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c) Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a 

anglickém jazyce 

Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného 

domu s ordinací zubního lékaře. Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je 

situován v Pardubickém kraji ve městě Lanškroun, katastrální území Lanškroun. Objekt je 

navržen zděný. Jeho svislé konstrukce jsou z tvárnic Porotherm. Vodorovné konstrukce 

jsou z nosníků POT a tvarovek Miako. Rodinný dům je zastřešen sedlovou střechou. 

Střecha je provedena pomocí dřevěného krovu podepřeného nosným zdmi, ocelovými 

rámy nebo dřevěnými sloupky. Objekt má dvě nadzemní podlaží. 

Klíčová slova 

 bakalářská práce, projektová dokumentace, rodinný dům s ordinací zubního lékaře, 

novostavba, dvě nadzemní podlaží, sedlová střecha 

Abstract 

This bachelor‘s thesis deals with the design documentation of a family house with a 

dentist's office. House is designed for a family of four. The house is located in the Region 

in Lanškroun, cadastral distrikt Lanškroun. The building is designed brick. The vertical 

structure of the blocks Porotherm. The horizontal structures are made of beams POT and 

fittings Miako. Family house is covered with a gable roof. The roof is made with a wooden 

roof underpinned bearing walls, steel frames or wooden posts. The building has two floors. 

Keywords 

bachelor's thesis, project documentation, family house with a dentist's office, new 

building, two floors, gable roof 
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h) Úvod 

 Tato bakalářská práce má za úkol návrh rodinného domu s ordinací zubního lékaře 

a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Stavba se nachází 

v Pardubickém kraji ve městě Lanškroun, katastrální území Lanškroun a má dvě nadzemní 

podlaží. Jeho střecha je řešena jako sedlová. Objekt má vlastní garáž a jedno venkovní 

stání pro pacienty. 

 Dispoziční řešení je navrženo dle platných norem a předpisů. Provozovna v objektu 

je řešena jako bezbariérová podle vyhlášky 398/2009 Sb. Řešení statické, konstrukční, 

tepelně technické a požárně bezpečnostní je podle platných norem a předpisů. Součástí 

projektu jsou jako samostatné části dodány návrhy schodiště a základových konstrukcí, 

výkresové dokumentace, zpráva i výkresy požární bezpečnosti a tepelně technické řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

i) Vlastní text práce 

 

 

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ORDINACÍ ZUBNÍHO LÉKÁŘE 

 

 

 

Katastrální území Lanškroun 

číslo parcely 3073/117 

 

 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ RODINNÉHO 

DOMU S ORDINACÍ ZUBNÍHO LÉKAŘE 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

A.1) Identifikační údaje 

A.1.1) Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Rodinný dům s ordinací zubního lékaře  

b) Místo stavby:  Lanškroun, ulice svojsíkova, 

číslo parcely 3073/117  

   kat. úz. Lanškroun 

  Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí 

c) Charakter stavby: Novostavba 

A.1.2) Údaje o žadateli 

a) Stavebník: 

Jméno, příjmení a místo trvalého bydliště:  Václav Šperlich  

ul. havlíčkova 1078 

Lanškroun 

563 02 

b) Projektant 

Jméno, příjmení a místo trvalého bydliště:  Tomáš Pachl 

      Damníkov 18  

Damníkov  

561 23 

c) Základní charakteristika stavby 

Tato projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s ordinací zubního 

lékaře v katastrálním území Lanškroun pro čtyřčlennou rodinu. Navrhovaný objekt se 

nachází na parcele 3073/117, kat. úz. Lanškroun, Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí. 

Parcela je o velikosti 775,78m
2
. Rodinný dům není podsklepený a má dvě nadzemní 

podlaží. Dispoziční řešení objektu je navrženo na dvě časti. První část je provozovna 

s příslušenstvím, garáží, terasou a skladovacími místnostmi v 1.NP. Druhou část tvoří 

obytné podkroví ve 2.NP.   
 

A.2) Dosavadní využívaní území a majetkové vztahy 

 Jedná se o nově zastavované území, které navazuje na stávající zástavbu města. 

Dřívější účel parcely byl orná půda. Území je podle stavebního plánu určeno k zastavění 

rodinnými domy a nachází se na nově vznikajícím sídlišti na severovýchodním okraji 

města. Pozemky byly opatřeny silniční komunikací a inženýrskými sítěmi. Pozemek byl 

odkoupen investorem od města Lanškroun. Majetkoprávní vztahy se řídí kupní smlouvou 

s dodatky. 

A.3) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu 

a) Radonový průzkum 

 Provedené měření a jeho výsledky byli zatříděny do skupiny nízkého radonového 

rizika. Nebudou tedy prováděny, žádná speciální radonová opatření. 

 



 
 

 
 

b) Napojení na dopravní infrastrukturu 

 Kolem objektu je vedena komunikace rovnoběžná se severovýchodní a 

severozápadní hranou navrhovaného objektu. V komunikaci jsou vedeny inženýrské sítě. 

Napojení na tuto komunikaci je ze severozápadní strany parcely příjezdovou komunikací 

umožňující vjezd na pozemek. 

c) Napojení na technickou infrastrukturu 

- přípojka NN - Odběr elektrická energie bude prováděn pomocí nové přípojky, vedené 

pod povrchem terénu. Přípojka bude napojena z veřejného elektrického vedení NN, 

umístěného pod povrchem příjezdové komunikace, do instalačního sloupku na hranici 

pozemku. Odtud bude vedena přípojka do rodinného domu s provozovnou.  

- splašková kanalizace - Pro odvod splašků se zřídí nová kanalizační přípojka, umístěná 

pod povrchem terénu. Přípojka bude napojena z veřejné kanalizační sítě, umístěné pod 

povrchem příjezdové komunikace. Z veřejné kanalizační sítě bude dále vést do revizní 

šachty a z ní do rodinného domu s provozovnou. 

- dešťová kanalizace - Je navržena s likvidací dešťové vody na vlastním pozemku. 

