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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je zděný rodinný dům. Dům je situován na území kraje Vysočina 

v obci Panenská Rozsíčka. Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku o půdorysných 

rozměrech 12,25x11,0 m. Suterén je vyzděn z tvárnic ztraceného bednění BUILD IN 40 a 

vrchní část stavby z keramických tvárnic Porotherm EKO 50+ Profi. Stropní konstrukce jsou 

řešeny systémem MIAKO. Dům má sedlovou střechu a obytné podkroví.  

  

Klíčová slova 

Rodinný dům, částečně podsklepený, obytné podkroví, sedlová střecha,  

  

  

  

Abstract 

The subject of the bachelor´s thesis is a masonry house. The house is situated in the region 

Vysočina in the village of Panenská Rozsíčka. The building is located on gently sloping land 

with dimensions 12,25x11,0 m. The basement is lined with blocks of shuttering BUILD IN 40 

and the upper part of the building from ceramic blocks Porotherm Profi EKO 50+. The 

ceilings are addressed MIAKO system. The house has a gable roof and attic.  

  

Keywords 

Family house, partial basement, attic, gabled roof, 
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ÚVOD 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybral novostavbu zděného rodinného domu 

v obci Panenská Rozsíčka v blízkosti historického města Telč. Tuto volbu jsem učinil, 

protože bych jednou chtěl v takovém domě bydlet.  

Dům bude umístěn na pozemku, který jsem vybral z několika možných variant 

v nově se rozvíjející rodinné zástavbě. Pozemek je rohový a mírně sklonitý. Dům jsem 

se nažil navrhnout, aby byl uživatelsky co nepříznivější, architektonicky zajímavý a 

zapadající do nově vznikající rodinné zástavby vesnického prostředí. Vnitřní dispozice 

domu jsem několikrát upravoval z důvodů špatného zvolení místností ke světovým 

stranám. Dalším přizpůsobením bylo sestavení konstrukcí dle modulu, které nejen musí 

splňovat stavebně technické požadavky, ale také musí být zajištěna jejich celková 

funkčnost. 

Rodinný dům je jednopodlažní s vestavěným podkrovím a s částečným 

podsklepeným. V suterénu se nachází garáž pro jeden osobní automobil s malou dílnou, 

sklad potravin a komunikační prostor. V následujícím přízemním poschodí se po vstupu 

do zádveří dostaneme do pokoje pro hosty, TZB místnost a dál do domu kde je obývací 

pokoj, špíz a kuchyně s návazností na terasu a zahradu pro propojení s přírodou, šatna, 

koupelna s WC. Do podkroví se dostaneme po dvouramenném schodišti na chodbu, 

z které je přístup do ložnice, koupelny, pracovny, šatny a dvou dětských pokojů. 

Po dokončení výkresů prováděcí dokumentace i všech detailů jsem provedl tepelně 

technické posouzení a následně navrhl požárně bezpečnostní řešení. 

Celá část výkresové dokumentace byla vytvořena v počítačovém programu 

ArchiCAD.  
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
  

A.1. Identifikační údaje 
 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Zděný rodinný dům 

Místo stavby: 

a) Adresa:    Panenská Rozsíčka 

b) Číslo popisné:   - 

c) Katastrální území:  Jihlava 

d) Parcelní číslo pozemku:  2510/4 

Předmětem projektové dokumentace: 

Předmětem dokumentace je novostavba zděného rodinného domu v Panenské 

Rozsíčce. Projektová dokumentace je k jednopodlažnímu částečně podsklepenému 

domu s obytným podkrovím. 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Jméno, příjmení:   Marcela Kloudová 

Místo trvalého bydliště:   Kožichovice 32, 674 07 Kožichovice 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Firma: VUT FAST, Veveří 95, Brno 675 03 

Hlavní projektant: Jakub Suchý, Radkov 54, 588 56 Telč 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
a) Prohlídka stavební parcely 

b) Katastrální mapy dané lokality 

c) Vyhlášky, normy v platném znění použité ve stavební výrobě a 

projektové činnosti 

d) Architektonická studie v měřítku 1:100 

e) Zasíťování pozemku (vždy od jednotlivých poskytovatelů sítí) 
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A.3. Údaje o území 
 

A.3.1. Rozsah řešeného území 

Předmětem k projektové dokumentaci je novostavba zděného rodinného 

domu v Panenské Rozsíčce. Jedná se o jednopodlažní dům s částečným 

podsklepením a obytným podkrovím. Samostatný dům bude postaven na parcele 

č. 2510/4, k. ú. Jihlava, která je majetkem stavebníka. Dle územního plánu obce 

Panenská Rozsíčka je parcela určena pro stavbu rodinného domu. 

A.3.2. Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavební parcela se nenachází v žádném ochranném pásmu památkové 

rezervaci ani památkové zóně, tudíž na ni nejsou kladeni žádná zvláštní kritéria a 

závazky. 

A.3.3. Údaje od odtokových poměrech 

Pozemek je mírně svažitý, spíše rovinný spádem ke komunikaci. 

Pozemek je celkem rozsáhlý a voda se na něm může přirozeně vsakovat. 

V případě větších dešťů voda z pozemku odteče na komunikaci obce, kde odteče 

do blízkého potoka. 

A.3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo- li vydáno 

územní rozhodnutí nebo opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba je řešena a umístěna tak aby vyhovovala platnému územnímu 

plánu obce Panenská Rozsíčka 

A.3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací. 

Stavba je řešena a umístěna tak aby vyhovovala platnému územnímu 

plánu obce Panenská Rozsíčka 

A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

U parcely jsou dodrženy veškeré požadavky na využití území dle platné 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

A.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je v souladu se všemi nařízeními a požadavky 

jednotlivých orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Při výstavbě 

objektu se bude dbát na dodržování bezpečnosti a zdraví při práci. (pozn.: tato 

pasáž není předmětem a součástí BP) 

A.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na řešeném pozemku nejsou požadována žádná zvláštní řešení. 
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A.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné související a podmiňující investice, proto tento bod 

není řešen. 

A.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

par. č. 2510/3 v k. ú. Jihlava, vlastník: František Novák 

par. č. 2510/10 v k. ú. Jihlava, vlastník: Mariana Truhlářová 

par. č. 2510/9 v k. ú. Jihlava, vlastník: Petr Opršálek 

par. č. 2510/8 v k. ú. Jihlava, vlastník: Josef Kudrna 

 

A.4. Údaje o stavbě 
 

A.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace je řešena k výstavbě novostavby zděného 

rodinného domu. 

A.4.2. Účel užívání stavby 

Stavba je navržena pro trvalé bydlení 

A.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

A.4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

Nejedná se o kulturní památku. 

A.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Řešení objektu je provedeno tak aby dodrželo obecné technické 

požadavky a výstavbu a je řešena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Projektová dokumentace řešeného objektu je provedena dle norem 

stavebního zákona a prováděcí vyhlášky jak do rozsahu, tak do technické úrovně 

odpovídající danému stupni projektové dokumentace. V řešeném objektu není 

uvažováno bezbariérové řešení. 

