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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu  
s provozovnou. Novostavba je situována v okrese Pelhřimov, katastrální území 
Černovice. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je rozdělen na dvě části spojené 
krčkem s plochou střechou. Jedna část je se sedlovou střechou a druhá s plochou. 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. 
Součástí domu je garáž s jedním stáním. V provozní části domu je navržen 
obchod s outdoorovým vybavením. 
 
Klíčová slova 
 
Rodinný dům, provozovna, prodej, dvě nadzemní podlaží, POROTHERM, šikmá 
střecha, sedlová střecha, plochá střecha, Černovice. 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
This bachelor´s work deals with a project documentation of a family house with 
establishment. This house is situated in the district Pelhřimov cadastral area – 
Černovice. It is a two floor building. The house is divided into two parts, that an 
connected by the part with a flat roof. One part of the house has got a saddle roof, 
the other one has got a flat roof. Walls will be made from clay blocks 
POROTHERM. A past of the house is a garage for one car. An outdoor equipment 
shop is designed in the business place. 
 
Keywords 
 
Family house, establishment, sale, two above – ground floors, oblique roof, saddle 
roof, feat roof, Černovice 
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Úvod: 
 

Cílem zadaného tématu bakalářské práce „rodinný dům s provozovnou“, 
bylo navrhnout nadstandartní rodinný dům s provozovnou. 
V rámci této práce byla vypracována projektová dokumentace pro provedení 
stavby. 
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a) Identifikace stavby 
 
 

Název stavby:  rodinný dům s provozovnou 
 
 
Místo stavby:  k.ú.Černovice [620530], obec Černovice [547530],  

parc.č. 2200/41, 2200/42 a 2200/16 
 
Stavebník:   Pavel Stejskal, 
    Bezručova 365 
    Černovice, 394 94 
 
Zodpovědný projektant: Pavel Stejskal 
    Bezručova 365 
    Černovice, 394 94 
 
Datum:   05/2013 
 
Stupeň:   Dokumentace pro stavební povolení 
 
Základní charakteristika a účel stavby: 

Novostavba rodinného domu s prodejem specifického 
zboží malého rozsahu. Objekt je dvoupodlažní, 
rozdělený na část s plochou střechou a část se 
sedlovou střechou, spojen tzv. krčkem 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 
 
Pozemky parc.č. 2200/41/, 22200/42 a 2200/16 k.ú. Černovice je ve 

vlastnictví stavebníka, který je zároveň investorem stavby. 
Pozemky, na nichž je řešená stavba je v současnosti bez využití, a je vedena, jako 
orná půda, ve skutečnosti se jedná luční porost, který je několikrát za rok strojně 
posekán a je ve vynikajícím stavu. Nachází se na východním konci obce 
Černovice v lokalitě zvané „Lokálka“, která nově vznikla v projektu města 
Černovice v roce 2012 a je určená pro výstavbu rodinných domů. 
 

Majitelé sousedních parcel: 
 
parc.c. 2085/36 k.ú. Černovice, Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 
Černovice, 
parc.c. 2085/37 k.ú. Černovice, Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 
Černovice, 
parc.c. 2200/38 k.ú. Černovice, Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 
Černovice,  
parc.c. 2200/39 k.ú. Černovice, Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 
Černovice, 
parc.c. 2200/40 k.ú. Černovice, Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 
Černovice, 
parc.c. 2200/43 k.ú. Černovice, Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 
Černovice, 
parc.c. 2200/44 k.ú. Černovice, Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 
Černovice, 
parc.c. 2209/3 k.ú. Černovice, Dlouhý Ladislav, Sluneční 727, 39494 Černovice, 
parc.c. 2203 k.ú. Černovice, Adamec David, Krymská 112/4, Vršovice, 101 00 
Praha 10. 

c) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Během zpracování projektové dokumentace byly vznesené požadavky 
dotčených orgánů zapracovány a následně zainteresovány. 

d) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Projektová dokumentace je zpracovaná podle platné legislativy a norem, je 
v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, byla respektována vyhláška c. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace aj.; navrhované materiály mají certifikát o shodě dle § 13 
c.22/1997 Sb. 

Z hlediska požárního byly požadavky dodrženy. Odstupové vzdálenosti 
objektu od hranice s okolními pozemky byly dodrženy. 

 
 
 



e) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
případně územně plánovací informace u staveb podle §104 odst.1 
stavebního zákona 

 
Tato stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Černovice, 

požadavky na výstavbu v lokalitě – stavba se nachází v oblasti určené pro bydlení. 
 

f) Věcné a časové vazby na souvisejí a podmiňují stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

 
Bez souvisejících vazeb na jiné stavby, stavba bude probíhat samostatně. 