Z okapových svodů je voda vedena do podzemní plastové nádrže. Z této nádrže se voda 

vede do štěrkové jámy, kde se vsakuje do podloží nebo se může voda dále využívat. 

- vodovodní přípojka - bude vedena pod povrchem terénu z veřejného vodovodního řádu, 

umístěného pod povrchem příjezdové komunikace. Z veřejného vodovodního řádu povede 

do vodoměrné šachty na pozemku majitele a z ní povede domovní přípojka do rodinného 

domu s provozovnou. 

- přípojka zemního plynu NTL - bude vedena pod povrchem terénu z veřejného NTL 

plynovodu, umístěného pod povrchem příjezdové komunikace do instalačního sloupku, 

který je na hranici pozemku. V tomto sloupku bude umístěn hlavní uzávěr plynu. 

 

A.4) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
 Napojení veškerých sítí a komunikací je provedeno dle požadavků dotčených 

orgánů. Dodatečné úpravy a změny musí byt s nimi konzultovány. Všem účastníkům je 

poskytnuta 30denní lhůta na odvolání. Veškeré smlouvy a posudky budou archivovány a 

součástí projektové dokumentace. 

 

A.5) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
 Projektová dokumentace je zpracována podle platných legislativ a norem jakými 

jsou: - vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavy 

- vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání 

staveb 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- vyhl. č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických 

zařízení 

 

A.6) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popř. územně plánovací informaceu staveb podle §104 ods. 1 stavebního 

zákona 

 
 Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Lanškroun a požadavky 

na výstavbu. Stavba se nachází v oblasti určené pro bydlení. V územním plánu se tato 

oblast nachází v plochách pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské.  



 
 

 
 

 

A.7) Věcné a časově vazby stavby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření 

 
 Stavba je samostatně stojící a nemá vliv na okolní samostatně stojící objekty. Při 

výstavbě lze předpokládat zvýšenou hladinu hluku a prachu v okolí stavby. Přípojky se 

musí zhotovit tak, aby byla stavba bezpečně a hospodárně připojena k veřejným sítím. 

Dále musí dodržena bezpečnostní pásma a minimální hloubky jednotlivých přípojek 

 

A.8) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

 
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 17 měsíců 

- Vytyčení stavby a výkopové práce  03/2014 

- Přípojky inženýrských sítí    04/2014 

- Základové konstrukce   04/2014 

- Hrubá stavba a Strop 1.NP   06/2014 

- Hrubá stavba 2. NP    08/2014  

- Konstrukce krovu, zastřešení a závětří 09/2014 

- Osazení výplní otvorů   03/2015 

- Rozvody instalací    03/2015 

- Povrchové úpravy podlahy   05/2015 

- Zpevněné plochy, dokončovací páce  07/2015 

 

A.9) Statistické údaje: 

 
Počet podzemních podlaží:   0 

Počet nadzemních podlaží:   2 

Počet bytů:     1 

Plocha pozemku:   775,78 m
2
 

Zastavěná plocha:                 171,70 m
2
 

  

SO-01   RD s ordinací 

Plocha pozemku:   775,78m
2
 

Zastavěná plocha:                 171,70m
2
 

Procento zastavění:   35,8% 

Zpevněná plocha:   142,60m
2 

Obestavěný prostor:   1417,73m
3 

Podlahová plocha:   Celková podlahová plocha uvnitř objektu:  221,99 m
2
 

     Plocha terasy:     37,41 m
2
 

     Plocha lodžie:     14,53 m
2 

Výška hřebenu:    +8,257m 

 

SO-02  Zpevněné plochy 

Celková plocha:   142,60m
2
 

 



 
 

 
 

SO-03  Oplocení pozemku 

Délka:     105,89m 

SO-04  Body inženýrských sítí 

Celková délky inženýrských sítí: 64,96 m 

 

Předpokládaná cena: 

SO-01   RD s ordinací   1417,73m
3 

 x 4491,-  = 6 367 100,-Kč  

SO-02  Zpevněné plochy  142,60m
2
 x 2000,-  =285 200,- Kč  

SO-03  Oplocení pozemku  105,89m x 800,- =84 712,- Kč 

SO-04  Body inženýrských sítí 64,96 m
 
 x 3000,- =195 000,- Kč 

Celkem        =6932012,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Tomáš Pachl   ………………………………. 

         Podpis  
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B.1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

 Staveniště je v rovinatém terénu a bez výrazného členění. Jeho tvar je přibližně 

obdélníkový s jedním zakulaceným rohem, kvůli příjezdové komunikaci. Za staveniště se 

považuje celý pozemek investora. Na tomto pozemku se nevyskytuje žádná stavba, stromy 

ani keře. Staveniště je vhodné pro novostavbu rodinného domu s ordinací zubního lékaře. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími. 

Vstup do provozovny se nachází na severovýchodní straně. Následuje zádveří, které vede 

do čekárny. Z čekárny se mohou pacienti dostat do ordinace a na WC pro pacienty a pro 

imobilní občany je zde zřízené samostatné WC. Ordinace navazuje na rentgenovou 

místnost a na šatnu zaměstnanců. Z šatny je možné se dostat do skladu léků, úklidové 

místnosti a umýváren pro zaměstnance. Zubní lékařka se dále z šatny zaměstnanců může 

dostat do obytné části objektu přes uzamykatelné dveře.   

Vstup pro obyvatele objektu je na jihozápadní straně, vedle něho je i vstup do 

skladu zahradních věcí. Na jihovýchodní straně se dále nachází vchod na terasu. Po vstupu 

pro obyvatele objektu a po vstupu z terasy se nacházejí dvě zádveří, ze kterých se 

dostaneme do chodby. Chodba dále vede do šatny zaměstnanců, skladu pod schodištěm a 

hlavně na schodiště do obytného podkroví v 2.NP. Zde následuje chodba, ze které se 

dostaneme do obou dětských pokojů, ložnice, koupelny, šatny, obývacího pokoje s kuchyní 

a jídelnou. Z obývacího pokoje se dostaneme na lodžii. Na ložnici dále navazuje šatna. 

