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ÚVOD 

 Bakalá�ská práce se zabývá návrhem rodinného domu. Jedná se o novostavbu 
rodinného domu s kade�nictvím v 1. NP, samostatn� stojícího, t�ípodlažního s úplným 
podsklepením a sedlovou st�echou. Rodinný d�m má p�dorys o celkové zastav�né ploše 
145m2. Stavba se bude nacházet v obci Litoval, na pozemku parcelního �ísla 522/3. 
Vým�ra pozemku 850 m2. Pozemek je svažitý s p�evýšením 1,8m. 
 Dispozi�ní a konstruk�ní �ešení bylo navrženo dle požadavk� investora. �ešeny 
jsou také zpevn�né plochy okolo rodinného domu. Vlastní nosná konstrukce je navržena 
v uceleném stavebním systému POROTHERM, tj. zd�né konstrukce s p�eklady a stropy 
s dodržením konstruk�ních zásad výrobce s využitím statických tabulek tohoto systému. 
 Celá stavba je pojata jako jeden stavební objekt. �lení se na 1. S, ve kterém se 
nachází kryté parkovací stání pro 2 vozy a technické zázemí stavby. 1. NP je umíst�na 
provozovna kade�nictví a dále  2. NP a podkroví je ur�eno pro bydlení. schodišt� je 
dvouramenné a nachází se v levé �ásti domu. 
 Sou�ástí bakalá�ské práce je také tepeln� technické posouzení a požárn�
bezpe�nostní �ešení. 
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A. Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) Název stavby:  Rodinný d�m Rb-5 

b) Místo stavby: V�trná, Litovel 596 23 

Katastrální území: Litovel 

Parcelní �íslo pozemku: 522/3 

c) P�edm�t dokumentace: Novostavba rodinného domu 

  

A.1.2 Údaje stavebníkovi 

a) Petr Kubík 
 U Splavu 36 
 596 23 Litovel 

A.1.3 Údaje o zpracovateli spole�né dokumentace 

a)   Eva Sedlá�ková 

A.2 Seznam vstupních podklad�

a)    Dokumentace je zpracována na základ� t�chto podklad�: 

• katastrální mapy, výpisy vlastník� dot�ených pozemk�, 
• podklady od správc� sítí v dané lokalit�, 
• požadavky investora, 
• místní šet�ení. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

 Stavba se nachází v katastrálním území Katastrální území: Litovel na parcele �. 
522/3. Jedná se o zastav�né území. 
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b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památkové rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.) 

 Ve smyslu § 30 zákona �. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� se zám�r nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

 Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zákona �. 289/1995 Sb. do 50ti 
metrového ochranného pásma lesa. 

 Zám�r nezasahuje do 60ti metrového ochranného pásma Státní dráhy. 

 Stavba se nenachází v památkov� chrán�ném území. 

 Území se nenachází v p�írodním parku. 

 D�sledkem realizace zám�ru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného 
pásma, které by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 

 Stavba nezasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí.  

c) údaje o odtokových pom�rech 

 Všechny zpevn�né plochy kolem domu budou provedeny z betonové zámkové 
dlažby. Deš�ové vody budou svedeny do ve�ejné kanalizace. Ostatní plochy kolem 
domu budou zatravn�ny.  

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací 

 Zamýšlená stavba je v souladu s platným Územním plánem m�sta. 

e) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

 Požadavky dot�ených orgán� v dob� zpracování projektové dokumentace nebyly 
vzneseny. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

 Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová �ešení. 

h) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Nejsou známy žádné další související nebo podmi�ující investice. 

i) seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním a provád�ním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 

  Dot�ené pozemky, kde bude stavba realizována, spadají do katastrálního území 
Litovel 596 23. 
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Sousední parcely 

795/12 m�sto Litovel 
522/2 Igor Dlouhý, V�trná 156, Litovel 596 23 
522/4 Pavel Svoboda, V�trná 158, Litovel 596 23 
692/1 Markéta �erná, Poto�ní 56, Litovel 596 23 

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

 Jedná se novostavbu podsklepeného rodinného domu s kade�nictvím.  

b) ú�el užívání stavby 

 Jedná se o rodinný d�m s jednou bytovou jednotkou a malou provozovnou. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochran� podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka apod.) 

 Stavba se nenachází v památkov� chrán�ném území, stávající komunikace.  

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

�ešení provozovny v�. p�ístupové komunikace bude bezbariérové a spl�uje 
vyhlášku �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb.  

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�

 Požadavky dot�ených orgán� týkajících se stavby budou zapracovány do 
projektové dokumentace po jejich získání. 

g)  seznam výjimek a úlevových �ešení 

 Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová �ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel�/pracovník�
apod.) 

Zastav�ná plocha:   145 m2 

Obestav�ný prostor:   1325 m2 

Užitná plocha:    390 m2 

Po�et bytových jednotek:  1
Po�et nebytových jednotek:  1
Plocha provozovny:   55 m2 
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i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.) 