 

g) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Je předpokládaná lhůta výstavby 24 měsíců. 
 

h) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 
Základní údaje o kapacitě stavby 
 
Počet nadzemních podlaží: 2 
Počet podzemních podlaží: 0 
Počet obyvatel: cca 5 
Zastavená plocha domu: 233,79 m2 
Zpevněné plochy: 415,87m2 
Výška objektu (maximální) : 7,725 m (od ± 0,05 m podlahy v 1NP) 
Sklon šikmé střechy: 35o 
Světlá výška místností v 1NP : 2,60 m 
Světlá výška místností v 2NP : 2,38 – 2,63 m 
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) Zhodnocení staveniště 
 
Stavební parcela, na které se nalézá staveniště je veden v katastrálním území 

města Černovice [620530] v obci Černovice [547530], číslo parcely 2200/41, 
2200/42 a 2200/16. Parcela byla vytvořena v rámci projektu města Černovice 
„Lokálka“, kde je zanesena pod číslem 5. Nalézá se na východním okraji města. 
Má rovinný, nesvažitý terénní charakter, bez okolní zástavby a zeleně. Stavební 
parcela je zasíťovaná (připravené přípojky vody, kanalizace, plynu a elektriky) a 
těsně k ní doléhá nově zbudovaná příjezdová komunikace. Stavební parcela je 
díky své poloze a přístupu vhodná pro stavbu rodinného domu s provozovnou. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Objekt je rozdělen na dvě části, které jsou spojeny tzv. krčkem. Byl navržen 

s ohledem na architektonický a urbanistický styl dané lokality a splnění podmínek 
územního plánu. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb, řešení 
vnějších ploch 

 
Rodinný dům s provozovnou je řešen, jako samostatně stojící objekt se dvěma 

nadzemními podlažími. Byl však navržen v moderním trendu ve stavebnictví 
s využitím kvalitních stavebních materiálů.  

Jedna část obdélníkového půdorysu o rozměrech 13,4 x 7,9 m s plochou 
střechou, kde se v prvním nadzemním podlaží nachází provozovna, která bude 
sloužit, jako vzorková prodejna firmy PRIMA OUTDOOR, s.r.o. zabývající se 
výrobou batohů a spacích pytlů. Dále se zde nachází zázemí prodejny, které 
zasahuje do spojovací části objektu, krčku. V prvním nadzemním podlaží této části 
je umístěna i garáž a technická místnost. V druhém nadzemním podlaží se 
nachází dva pokoje se samostatnými šatnami a společným WC a koupelnou.  

Druhá část, která je řešena, jako výhradně pobytová a rodinná část, je 
obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou s přesahujícími štítovými zdmi. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, 
sociální zařízení, komora a šatna. Nachází se zde i prostorné tříramenné 
schodiště spojující druhá nadzemní podlaží obou častí. V druhém nadzemním 
podlaží druhé časti objektu je umístěna ložnice s vlastní šatnou, WC a koupelnou, 
vedle které se nachází pracovna.  

 
 
 
 



Třetí částí je spojovací krček o šířce 2,0m s plochou střechou s menší výškou 
hřebene, než je u předešlých dvou částí. V krčku se nachází hlavní vchod do 
objektu, který je chráněn přečnívající částí lodžie. Krček spojuje obě části objektu. 
V přízemí to je spojení mezi provozovnou, garáží a pobytovou částí a v druhém 
nadzemním podlaží je to spojení obytných zón, obou částí. Tento krček byl 
vytvořen zejména kuli architektonickému oddělení zcela odlišně řešených částí 
objektu. Dále vytvořil, zcela vhodné komunikační propojení celého objektu a 
umožnil zvětšení zázemí prodejny. Došlo také, díky této části, k vytvoření dvou 
lodžií. Z čehož jedna zakrývá hlavní vchod a umožňuje přístup na plochou střechu 
první a třetí části (přičemž je možný i přístup na sedlovou střechu). Druhá lodžie 
bude sloužit hlavně, jako relaxační část i díky svému jižnímu usazení. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení stavby na komunikaci je vyřešeno pomocí místní silniční komunikace 
vedoucí souběžně se stavebním pozemkem podél východní hranice. K ní bude 
objekt napojen pomocí domovních komunikací. A to výjezdem z garáže, propojení 
komunikace s provozovnou, vedle které bude vybudována tři parkovací stání, 
která budou moci využívat rodinná část, užívající dům a návštěvníci provozovny. 
Pro pěší připojení na komunikace bude sloužit dlážděný chodník. 