A.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace je v souladu se všemi nařízeními a požadavky 

jednotlivých orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Při výstavbě 

objektu se bude dbát na dodržování bezpečnosti a zdraví při práci. (Pozn.: tato 

pasáž není předmětem a součástí BP) 

A.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro výstavbu nejsou požadována žádná zvláštní řešení. 
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A.4.8. Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

 

Účel stavby:    rodinný dům 

Počet obyvatel stavby:  4-5 

Užitná plocha:    246,9 m2 

Obestavěný prostor:   1 090,74 m3 

Zastavěná plocha:   199 m2 

 

A.4.9. Základní údaje stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Vnější vodovod do navrhovaného rodinného domu, který je určen pro 

pětičlennou rodinu. Je navržen jako DN 50. Předpokládaná spotřeba vody na 

osobu je 50l/den. Celková roční průměrná spotřeba vody bude činit 91,3m3/rok. 

Dešťová voda bude odchytána do retenční nádrže a dále odtokem do 

trativodu kde se voda bude přirozeně vsakovat. 

A.4.10. Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

Zahájení výstavby je plánováno 1. srpna 2016 a ukončení výstavbového 

procesu je plánováno na 31. června 2017. 

Orientační cena objektu:  8 830 000 Kč 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
 

SO01    Rodinný dům 

SO02    Přípojka vodovodu 

SO03    Přípojka elektrické energie 

SO04    Přípojka sdělovacích kabelů 

SO05    Přípojka kanalizace 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na východním okraji obce Panenská Rozsíčka. 

Spadá pod k. ú. Jihlava a má p. č. 2510/4. Sklon pozemku je mírní k pozemní 

komunikaci obce. Přístup na pozemek je z JV okraje pozemku pro osobní 

automobil a vchod do domu je ze SV strany pozemku. Pozemek dříve sloužil jak 

louka. 

B.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průskum, stavebně historický průzkum apod.) 

Hlína písčitá (propustná), Rd=0,4 MPa 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu a 

není teda nutné uvažovat s žádnými omezeními. 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Lokalita se nenachází v žádném záplavovém území ani poddolovaném 

území. 

B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nemá žádný vliv na okolní pozemky, stavby i na odtokové 

poměry v území. 

B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je mírně sklonitý pokryt travnatým povrchem a na pozemku se 

nenachází žádné stavební objekty a není teda nutná demolice nebo asanace. 

B.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

V územním plánu je tento pozemek řešen jako stavební parcela a není 

nutná žádná další záborová činnost. 

B.1.8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

V přilehlé místní komunikaci je veden obecní vodovodní řad, silový kabel NN od 

dodavatele E.ON. 

Vodovodní přípojka bude zásobovat pitnou vodou navržený objekt. Bude 

napojen ze stávajícího vodovodního řadu LTH 100, který vede v místní komunikaci. 

Napojení přípojky bude provedeno ze stávajícího vodovodního řadu boční 

navrtávkou navrtávacím pasem HAWLE 100/5/4“, se závitovým výstupem 5/4“. 

Napojení bude provedeno zemním kulovým uzávěrem, nebo šoupátkem DN 5/4“. 
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Uliční uzávěr bude osazen do komunikace. Bude ovládán zemní soupravou 

ukončenou na terénu-vozovce šoupátkovým litinovým poklopem. Napojení bude 

provedeno podle ON 755411 a ČSN 755401. Tento hlavní uzávěr je přípojkovým 

uzávěrem a jeho skutečná poloha po osazení musí být trvale označena orientační 

tabulkou podle ON 75 5025, umístěnou na oplocení, zdi, sloupku, apod. Uzávěr je 

zařízení vodárenské a odběratel s ním nesmí manipulovat. Potrubí přípojky je 

vedeno v zemi kolmo k řadu na předmětný pozemek, v hloubce min. 1,5 m. Potrubí 

přípojky bude uloženo do pískového lože tl. min. 10 cm a obsypáno pískem o 

tloušťce vrstvy min. 30 cm. Bude překryto výstražnou fólií. Zához bude proveden 

vytěženou zeminou a po vrstvách zhutněn. Povrch komunikace a ostatních ploch 

bude uveden do původního stavu. Spád potrubí bude, vzhledem k výškovému 

uspořádání terénu směrem k vodoměrové sestavě. Potrubí PE přípojky bude v celé 

délce provedeno z jednoho kusu materiálu, bez spojů. Přípojka bude zavedena do 

vodoměrové šachty a ukončena kompletní vodoměrovou sestavou s fakturačním 

vodoměrem. Vzhledem ke spádu přípojky k vodoměrové sestavě bude sestava 

doplněna vypouštěcím ventilem. Složení vodoměrové sestavy viz typový výkres. 

Umístění vodoměrové šachty – viz Situace, mimo komunikaci. Na uzávěr 

vodoměrové sestavy bude napojeno potrubí domovního vodovodu. Provedení 

přípojky je navrženo překopáním místní komunikace se současným uložení přípojky 

plynu v jednom výkopu. Po dobu provádění přípojky bude komunikace uzavřena s 

vyznačením objízdné trasy. Při provádění výkopových prací je nutno respektovat 

ČSN 73 6005 tak, aby nedošlo k narušení žádných podpovrchových inženýrských 

sítí a dodržet minimální odstupové vzdálenosti od těchto sítí. Při stavbě musí být 

respektováno vyjádření správců dotčených sítí a jejich stanovené podmínky pro 

provedení stavby.  

 Likvidace odpadních vod - Svodné odpadní potrubí splaškové kanalizace bude 

napojeno na vstupní hrdlo místní kanalizace. Potrubí bude vedeno v hloubce min. 

1m pod upraveným terénem před samotným vstupem kanalizačních vod do 

splaškové kanalizace je umístěna revizní šachta (umístění viz. Situační výkres k 

projektu.) Při provádění výkopových prací je nutno respektovat ČSN 73 6005 tak, 

aby nedošlo k narušení žádných podpovrchových inženýrských sítí a dodržet 

minimální odstupové vzdálenosti od těchto sítí. Při stavbě musí být respektováno 

vyjádření správců dotčených sítí a jejich stanovené podmínky pro provedení stavby. 

Krytí přípojky je 1,0 m. Ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m na vrchem potrubí bude 

položena výstražná fólie. 

 El.energie Objekt bude napájen elektrickou energií z distribuční sítě E.ON 

 Doprava příjezd na pozemek je navržen ze stávající místní komunikace. Z této 

komunikace bude napojen pozemek jeho jihovýchodním okrajem. Bude využívána 

pro příjezd majitele. Vchod pro pěší je umístěn podél severovýchodní hrany 

pozemku. Nezpevněné plochy budou upraveny v tl.150mm rozhrnutím humózního 

materiálu a osetím travním semenem.  