 Stavba bude realizována v souladu s platnou �SN 73 0540-2 a platnými 
energetickými p�edpisy. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy) 

 Nejprve se provedou zemní práce a p�ípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní 
stavba, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnit�ní a dokon�ovací.  

 Stavba bude realizována od 6/2014 do 6/2016. 

k) orienta�ní náklady stavby 

Odhadované náklady na realizaci stavby jsou cca 5,5 mil K�. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 
za�ízení 

Stavba se v rámci dokumentace ne�lení na objekty. 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
  
  

RODINNÝ D�M  RB-5
FAMILY HOUSE  RB-5 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   EVA SEDLÁ�KOVÁ 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. MILAN VL�EK, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2014                  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 



18

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek staveništ� p. �. 522/3 je v katastru nemovitostí veden jako orná p�da. 
Pozemek je ve vlastnictví investora. Na pozemku nejsou stávající stavby, pozemek není 
v sou�asné dob� oplocen a je celoplošn� zatravn�n.  Pozemek je svažitý s p�evýšením 
1,8m. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum,  
     hydrogeologický pr�zkum, stavebn�-historický pr�zkum  apod.) 

 Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zam��ení stávajícího území. Na 
základ� IG pr�zkumu bylo navrženo založení objektu, stanovení úrovn� hladiny 
podzemní vody a ur�ení zp�sobu likvidace deš�ových odpadních vod svedením do 
jednotné kanalizace. 
Dle radonové mapy je na tomto území stupe� 2 – p�echodné riziko 
c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Ochranná pásma nedot�ena. 
  
 Stavba nezasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  apod. 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové    
    pom�ry v území 

 Provoz stavby nemá negativní ú�inky na okolní pozemky a stavby. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

 Není požadavek na asanace, demolice a kácení d�evin. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�  
    ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 
  
 Stavba bude vyžadovat ke svému umíst�ní zábor zem�d�lského p�dního fondu. 
Nebude vyžadovat zábor pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa.

h) územn� technické podmínky (zejména možnost na stávající dopravní a   
    technickou infrastrukturu) 
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 Pozemek p�iléhá k nové obslužné asfaltové komunikaci. V ní jsou již provedeny 
nové �ady kanalizace a vodovou a vedení NN. P�ípojky splaškové kanalizace, vodovodu 
a NN jsou p�ivedeny na parcelu. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek  

 Celá stavba je pojata jako jeden stavební objekt. �lení se na 1. S, ve kterém se 
nachází kryté parkovací stání pro 2 vozy a technické zázemí stavby. 1. NP je umíst�na 
provozovna kade�nictví a dále  2. NP a podkroví je ur�eno pro bydlení. 
  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s kade�nictvím v 1. NP, samostatn�
stojícího, t�ípodlažního s úplným podsklepením. Rodinný d�m má p�dorys o celkové 
zastav�né ploše 145m2. Stavba se bude nacházet v obci Litoval, na pozemku parcelního 
�ísla 522/3. Vým�ra pozemku 850 m2. 
 Návrh respektuje dané podmínky v území. Koncepce zastav�ní pozemku 
vychází z jednoduchosti a srozumitelnosti �ešení p�i zachování maximálního využití 
pozemku pro všechny funkce spojené s bydlením. V rámci návrhu rodinného domu jsou 
též �ešeny mikrourbanistické vztahy uvnit� pozemku. Na sousedních pozemcích stojí 
rodinné domy. Odstup od spole�ných hranic pozemk� je 3,5 a 5,3 m, což spl�uje normu 
a odstup hlavní fasády od hranice pozemku s komunikací je 10 m. 
Vjezd na pozemek a vstup je z jihozápadu z obslužné asfaltové komunikace. 

b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 
    �ešení 
 Hlavní koncept domu je navržen do obdélníkového p�dorysu o rozm�rech 
14,65m a 9,90m. Rodinný d�m je zast�ešen sedlovou st�echou.  
 Pro vjezd vozidel do garáže v 1. S je navržena rampa, která umíst�na v 
jihovýchodní �ásti pozemku. 
  Fasáda je navržena jako silikonová omítka v béžové barv�. �ást fasády bude 
opat�en tmav� hn�dým keramickým obkladem.  
 Okna, dve�e a vrata se uvažují plastová bílá.  
 St�ešní krytina pálená taška v �erné barv�. 
  
Celkový výraz odpovídá rázu okolní zástavby. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
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 Investorem bylo požadováno bezbariérové užívání stavby v �ásti provozovny 
(kade�nictví) a komunika�ních prostorech s ní spojených. Pro provozovnu je vyhrazeno 
jedno parkovací stání pro vozí�ká�e. Vstup do provozovny, sociální za�ízení a celý 
prostor provozovny spl�uje ustanovení vyhláška �. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové žívání staveb. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby  

 Provedením stavby bude zajišt�na bezpe�nost p�i jejím užívání.  

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení 

Stavebn� technické �ešení vychází ze zjišt�ného sou�asného stavu, z požadavk�  
p�íslušných technických norem, požadavk� objednatele, podmínek ochrany a tvorby 
životního prost�edí a dalších výchozích podmínek.

