysoko hustotní polyethylen  
SDR  standardní dimenze potrubí  
DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí  
NN   nízké napětí  
VN   vysoké napětí  
m n. m.   metrů nad mořem  
km   kilometr  
θe   návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  
θi   návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C] 
°C   stupně Celsia A celková ochlazovaná plocha [m2 ]  
Ag   plocha zasklení okna [m2 ]  
lg   délka distančního rámečku [m]  
Af   plocha rámu okna [m2 ]  
Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2 ·K)]  
Ug   součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2 ·K)]  
Ψg   lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku  
Uw   součinitel prostupu tepla okna [W/(m2 ·K)]  
U   součinitel prostupu tepla [W/(m2 ·K)]  
UN,rq   součinitel prostupu tepla požadovaný [W/(m2 ·K)]  
UN,rec   součinitel prostupu tepla doporučený [W/(m2 ·K)]  
R   tepelný odpor konstrukce [(m2 ·K)/W]  
Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce [(m2 
·K)/W]  
Rt   odpor při prostupu tepla [(m2 ·K)/W]  
Rse   tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru [(m2 
·K)/W]  
dj   tloušťka j-té vrstvy [m]  
λj   součinitel tepelné vodivost j-té vrstvy [W/(m·K)]  
λ   součinitel tepelné vodivost [W/(m·K)]  
V   obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3 ]  
A/V   objemový faktor tvaru budovy [m-1 ]  
B   činitel teplotní redukce [–]  
HT   měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1 ] 
μi   tvarový součinitel závislý na sklonu střechy [–]  
Ce   součinitel expozice závislý na typu krajiny [–]  
Ct   tepelný součinitel [–]  
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Sk   charakteristická hodnota zatížení sněhem [kN/m2 ]  
vb,0   charakteristická hodnota rychlosti větru m/s  
vb   základní rychlost větru [m/s]  
cdir   součinitel směru větru [–]  
cseason   součinitel ročního období [–]  
vm(z)   Charakteristická střední rychlost větru [m/s]  
cr(z)   součinitel drsnosti terénu [–]  
kr   součinitel terénu [–]  
z0   je parametr drsnosti terénu [m]  
zmin   je minimální výška [m]  
zmax   je maximální výška [m]  
qp(z)   maximální dynamický tlak [kN/m2 ]  
k1   součinitel turbulence [–]  
ρ   měrná hmotnost vzduchu [kg/m2 ]  
qb   základní dynamický tlak větru [kN/m2 ]  
ce(z)   je součinitel expozice [–]  
cpe   součinitel vnějšího tlaku [–]  
ze   referenční výška pro vnější tlak [m]  
we   tlak větru [kN/m2 ] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33 

 

6. SEZNAM PŘÍLOH 
 
SLOŽKA Č.1 - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE  
 
VÝKRES Č. B.01                STUDIE 1.S                                M1:100 
VÝKRES Č. B.02                STUDIE 1.NP                             M1:100 
VÝKRES Č. B.03                STUDIE 2.NP                             M1:100 
VÝKRES Č. B.04                STUDIE ŘEZŮ A-A‘ A B-B‘            M1:100 
VÝKRES Č. B.05                POHLEDY                                   M1:100 
VÝKRES Č. B.06                STROP NAD 1.S                         M1:100 
VÝKRES Č. B.07                STROP NAD 1.NP                       M1:100 
VÝKRES Č. B.08                STROP NAD 2.NP                        M1:100 
 
PŘÍLOHA Č. 1.1                VIZUALIZACE  
 
 
 
SLOŽKA Č.2 C – SITUAČNÍ VÝKRESY  
 
VÝKRES Č. C.01                         SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ            M1:500 
VÝKRES Č. C.02                         CELKOVÁ SITUACE STAVBY           M1:250 

 

SLOŽKA Č.3  -ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
 
VÝKRES Č. D.1.1.01                      PŮDORYS 1.S                       M1:50 
VÝKRES Č. D.1.1.02                      PŮDORYS 1.NP    M1:50 
VÝKRES Č. D.1.1.03                      PŮDORYS 2.NP                     M1:50 
VÝKRES Č. D.1.1.04                      SVISLÝ ŘEZ A-A‘                   M1:50 
VÝKRES Č. D.1.1.05                      SVISLÝ ŘEZ B-B‘                   M1:50 
VÝKRES Č. D.1.1.06                      TECHNICKÉ POHLEDY           M1:50 

 

SLOŽKA Č.4 -STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 
 
VÝKRES Č. D.1.2.01               TVAR STROPU NAD 1.S                                     M1:50             
VÝKRES Č. D.1.2.02               TVAR STROPU NAD 1.NP                                   M1:50             
VÝKRES Č. D.1.2.03               TVAR STROPU NAD 2.NP                                   M1:50             
VÝKRES Č. D.1.2.04               PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY        M1:50             
VÝKRES Č. D.1.2.05               PŮDORYS ZÁKLADŮ                                          M1:50             
VÝKRES Č. D.1.2.06               DETAIL A - ATIKA                                              M1:5             
VÝKRES Č. D.1.2.07               DETAIL B – STŘEŠNÍ VPUSŤ                              M1:5          
VÝKRES Č. D.1.2.08               DETAIL C – NAPOJENÍ ZÁKLADU                        M1:5             
VÝKRES Č. D.1.2.09               DETAIL D – ANGLICKÝ DOVREK                         M1:10         
VÝKRES Č. D.1.2.10               DETAIL E – NAPOJENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 
                                                                    NA OBVODOVOU ZEĎ                      M1:5             
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VÝKRES Č. D.1.2.11               VÝPIS PRVKŮ  
VÝKRES Č. D.1.2.12               VÝPIS SKLADEB  
 
PŘÍLOHA Č. 4.1                     VÝPOČET ZÁKLADŮ  
PŘÍLOHA Č. 4.2                     VÝPOČET SCHODIŠTĚ  
PŘÍLOHA Č. 4.3                     STANOVENÍ ODTOKU STŘEŠNÍCH VOD 
 

 
SLOŽKA Č.5 -POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY  
 
VÝKRES Č. D.1.3.02                    SITUACE                         M1:250 
VÝKRES Č. D.1.3.03                    PŮDORYS 1.S                  M1:100 
VÝKRES Č. D.1.3.04                    PŮDORYS 1.NP                M1:100 
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PŘÍLOHA Č. D.1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
 

 
SLOŽKA Č.6 -STAVEBNÍ FYZIKA  
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ FYZIKY  
PŘÍLOHY K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STAVEBNÍ FYZIKY 
 