B.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavební práce na objektu nejsou podmíněny žádnými vazbami. 

Technické zázemí stavby bude využívat plochy v majetku investora a nebudou 

tedy nutné žádné další investice. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Plocha pozemku:   1 060 m2 

Zastavěná plocha pozemku:  199 m2 

Zpevněné plochy:   102,6 m2 

Travnaté plochy:   758,6 m2 

Obestavěný prostor:   1 090,74 m3 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Dům je navržen v části obce, která je navržena pro výstavbu rodinných 

domů na nezastavěná parcela na kraji obce Panenská Rozsíčka. Objekt bude na 

parcele umístěn, aby vyhovoval požadavkům na odstupy od hranic pozemku a 

sousedících stavebních objektů. Samotný objekt je navržen, aby se co nejvíce 

přizpůsobil orientaci ke světovým stranám a to zejména otevřenými plochami 

pro oslunění obytných místností.  

b) Architektonické řešení 

Navržené řešení vychází z možnosti pozemku, nově budující zástavby, 

stávajících urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. 

Příjezd k řešenému objektu, je umožněn z místní obecní komunikace. 

Architektonické řešení objektu je navrženo podle požadavků a regulací pro 

danou lokalitu. Ona v obývacím pokoji jsou volena tak, aby bylo umožněno co 

největší propojení s přilehlou terasou a navazující zahradou. Vzhled fasády byl 

navržen v kombinaci bílé barvy a šedých cihelných obkladů, které zdůrazňují 

pokoj pro hosty, schodišťový prostor a propojují dvě okna navazující na 

dřevěnou terasu s další návazností na zahradu. Přístup a příjezd na stavbu bude 

zajištěn z jihovýchodu. Vstup do objektu je zajištěn od severozápadu. Dispoziční 

řešení 1.NP je uzpůsobeno orientaci ke světovým stranám. Vstupem se 

dostaneme do zádveří. Ze zádveří pokračujeme do technické místnosti, pokuju 

pro hosty a dále do chodby, která propojuje všechny důležité obytné části a tvoří 

tak hlavní komunikační prostor v 1.NP. Dále se v zde nachází obývací pokoj 

s kuchyní s návazností na špíz a terasu. Z chodby se ještě dostaneme do šatny, 

koupelny, WC a do komunikačního prostoru mezi jednotlivými podlažími, 

schodiště. V 2NP z schodiště vstoupíme do chodby, z které jsou umožněny 

vstupy do jednotlivým místností. Jsou zde dva dětské pokoje, ložnice, pracovna, 

šatna a koupelna se záchodem. V suterénní části domu se nachází garáž pro 

jeden osobní automobil s malou dílnou pro příležitostnou činnost. Sklad potravin 

a spojovací komunikační prostor 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vchod do budovy je na severozápadní straně fasády a je zastřešen 

stříškou. Po vstupu se dostaneme do zádveří. Odtud je možno do pokoje pro 

hosty, technické místnosti a dál do domu. Hlavní komunikační chodba je 
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lemována vnitřními nosnými zdmi, které určují smysl kladení stropních nosníků. 

Po právě straně máme obývací pokoj s kuchyní a návaznosti na terasu. Po levě 

straně při vstupu ze zádveří se dostaneme do šatny, koupelny a WC. Do 

podkroví se dostaneme po schodišti, kde ze schodišťového ramene vystoupíme 

na chodbu. Z chodby se dále dostávám zprava do leva do ložnice, koupelny 

s WC, pracovny, šatny a dvou dětských pokojů s výhledem střešních oken na 

zahradu. Schodišťovým prostorem se dostaneme také do podzemního podlaží. 

Zde se nachází garáž pro jeden osobní automobil s malou dílnou pro možnost 

menších oprav a sklad potravin, který je naproti výstupu ze schodišťového 

ramene. 

Celá stavba bude zhotovena specializovanou stavební firmou. Stavební 

firma si pak urči dodavatele a subdodavatele. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Jakékoliv úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

nejsou předmětem této práce, nebyli požadavkem investora. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen tak aby splňoval požadavky na bezpečnost při užívání 

stavby, požární bezpečnost a v neposlední řadě i mechanickou stabilitu celé 

konstrukce. Dále, aby dbal na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu 

tepla v souladu se zněním vyhlášky č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

Veškeré stavební konstrukce musí být používány, tak jak je určeno jejich 

výrobcem. Podlahové konstrukce jsou vyprojektovány tak aby vyhovovaly 

statickým a mechanickým vlastnostem daného provozu.  

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

Dispoziční řešení celého RD je přizpůsobeno orientaci ke světovým 

stranám. Ze severozápadu je umístěn vchod. Po vstupu se dostaneme do zádveří. 

Odtud je možno do pokoje pro hosty, technické místnosti a dál do domu. Hlavní 

komunikační chodba je lemována vnitřními nosnými zdmi, které určují smysl 

kladení stropních nosníků. Po právě straně máme obývací pokoj s kuchyní a 

návaznosti na terasu. Po levě straně při vstupu ze zádveří se dostaneme do šatny, 

koupelny a WC. Do podkroví se dostaneme po schodišti, kde ze schodišťového 

ramene vystoupíme na chodbu. Z chodby se dále dostávám zprava do leva do 

ložnice, koupelny s WC, pracovny, šatny a dvou dětských pokojů s výhledem 

střešních oken na zahradu. Schodišťovým prostorem se dostaneme také do 

podzemního podlaží. Zde se nachází garáž pro jeden osobní automobil s malou 

dílnou pro možnost menších oprav a sklad potravin, který je naproti výstupu 

ze schodišťového ramene. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stavební materiály použity pouze ty materiály a hmoty, které splňují 

požadované vlastnosti norem a jejichž předpisy jsou certifikovány státní 

zkušebnou. Stavební materiály a hmoty může dodavatel a zhotovitel stavby 

používat, zpracovávat a uskladňovat pouze taky aby vše bylo provedeno 

v souladu s pokyny od výrobce. Při stavbě a provádění jednotlivých konstrukcí 

musí zhotovitel stavby dodržovat platné technické normy, prováděcí a 

související předpisy, zejména bezpečnostní. Dokončený stavební objekt musí 

kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením odpovídat požadavkům 

všech platných norem jenž se na něj vztahují. 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou zhotoveny z prostého betonu C 20/25 S4. 

Pod samotné základy musí být umístěn zemnící pásek FeZn. Po dokončení 

základových pasů na ně bude zhotovena základová deska z prostého betonu C 

20/25 s vloženými kari sítěmi. V objektu se budou nacházet dvě základové 

desky a to pod podsklepenou a druhá pod nepodsklepenou částí stavby. 