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

 P�esné konstruk�ní a materiálové �ešení je uvedeno v technické zpráv� a 
výkresové �ásti projektové dokumentace. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Mechanická odolnost je zajišt�na bezpe�ným návrhem nosných konstrukcí na 
p�ipadající zatížení dle normy �SN 730035 – zatížení stavebních konstrukcí. 
 Vlastní nosná konstrukce je navržena v uceleném stavebním systému 
POROTHERM, tj. zd�né konstrukce s p�eklady a stropy s dodržením konstruk�ních 
zásad výrobce s využitím statických tabulek tohoto systému. 
Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby v žádném p�ípad� (zat�žovacím stavu) 
nebyla p�ekro�ena maximální dovolená namáhání ani p�etvo�ení dle p�íslušných norem 
(�SN). 
 Stabilita objektu, a to i b�hem výstavby, je dána typem stavby a navrženým 
konstruk�ním systémem s ortogonáln� rozmíst�nými nosnými st�nami.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
za�ízení  

a) technické �ešení 

 Technické a technologické �ešení vychází ze zjišt�ného sou�asného stavu, z 
požadavk� p�íslušných technických norem, požadavk� objednatele, podmínek ochrany 
a tvorby životního prost�edí a dalších výchozích podmínek. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení.  
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 P�esné technické a technologické �ešení je uvedeno v technické zpráv� a 
výkresové �ásti projektové dokumentace. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení  

a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�
  
 Požární úsek objektu je vymezen podle požadavk� § 3 vyhlášky �. 23/2008 Sb.,  
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
 Požadavky na požární bezpe�nost jsou �ešeny v technické zpráv� požární 
ochrany, která je nedílnou sou�ástí projektové dokumentace 

b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 

 Je �ešeno v technické zpráv� požární ochrany, která je nedílnou sou�ástí 
projektové dokumentace. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�
požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
  
 Je �ešeno v technické zpráv� požární ochrany, která je nedílnou sou�ástí 
projektové dokumentace. 

  
d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest  

 Požadavky na zajišt�ní bezpe�né evakuace osob z objektu jsou stanoveny podle 
§ 10 vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
 Je �ešeno v technické zpráv� požární ochrany, která je nedílnou sou�ástí 
projektové dokumentace. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn�nebezpe�ného prostoru 
  
 Vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru a stanovení odstupové vzdálenosti je 
provedeno v souladu s požadavky §11 vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
 Je �ešeno v technické zpráv� požární ochrany, která je nedílnou sou�ástí 
projektové dokumentace. 

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn�
rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst 

Zp�sob zabezpe�ení stavby požární vodou je stanoven podle § 12 a §14 vyhlášky �. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�.  
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 Je �ešeno v technické zpráv� požární ochrany, která je nedílnou sou�ástí 
projektové dokumentace. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 
zásahové cesty)  

 Požadavky na zajišt�ní ú�inného a bezpe�ného zásahu jednotkami požární 
ochrany jsou stanoveny podle § 12 vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Požární zásah na objekt RD je 
možné vést z vn�jší strany objektu (okna, dve�e, jiné otvory v obvodovém plášti) a 
vnit�kem objekt� po vnit�ních komunikacích - nechrán�ných únikových cestách.  

P�ístupové komunikace:  
 Objekt RD je napojen nastávající místní, ší�ky 7m. Komunikace je dostate�n�
dimenzovaná pro t�žkou požární techniku. P�ístupová komunikace svými parametry 
vyhovuje �l. 3.4.1 �SN 73 0833. Pro navrhovanou stavbu RD není nutné z�izovat 
obratišt� nebo smy�kový objezd, nejsou spln�ny podmínky pol. 3 p�ílohy �. 3 vyhlášky 
�. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vezn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

Nástupní plochy: 
 Nástupní plochy a zásahové cesty není nutno vzhledem k požární výšce objekt�
z�izovat – objekt RD je nižší jak 12 m.  

Vnit�ní zásahové cesty:  
 V souladu s �l. 12.5 �SN 730802 nemusí být vnit�ní zásahové cesty z�ízeny.  

Vn�jší zásahové cesty: 
 V souladu s �l. 12.6.1 �SN 730802 nemusí být vn�jší zásahové cesty z�ízeny.  

 Je �ešeno v technické zpráv� požární ochrany, která je nedílnou sou�ástí 
projektové dokumentace. 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za�ízení) 

Vytáp�ní: 
  
Objekt je vytáp�n pomocí kondenza�ního plynového kotle a soustavou otopných t�les. 
Plynový kotel je p�ipojen pomocí nov� budované nízkotlaké p�ípojky plynu viz situace. 
Dále v 2.NP krbem s okolní nespalnou podlahou z keramické dlažby. 