 Inženýrské sítě vedou v zmíněné komunikaci. Zde bude provedeno napojení 
na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řad, sdělovací sítě a plynovod. 
Veškeré přípojky byly připraveny již při kladení hlavních veřejných řadů v hlavní 
komunikaci vyvedením až na vlastní stavební pozemek. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury, včetně řešení opravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svažitém území 

 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 

obrubníku kladeného naležato do betonového lože. Veřejná komunikace má šířku 
cca 7,5m provedena z asfaltu. Příjezdová cesta vedoucí k objektu je navržena v 
šířce 3,25m a je provedena ze zámkové dlažby. Na hranici pozemku je již nyní 
osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem pro budoucí objekt. 
Přípojková skříň je majetkem firmy E-ON a.s. Z elektroměrového rozvaděče bude 
kabelem napájen vnitřní rozvaděč domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v 
pískovém loži a bude uložen v chráničce. 

Přípojky vodovodu a kanalizace jsou již přivedeny na stavební pozemek. Na 
hranici pozemku jsou umístěny revizní šachty jak pro kanalizaci, do které budou 
svedeny splaškové a dešťové odpadní vody, tak i pro vodovod. Rozměry šachet, 
včetně materiálového řešení šachty a přípojek bude provedeno dle projektové 
dokumentace TZB. STL plynová přípojka LPE 32 je zakončena ve sloupku na 
hranici pozemku v HUP s uzávěrem KKI. Přípojka plynovodu bude provedena dle 
projektové dokumentace příslušného TZB. 

 
 
 



f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Stavba rodinného domu s provozovnou nebude mít negativní dopad na životní 
prostředí. Při 
likvidaci odpadů je nutno postupovat dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která jsou k tomu 
určena dle 
uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, která odpady 
přejímá, je k jejich 
převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad předat. 

Provádění stavebních uprav, ani následné užívání stavby nebude mít 
negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových 
materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 
 

A. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 
1. Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce 

ministerstva ŽP 
č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů.  

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
unikem 
ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s 
odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění  

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a 
vyhláškou ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se 
souhlasem okresního úřadu. 

 
B. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 

 
1. Odpady nebezpečné 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. 
Místo bude označeno 

identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
 
 
 
 
 



2. Odpady obyčejné 
15 01 06 směs obalových materiálů 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

 
Objekt není řešen, jako bezbariérový 
 

h) Průzkumy a měření, vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

 
Před započetím prací se ověří skutečný průběh inženýrských sítí. 
 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

 
Vytyčení objektu se provede podle příslušné projektové dokumentace 

geodetickou firmou, 
která disponuje příslušným oprávněním. Příslušně body vytyčovací sítě jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci – situace. 

Ke kolaudaci a k zápisu do katastru nemovitostí, bude vyhotoven geodetický 
plán, který bude 
proveden odbornou firmou. 
 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

 
Novostavba je navržena jako dva rozdílné celky, které jsou propojeny krčkem 

s plochou střechou. Ve východní části s plochou střechou v 1NP je navržena 
provozovna – prodejna a západní část je řešena, jako čistě soukromá část – 
rodinný dům. 

 



k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 
Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní vlivy na okolí a životní 

prostředí. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku, ale po 
dokončení stavba přispěje ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. 

Dešťové vody budou svedeny do kanalizace, která se nachází na pozemku. 
Během výstavby nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. 
Splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizační sítě. 
Vliv stavby na ukládání odpadů – zemina z výkopových prací bude částečně 

použita k 
provedení zásypů. S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu se 
zákonem 
č.185/2001 Sb.  

Staveniště tvoří pozemek investora, na kterém bude skladován stavební 
materiál. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Stavební činnost bude organizována v souladu nařízením vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy 
požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 
101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 137/118 Sb.) a dalším požadavkům 
na staveniště. Zhotovitel stavebních prací v rámci dodavatelské dokumentace 
vytvoří podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské 
dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 
stavebních prací k dispozici na stavbě. Před zahájením zemních prací musí 
zhotovitel stavby ověřit na staveništi inženýrské sítě, podzemní prostory, 
prosakování nebo výron škodlivých látek. Před započetím zemních prací musí být 
odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a jiných překážek. Dodavatel zajistí, aby nedošlo k znečištění 
komunikací blátem nebo k znečištění podzemních vod. 
 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek poškození stavby, její části, technické vybavení, 
instalované vybavení nebo okolní zástavby. 
 