Základová deska pod suterénem se bude zhotovovat jako první základová deska 

a základová deska pod nepodsklepenou nadzemní částí objektu se bude 

zhotovovat zároveň se stropní konstrukcí suterénu. Ta musí lícovat s vrchní 

hranou tohoto stropu. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou v suterénu a nadzemních podlažích 

rozdílná. V suterénní části domu budou obvodové stěny z betonových tvárnic 

BUILD IN ® 40 vyplněné prostým betonem C 16/20 S4. Betonové tvárnice 

budou zatepleny tepelnou izolací ISOVER EPS PERIMETR tl. 80 mm. Vnitřní 

nosné zdivo nezateplení je z betonových tvárnic BUILD IN ® 30 vyplněné 

prostým betonem C 16/20 S4. Z venkovní strany je pak celý suterén odizolován 

hydroizolací asfaltový pás POLELAST EXTRA. Obvodové stěny v 1.NP a 2.NP 

budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi zděné na 

tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo ze z tvárnic Porotherm 

30 Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 

 Opěrná zeď 

 Opěrná zeď lemuje sjezd do garáže v suterénu. Je vytvořena z gabiónů  a 

to dy výšky 0,5m nad terénem. Není svislá ale odklonění od svislé roviny o 2,5º. 

Gabióny jsou založeny na podkladní betonové mazanině, která je na upravené 

základové spáře. 

 

 Stropní konstrukce + podlahové konstrukce 

Stropní konstrukce nad suterénem je tvořena filigránovými nosníky a vložkami 

miako. Vyskládaná stropní konstrukce je zalita prostým betonem C 20/25 S4. 

Tloušťka stropní konstrukce je 250mm. Minimální uloženi stropních 

filigránových nosníků je 125mm. Osová vzdálenost nosníků je 625mm a 

500mm. Stejný strop jak nad suterénem je nad 1.NP. Ve stropu jsou průchody 
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pro šachty a otvor pro schodiště, které je do stropní konstrukce zakotveno. U 

schodiště jsou použity snížené stropní vložky miako. 

 Podlahové konstrukce jsou řešeny ve třech úrovních v suterénu v 1.NP a 

v 2.NP. V suterénu je použita jedna podlaha. Podlaha je od stropních konstrukcí 

oddělena dilatací XPS 20mm. Podlaha je keramická. V 1.NP jsou dvě podlahy 

nad suterénem a na zemině. V 2.NP je po celém podlaží vinylová podlaha a 

místo tepelné izolace je vložena izolace kročejová o tl. 80mm. 

 

 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena klasickou hambálkovou soustavou ze smrkového 

dřeva C24, která je tvořena krokvemi o rozměru 220x100mm. Ty jsou umístěny 

po osové vzdálenosti 900mm. Mezi krokvemi leží tepelná izolace o tl 220mm. 

Na krokve jsou umístěny kontralatě a latě. Mezi latěmi je větrotěsná difúzní 

folie. Na latích pal leží keramická střešní krytina. Podhled střešní konstrukce je 

vyřešen sádrokartonovým podhledem, kde je umístěna sekundární tepelná 

izolace zabraňující vzniku tepelných mostů. Rovná část podkrovního podhledu 

je také tvořena sádrokartonovým podhledem, který je ovšem upevněn na 

kleštinách o rozměrech 80x200mm. Mezi krokvemi je umístěna tepelná izolace 

tl. 200mm. 

 

 Okna, dveře 

Okna jsou navržena jako platová s izolačním dvojsklem. Vnější dveře jsou také 

plastová. Vnitřní dveře jsou z dutinkové dřevotřísky v rámu z lepeného 

jehličnatého dřeva zesíleného vnitřním překližkovým rámem. Rám včetně 

váplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Svislá hrana je zabezpečena 

páskou ABS. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen tak, aby vydržel po dob plánované životnosti stavby. 

Toto bude platit za předpokladu, že prvky budou provedeny v souladu s 

normovými hodnotami takovým způsobem, aby po celou dobu plánované 

životnosti stavby splňovali požadavky na dané užití a snesli namáhání a zatížení 

na ně působící. Zatížení je pak myšleno i předvídatelné mimořádné, které může 

vzniknout po dobu užívání stavby. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 

Vytápění 

Vytápění je navrženo pomocí elektrokotle o výkonu 22-60kW. Kotel 

bude umístěn v technické místnosti 

Vodovod 

Přípojka vodovodu byla pro tento objekt pro pětičlennou rodinu navržena 

jako DN 50. Průměrná spotřeba na jednoho uživatele domu byla stanovena na 
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50l/den. Před domem bude umístěna vodoměrná šachta. V domě budou rozvody 

řešeny ve stěnách. 

Kanalizace 

Splaškové vody jsou řešeny pomocí svodné kanalizace, která bude 

vyústěna do nové obecní kanalizace pomocí kanalizační přípojky zhotovené dle 

dříve uvedeného podrobného popisu. 

Elektroinstalace 

Její rozvody budou vedeny v nosných i nenosných zděných konstrukcích. 

Osvětlení 

Osvětlení bude zajištěno pomocí přirozeného osvětlení okenními otvory 

a dále zde budou umístěny světla s výhradním použitím LED žárovek. Umístění 

a počet zářičů bude stanoven tak aby byla zajištěna zraková pohoda a byli 

splněny normy prosvětlení místností. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Elektrokotel DAKON DALINE PTE s výkonem v rozmezí 22-60kW. Kotel 

bude umístěn v technické místnosti. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 Stavba dle znění platné normy ČSN 730833 a vyhlášky 23/2008 Sb. tvoří 

jeden požární úsek. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 Nahodilé požární zatížení je určeno dle ČSN 730833 a ČSN 730802 

přílohy B na pv=40kg/m2 tato hodnota se musí navýšit o p´v=5,75kg/m2 

výsledná hodnota tak tvoří součet těchto dvou základních pv=45,75kg/m2 stupeň 

požární bezpečnosti je pak určen jako II.SPB 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Obvodové stěny dle ČSN 73 0802 pro II.SPB: 

- v podzemních podlažích REI 45 DP1  BUILD IN 40 

- v nadzemních podlažích  REI 30   Porotherm 50 EKO 

Profi 

- poslední nadzemní podlaží REI 15   Porotherm 50 EKO 

Profi 

Navrženo: REI 180 DP1 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu objektu dle ČSN 73 0802 pro 

II.SPB: 

- v podzemních podlažích   RE 45 DP1 

- v nadzemních podlažích   RE 30 
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- v posledním nadzemním podlaží  RE 15 

Navrženo: vnitřní nosné stěny  Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 

     Build IN 30  REI 180 DP1 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 Norma ČSN 73 08 33 určuje, že v obytných buňkách budov skupiny OB1 

pro evakuaci je dostačující NÚC šířky 0,9m a dveře šířky 0,8m. Délka 

únikových cest se neposuzuje 

  Průchodná šířka vchodových dveří je 900mm 

  Průchodná šířka dveří v nechráněné únikové cestě je 800mm 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Jihovýchodní fasáda – po=12%, d=1,7m 

Severovýchodní fasáda – po=13%, d=0,97m 

Jihozápadní fasáda – po=22%, d=2,9m 

Severozápadní fasáda – po=11%, d=1,7m 

Z pohledu odstupových vzdáleností je objekt na pozemku dobře umístěn 

a vyhovuje na všechny světové strany. Je tak v souladu s vyhláškou č. 23/2008 

Sb. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody popřípadě jiného hasiva včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst. 