Vzduchotechnika: 
  
 Prostory objektu jsou v�trány p�irozeným v�tráním.  
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Instalace: 
 K provedení instalací do hygienických místností slouží dv� instala�ní šachty. 
Jsou vy�ešeny prostupy instalací základem (viz. výkres základ�). Umíst�ní vodom�rné a 
revizní šachty je patrné z výkresu situace. Do revizní šachty je napojeno svodné potrubí 
z vnit�ní kanalizace a svodné potrubí deš�ové kanalizace. Na deš�ovou kanalizaci jsou 
napojeny okapy, sklepní sv�tlíky a žlab odvod�ující rampu.  Odvodn�ní rampy je 
provedeno odpadní žlabem.  

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn�bezpe�nostními za�ízeními 

 Zp�sob vybavení stavby požárn�bezpe�nostními za�ízeními je stanoven podle § 
14 vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. V souladu s požadavky �SN 73 0802 není požadována 
instalace elektrické požární signalizace, samo�inného stabilního hasicího za�ízení ani 
samo�inného odv�trávacího za�ízení.  
 Je �ešeno v technické zpráv� požární ochrany, která je nedílnou sou�ástí 
projektové dokumentace. 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek.  

 Bez požadavku.  

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi  

a) kritéria tepeln�technického hodnocení 

Tepeln� technické parametry objektu odpovídají platným normám, vyhláškám a 
p�edpis�m. Jsou provedeny tepelné posudky dle normy �SN 73 0540-2 O tepelné 
ochran� budov. �ešeno samostatným projektem. 

b) posouzení využití alternativních zdroj� energií

 V objektu je navržen krb s vložkou.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost�edí. Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, 
vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, odpad� apod.) a dále zásady 
�ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

V�trání: 
 Veškeré místnosti jsou p�irozen� v�trané, v místnostech sociálního zázemí bude 
instalován axiální ventilátor k nucenému odvodu vzduchu. 
  
Osv�tlení: 
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 Veškeré místnosti jsou p�irozen� osv�tlené, v kombinaci s um�lým osv�tlením. 
Intenzita um�lého osv�tlení spl�uje hygienické požadavky na intenzitu um�lého 
osv�tlení místností RD.  

Vytáp�ní: 
 Objekt je vytáp�n pomocí kondenza�ního plynového kotle a soustavou otopných 
t�les. Regulace bude termostatickými hlavicemi.  Plynový kotel je p�ipojen pomocí 
nov� budované nízkotlaké p�ípojky plynu viz situace. Dále v 2.NP krbem s okolní 
nespalnou podlahou z keramické dlažby. 
  
Zásobování vodou: 
 Zásobování vodou bude realizováno novou p�ípojkou, která bude napojena na 
stávající �ád. 

Likvidace odpadních vod: 
 Likvidace odpadních vod  bude realizováno novou kanaliza�ní  p�ípojkou, která 
bude napojena na stávající kanalizaci. 

 P�i užívání stavby bydlení nedojde k zatížení okolí hlukem.  
V rámci užívání nedojde k p�ekro�ení limit� dle na�ízení vlády 272/2011 Sb O ochran�
zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Požadavky na zvukovou izolaci mezi 
místnostmi v budovách, na zvukovou izolaci obvodových pláš�� budov a na 
nepr�zvu�nost oken a dve�í jsou stanoveny dle �SN 730203. Požadavky jsou stanoveny 
s ohledem na funkci místnosti a hlu�nost sousedního prostoru. 
 B�hem stavby nebude okolí zatíženo nadm�rným hlukem. Na stavb� nebude 
trvale umíst�n zdroj hluku. P�i provád�ní prací bude dodrženo NV 272/2011 Sb. O 
ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. B�hem provozu nebude okolí 
zatíženo hlukem nad stávající stav.  
 P�i návrhu stavby bylo postupováno v souladu s vyhláškou 20/2012 Sb v 
platném zn�ní a vyhlášky 502/2006 Sb Sb, v platném zn�ní, zejména co se tý�e 
proslun�ní obytných místností, denního osv�tlení, vytáp�ní, ochran� zdraví p�ed 
ionizujícím zá�ením a zajišt�ní normové vým�ny vzduchu.  

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí  

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Radon: 
 Hydroizola�ní systém spodní stavby je navržen, s ohledem na zat�íd�ní pozemku 
do kategorie st�edního radonového rizika, jako kombinovaný proti ú�ink�m vod a proti 
pr�niku radonu, veškeré šachty, jejich poklopy a prostupy instalací budou  plynot�sném 
provedení. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

 Mimo prostor s možností výskytu bludných proud�.  

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 
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 Ochrana není �ešena, stavba se nenachází v seizmicky aktivní zón�

d) ochrana p�ed hlukem 
  
 V zájmovém území nejsou výrazné zdroje vn�jšího hluku. Navržené technologie 
spl�ují dané hlukové limity. Navržené výrobky a materiály zajistí dodržení 
hygienických limit�.

e) protipovod�ová opat�ení 

 Objekt je umíst�n mimo povod�ové pásmo.  

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).  

 Objekt je umíst�n mimo území s možností poddolování, výskyt metanu apod.  

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Nové inženýrské stavby nejsou tímto projektem �ešeny. Dojde pouze k napojení 
na stávající inženýrské stavby (místní komunikace, ve�ejné sít� jednotné kanalizace a 
vodovodu) – viz výše  

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky.  