 
 
 
 
 



3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha 
projektové  
dokumentace – viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Stavba rodinného domu s provozovnou nebude mít negativní dopad na životní 
prostředí. Při 
likvidaci odpadů je nutno postupovat dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která jsou k tomu 
určena dle 
uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, která odpady 
přejímá, je k jejich 
převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad předat. 

Provádění stavebních uprav, ani následné užívání stavby nebude mít 
negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových 
materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 
 

C. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 
5. Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce 

ministerstva ŽP 
č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů.  

6. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
unikem 
ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s 
odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění  

7. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a 
vyhláškou ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

8. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se 
souhlasem okresního úřadu. 

 
D. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 

 
3. Odpady nebezpečné 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
 
 
 



Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. 
Místo bude označeno 

identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
4. Odpady obyčejné 

15 01 06 směs obalových materiálů 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

Při užívání stavby musí být respektován vyhláška OTP 268/2009 zákony. 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím 
se vozidlem. Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. 
 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Ochrana proti hluku a vibracím je zajištěna konstrukčním řešením stavby a 
použitím příslušných izolací. Jedná se o rodinný dům, tedy objekt s nevýrobní 
činností, nepředpokládá se tedy navýšení luku a otřesů vlivem technických 
zařízení 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

Budova je navržena v souladu s ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 
Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, jejím dispozičním a 
konstrukčním řešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály a vytápěcími 
systémy. Při návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky lokality. 
 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Stavba není řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 
 
 



9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Nepředpokládají se žádné škodlivé vnější vlivy. Při provedení radonového 
průzkumu byl zjištěn nízký radonový index pozemku. Tomu vyhovují opatření v 
objektu. V objektu bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů, která pro 
dané radonové riziko vyhovuje. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 
život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních 
staveb. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 

Kanalizační přípojka: 
Splaškové vody z objektu a dešťové vody ze střešních konstrukcí budou odváděny 
do jednotné kanalizační sítě.  
 

Vodovodní přípojka: 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 
vodoměrné šachtě před objektem. 
 

Plynovodní přípojka: 
Objekt bude napojen na veřejné nízkotlaké vedení. Plynoměr je umístěn 
v instalačním sloupku, odkud vede do technické místnosti rodinného domu. 
 

Elektrická přípojka: 
Objekt bude napojen na stávající vedení nízkého napětí, které je ukončeno 
elektrorozvaděčem umístěném v instalačním sloupku. Z instalačního sloupku bude 
napojen domovní rozvaděč umístěný v místnosti 116 – Garáž. Telefonní přípojka, 
rozhlas, nebo kabelová televize nejsou předmětem tohoto řešení a investor si je 
zajistí odděleně. Uživatel si zajistí televizní příjem sám. V místě je televizní síť 
dostupná několika programy. 
 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  
 

Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
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F – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Účel objektu 
 
Objekt je novostavbou rodinného domu s provozovnou, který bude vybudován 

na stavební parcele, která je vedena v katastrálním území města Černovice 
[620530] v obci Černovice [547530]. Okres Pelhřimov, Vysočina. Číslo parcely 
2200/41, 2200/42 a 2200/16. Parcela byla vytvořena v rámci projektu města 
Černovice „Lokálka“, kde je zanesena pod číslem 5. Nalézá se na východním 
okraji města. 

Navrhovaný rodinný dům s provozovnou má členitý půdorysny tvar a je řešen, 
jako samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími. Objekt je 
rozdělen na dvě části, které jsou spojeny tzv. krčkem. 

  

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu u užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Rodinný dům s provozovnou je řešen, jako samostatně stojící objekt se dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt je rozdělen na dvě části, které jsou spojeny tzv. 
krčkem. Byl navržen s ohledem na architektonický a urbanistický styl dané lokality 
a splnění podmínek územního plánu. Byl však navržen v moderním trendu ve 
stavebnictví s využitím kvalitních stavebních materiálů.  

Jedna část obdélníkového půdorysu o rozměrech 13,4 x 7,9 m s plochou 
střechou, kde se v prvním nadzemním podlaží nachází provozovna, která bude 
sloužit, jako vzorková prodejna firmy PRIMA OUTDOOR, s.r.o. zabývající se 
výrobou batohů a spacích pytlů. Dále se zde nachází zázemí prodejny, které 
zasahuje do spojovací části objektu, krčku. V prvním nadzemním podlaží této části 
je umístěna i garáž a technická místnost. V druhém nadzemním podlaží se 
nachází dva pokoje se samostatnými šatnami a společným WC a koupelnou.  