Rodinný dům musí být podle vyhlášky 23/2008 Sb. vybaven jedním 

přenosným hasícím přístrojem s univerzální hasící schopností 34A umístění v 

zádveří domu a v garáži 183B umístěn vedle garážových vrat. 

Hydranty budou osazeny na místní vodovodní řád s DN min 100mm. 

Vzdálenost od objektu nesmí být větší jak 200 m. Doporučená rychlost odběru z 

hydrantu v=0,8m/s a min. Q=4,0l/s. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupová komunikace, 

zásahové cesty) 

Dle ČSN 730802 musí být k objektu přístup cestou minimálně  3m 

širokou do vzdálenosti max. 20m. K objektu je vedena pozemní komunikace 

šířka  7,5m vzdálenost 20m vyhovuje. 

h) Zhodnocení technických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení) 

 Větrání: 

  Odvětrání požárních úseků je přirozeně okny. 

  Vytápění: 

  Objekt bude vytápěn elektrokotlem umístěným v místnosti 102.  

  Tepelná soustava: 

  Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné 

vzdálenosti od výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární 

bezpečnost tepelných zařízení. 

  Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 

  Prostupy instalací: 
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  Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, 

elektrických rozvodů, apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně 

prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se 

vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům 

prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností 

jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být 

případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům 

prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke 

změně druhu konstrukce (DP1 apod.). 

  Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělící konstrukci v 

době výstavby vynechán montáží otvor (např. pro potrubí), potom po instalaci 

potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn až k potrubí tak, 

aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu 

povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje 

požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací, musí být bez ohledu na 

použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry zajištěno utěsnění dle 

odstavce níže. 

  Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi (stěnami a stropy) - 

prostupy rozvodů a instalací technických potrubních rozvodů musí být utěsněny 

dle čl. 6.2.2, ČSN 73 0810, těsnění prostupů se hodnotí požární odolností EI 

následovně (použití požárních manžet či ucpávek): 

  a. kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu 

přes 8 000 mm2; 

  b. potrubí s trvalou náplní vody či jiné nehořlavé kapaliny, třídy 

reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2; 

  c. kabelových a jiných elektrických rozvodů pokud mají izolace 

šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1. 

   

  Prostupy hodnocené jako EI budou označeny ve smyslu  požadavků §9, 

odst.6),  vyhl.  č. 23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem  obsahující následující 

informace :  

  o požární odolnost, 

  o druh nebo typ ucpávky, 

  o datum provedení, 

  o název  firmy, adresa a jméno zhotovitele,  

  o označení výrobce systému. 

   

  Stanovení požadavků na těsnění prostupů více potrubí vedle sebe:  dle  

čl. 6.2.2, ČSN 73 0810, v případě, že prostupuje  požárně  dělící konstrukcí více 

potrubí vedle sebe (a jedná se o kanalizační potrubí z třídy reakce na oheň  B až 

F se světlým průřezem  přes 8000 mm2 u svislých potrubí, resp. přes 12500 

mm2 u vodorovných potrubí  a dále  se jedná o potrubí s trvalou náplní vody 

třídy reakce na oheň  B až F se světlým průřezem nad 15000 mm2) a jsou  

většího světlého průřezu než 2000 mm2 a jejich osová vzdálenost je menší než 
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300 mm, musí být všechna potrubí utěsněna manžetami (s označením prostupu 

dle předchozího odstavce). 

   

  Elektrická zařízení a elektroinstalace: 

  Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob 

a majetku navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie 

za podmínek stanovených českými technickými normami(ČSN 730802, ČSN 

730810). 

  Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických 

zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel 

druhu I.-kabel B2ca. 

  Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít 

zařízenou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých 

zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z 

jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce 

zařízení ze zdroje druhého. 

  Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. 

  Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným 

generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN 

popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit 

dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat funkční i v případě požáru.  

  Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se 

připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a 

to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu odpojení ostatních 

elektrických zařízení objektu(15minut). 

  Bleskosvod 

  Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 Objekt je osazen zařízením autonomní detekce a signalizace, která dle 

přílohy 5. Rozumí a) autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604, nebo hlásič 

požáru, který je dle normy ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace. Hlásič 

musí být dle odst. 4.6. ČSN 730833 umístěn u východu z obyt.buňky. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a 

dle  NV 11/2002 Sb. bezpečnostními značkami a tabulkami. V rodinném domě 

se značky únikových cest nezřizují. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Jako návrhové teploty byly použity 20,6°C pro interiérové prostory a -

17°C jako výpočtová hodnota pro exteriér.   

b) Energetická náročnost stavby 

Stavba se řadí do energetické třídy C viz. složka Stavební fyzika. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 V objektu není využíváno žádných alternativních zdrojů energie. 
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod,) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

Dům  je vyprojektován, aby odolával povětrnostním podmínkám a 

dalšímu škodlivému působení prostředí. Všechny obytné místnosti budou 

patřičně osvětleny. Osvětlení bude zajištěno pomocí přirozeného osvětlení 

okenními otvory a dále zde budou umístěny světla s výhradním použitím LED 

žárovek. Umístění a počet zářičů bude stanoven tak aby byla zajištěna zraková 

pohoda a byli splněny normy prosvětlení místností. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před proniknutím radonu z podloží  

  Radonovým průzkumem nebylo zjištěno radonové riziko proto nemusí být 

řešeno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

  Geologickým průzkumem nebyli zjištěn žádné bludné proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

  Pozemek se nenachází v lokalitě se seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem 

  Navržené konstrukce splňují požadavky na neprůzvučnost, které vycházejí z 

normy ČSN 730532 

e) Protipovodňová opatření  

  Pozemek, na kterém stojí stavba není v záplavovém území 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

  Řešeno výše v bodu B1.8. 

b) Připojovací rozměry a výkonové kapacity a délky 

  Řešeno výše v bodu B1.8. 

B.4. Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

  Pozemek bude napojen na stávající místní pozemní komunikaci ze své 

severovýchodní strany.  
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

  Napojení pozemku bude provedeno dle požadavků vlastníka místní pozemní 

komunikace obce Panenská Rozsíčka. 

c) Doprava v klidu  

  Pozemek je umístěn u komunikace, která je na konci obce. Nepředpokládá se 

velká doprava v blízkosti řešeného pozemku. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

  V blízkém okolí pozemku se nenacházejí žádné výhradně pěší ani cyklistické 

stezky. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Na pozemku se předpokládají terénní úpravy i výkopové práce. Ornice 

sejmutá před zahájení stavby se bude skladovat na pozemku, který je svou 

rozlohou dostatečný. Zemina z výkopových prací bude odvážena na soukromí 

pozemek investora. Pozemek je mírně svažitý, a jeho charakter nebude narušen 

ani po dokončení stavby. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku bude provedena nová výsadba s malých stromů a keřů. 

c) Biotechnická opatření 

Zajišťují hlavně odtokové žlaby. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

  V průběhu provádění stavby bude dbáno na dodržování zásad výstavby a 

omezení hluku. Při suchém počasí bude omezen provoz pojízdných strojů po 

staveništi, aby bylo zamezeno vzniku prašného ovzduší. 