Osazení do terénu bude potřebovat pouze drobné úpravy. 

c) Technické řešení 

 Vytyčení stavby je provedeno pomocí dvou pevných bodů: 

PB1 – roh stávajícího objektu (č.p. 3886) 

PB2 – roh stávajícího objektu (č.p. 3889) 

 Po provedení výkopových prací se provedou základové konstrukce. Zajistí se 

očištění se očištění základové spáry a osazení chrániček na inženýrské sítě. V místech, kde 

se budou nacházet podlahy bude betonová deska, která bude mít tloušťku 150mm. Tato 

deska bude ležet na vrstvě štěrkového podsypu, frakce 16/32, který je zhutněný. Svislé 

nosné stěny jsou založeny na základových pasech z prostého betonu C16/20. Pasy pod 

nosnými zdmi jsou široké 600 a hluboké 1100mm. Základové pasy jsou jednostupňové 

s vyložením v rozmezí 130-170mm .Svislé nosné sloupy jsou založeny pomocí 

základových pasů rovněž z betonu C16/20 o půdorysných rozměrech 750x750mm a 

hloubce 1100mm.Tyto patky mají přesah 150mm. Pro dřevěné sloupky nesoucí závětří u 

vstupu do provozovny i rodinného domu jsou zhotoveny rovněž patky z betonu C16/20 

hluboké 1100 o půdorysných rozměrech 750x750mm. Do těchto pater jsou zabetonované 



 
 

 
 

výškově nastavitelné uhelníky typu P, na které jsou dřevené sloupky připevněny. Pod 

železobetonovým schodištěm je proveden snížený základ hluboký 600mm o půdorysných 

rozměrech 400x920mm. Veškeré základové konstrukce jsou jednostupňové. Základy jsou 

zateplené extrudovaným polystyrenem tloušťky 100mm. Podrobnější specifikace viz. 

Výkres č.2 Základové konstrukce. Základy jsou dimenzovány na nejkritičtější části. Po 

jejich provedení se provede podkladní beton o tloušťky 150mm. Dimenzování 

nejnamáhavější základové patky a základového pasu je specifikováno v samostatném 

výpočtu viz. Výpočet základových konstrukcí. 

Svislé nosné konstrukce – Obvodové stěny jsou provedeny z tvárnic Porotherm T 

42,5 profi vyplněné minerální vatou na tenkovrstvou maltu Porotherm T profi pevnosti 10 

MPa. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 30 profi na tenkovrstvou maltu Porotherm 

T profi pevnosti 10 MPa. Vně objektu jsou umístěny tři železobetonové sloupy o 

půdorysných rozměrech 450x450mm  na které se umísťují vždy 3 ocelové I profily. Tyto 

sloupy jsou navrženy monolitické z betonu C20/25 a výztuže S235. Před a za objektem se 

nacházejí dřevěné sloupky průřezu 150x150mm, které vynášejí konstrukci přístřešku. Další 

dřevěný sloupek, tentokrát o průřezu 180x180mm je umístěn na lodžii a podporuje tak 

volný konec střední vaznice. Další takový sloupek je na chodbě ve 2.NP, který podporuje 

středovou vaznici kvůli jejímu nedostačenému podepření. Tento sloupek je opatřen kolem 

svého obvodu voděodolnými sádrokartonovými deskami, protože část sloupku zasahuje do 

WC. Dále se na něho napojí příčky.    

Vodorovné nosné konstrukce – Stropy jsou provedeny z POT nosníků a 

keramických vložek Miako. Osové vzdálenosti nosníků jsou navrženy po 500mm a musejí 

být uloženy nejméně 125mm na nosné konstrukci. Výška vložek Miako je 190mm a po 

jejich osazení se zalije betonovou zálivkou z betonu C20/25 s kari sítěmi o průměru 4mm a 

velikosti ok 150mm. Veškeré stropní konstrukce jsou značky Porotherm. Průvlaky jsou 

provedeny z ocelových I profilu č. 16 a překlady jsou Porotherm 7. Nad otvory v příčkách 

jsou vzhledem k jejich malé tloušťce navrženy dva ocelové pruty o průměru 8mm. 

Podrobnější specifikace viz. Výkres č. 3 a 4 půdorysů 1.NP a 2. NP. Veškeré prostupy 

stropní konstrukcí jsou oddilatovány vrstvou minerální rohože. Minimální přesah POT 

nosníků je 125mm. Stropní konstrukce jsou ztuženy železobetonovým věncem. Tento 

věnec je z prutů o průměru 16mm a třmínků o průměru 8mm. Výztuž je B500B a zalije se 

betonem C20/25. Jeho výška je 250mm. Podrobnější specifikace vodorovných konstrukcí 

viz výkres č. 6 Skladba stropu. Prostup koníma a řešení stropu v tomto místě je řešeno ve 

výkrese č. 16 Detail prostupu komína stropem. Napojení monolitického železobetonového 

schodiště je řešeno ve výkrese č. 15 Detail připojení schodiště. 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné, monolitické, železobetonové 

s železobetonovou podestou a podestovým nosníkem. Podestový nosník je navržen 

železobetonový o velikosti 200x230mm. Na schodišti je umístěno ocelové zábradlí o výšce 

1100mm. Jako podlahová konstrukce schodiště je navržena keramická dlažba, které je 

protiskluzová. Obě ramena mají deset stupňů o velikosti 175/280mm. Průchozí šířka je 

1100mm. U vstupu do obytné části domu, na terasu a do skladu je navržen vstupní schůdek 

o výšce 150mm a šířce 300 mm, který pomáhá překonat výškové rozdíly podlahy 1.NP a 



 
 

 
 

upraveného terénu. Je navržen z betonu C20/25 a výztuže S235. Z toho samého důvodu je 

navržena u garáže malá rampa neboli nájezd. U vchodu do provozovny musí být zajištěn 

bezbariérový přístup. Proto je zde vstupní rampa o 1:8 (12,5%) dlouhá 1200 mm a široká 

2000mm. Rampa je navržena z betonu C20/25 a výztuže S235. Před tímto vstupem je také 

zajištěn dostatečný manipulační prostor 1555x2000mm. 