Druhá část, která je řešena, jako výhradně pobytová a rodinná část, je 
obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou s přesahujícími štítovými zdmi. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, 
sociální zařízení, komora a šatna. Nachází se zde i prostorné tříramenné 
schodiště spojující druhá nadzemní podlaží obou častí. V druhém nadzemním 
podlaží druhé časti objektu je umístěna ložnice s vlastní šatnou, WC a koupelnou, 
vedle které se nachází pracovna.  

Třetí částí je spojovací krček o šířce 2,0m s plochou střechou s menší výškou 
hřebene, než je u předešlých dvou částí. V krčku se nachází hlavní vchod do 
objektu, který je chráněn přečnívající částí lodžie. Krček spojuje obě části objektu. 
V přízemí to je spojení mezi provozovnou, garáží a pobytovou částí a v druhém 
nadzemním podlaží je to spojení obytných zón, obou částí. Tento krček byl 
vytvořen zejména kuli architektonickému oddělení zcela odlišně řešených částí 
objektu. Dále vytvořil, zcela vhodné komunikační propojení celého objektu a 
umožnil zvětšení zázemí prodejny. Došlo také, díky této části, k vytvoření dvou 
lodžií. Z čehož jedna zakrývá hlavní vchod a umožňuje přístup na plochou střechu 
první a třetí části (přičemž je možný i přístup na sedlovou střechu). Druhá lodžie, 
může v budoucnu sloužit i jako zimní zahrada. 



c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

 
Počet podzemních podlaží: 0 
Počet nadzemních podlaží: 2 
 

 
 

 
  

1NP
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2]

101 ZÁDVEŘÍ 7,10
102 ŠATNA 2,63
103 KOMORA 2,51
104 WC + KOUPELNA 6,80
105 KUCHYNĚ + JÍDLENA 18,90
106 OBÝVACÍ POKOJ 23,76
107 SCHOD. PROSTOR 8,91
108 SPÍŽ 3,61
109 CHODBA 2,90
110 ZÁZEMÍ PRODEJNY 14,63
112 WC + SPRCH. KOUT 3,61
113 PRODEJNA 30,00
114 TECH. MÍSTNOST 10,60
115 CHODBA 3,15
116 GARÁŽ 27,13
117 ZÁVĚTŘÍ 1,90

PLOCHA CELKEM: 168,14

2NP
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2]

201 LODŽIE 7,05
202 PRACOVNA 14,60
203 WC + KOUPELNA 8,19
204 ŠATNA 7,21
205 LOŽNICE 26,88
206 CHODBA 7,15
207 CHODBA 3,20
208 LODŽIE 5,65
209 KOMORA 2,75
210 ŠATNA 9,00
211 POKOJ 21,94
212 WC + KOUPELNA 9,91
213 CHODBA 6,67
214 POKOJ 21,94
215 ŠATNA 9,00
216 BALKON 1,90

PLOCHA CELKEM: 163,04



Celková podlahová plocha uvnitř objektu: 327, 38 m2 

 Celková plocha ostatní (balkon + závětří): 3,8 m2 
 Plocha pozemku:     1267,33 m2 
 Zastavěná plocha:     233, 79 m2 
 Procento zastavění:     18 %    

Zpevněná plocha:     415, 87 m2 

 

Hlavní vstup je orientovaný severní směrem. Všechny obytné místnosti mají 
navržené přirozené oslunění v souladu s ČSN 73 0580  jsou také v souladu se 
zákonnými požadavky na proslunění obytných místností, které vycházejí z 
vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jako zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 

 
i. Zemní práce 
 

Zemní práce budou spočívat ve strojním výkopu stavebních rýh, aj. Ostatní 
výkopové práce budou prováděny menšími strojními mechanizmy a ručními 
dokopávkami. Přebytečná zemina z výkopu bude umístěna na pozemku. 
 

 
ii. Základové konstrukce 
 

Vyhloubené stavební rýhy nutno před betonáží ručně začistit a zamezit, tak 
odpadávání volných částí okolní zeminy do betonu. Je nutné uložit zemnící drát a 
prostupových chrániček pro uložení inženýrských sítí.  

Základové pasy šířky 500mm (750mm), hloubky 900mm, budou provedeny z 
prostého betonu C20/25. Po vybetonování základových pasů se zhotoví podkladní 
beton v tl. 100 mm C20/25 doplněný ocelovou svařovanou KARI sítí (oka 150x150 
mm, ø 6 mm). Z vnější strany obvodových základů je třeba umístit tepelnou izolaci 
tloušťky 100mm, Isover EPS SOKL 3000, ta bude poté plynule, dle 
technologických postupů navazovat na první řadu tvárnic. Tepelnou izolaci 
mechanicky nepoškodit a postup, dle technologických listů výrobce. 
 
iii. Svislé nosné konstrukce 
 

Obvodové svislé nosné konstrukce budou provedeny pomocí keramických 
tvarovek POROTHERM 44 EKO+ Profi. S využitím první řady tvárnic 
POROTHERM 30 Profi z důvodu provedení soklu. 