 V této projektové dokumentaci není �ešeno 

B.4 Dopravní �ešení  

a) popis dopravního �ešení  

 Pozemek p�iléhá k nové obslužné asfaltové komunikaci. V ní jsou již provedeny 
nové �ady kanalizace a vodovou a vedení NN. P�ípojky splaškové kanalizace, vodovodu 
a NN jsou p�ivedeny na parcelu. Rozhledový trojúhelník pro výjezd na komunikaci- 
posuzuje policie �R. Celkem jsou navržena 2 krytá garážová stání. Pro provozovnu jsou 
vyhrazena 3 parkovací stání, z toho jedno je ur�eno pro vozí�ká�e.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Stavba je napojena na ulici V�trnou - místní komunikace provedené v rámci 
stavby infrastruktury pro zástavbu rodinných dom�. 

d) p�ší a cyklistické stezky.  

 P�ší a cyklistické stezky p�es zasažené území neprocházejí.  
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B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 

 Terénní úpravy budou spo�ívat ve vysvahování terénu a osetí travní sm�sí. 

b) použité vegeta�ní prvky 

Není projektem �ešeno. 

c) biotechnická opat�ení 

 Bez navržených biotechnických opat�ení.  

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

Posouzení z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod: 
 Odpadní vody – budou napojeny na stávající kanalizaci 
 Deš�ové vody - budou napojeny na stávající kanalizaci 

Posouzení z hlediska zatížení okolí hlukem:  
 P�i stavb� ani užívání nového objekt  nedojde k zatížení okolí hlukem. V rámci 
užívání nedojde k p�ekro�ení limit� dle na�ízení vlády 272/2011 Sb O ochran� zdraví 
p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací.  

Posouzení z hlediska ochrany ovzduší: 
 P�i provozu ani p�i stavb� neunikají do ovzduší žádné nebezpe�né látky.  

Posouzení z hlediska odpadového hospodá�ství: 
 Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových kontejnerech se 
zajišt�ním ochrany proti úniku (ztrát�) skladovaných odpad�. Recyklovatelné odpady 
budou t�íd�ny skladovány odd�len�, odvoz do sb�rných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude op�tovn� použit na zához, p�ebytek bude 
deponován na ur�enou skládku. Skrytá ornice bude použita zp�t do terénní úpravy.  

b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, ochrana 
rostlin a živo�ich�apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�
  
 Bez nutnosti ochrany  

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

 Bez nutnosti posouzení vlivu na chrán�ná území – NATURA 2000.  

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 
  
 Stavba RD – EIA nebyla posuzována.  
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e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�
   
 Bez navrhovaných bezpe�nostních pásem. 
  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva.  

 Na stavb� budou použity materiály spl�ující zákonné a normové požadavky . 
Stavba není zdrojem nadlimitní zát�že na okolí stanovených vyhláškou 20/2006 Sb.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

 Pro stavbu bude z�ízen odb�r NN z provedené rozvodné – p�ípojné sk�ín�, 
samostatným staveništním rozvad��em.  
 Zásobování vodou bude realizováno z p�ípojky vody.  

b) odvodn�ní staveništ�

 Odvodn�ní staveništ� bude realizováno do stávající ve�ejné kanalizace.  

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Dopravn� bude staveništ� napojeno na místní obslužnou komunikaci M�sta 
Litovel.  

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 Provád�ní stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby, ani pozemky.  

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin 

 Bez požadavku.  

f) maximální zábory pro staveništ�(do�asné / trvalé) 

 Trvalé vyn�tí ze ZPF.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace  

 Odpady vzniklé p�i výstavb� jsou odpady skupin �.15 Odpadní obaly a skupiny 
�. 17 Stavební a demoli�ní odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve 
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velkoobjemových kontejnerech se zajišt�ním ochrany proti úniku (ztrát�) skladovaných 
odpad�. 
 Recyklovatelné odpady budou t�íd�ny skladovány odd�len�, odvoz do sb�rných 
surovin nebo k recyklaci. Výkopek zeminy ze zemních prací bude op�tovn� použit na 
zához, p�ebytek bude deponován na ur�enou skládku. Skrytá ornice bude použita zp�t 
pro terénní a sadové úpravy.  

Bilance odpad� vzniklých p�i provád�ní stavby :  

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  0,7 m3 B  
Plastové obaly 15 01 02    2,4 m3 B  
D�ev�né obaly 15 01 03    0,3 m3 A  
Textilní obaly 15 01 09   0,2 m3 B  
Beton 17 01 01     2,1 m3 A  
Cihly 17 01 02     1,5 m3 A  
Dlaždice, obklady 17 01 03    0,1 m3 A  
D�evo 17 02 01     0,4 m3 A  
Asfaltové sm�si s dehtem 17 03 01   0,01 m3 C,B  
Zbytky z PE izolací 17 04 01   0,1 m3 B  
Plech pozinkovaný, TiZn 17 04 04   0,1 m3 B  
Ocel - železo, potrubí 17 04 05   0,2 m3 B  
Kabely 17 04 11     0,2 m3 A,B  
Zbytky tepelných izolací 17 06 04   2,0 m3 A  
Stavební materiál – sádra 17 08 02   0,1m3 A  
Sm�sné stavební materiály 17 09 04   3,0 m3  

A Zp�sob likvidace odpad�: 
A – odvoz na skládku  
B – t�íd�ní, odd�lené skladování, recyklace  
C – odvoz na skládku nebezpe�ných odpad�

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

 V rámci stavby se p�edpokládá kladná bilance zemních prací – p�ebytek zeminy 
bude použit k terénním úpravám na pozemku.  