Příčky jsou provedeny z bloků Porotherm Profi tloušťek 80 a 140mm na 

tenkovrstvou maltu Porotherm T Profi pevnosti 10 MPa. 

Střecha je konstruována jako sedlová. Je použita vaznicová soustava se dvěma 

středovými vaznicemi. Podepření středních vaznic je řešeno pomocí dvou nosných stěn. 

Při nedostatečném podepření vaznic jsou zhotoveny ocelové rámy ze dvou svařených 

ocelových U profilů č. 16 a ocelové sloupky o průřezu 180x180mm. Dřevěné krokve jsou 

navrženy v osové vzdálenosti 960mm. Mezi krokvemi jsou v některých místech umístěny 

střešní okna velikosti 780x550mm. Pozednice jsou zakotveny do železobetonového věnce 

pomocí kotevních šroubů o průřezu 18mm po cca 1900mm. Toto ukotvení je řešeno ve 

výkrese č. 17 Detail ukotvení pozednice. Zateplení střešní konstrukce je navrženo mezi 

krokvemi pomocí tepelné izolace Isover uni. Pohledové konstrukce jsou řešeny pomocí 

sádrokartonových desek přišroubovaných na CD profily, které jsou pomocí závěsů 

zavěšeny na krokvích. Na krokvích je navržena pojistná difuzní folie Tyvek. Ke krokvím 

se přibíjejí dřevěné kontralatě o průřezu 50x30mm, které se následně přibijí latě rovněž o 

průřezu 50x30mm. Na latě se pokládá krytina je navržena z betonových tašek. Podrobnější 

specifikace viz. Výkres č. 7 a 8 půdorys a řezy krovu. Zavětří je tvořeno přístřeškem 

pomocí krokví uložených do kapes v nosných stěnách a pozednic na sloupcích. . Ke 

krokvím se přibíjejí dřevěné kontralatě o průřezu 50x30mm, které se následně přibijí latě 

rovněž o průřezu 50x30mm. Na latě se pokládá krytina je navržena z betonových tašek. 

Podrobnější specifikace viz. Výkres č. 9 půdorys a řezy závětří. Veškeré dřevěné prvky, 

které jsou v exteriéru musí byt s povrchovou úpravou. Ke krokvím se přibíjejí dřevěné 

kontralatě o průřezu 50x30mm.  

Komínové těleso je v rodinném domě jedno. Jedná se o Schiedel UNI***Plus, 

jednoprůduchový s tvárnicí o velikosti 360x360mm a průměru průduchu 180mm. 

Podlahové konstrukce jsou vypsány ve výkrese č.14 skladby konstrukcí.  

Výplně otvorů viz. Výpis oken a dveří. 

Truhlářské výrobky viz. Výpis truhlářských výrobků. 

Klempířské výrobky viz. Výpis klempířských výrobků. 

 Zámečnické výrobky viz. Výpis zámečnických výrobků. 

 Podhledy jsou konstruovány ze sádrokartonových desek Knauf White o tloušťce 

12,5mm. Desky se pod stropní konstrukcí pomocí rychlošroubů Knauf TN5 1x35 do 

hliníkového roštu z CD profilů Knauf 60x27. Tento rošt je přichycen do UD profilů 



 
 

 
 

navrtaných do obvodových stěn a také pomocí kotev. V podkroví se přichytává ke krovu 

pomocí závěsů.  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Kolem objektu je vedena komunikace rovnoběžná se severovýchodní a 

severozápadní hranou navrhovaného objektu. V komunikaci jsou vedeny inženýrské sítě 

jako vodovodní a kanalizační řád, plynovodní řád, síť NN. Napojení na tuto komunikaci je 

ze severozápadní strany parcely příjezdovou komunikací umožňující vjezd na pozemek. 

 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

 Kolem objektu je vedena komunikace široká 6m. Na severovýchodní hranici 

pozemku je rozšířena pro jedno parkovací stání. Příjezd ke stavbě je široký 2,4m a je 

napojen na tuto komunikaci. Je navržen z pojízdné zámkové dlažby a vede do garáže.  

 Pro připojení elektrické energie je na hranici pozemku umístěna rozvodná skříň 

s elektroměrem. Odtud dále povede do domu pod terénem. Plynovodní přípojka z HDPE 

100 SDR 11 bude ukončená v hlavním uzávěru plynu s plynoměrem umístěném v oplocení 

na hranici pozemku. Odtud dále povede do domu pod terénem. Vodovodní přípojka HDPE 

100 SDR 11 se ukončí ve vodoměrné šachtě, Odtud dále povede do domu pod terénem. 

Dešťová kanalizace je řešena odvodem vody ze svodů do plastové akumulační nádrže 

s následným vsakováním do štěrkové jámy. Přípojka splaškové kanalizace bude končit 

v revizní šachtě, odkud povede do jednotné kanalizace. 

f) vliv stavby na životní prostředí 

 

 Stavba rodinného domu s provozovnou nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Splaškové vody budou odváděny do jednotné veřejné kanalizace a následně 

čištěny v městské čističce odpadních vod. Nakládání s odpady se řídí městskou vyhláškou 

a zákonem č. 185/2001. Topení je navrženo jako plynové a jeho zplodiny v okolí stavby 

nebudou ovlivňovat kvalitu ovzduší. 

 

g) Řešení bezbariérového řešení užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

 Část objektu (provozovna) je řešen jako bezbariérový dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

U vchodu do provozovny musí být zajištěn bezbariérový přístup. Proto je zde vstupní 

rampa o 1:8 (12,5%) dlouhá 1200 mm a široká 2000mm. Rampa je navržena z betonu 

C20/25 a výztuže S235. Před tímto vstupem je také zajištěn dostatečný manipulační 

prostor 1555x2000mm. 

 

h) průzkumy a měření , jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

 Bude provedena obhlídka pozemku a okolí, geodetické zaměření, radonový a 

hydrogeologický průzkum. Na základě radonového průzkumu byla navržena hydroizolace. 