Při provádění stavebních prací je třeba minimalizovat vliv na životní prostředí a 

dbát na neznečištění okolních komunikací a hlučnost strojů. Během provádění 

stavebních prací je nutno zamezit úniku ropných látek do půdy ze strojů 

používaných na staveništi. Stroje nebudou na pozemku dlouhodobě parkovat (mimo 

pracovní dobu)- není proto nutné provádět zvláštní opatření.  

Odpad se bude třídit přímo do kontejnerů umístěných přímo ve vyznačené zóně a 

staveništi. 

Bude se dodržovat zákon č.186/2001Sb. O odpadech a vyhláška životního prostředí 

č.381/2001 Katalog odpadů 
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  Pracovní doba je stanovena od 7:00 – 16:00. Všichni zaměstnanci jsou řádně 

proškoleni o bezpečnosti práce (BOZP a pro každého jsou zajištěny ochranné 

pracovní pomůcky. Veškeré práce budou prováděny za příznivých klimatických 

podmínek. Práce se nebudou provádět v nočních hodinách, a proto se předpokládá, 

že nebude potřeba umělé osvětlení. Základní hygienické podmínky budou 

zabezpečeny pomocí mobilních WC a umýváren TOITOI.  

   Stavební parcela je oplocena. Přístupová cesta je ze silniční komunikace. 

Přípojka nízkého napětí je ukončena v platové skříni na hranici pozemku. Voda je 

brána z hlavního vodovodního řadu. 

c) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině. 

Výstavba rodinného domu nemá vliv na na přírodu a krajinu (ochrana 

dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

d) Vliv na soustavy chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavy chráněných území Natura 2000. 

e) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

   Stavba není omezena žádným jiným právním předpisem. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny žádné širší požadavky na ochranu obyvatelstva 

B.8. Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění řeší 

technologický předpis. Tento technologický předpis není součástí této dokumentace. 

b) Odvodnění staveniště 

  Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí plovákového čerpadla. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  Pozemek bude napojen pomocí přípojek na veškerou technickou infrastrukturu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Provádění stavby nebude mít jakýkoliv vliv na okolní stavby ani pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin  
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  Pozemek je mírně pokryt travnatým povrchem. Současně se na pozemku 

nenachází žádné stavební objekty a není teda nutná demolice nebo asanace 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

  Zábory pozemků budou učiněny pouze pro budování přípojek a budou učiněny 

pouze v nutné míře a co nejmenšího rozsahu. Při budování stavby bude učiněn 

trvalý zábor celého pozemku. 

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

likvidace 

Odpad se bude třídit přímo do kontejnerů umístěných přímo ve vyznačené zóně a 

staveništi. Bude se dodržovat zákon č.186/2001Sb. O odpadech a vyhláška 

životního prostředí č.381/2001 Katalog odpadů. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Výkopek základů a suterénu bude použita na drobné úpravy okolo stavby. 

Přebytečná zemina pak bude odvezena na pozemek investora.   

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Na výstavbu budou použity stroje a prostředky, které splňují technické normy. 

Při používání strojů musí být dbáno na technický stav vozidel a strojů. 

  Odpad se bude třídit přímo do kontejnerů umístěných přímo ve vyznačené zóně 

a staveništi. Bude se dodržovat zákon č.186/2001Sb. O odpadech a vyhláška 

životního prostředí č.381/2001 Katalog odpadů. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

  Pracovní doba je stanovena od 7:00 – 16:00. Všichni zaměstnanci jsou řádně 

proškoleni o bezpečnosti práce (BOZP a pro každého jsou zajištěny ochranné 

pracovní pomůcky. Veškeré práce budou prováděny za příznivých klimatických 

podmínek. Práce se nebudou provádět v nočních hodinách, a proto se předpokládá, 

že nebude potřeba umělé osvětlení. Základní hygienické podmínky budou 

zabezpečeny pomocí mobilních WC a umýváren TOI  TOI. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  Stavba není řešena jako bezbariérová. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

  Zásady musí být dodrženy při celém průběhu výstavby domu. Auta použitá na 

výstavbu budou opatřeny tzv. čistícím podvozkem. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostřed při výstavbě apod.) 

  Pro tuto stavbu nejsou požadovány žádné další speciální podmínky provádění 

stavby. 
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n) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 

  Podrobný postup výstavby bude řešen v harmonogramu výstavby v 

technologickém předpisu. Technologický předpis není součástí této projektové 

dokumentace. 

 

C. n 
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D. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1. Technická zpráva 

D.1.1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

a) Architektonické řešení, tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 

Navržené řešení vychází z pozemku, stávajících urbanistických vazeb 

(přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. Příjezd k řešenému objektu, je 

umožněn z obecní komunikace. Architektonické řešení objektu je navrženo 

podle požadavků a regulací pro danou lokalitu. Okna v obývacím pokoji jsou 

volena tak aby bylo co největší propojení s terasou s návazností na zahradu. 

Vzhled fasády je navržen jako bílý barva s kombinací šedých cihel. Cihelný 

obklad zdůrazňuje pokoj pro hosty, schodišťový prostor a propojuje prostor 

mezi okny na terasu s návazností na zahradu. Příjezd do objektu bude zajištěn z 

jihovýchodu a vstup je na severozápadní straně. Dispoziční řešení objektu je 

uzpůsobeno orientaci ke světovým stranám. 

b) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vchod do budovy je na severozápadní straně fasády a je zastřešen 

stříškou. Po vstupu se dostaneme do zádveří. Odtud je možno do pokoje pro 

hosty, technické místnosti a dál do domu. Hlavní komunikační chodba je 

lemována vnitřními nosnými zdmi, které určují smysl kladení stropních nosníků. 

Po právě straně máme obývací pokoj s kuchyní a návaznosti na terasu. Po levě 

straně při vstupu ze zádveří se dostaneme do šatny, koupelny a WC. Do 

podkroví se dostaneme po schodišti, kde ze schodišťového ramene vystoupíme 

na chodbu. Z chodby se dále dostávám zprava do leva do ložnice, koupelny 

s WC, pracovny, šatny a dvou dětských pokojů s výhledem střešních oken na 

zahradu. Schodišťovým prostorem se dostaneme také do podzemního podlaží. 

Zde se nachází garáž pro jeden osobní automobil s malou dílnou pro možnost 

menších oprav a sklad potravin, který je naproti výstupu ze schodišťového 

ramene. 