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

 V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a p�edpisy na 
úseku ochrany životního prost�edí.  

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�) 

 Veškeré práce budou provád�ny v souladu s na�ízením vlády �. 591/06 Sb, 
požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích.  
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

 Investorem bylo požadováno bezbariérové užívání stavby v �ásti provozovny 
(kade�nictví) a komunika�ních prostorech s ní spojených. Pro provozovnu je vyhrazeno 
jedno parkovací stání pro vozí�ká�e. Vstup do provozovny, sociální za�ízení a celý 
prostor provozovny spl�uje ustanovení vyhláška �. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové žívání staveb. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

 Pozemek p�iléhá k nové obslužné asfaltové komunikaci. V ní jsou již provedeny 
nové �ady kanalizace a vodovou a vedení NN. P�ípojky splaškové kanalizace, vodovodu 
a NN jsou p�ivedeny na parcelu. Rozhledový trojúhelník pro výjezd na komunikaci- 
posuzuje policie �R. 
  
m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

Bez požadavku.  

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny.  

Zahájení stavby: 06.2014  

Dokon�ení stavby:  06.2016 
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D.1.1 Architektonicko – stavební �ešení 

a.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a1. Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje   

ú�el objektu - Jedná se o rodinný d�m s jednou bytovou jednotkou a malou 
provozovnou.  

a2. Architektonické, výtvarné a materiálové �ešení 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s kade�nictvím v 1. NP, samostatn�
stojícího, t�ípodlažního s úplným podsklepením. Rodinný d�m má p�dorys o celkové 
zastav�né ploše 145m2. Stavba se bude nacházet v obci Litoval, na pozemku parcelního 
�ísla 522/3. Vým�ra pozemku 850 m2. Pozemek je svažitý s p�evýšením 1,8m. Na 
sousedních pozemcích se nacházejí rodinné domy. Odstup od spole�ných hranic 
pozemku je 3,5 a 5,3 m. Odstup Rd od hranice pozemku s komunikací je 11,6 m. Stavba 
ani pozemek nezasahuje do ochranných pásem. Hlavní koncept domu je navržen do 
obdélníkového p�dorysu o rozm�rech 14,65m a 9,90m. Rodinný d�m je zast�ešen 
sedlovou st�echou. Pozemek p�iléhá k nové obslužné asfaltové komunikaci. Objekt má 
dva hlavní vstupy, z �elní strany objektu. Jeden slouží pro rodinný d�m, druhý pro 
provozovnu. 
 Pohledová omítka bude provedena ve sv�tle hn�dé barv� v kombinaci s tmav�
hn�dou. Soklová �ást je opat�ena obkladem v tmav� hn�dé barv�. Celý rodinný d�m je 
zhotoven z konstruk�ního systému Porotherm a opat�en kontaktním zateplovacím 
systémem. St�echa je sedlová. St�ešní krytinou skládaná pálená v �erné barv�. 

a3. Dispozi�ní a provozní �ešení, technologie výroby 

  Hlavní vstup do rodinného domu je situovaný z vlastní p�ístupové komunikace 
z �elní strany objektu. RD je p�ístupný ješt� z bo�ní strany objektu ze suterénu a ze 
zadní strany z terasy.  
 Vedle hlavního vstupu do rodinného domu je vstup do kade�nictví, které se 
nachází v pravé �ásti 1. NP. Celý prostor provozovny v�etn� vstupu je �ešen jako 
bezbariérový. Ze zádve�í je p�ístup na bezbariérové WC s umyvadlem a vstup do 
kade�nictví. Sou�ástí provozovny kade�nictví je také šatna a místnost se sprchovým 
koutem a umyvadlem a WC. 
 Hlavní vstup do RD je v 1. NP. V zádve�í je umíst�na p�edsí�ová st�na. Po 
pravé stran� se nachází šatna. Na zádve�í navazuje chodba, z níž je vstup na terasu  a v 
pravé �ásti vstupujeme na schodišt� a následn� do 2. NP. 
 Na schodišt� ve 2. NP navazuje spíž a chodba, která slouží jako hlavní 
komunika�ní prostor RD. Z Chodby jsou p�ístupné: WC, koupelna ložnice, obývací 
pokoj s kuchyní. Z ložnice je p�ístup na balkon. V obývacím pokoji vyniká krb a rohová 
sedací souprava, dále obývací st�na s televizí. Kuchyn� je opat�ena rohovou 
kuchy�skou linkou se spot�ebi�i. Jídelní st�l je v prostoru mezi obývacím pokojem a 
kuchyní.  
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 Když vystoupíme do 3. NP, tak naproti schodišt� nalezneme šatnu. Na schodišt�
navazuje chodba. Z chodby je p�ístupné WC s umyvadlem, koupelna pokoj pro hosty a 
2 d�tské pokoje.  V každém pokoji nalezneme postel, prostorný psací st�l, a sk�ín�.  
 Rodinný d�m je podsklepený. Do 1.S sestupujeme po schodišti. NA schodišt�
navazuje chodba, z níž je p�ístupný sklep, sklad, kotelna a garáž pro 2 osobní 
automobily. Z garáže se dostaneme do koupelny a dílny. V díln� je druhý vchod do 
suterénu. Do garáže je p�ístup z venkovní rampy.  