Radonové riziko se zatřídilo jako nízké, a proto nebudou žádná protiradonová opatření. 



 
 

 
 

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

systém 

 

 Stavba je umístěna dle regulativů v regulačním plánu. Viz. Výkres č.1 Technická 

situace 

 

j) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

 Výstavba nebude mít vliv na okolní stavby kvůli velkým odstupům. Zvýšená 

hlučnost a prašnost bude v dovolených hodnotách a pouze v pracovních hodinách. Po 

dokončení nebude mít stavba negativní vliv na své okolí ani okolní stavby. 

 

k)Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

Členění: SO-01   RD s ordinací  

SO-02  Zpevněné plochy 

SO-03  Oplocení pozemku 

SO-04  Body inženýrských sítí 

  

  

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

 Pracovníci jsou povinni se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a  

 

nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích s nebezpečím pádu do hloubky nebo z výšky. 

 Zaměstnavatel zajistí ochranné pomůcky a je zodpovědný při úrazu, popř. jím 

pověřená osoba.   

 

B.2) Mechanická odolnost a stabilita 

 Kromě železobetonových sloupů není v rodinném domě žádný prvek, který by 

potřeboval statické posouzení. Nosné zdivo, stropy, překlady a věnce byly navrženy dle 

doporučení výrobce Wienerberger Porotherm. Minimální přesah POT nosníků je 125mm. 

Přesahy překladů jsou individuální a jsou znázorněny ve vykresech č. 3 a 4 půdorysů 1.NP 

a 2. NP. Tento systém je použit pro celou stavbu. 

 Krov je navržen podle zkušeností projektanta s konzultací statika. Jsou dodrženy 

veškeré opatření a vzdálenosti podepření. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance 

o postupech a doporučených technologických přestávek systému Wienerberger Porotherm. 

B.3) Požární bezpečnost 

 Objekt je rozdělen do dvou požárních úseků, kterými jsou provozovna a rodinný 

dům. V objektu jsou navrženy tři hasicí přístroje. Jeden je na podestě schodiště v rodinném 



 
 

 
 

domě o hasící schopnosti 34A. Do garáže je navržen druhý hasící přístroj 183B. Třetí 

potom v čekárně o schopnosti 27A. Odstupové vzdálenosti nezasahují na sousední objekty 

a neohrožují okolí. Maximální vzdálenost je 3,99m. Požární bezpečnost je podrobněji 

řešena ve zprávě požární bezpečnosti a jejich půdorysných a situačních výkresech. 

B.4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 V provozovně v 1. NP jsou přístupné z čekárny záchodové místnosti pro pacienty a 

pro imobilní pacienty s vždy s jednou záchodovou mísou. Pro zaměstnance je zřízena 

umývárna s WC přístupná z šatny. V obytném podkroví rodinného domu je z chodby 

přístupná koupelna s umyvadlem a sprchovým koutem a také záchodová místnost 

s umyvadlem a záchodovou mísou.  Ve všech těchto místnostech je navržen keramický 

obklad. V kuchyni se nachází kuchyňská linka podle platných norem a doporučení. Větrání 

bude přirozené okenními otvory. Likvidace splaškových vod se řeší odvodem do 

kanalizace. Odvod dešťové vody se řeší vsakováním přes plastovou nádrž do štěrkové 

jámy. Hydroizolace je navržena tak aby bránila šíření vlhkosti do vnitřního prostředí 

stavby. 

B.5) Bezpečnost při užívání 

 Stavba je navržena tak, aby byla pro své obyvatele a návštěvníky bezpečná. 

Zábradlí u schodiště a na lodžii splňují platnou normu. Výšku 1000mm, šířku příček 

120mm a vodorovné mezery 180mm. Dlažba na lodžii je navržena jako exteriérová 

protiskluzová se zvýšenou odolností proti namrzání.  

B.6) Ochrana proti hluku 

 Stavební konstrukce jsou řešeny tak, aby splňovali požadavky normy ČSN 730532 

Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Veškeré instalace budou odizolovány minerální rohoží. Vhledem ke klidovému 

charakteru území se nepředpokládá hluk z okolního prostředí. 

B.7) Úspora energie a ochrana tepla 

 Dle tepelného výpočtu má stavba energetický štítek obálky budovy C a spadá do 

vyhovujících staveb. Topný návrh kotle je navržen 10 kW. 

B.8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Část objektu (provozovna) je řešen jako bezbariérový dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

U vchodu do provozovny musí být zajištěn bezbariérový přístup. Proto je zde vstupní 

rampa o 1:8 (12,5%) dlouhá 1200 mm a široká 2000mm. Rampa je navržena z betonu 

C20/25 a výztuže S235. Před tímto vstupem je také zajištěn dostatečný manipulační 

prostor 1555x2000mm. 

 



 
 

 
 

B.9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Ochrana stavby před spodní vodou a radonem se řeší hydroizolační folií Fatrafol, 

která zabraňuje pronikání těchto vlivů. Hloubka podzemní vody je více než 1m pod 

základovou spárou a nepočítá se s jejím kolísáním vlivem podloží. Území není 

poddolované. V tomto okolí se nepočítá s výskytem silných zemětřesení ohrožujících 

stabilitu stavby. V blízkosti stavby nejsou vedena žádná bezpečnostní a ochranná pásma, 

na které by se měl brát ohled. 

B.10) Ochrana obyvatelstva 

 Stavba splňuje veškeré požadavky z hlediska ochrany obyvatel dle platných norem 

a zákonů. 

B.11) Inženýrské stavby 

 Pozemek bude mírně vyspádován na severní stranu. Dešťové vody budou 

vsakovány na pozemku do štěrkové jamy a budou splňovat požadavky vyhlášky 501/2006 

Sb. Odpadní a splaškové vody jsou vyústěny do veřejné kanalizace. Objekt bude 

zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu a elektrickou energií z rozvodu NN. Okolo 

pozemku vede příjezdová komunikace. Příjezdová komunikace k objektu je řešena 

pojízdnou zámkovou dlažbou. Elektronické komunikace zajistí specializovaná firma 

včetně montáže přípojek. 