Celá stavba bude zhotovena specializovanou stavební firmou. Stavební 

firma si pak urči dodavatele a subdodavatele. 

D.1.2. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena jako bezbariérová 

D.1.3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Stavební materiály použity pouze ty materiály a hmoty, které splňují 

požadované vlastnosti norem a jejichž předpisy jsou certifikovány státní 

zkušebnou. Stavební materiály a hmoty může dodavatel a zhotovitel stavby 

používat, zpracovávat a uskladňovat pouze taky aby vše bylo provedeno 

v souladu s pokyny od výrobce. Při stavbě a provádění jednotlivých konstrukcí 

musí zhotovitel stavby dodržovat platné technické normy, prováděcí a 

související předpisy, zejména bezpečnostní. Dokončený stavební objekt musí 

kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením odpovídat požadavkům 

všech platných norem jenž se na něj vztahují. 

 



 [32]  

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou zhotoveny z prostého betonu C 20/25 S4. 

Pod samotné základy musí být umístěn zemnící pásek FeZn. Po dokončení 

základových pasů na ně bude zhotovena základová deska z prostého betonu C 

20/25 s vloženými kari sítěmi. V objektu se budou nacházet dvě základové 

desky a to pod podsklepenou a druhá pod nepodsklepenou částí stavby. 

Základová deska pod suterénem se bude zhotovovat jako první základová deska 

a základová deska pod nepodsklepenou nadzemní částí objektu se bude 

zhotovovat zároveň se stropní konstrukcí suterénu. Ta musí lícovat s vrchní 

hranou tohoto stropu. 

Svislé nosné konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce jsou v suterénu a nadzemních podlažích 

rozdílná. V suterénní části domu budou obvodové stěny z betonových tvárnic 

BUILD IN ® 40 vyplněné prostým betonem C 16/20 S4. Betonové tvárnice 

budou zatepleny tepelnou izolací ISOVER EPS PERIMETR tl. 80 mm. Vnitřní 

nosné zdivo nezateplení je z betonových tvárnic BUILD IN ® 30 vyplněné 

prostým betonem C 16/20 S4. Z venkovní strany je pak celý suterén odizolován 

hydroizolací asfaltový pás POLELAST EXTRA. Obvodové stěny v 1.NP a 

2.NP budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi zděné na 

tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo ze z tvárnic Porotherm 

30 Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 

 Opěrná zeď 

Opěrná zeď lemuje sjezd do garáže v suterénu. Je vytvořena z gabiónů  a 

to dy výšky 0,5m nad terénem. Není svislá ale odklonění od svislé roviny o 2,5º. 

Gabióny jsou založeny na podkladní betonové mazanině, která je na upravené 

základové spáře. 

 Stropní konstrukce + podlahové konstrukce 

Stropní konstrukce nad suterénem je tvořena filigránovými nosníky a vložkami 

miako. Vyskládaná stropní konstrukce je zalita prostým betonem C 20/25 S4. 

Tloušťka stropní konstrukce je 250mm. Minimální uloženi stropních 

filigránových nosníků je 125mm. Osová vzdálenost nosníků je 625mm a 

500mm. Stejný strop jak nad suterénem je nad 1.NP. Ve stropu jsou průchody 

pro šachty a otvor pro schodiště, které je do stropní konstrukce zakotveno. U 

schodiště jsou použity snížené stropní vložky miako. 

 Podlahové konstrukce jsou řešeny ve třech úrovních v suterénu v 1.NP a 

v 2.NP. V suterénu je použita jedna podlaha. Podlaha je od stropních konstrukcí 

oddělena dilatací XPS 20mm. Podlaha je keramická. V 1.NP jsou dvě podlahy 

nad suterénem a na zemině. V 2.NP je po celém podlaží vinylová podlaha a 

místo tepelné izolace je vložena izolace kročejová o tl. 80mm. 

 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena klasickou hambálkovou soustavou ze 

smrkového dřeva C 24, která je tvořena krokvemi o rozměru 220x100mm. Ty 

jsou umístěny po osové vzdálenosti 900mm. Mezi krokvemi leží tepelná izolace 

o tl 220mm. Na krokve jsou umístěny kontralatě a latě. Mezi latěmi je 
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větrotěsná difúzní folie. Na latích pal leží keramická střešní krytina. Podhled 

střešní konstrukce je vyřešen sádrokartonovým podhledem, kde je umístěna 

sekundární tepelná izolace zabraňující vzniku tepelných mostů. Rovná část 

podkrovního podhledu je také tvořena sádrokartonovým podhledem, který je 

ovšem upevněn na kleštinách o rozměrech 80x200mm. Mezi krokvemi je 

umístěna tepelná izolace tl. 200mm. 

 Okna, dveře 

Okna jsou navržena jako platová s izolačním dvojsklem. Vnější dveře jsou také 

plastová. Vnitřní dveře jsou z dutinkové dřevotřísky v rámu z lepeného 

jehličnatého dřeva zesíleného vnitřním překližkovým rámem. Rám včetně 

váplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Svislá hrana je zabezpečena 

páskou ABS. 

D.1.4. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen tak aby splňoval požadavky na bezpečnost při užívání 

stavby, požární bezpečnost a v neposlední řadě i mechanickou stabilitu celé 

konstrukce. Dále, aby dbal na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu 

tepla v souladu se zněním vyhlášky č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

D.1.5. Stavební fyzika- tepelná technika, oslunění, akustika vibrace – popis 

řešení, zásady hospodaření s energiemi 

a) Osvětlení 

Osvětlení bude zajištěno pomocí přirozeného osvětlení okenními otvory 

a dále zde budou umístěny světla s výhradním použitím LED žárovek. Umístění 

a počet zářičů bude stanoven tak aby byla zajištěna zraková pohoda a byli 

splněny normy prosvětlení místností. 

b) Vibrace 

 Dům  je vyprojektován, aby odolával povětrnostním podmínkám a 

dalšímu škodlivému působení prostředí. Všechny obytné místnosti budou 

patřičně osvětleny. Osvětlení bude zajištěno pomocí přirozeného osvětlení 

okenními otvory a dále zde budou umístěny světla s výhradním použitím LED 

žárovek. Umístění a počet zářičů bude stanoven tak aby byla zajištěna zraková 

pohoda a byli splněny normy prosvětlení místností. 

 

 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

  Nadmořská výška budovy   594,79 m n. m. 

  Návrhová teplota venkovního vzduchu  θe=-17°C 

  Návrhová vnitřní teplota   θai=+20°C    

  Bezpečnostní teplotní přirážka  Δ θai=+0,6°C 

  Relativní vlhkost vnitřního vzduchu  φi=50% 

  Bezpečnostní vlhkostní přirážka  Δ φi=5% 

  Energetická náročnost stavby   C 
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b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

  V domě nejsou použity alternativní zdroje energie. 