a4. Bezbariérové užívání stavby 

�ešení provozovny v�. p�ístupové komunikace bude bezbariérové a spl�uje vyhlášku �. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 
užívání staveb.  

a5. Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení objektu a technické vlastnosti stavby 

výkopy: 

 P�ed zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tlouš�ce 
30cm. Ornice bude uložena ke kone�ným úpravám na pozemku. Zemní práce budou 
situovány do bezesrážkového období. Základovou spáru je nutno chránit p�ed 
provlh�ením. Výkopy budou provád�ny strojn� s ru�ním za�ist�ním. 
   
základy: 

Základové pom�ry na pozemku jsou ur�eny geologickým posudkem jako jednoduché ve 
smyslu �SN 73 1001. Dle geologického posudku je podzemní voda na staveništi v 
hloubkách, p�i nichž neovlivní zakládání. P�ed betonáží je nutné uložit zemní vodi�.  
Základové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20. Navrženy jsou plošné 
základové konstrukce z betonových pas�. Podkladní beton tl. 100 mm bude vyztužen 
KARI sítí KY81 (60 8001B)- 100/100/8mm.  
Výkres tvaru základ� viz. výkresová �ást. 

svislé konstrukce: 

Nosnou obvodovou konstrukci 1S tvo�í  betonové tvárnice Presbeton ZB 25-30, tl. 
300mm, dodate�n� zateplené drenážními deskami Isover DD Universal tl. 100mm. 
Následující podlaží  a podkroví tvo�í st�ny tl. 300 mm z tvárnic POROTHERM 30 P+D, 
dodate�n� zateplené TI Baumit EPS-F, tl 150mm. Nosné vnit�ní konstrukce jsou zd�né 
z tvárnic POROTHERM 30 P+D pevnostní t�ídy. Skladby jednotlivých konstrukcí viz. 
Výpis skladeb konstrukcí. 
Vnit�ní p�í�ky budou vyzd�ny z p�í�kovek Porotherm 11,5 P+D a 14,5 P+D na maltu 
MVC5. 
P�eklady nad otvory v obvodových i vnit�ních nosných st�nách jsou keramobetonové 
Porotherm 23,8. Skladby jednotlivých p�eklad� viz. Výpis p�eklad�. 
Nosné st�ny budou p�ekryty železobetonovými v�nci, které jsou sou�ástí stropní 
konstrukce, v podkroví probíhají v�nce nad nosnými zdmi. 
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vodorovné konstrukce: 

 P�es základové pasy je navržen podkladní beton B 16/20 tlouš�ky 100mm, 
vyztužený KARI sítí.  
  Strop nad 1S,1NP,2NP bude zhotoven ze stropních POT nosník� systému 
Porotherm+keramické vložky MIAKO po celé ploše zalité betonem s kari sítem, Strop 
je uložený na ŽB v�nec.  Celková tlouš�ka stropu je 210 mm bez podlahy. 
Železobetonový v�nec je vyztužen ocelí B500. Podkroví bude opat�eno SDK 
podhledem.  

st�echa: 

 Zast�ešení objektu je �ešeno sedlovou st�echou o sklonu 42o. Konstrukce st�echy 
je tvo�ena: krokvemi, vaznicemi, pozednicemi, kleštinami, sloupky, pásky. Pozednice 
jsou ukotveny do pozedních v�nc� po 1m. Krytina bude skládaná keramická Tondach, 
Francouzská 14, �erné barvy. St�echa bude osazena st�ešními okny Velux GGU F06 
0073G a st�ešním výlezem Velux GLX. Odvedení deš�ové vody pomocí okapového 
systému z pozinkovaného plechu. 

izolace proti vod�: 

 Izolace proti zemní vlhkosti bude tvo�ena SBS modifikovaným pásem, který 
spl�uje i požadavky na izolaci proti radonu. 
 Jako ochrana tepelné izolace bude v podlahách použita PE folie. V místnostech s 
mokrým provozem bude použita hydroizola�ní st�rka, která bude vytažená min. 300mm 
pod obklady.  

izolace tepelné: 