B.12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Tomáš Pachl     ………………………………. 

          Podpis 
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F.1) Architektonické a stavebně technické řešení 

a) Účel objekt 

Tato projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s ordinací zubního 

lékaře v katastrálním území Lanškroun pro čtyřčlennou rodinu. Navrhovaný objekt se 

nachází na parcele 3073/117, kat. úz. Lanškroun, Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí. 

Parcela je o velikosti 775,78m
2
.Rodinný dům není podsklepený a má dvě nadzemní 

podlaží. Dispoziční řešení objektu je navrženo na dvě časti. První část je provozovna 

s příslušenstvím, garáží, terasou a skladovacími místnostmi v 1.NP. Druhou část tvoří 

obytné podkroví ve 2.NP.   
 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími. 

Vstup do provozovny se nachází na severovýchodní straně. Následuje zádveří, které vede 

do čekárny. Z čekárny se mohou pacienti dostat do ordinace a na WC pro pacienty a pro 

imobilní občany je zde zřízené samostatné WC. Ordinace navazuje na rentgenovou 

místnost a na šatnu zaměstnanců. Z šatny je možné se dostat do skladu léků, úklidové 

místnosti a umýváren pro zaměstnance. Zubní lékařka se dále z šatny zaměstnanců může 

dostat do obytné části objektu přes uzamykatelné dveře.  

Vstup pro obyvatele objektu je na jihozápadní straně, vedle něho je i vstup do 

skladu zahradních věcí. Na jihovýchodní straně se dále nachází vchod na terasu. Po vstupu 

pro obyvatele objektu a po vstupu z terasy se nacházejí dvě zádveří, ze kterých se 

dostaneme do chodby. Chodba dále vede do šatny zaměstnanců, skladu pod schodištěm a 

hlavně na schodiště do obytného podkroví v 2.NP. Zde následuje chodba, ze které se 

dostaneme do obou dětských pokojů, ložnice, koupelny, šatny, obývacího pokoje s kuchyní 

a jídelnou. Z obývacího pokoje se dostaneme na lodžii. Na ložnici dále navazuje šatna. 

Osazení do terénu bude potřebovat pouze drobné úpravy. 

c) Kapacita  

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 2 

Podlahová plocha:   Celková podlahová plocha uvnitř objektu:  221,99m
2
 

     Plocha terasy:     37,41 m
2
 

     Plocha lodžie:     14,53 m
2 

Plocha pozemku:   775,78m
2
 

Zastavěná plocha:                 171,70m
2
 

Procento zastavění:   35,8% 

Zpevněná plocha:   142,60m
2 

Obestavěný prostor:   1417,73m
3 

Osvětlení bude zajištěno ze všech stran. 



 
 

 
 

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

jeho požadovanou životnost 

 Vytyčení stavby je provedeno pomocí dvou pevných bodů: 

PB1 – roh stávajícího objektu (č.p. 3886) 

PB2 – roh stávajícího objektu (č.p. 3889) 

 Po provedení výkopových prací se provedou základové konstrukce. Zajistí se 

očištění se očištění základové spáry a osazení chrániček na inženýrské sítě. V místech, kde 

se budou nacházet podlahy bude betonová deska, která bude mít tloušťku 150mm. Tato 

deska bude ležet na vrstvě štěrkového podsypu, frakce 16/32, který je zhutněný. Svislé 

nosné stěny jsou založeny na základových pasech z prostého betonu C16/20. Pasy pod 

nosnými zdmi jsou široké 600 a hluboké 1100mm. Základové pasy jsou jednostupňové 

s vyložením v rozmezí 130-170mm .Svislé nosné sloupy jsou založeny pomocí 

základových pasů rovněž z betonu C16/20 o půdorysných rozměrech 750x750mm a 

hloubce 1100mm.Tyto patky mají přesah 150mm. Pro dřevěné sloupky nesoucí závětří u 

vstupu do provozovny i rodinného domu jsou zhotoveny rovněž patky z betonu C16/20 

hluboké 1100 o půdorysných rozměrech 750x750mm. Do těchto pater jsou zabetonované 

výškově nastavitelné uhelníky typu P, na které jsou dřevené sloupky připevněny. Pod 

železobetonovým schodištěm je proveden snížený základ hluboký 600mm o půdorysných 

rozměrech 400x920mm. Veškeré základové konstrukce jsou jednostupňové. Základy jsou 

zateplené extrudovaným polystyrenem tloušťky 100mm. Podrobnější specifikace viz. 

Výkres č.2 Základové konstrukce. Základy jsou dimenzovány na nejkritičtější části. Po 

jejich provedení se provede podkladní beton o tloušťky 150mm. Dimenzování 

nejnamáhavější základové patky a základového pasu je specifikováno v samostatném 

výpočtu viz. Výpočet základových konstrukcí. 

Svislé nosné konstrukce – Obvodové stěny jsou provedeny z tvárnic Porotherm T 

42,5 profi vyplněné minerální vatou na tenkovrstvou maltu Porotherm T profi pevnosti 10 

MPa. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 30 profi na tenkovrstvou maltu Porotherm 

T profi pevnosti 10 MPa. Vně objektu jsou umístěny tři železobetonové sloupy o 

půdorysných rozměrech 450x450mm  na které se umísťují vždy 3 ocelové I profily. Tyto 

sloupy jsou navrženy monolitické z betonu C20/25 a výztuže S235. Před a za objektem se 

nacházejí dřevěné sloupky průřezu 150x150mm, které vynášejí konstrukci přístřešku. Další 

dřevěný sloupek, tentokrát o průřezu 180x180mm je umístěn na lodžii a podporuje tak 

volný konec střední vaznice. Další takový sloupek je na chodbě ve 2.NP, který podporuje 

středovou vaznici kvůli jejímu nedostačenému podepření. Tento sloupek je opatřen kolem 

svého obvodu voděodolnými sádrokartonovými deskami, protože část sloupku zasahuje do 

WC. Dále se na něho napojí příčky.    