Vnitřní svislé nosné konstrukce budou provedeny pomocí keramických 
tvarovek POROTHERM 24 Profi.  

Veškeré svislé nosné konstrukce jsou spojovány pomocí tenkovrstvé malty 
POROTHERM Profi. Ta je právě určena pro zdění použitých broušených cihel. 
První řada cihel POROTHERM 30 Profi bude založena na minerální 
vápenocementové maltě POROTHERM Profi AM určené pro zakládání první řady 
cihel.  

 
 



POROTHERM 44 EKO+ Profi,  ROZMĚR 248 x 440 x 249 mm 
POROTHERM 30 Profi,   ROZMĚR 247 x 300 x 249 mm 
POROTHERM 24 Profi,   ROZMĚR 372 x 240 x 249 mm 
Vše s využitím doplňkových cihel 

Je nutné přesně dodržovat technologické listy a postupy dané výrobce, 
z důvodu správného fungování daného materiálu, apod. 

 
iv. Vodorovné nosné konstrukce 
 

Vodorovné nosné konstrukce budou provedeny pomocí stropního systému 
POROTHERM. Jedná se o MIAKO strop. S využitím cihelných vložek MIAKO, 
keramobetonovými POT stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou 
výztuží. Všechny stropní MIAKO kce jsou tloušťky 250 mm. Uložení nosníku je 
nutné provést v délce 125 mm. Uložení cihelných vložek v délce 25 mm. Veškeré 
uložení provádět do maltového lože, které bude volně rozprostřeno na těžkém 
asfaltovém pásu. Nutné dodržet veškeré technologický postupy.  

Viz výkresové dokumentace C1.05 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1NP, 
C1.06 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 2NP. 

Překlady nad otvory jsou provedeny jako montované z keramických nosných 
překladů POROTHERM 7 a POROTHERM 11,5. Sestavy a výpisy jednotlivých 
překladů nad otvory viz dle výkresové dokumentace C1.03 – Půdorys 1NP, C1.04 
– Půdorys 2NP. 

Při provádění stropních konstrukcí nesmí být zapomenuto na provedení 
prostupů a instalačních šachet pro rozvod inženýrských sítí. 
 
v. Schodiště 
 

V domě je navrženo jedno železobetonové monolitické schodiště. Jedná se o 
tříramenné schodiště s dvěma mezipodestama. Schodiště bude obloženo pomocí 
smrkových prken tl. 25 mm. Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím se 
skleněnou výplní o výšce 1000 mm.  

Počet stupňů:   2x 6, 1x 5 
Výška stupně:  174,7 mm 
Šířka stupně:   280 mm 
Průchozí šířka ramene: 1250 mm 
Uložení schodiště za využití svislých nosních kcí, vodorovných kcí, 

základových kcí. 
 

vi. Svislé nenosné konstrukce 
 

Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny pomocí keramických bloků 
POROTHERM 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Napojení 
na nosné stěny bude provedeno pomocí ploché kotvy FD KSF. 

POROTHERM 11,5 Profi,   ROZMĚR 497 x 115 x 249 mm 
 
 
 
 
 
 



vii. Střešní konstrukce 
 
Zastřešení objektu je řešeno, jako 3 samostatné části. Západní část je 

zastřešena šikmou střechou o sklonu 35°. Východní část je zastřešena plochou 
střechou. Ty to části jsou spojeny tzv. krčkem, který je zastřešen plochou 
střechou. 

Šikmá střecha je řešena, jako sedlová střecha s vystupujícími štíty nad střešní 
roviny. Jako nosná kce slouží dřevěný krov. Navržena nadkrokevní tepelná izolace 
systému Dektrade TOPDEK. Krov po celé části, jako pohledový. Využití 
pohledového bednění z palubek tl. 25 mm. Navrženou střešní krytinou jsou 
betonové tašky značky Bramac, Alpská classic protector, barva ebenově černá. 
Použité řezivo: smrk. Postup, dle technologických návodů výrobce, který má 
kvalitně zpracované detaily i technologické postupy. Je nutné dodržet všechny 
zásady nejen ze záručních důvodů. Provedení detailů, dle výrobce, nejlépe přímo 
školenou osobou f. DEKTRADE. 