 Izolace obvodového pášt� v 1S budou zateplené drenážními deskami Isover DD 
Universal tl. 100mm. Obvodové konstrukce v ostatních podlažích budou dodate�n�
zateplené TI Baumit EPS-F, tl 150mm. Izolace podlah Isover T-P. Izolace st�echy je z 
tepelné izolace Isover Unirol Profi 2 x 80 + 50mm. 

podlahy: 

 Podlaha v 1.S je cementový pot�r Cemix 30 hrubý, tl. 60mm, V 1.NP, 2NP 
 a  3.NP jesamonivela�ní anhydritový pot�r AE 20, tl. 40mm. 

povrchové úpravy: 

 Podlahy jsou vinylové TILO, tl. 10mm. V suterénu, na schodišti a hygienických 
prostorách je keramická slinutá dlažba. Skladby podlah viz p�íloha. 

záme�nické výrobky: 

 Záme�nické výrobky budou opat�eny antikorozním nát�rem nebo žárovým 
zinkováním. 



34

truhlá�ské výrobky: 

 Truhlá�ské výrobky budou popat�eny lazurovacím lakem. 

omítky: 

Na vnit�ní omítky bude použit Baumit FEINPUTZ EXTRA. V místech kde bude omítka 
p�ekrývat r�zné materiály je nutno vložit do omítky výztužnou sí�ku perlinku pro 
p�enesení tahových sil. Rohy a ost�ní budou provedeny z žárov� pozinkovaných lišt. V 
koupelnách, na WC a v kuchyni budou použity keramické obklady dle výb�ru investora. 
Na venkovní omítky bude použit Baumit NANOPORTOP.  

Sokl domu bude opat�en obkladem Castelo Tatran, tl. 50mm 

výpln� otvor�: 

 Okenní a dve�ní výpln� ve styku s vn�jším prost�edím jsou navrženy z 
plastových profil� s izola�ním dvojsklem s pokovením,  Pramos, k=1,2 Wm-2K-1. 
 Vn�jší dve�e Pramos. Viz. výpis prvk�. 
 Garážová vrata jsou navržena sek�ní dvoupláš�ová Lomax. 
 St�echa bude osazena st�ešními okny Velux GGU F06 0073G a st�ešním 
výlezem Velux GLX. 

a6. Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 Bezpe�nost provozu stavby bude zajišt�na návrhem certifikovaných výrobk� a 
materiál�, u technologií jejich odbornou instalací, zprovozn�ním a pravidelnou údržbou. 
Stavba navržena v souladu s platnými normami a vyhláškami. Veškerá za�ízení i 
konstrukce musí procházet pravidelnou údržbou a pravidelnými revizemi stanovenými 
vyhláškami (plynové spot�ebi�e, hromosvody, elektroinstalace). 

a7. Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika, vibrace 

 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor� musí být v 
souladu s textovou a výkresovou � ástí této dokumentace. Stavba bude realizována v 
souladu s platnými všeobecn� závaznými p�edpisy, energetickými p�edpisy a 
technickými normami, zejména �SN 73 0540.  

�ešeno samostatným projektem. 

a8. Požárn� bezpe�nostní �ešení  

�ešeno samostatným projektem 
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a9. Základní použité p�edpisy  

Stavební zákon �. 183/2006 Sb. a jeho zm�n 
Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve zn�ní vyhlášky �. 62/2013 Sb. 
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb 
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ZÁVĚR 
 
 Cílem této bakalářské práce bylo zpracování návrhu rodinného domu. Jedná se o 
novostavbu rodinného domu s kadeřnictvím v 1. NP, samostatně stojícího, třípodlažního 
s úplným podsklepením a sedlovou střechou, dle požadavků investora. 
  
 Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Jako podklad 
byla použita studie rodinného domu, příslušné normy, vyhlášky, předpisy, technické 
listy výrobců a odborná literatura. 
  
 Projektovou dokumentaci jsem zpracovala v rozsahu zadání bakalářské práce. 
Součástí bakalářské práce je vedle projektové dokumentace, i detailní řešení vybraných 
částí objektu, detaily A, B, C, D a E, tepelně technické posouzení a požárně 
bezpečnostní řešení, které odpovídá normovým požadavkům. Také byl zpracován 
seznam části výrobků pro 1. NP a skladby podlah a konstrukcí. Dále práce obsahuje 3 
zprávy. Jedná se o zprávy A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva a D 
technická zpráva, které detailně popisují prvky stavby , technické hodnocení konstrukcí 
a řešení okolní infrastruktury. 
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HI hydroizolace 

JV jihovýchod 

JZ jihozápad 

KCE konstrukce 

M m��ítko 

NP nadzemní podlaží 

PB polygonální bod 

PB� požárn� bezpe�nostní �ešení 

PBS požární bezpe�nost staveb 

PO požární ochrana 

PT p�vodní terén 

PTH porotherm 

S  suterén 

SDK sádrokarton 

SPB stupe� požární bezpe�nosti 

SZ severozápad 

SV severovýchod 

TI tepelná izolace 

ÚT upravený terén 

ŽB železobeton 

�. p. �íslo popisné 

k. ú. katastrální území 
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