Vodorovné nosné konstrukce – Stropy jsou provedeny z POT nosníků a 

keramických vložek Miako. Osové vzdálenosti nosníků jsou navrženy po 500mm a musejí 

být uloženy nejméně 125mm na nosné konstrukci. Výška vložek Miako je 190mm a po 

jejich osazení se zalije betonovou zálivkou z betonu C20/25 s kari sítěmi o průměru 4mm a 

velikosti ok 150mm. Veškeré stropní konstrukce jsou značky Porotherm. Průvlaky jsou 



 
 

 
 

provedeny z ocelových I profilu č. 16 a překlady jsou Porotherm 7. Nad otvory v příčkách 

jsou vzhledem k jejich malé tloušťce navrženy dva ocelové pruty o průměru 8mm. 

Podrobnější specifikace viz. Výkres č. 3 a 4 půdorysů 1.NP a 2. NP. Veškeré prostupy 

stropní konstrukcí jsou oddilatovány vrstvou minerální rohože. Minimální přesah POT 

nosníků je 125mm. Stropní konstrukce jsou ztuženy železobetonovým věncem. Tento 

věnec je z prutů o průměru 16mm a třmínků o průměru 8mm. Výztuž je B500B a zalije se 

betonem C20/25. Jeho výška je 250mm. Podrobnější specifikace vodorovných konstrukcí 

viz výkres č. 6 Skladba stropu. Prostup koníma a řešení stropu v tomto místě je řešeno ve 

výkrese č. 16 Detail prostupu komína stropem. Napojení monolitického železobetonového 

schodiště je řešeno ve výkrese č. 15 Detail připojení schodiště. 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné, monolitické, železobetonové 

s železobetonovou podestou a podestovým nosníkem. Podestový nosník je navržen 

železobetonový o velikosti 200x230mm. Na schodišti je umístěno ocelové zábradlí o výšce 

1100mm. Jako podlahová konstrukce schodiště je navržena keramická dlažba, které je 

protiskluzová. Obě ramena mají deset stupňů o velikosti 175/280mm. Průchozí šířka je 

1100mm. U vstupu do obytné části domu, na terasu a do skladu je navržen vstupní schůdek 

o výšce 150mm a šířce 300 mm, který pomáhá překonat výškové rozdíly podlahy 1.NP a 

upraveného terénu. Je navržen z betonu C20/25 a výztuže S235. Z toho samého důvodu je 

navržena u garáže malá rampa neboli nájezd. U vchodu do provozovny musí být zajištěn 

bezbariérový přístup. Proto je zde vstupní rampa o 1:8 (12,5%) dlouhá 1200 mm a široká 

2000mm. Rampa je navržena z betonu C20/25 a výztuže S235. Před tímto vstupem je také 

zajištěn dostatečný manipulační prostor 1555x2000mm. 

Příčky jsou provedeny z bloků Porotherm Profi tloušťek 80 a 140mm na 

tenkovrstvou maltu Porotherm T Profi pevnosti 10 MPa. 

Střecha je konstruována jako sedlová. Je použita vaznicová soustava se dvěma 

středovými vaznicemi. Podepření středních vaznic je řešeno pomocí dvou nosných stěn. 

Při nedostatečném podepření vaznic jsou zhotoveny ocelové rámy ze dvou svařených 

ocelových U profilů č. 16 a ocelové sloupky o průřezu 180x180mm. Dřevěné krokve jsou 

navrženy v osové vzdálenosti 960mm. Mezi krokvemi jsou v některých místech umístěny 

střešní okna velikosti 780x550mm. Pozednice jsou zakotveny do železobetonového věnce 

pomocí kotevních šroubů o průřezu 18mm po cca 1900mm. Toto ukotvení je řešeno ve 

výkrese č. 17 Detail ukotvení pozednice. Zateplení střešní konstrukce je navrženo mezi 

krokvemi pomocí tepelné izolace Isover uni. Pohledové konstrukce jsou řešeny pomocí 

sádrokartonových desek přišroubovaných na CD profily, které jsou pomocí závěsů 

zavěšeny na krokvích. Na krokvích je navržena pojistná difuzní folie Tyvek. Ke krokvím 

se přibíjejí dřevěné kontralatě o průřezu 50x30mm, které se následně přibijí latě rovněž o 

průřezu 50x30mm. Na latě se pokládá krytina je navržena z betonových tašek. Podrobnější 

specifikace viz. Výkres č. 7 a 8 půdorys a řezy krovu. Zavětří je tvořeno přístřeškem 

pomocí krokví uložených do kapes v nosných stěnách a pozednic na sloupcích. . Ke 

krokvím se přibíjejí dřevěné kontralatě o průřezu 50x30mm, které se následně přibijí latě 

rovněž o průřezu 50x30mm. Na latě se pokládá krytina je navržena z betonových tašek. 

Podrobnější specifikace viz. Výkres č. 9 půdorys a řezy závětří. Veškeré dřevěné prvky, 



 
 

 
 

které jsou v exteriéru musí byt s povrchovou úpravou. Ke krokvím se přibíjejí dřevěné 

kontralatě o průřezu 50x30mm.  

Komínové těleso je v rodinném domě jedno. Jedná se o Schiedel UNI***Plus, 

jednoprůduchový s tvárnicí o velikosti 360x360mm a průměru průduchu 180mm. 

Podlahové konstrukce jsou vypsány ve výkrese č.14 skladby konstrukcí.  

Výplně otvorů viz. Výpis oken a dveří. 

Truhlářské výrobky viz. Výpis truhlářských výrobků. 

Klempířské výrobky viz. Výpis klempířských výrobků. 

 Zámečnické výrobky viz. Výpis zámečnických výrobků. 

 Podhledy jsou konstruovány ze sádrokartonových desek Knauf White o tloušťce 

12,5mm. Desky se pod stropní konstrukcí pomocí rychlošroubů Knauf TN5 1x35 do 

hliníkového roštu z CD profilů Knauf 60x27. Tento rošt je přichycen do UD profilů 

navrtaných do obvodových stěn a také pomocí kotev. V podkroví se přichytává ke krovu 

pomocí závěsů.  