Ploché střechy jsou klasické jednoplášťové střechy s vodotěsnící vrstvou nad 
tepelně izolační vrstvou. Nosná kce je vytvořena pomocí PTH stropního systému 
MIAKO (viz výkresová dokumentace C1.06 – Výkres tvaru stropní konstrukce nad 
2NP). Spádová vrstva vytvořena pomocí tepelné izolace. Kladečský plán 
vypracuje firma zabývající se pokládáním spádové vrstvy. Hydroizolační vrstva 
pomocí asfaltových modifikovaných pásů. Postup, dle technologických návodů 
výrobce, který má kvalitně zpracované detaily i technologické postupy. Je nutné 
dodržet všechny zásady nejen ze záručních důvodů. Provedení detailů, dle 
výrobce, nejlépe přímo školenou osobou f. DEKTRADE. 

Viz příloha – přehled skladeb a výkresová dokumentace. 
 

viii. Konstrukce komínu 
 
V objektu se nachází komínový systém Schiedel Absolut 14L18. 

Dvojprůduchový s větrací šachtou. Vystavěn pomocí prefabrikovaných tvarovek 
810 x 360 mm. Doplnit do rohů výztuž a zalít cementovou zálivkou, dle návodů 
výrobce. Vybírací otvor bude mít dvířka 200 x 200 mm a bude umístěn 500 mm 
nad podlahou v místnosti 114 – technická místnost. 

 
ix. Podlahové konstrukce 

 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 

investora. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností 
(viz půdorysy podlaží). Skladby podlah viz příloha skladeb. 
 
x. Výplně otvorů 

 
Okna : 

dřevěná, zasklení izolačním trojsklem Uw=0,7Wm-2K-1. 
- doporučený výrobce oken Slavona s.r.o. 

Dveře: 
vstupní dveře o objektu – částečně prosklené, zasklení izolačním trojsklem 
U=0,75Wm-2K-1. 
vnitřní dveře navřeny jako dřevěná do dřevěných obložkových zárubní 

Viz C.2.20-Výpisy oken a dveří 



xi. Povrchové vnitřní úpravy 
 
Omítky: 

Vyrovnávací vrstva je provedena z vápenocementové jádrové omítky, tl. 10 
mm a povrchově je upravena vápenným štukem, tl. 3 mm.  

Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a přebroušeny. 
 
Obklady: 

V místnostech hygienického a provozního zařízení, v kuchyni jsou navrženy 
keramické obklady. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno 
architektem v průběhu realizace stavby. Výšky obkladů dle výkresové 
dokumentace (C1.03 – Půdorys 1NP, C1.04 – Půdorys 2NP) 
 
xii. Povrchové vnější úpravy 

 
Východní část objektu s plochou střechou bude obložena lícovými páskami 

Terca Klinker. 
Zbylá část bude provedena omítkou a to vyrovnávací vrstva je provedena z 

vícevrstvé jádrové omítky WEBER.DUR KLASIK RU, tl. 10 mm a povrchově upravena 
omítkou WEBER.PAS AKRYLÁT. Barevné provedení, dle dohody s investorem v rámci 
dokončování stavebních prací. 

 
xiii. Hydroizolace 

 
Základová deska je opatřena penetrační nátěrem DEKPRIMER, dále bodově 

natavené asfaltové modifikované pásy GLASTEK AL MINERAL a nadále 
celoplošně natavených asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Přesahy 100mm, postupovat, dle obecných zásad prací s HI. Je nutné velmi 
kvalitní provedení a dodržení všech zásad, z důvodu správné funkčnosti. HI 
vytáhnout 300mm nad úroveň upraveného terénu. U ploché střechy 150mm nad 
úroveň roviny střechy. 

Hydroizolace šikmé střechy je provedena pokládkou parozábrany TOPDEK 
SBPS pás 30, samolepící s doplňkovou HI vrstvou v podobě DEKTEN MULTI – 
PRO, nebo opětovné pokládky SBS modif. asf. pásu. 

 
xiv. Tepelné izolace 

 
Obvodové nosné zdivo splňuje tepelněizolační vlastnosti, a tudíž není 

zateplen. Tepelná izolace se nachází v sestavě překladů nad dveřními a okenními 
otvory – ISOVER EPS 50Z tl. 100mm, z důvodu přerušení tepelných mostů. V 
témže případě se také nachází za věncovkou PTH VT7 v šířce 120mm. Zateplení 
soklu je provedeno pomocí ISOVER EPS SOKL 3000. Kce podlah je zateplena 
v 1NP pomocí ISOVER EPS 100S, v místnosti 116 – garáž ISOVER EPS 200S. 

Ve skladbě ploché střechy je použita TI, jako spádová vrstva ISOVER EPS 
100S.  

Šikmá střecha je izolačně řešena pomocí nadkrokevní izolace TOPDEK 022 
PIR. Spodní desky o rozměrech 2,4 x 1,2m 40 -70 s rovnou hranou a druhé vrstvy 
80-120mm na pero drážku. Kotvit pomocí vrutů TOPDEK ASSY. 

 
 



 
xv. Podhledy 

 
Je použito v části šikmé střechy podhledové bednění z palubek tl. 25mm. 

Ostatní podhledové části krovu nutnou opracovat. 
 

xvi. Truhlářské výrobky 
 
Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ. 
 

xvii. Klempířské výrobky 
 

Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 
VÝROBKŮ. 

 
xviii. Zámečnické výrobky 

 
Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 

VÝROBKŮ. 
 
 

xix. Protipožární opatření 
 
Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha 

projektové dokumentace – viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
 
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých Částí konstrukcí a celková 

energetická bilance objektu je dána energetickým štítkem obálky budovy, který 
není přílohou tepelně technického řešení projektu. Na základě těchto výpočtů se 
stanoví u všech svislých, vodorovných i šikmých konstrukcí splněny požadované 
normové hodnoty prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (2011). 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum základové zeminy nebyl v 

době zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby proveden. Vychází 
se ze zkušeností se zakládáním obdobných staveb a za předpokladu, že 
základové poměry jsou jednoduché. Předpokládané složení základové zeminy v 
dané lokalitě – zemina štěrkovitá G4. Únosnost základové zeminy byla dle složení 
základové zeminy stanovena min. 200 kPa. Předpokladem je, že v podloží do 4,5 
m pod úrovní základové spáry není ustálená hladina podzemní vody, stejně jako v 
sousedních parcelách. 
 
 



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

 
Provádění stavebních uprav, ani následné užívání stavby nebude mít 

negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových 
materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 
 

E. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 
9. Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce 

ministerstva ŽP 
č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů.  

10. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
unikem 
ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s 
odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění  

11. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a 
vyhláškou ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

12. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se 
souhlasem okresního úřadu. 

 
F. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 

 
5. Odpady nebezpečné 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. 
Místo bude označeno 

identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
6. Odpady obyčejné 

15 01 06 směs obalových materiálů 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 



h) Dopravní řešení 
 

Příjezd na pozemek je z místní komunikace, parkování je zajištěno v jednotlivé 
garáži s jedním stáním, dále před vjezdem do garáže a nakonec i je řešeno 
parkovací stání u provozovny se 3 parkovacími stáními. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

 
Stavební parcela pro výstavbu RD není součástí záplavového území, v místě 

nehrozí sesuvy půdy, pozemek není součástí poddolovaného území ani území se 
zvýšenou seizmicitou.  

Na pozemku bylo provedeno měření půdního radonu a závěrem měření je 
nízký radonový index. Protiradonové opatření spočívá v použití hydroizolační folie 
s protiradonovou charakteristikou. Navržená HI soustava v kombinací pásů 
GLASTEK AL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL splňuje 
protiradonové opatření, které je nutné dodržet. 

Hlavní dopravní tah je od pozemku vzdálen v dostatečné vzdálenosti, proto 
není nutné uvažovat žádné hlukové zatížení z dopravy, které by bylo nutno ve 
vztahu k dané lokalitě Samostatně posuzovat.  

Není znám ani jiný zdroj venkovního hluku v dané lokalitě. 
 
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných 
požadavcích na využívání území. Ostatní obecné technické požadavky byly 
dodrženy v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Černovicích v květnu 2013    Vypracoval: Stejskal Pavel 
 
 
 
 



Závěr: 
 
Cíle zadání bakalářské práce byly naplněny dle zadání. Předmětem zadání je 
koncepční návrh rodinného domu s provozovnou, který byl zpracován dle právních 
předpisů a norem platných v České republice. 
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www.schiedel.cz 
www.velux.cz 
www.isover.cz 
www.slavona.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RD  rodinný dům 
HI hydroizolace 
TI tepelná izolace 
ŽB železobeton 
PT  původní terén 
UT  upravený terén 
NP  nadzemní podlaží 
VŠ  vodoměrná šachta 
RŠ  revizní šachta 
PB  polohový bod 
KS  komínový systém 
T  truhlářský výrobek 
K  klempířský výrobek 
Z  zámečnický výrobek 
S  skladba konstrukce 
M  výpis tesařských prvků 
ZTI  prostup zdravotně technické instalace 
VT  stropní věncovka 
D  ŽB monolitická roznášecí deska 
EPS expandovaný polystyren 