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Součinitelé prostupu tepla obálkových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 

73 0540-2 na požadované hodnoty. Podrobnější specifikace je řešena ve výpočtu tepelně 

technických vlastností objektu. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

 Při tvorbě projektové dokumentace se vychází ze zkušeností z podobných zakládání 

a z jednoduchých základových poměrů. Složení základové půdy se v dané lokalitě 

předpokládá jako písčitý jíl (F4-CS). Únosnost základové zeminy je 0,25 MPa. 

Dimenzování nejnamáhavější základové patky a základového pasu je specifikováno 

v samostatném výpočtu viz. Výpočet základových konstrukcí. Předpokládá se, že 

v hloubce 1m pod základovou spárou se nevyskytuje podzemní voda.  

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

 

 Stavba rodinného domu s provozovnou nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Splaškové vody budou odváděny do oddílné veřejné kanalizace a následně 

čištěny v městské čističce odpadních vod. Nakládání s odpady se řídí městskou vyhláškou 

a zákonem č. 185/2001. Topení je navrženo jako plynové a jeho zplodiny v okolí stavby 

nebudou ovlivňovat kvalitu ovzduší. 

 

h) Dopravní řešení 

 

 Dopravní obslužnost a její návaznost na objekt je dán dokumentací pro územní 

řízení a vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu rodinného domu v této lokalitě. 



 
 

 
 

Objekt bude napojen vjezdem na obousměrnou komunikaci. Komunikace je v obytné zóně 

a slouží zároveň jako komunikace pro pěší.  

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

 

 Bude provedena obhlídka pozemku a okolí, geodetické zaměření, radonový a 

hydrogeologický průzkum. Na základě radonového průzkumu byla navržena hydroizolace. 

Radonové riziko se zatřídilo jako nízké, a proto nebudou žádná protiradonová opatření. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Stavba je umístěna v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. Navrhovaný objekt vyhovuje na minimální odstupy od hranic pozemku, 

který je 6,5m (minimálně 2m). Minimální vzdálenost od komunikace je 4,5m (minimálně 

3m). Další obecně technické požadavky byly v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Tomáš Pachl     ………………………………. 

          Podpis 



 
 

 
 

j) Závěr 

 Tato bakalářská práce byla zpracována na základě mých vlastních zkušeností 

s projektováním a navrhováním pozemních staveb. Při zpracování jsem používal potřebné 

normy, vyhlášky, předpisy, vyhlášky a technické listy výrobků. 

 Výsledkem mé bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavební povolení 

se studiemi. Tato bakalářská práce je vypracována v duchu co nejmenší finanční náročnosti 

investora, ale tak aby splňovala veškeré stavební požadavky. Objekt je navržen pro 

čtyřčlennou rodinu se dvěma nadzemními podlažími. Řešení dispozice spočívá ve využití 

1.NP jako provozovny a místností skladovací a komunikační funkcí. Součástí tohoto 

podlaží je garáž pro jeden osobní automobil. Druhé nadzemní podlaží má funkci obytného 

podkroví. 

 Projektovou dokumentaci jsem vypracoval v rozsahu zadání bakalářské práce. 

Součástí bakalářské práce je vedle projektové dokumentaci i detailní řešení vybraných 

částí objektu, zprava požární bezpečnosti s výkresy požární bezpečnosti, tepelně technické 

posouzení, podle kterého budova spadá do kategorie C-Vyhovující. Dalšími přílohami jsou 

návrhy schodiště a základových konstrukcí, technická, průvodní a souhrnná technická 

zpráva.   
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- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Webové stránky výrobců: 

 

www.bramac.cz 

www.velux.cz 

www.wienberger.cz 

www.schiedel.cz 

www.knauf.cz 

www.best.info 

www.inteko-hranice.cz 

www.sapeli.cz 

www.lomax.cz 

www.nerezove-zabradli-palamar.cz 

www.baumit.cz 

www.knap.cz 

www.oknotherm.cz 

www.fatrafol.cz 

www.bachl.cz 

www.isover.cz 

www.rako.cz 

www.cemix.cz 

www.rockwool.cz 

www.fatrafloor.cz 

www.murexin.cz 

www.thomsit.cz 

www.forch.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bramac.cz/
http://www.velux.cz/
http://www.wienberger.cz/
http://www.schiedel.cz/
http://www.knauf.cz/
http://www.best.info/
http://www.inteko-hranice.cz/
http://www.sapeli.cz/
http://www.lomax.cz/
http://www.nerezove-zabradli-palamar.cz/
http://www.baumit.cz/
http://www.knap.cz/
http://www.oknotherm.cz/
http://www.fatrafol.cz/
http://www.bachl.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.cemix.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.fatrafloor.cz/
http://www.murexin.cz/
http://www.thomsit.cz/
http://www.forch.sk/


 
 

 
 

 

 

l) Seznam použitých zkratek a symbolů 

RD rodinný dům 

PT původní terén 

ÚT upravený terén 

NP nadzemní podlaží 

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ revizní šachta 

PB  polohový bod 

VŠJ  vsakovací štěrková jáma 

Z  zatravnění 

HUP hlavní uzávěr plynu 

RIS rozpojovací jistící skříň 

PS  parkovací stání 

S skladba konstrukce 

K klempířský výrobek 

Z  zámečnický výrobek 

T truhlářský výrobek, okno, dveře 

P překlad 

V  ztužující věnec 

TI tepelná izolace 

A věncovka 

M tvárnice miako 

D zálivková betonová deska 

N POT nosník 

PR prostup 

R prvek krovu 

L ocelový L nosník 

PN podestový nosník 

OB sádrokartonový obklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

m) Seznam příloh 

- Složka B  - Studie 

- Složka C  - Výkresová část (projektová dokumentace) 

   

- Složka C1 - Textová část 

- Složka C2 - Výkresová část 

- Složka C3 - Výpočtová část 

- Složka C4 – Bakalářský seminář 

 

 

 