D.1.6. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před proniknutím radonu z podloží  

  Radonovým průzkumem nebylo zjištěno radonové riziko, proto nemusí být 

řešeno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

  Geologickým průzkumem nebyli zjištěn žádné bludné proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

  Pozemek se nenachází v lokalitě se seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem 

  Navržené konstrukce splňují požadavky na neprůzvučnost, které vycházejí z 

normy ČSN 730532 

e) Protipovodňová opatření  

  Pozemek, na kterém stojí stavba není v záplavovém území 

D.1.7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

viz. Složka 5 – Požární bezpečnost staveb 

D.1.8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Stavební materiály použity pouze ty materiály a hmoty, které splňují 

požadované vlastnosti norem a jejichž předpisy jsou certifikovány státní 

zkušebnou. Stavební materiály a hmoty může dodavatel a zhotovitel stavby 

používat, zpracovávat a uskladňovat pouze taky aby vše bylo provedeno v 

souladu s pokyny od výrobce. Při stavbě a provádění jednotlivých konstrukcí 

musí zhotovitel stavby dodržovat platné technické normy, prováděcí a 

související předpisy, zejména bezpečnostní. Dokončený stavební objekt musí 

kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením odpovídat požadavkům 

všech platných norem jenž se na něj vztahují. 

D.1.9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

  Veškeré stavební konstrukce musí být používány, tak jak je určeno jejich 

výrobcem. Podlahové konstrukce jsou vyprojektovány tak aby vyhovovaly 

statickým a mechanickým vlastnostem daného provozu. 
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D.1.10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

  Pro zhotovitele nebyli určeny žádné požadavky na vypracování výrobní 

ani dílenské dokumentace. 

D.1.11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

  Všechny kontroly jsou popsány v technologických předpisech. 

Technologické předpisy nejsou součástí projektové dokumentace. 
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ZÁVĚR 

 Jako téma bakalářské práce jsem si vybral novostavbu zděného rodinného domu 

v obci Panenská Rozsíčka v blízkosti historického města Telč. Během celého roku 

jsem se snažil vytvořit rodinný dům, který by vyhovoval všem požadavkům a 

předpisům a zapadlo do nově se rozvíjející vesnické rodinné zástavby. 

 Návrh vnitřní dispozice jsem několikrát předělával z důvodu špatně navržených 

místností ke světovým stranám. Po několika variantách jsem dospěl k vhodnému 

řešení, které jsem vypracoval. Další čím jsem se trápil, byl krov. Z důvodů 

nezasáhnutí do dispozice navrženého podkroví byla střešní konstrukce vyřešena 

ojedinělým způsobem. Případné nejasnosti při zpracování bakalářské práce jsem 

konzultoval s Ing. Milošem Lavickým, Ph.D. 

 Celý obsah BP jsem se snažil vypracovat tak aby byli všechny části vyhotoveny 

co nejlépe. Veškeré dokumentace jsou vyhotovené v celém rozsahu dle zadání. 

Rád bych své nabité vědomosti uplatnil v dalším studiu a hlavně v praxi. 
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Výpis použitých norem 

  Zákony 

a) č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 

b)  č. 350/2012 Sb.   Zákon o územním plánování a stavebním řádu  

c) č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně  

d) č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákon  

e) č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník (nový) 

f) č. 309/2006 Sb.   Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví p i práci 

  Normy 

  ČSN 73 4301  Obytné budovy  

  ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny (aktualizovaná verze:2013)  

  ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres stavební 

části  

  ČSN 74 4505   Podlahy-Společná ustanovení  

  ČSN EN 62305-1   Ochrana před bleskem     

  ČSN 73 0810    Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení  

  ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

  ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou  

  ČSN 73 6005    Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších 

norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných  pásmech sítí.  

  ČSN 73 0540 – 1  Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie   

  ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

  ČSN 73 0540 – 3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin  

  ČSN 73 0540 – 4   Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  

  ČSN 73 0532    Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

  Vyhlášky a nařízení vlády 

  č. 268/2009 Sb.   Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

  č. 499/2006 Sb.   Vyhláška o dokumentaci staveb   
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  č. 501/2006 Sb.  Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území  

  č. 378/2001 Sb.  Na řízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

provoz a používání strojů, technických za řízení, přístrojů a nářadí  

  č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky  

  č.  23/2008 Sb.  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb  

  č. 246/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární, bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

  č. 268/2009 Sb.   Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

  č. 383/2001 Sb.    Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady  

  č.  78/2013 Sb.   Vyhláška o energetické náročnosti budov  

  č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  

  pracovní prostředí  

  č. 591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích  

  č. 272/2011 Sb.   Nařízení vlády o ochrany zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací  

  č. 381/2001 Sb.   Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpad a seznamy odpad a stát pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup p i udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpad. 

Internetové stránky: 

 www.wienerberger.cz 

 www.ronn.cz 

 www.tvarnice.cz 

 www.isover.cz 

 www.tondach.cz 

 www.hobbytec.cz 

 www.lithoplast.cz 

 www.dek.cz 

 www.rigips.cz 

 www.velux.cz 

 www.nahlizenidokn.cz 

 www.sapeli.cz 

http://www.wienerberger.cz/
http://www.ronn.cz/
http://www.tvarnice.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.tondach.cz/
http://www.hobbytec.cz/
http://www.lithoplast.cz/
http://www.dek.cz/
http://www.rigips.cz/
http://www.velux.cz/
http://www.nahlizenidokn.cz/
http://www.sapeli.cz/
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 www.oknostyl.cz 

 www.magecrete.cz 

 

  

http://www.oknostyl.cz/
http://www.magecrete.cz/
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

  BP  bakalářská práce  

  RD  rodinný dům  

  1S  první podzemní podlaží  

  1NP  první nadzemní podlaží 

  2NP  druhé nadzemná podlaží  

  UT  upravený terén  

  PT  původní terén   

  SZ  severozápad  

  SV  severovýchod  

  JZ   jihozápad  

  JV  jihovýchod  

  ŽB  Železobeton  

  XPS  extrudovaný polystyren   

  EPS  expandovaný polystyren  

  FeZn  pozinkované železo  

  d  tloušťka vrstvy konstrukce [m]  

  ρ  objemová hmotnost vrstvy konstrukce [kg/m3]  

  λ   návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m•K]  

  U  součinitel prostupu tepla [W/m2•K]  

  UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K]   

  Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2K]  

  Uem, N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

[W/m2•K]   

  UW   součinitel prostupu tepla okna (dveří) [W/m2•K]   

  Ug  součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2•K]  

  Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/m2•K]  

  Ue  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/m2•K]  
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  Ui  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/m2•K]  

  RT  odpor konstrukce p i prostupu tepla [m2•K/W]  

   

  fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-]   

  fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitřního. povrchu [-]   

  θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]  

  θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]  

  θsi,min,N  požadovaná hodnota nejnižšího teploty odpovídající nejnižšímu 

dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu [-]  

  θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C]  

  θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C]  

  θsik  vnitřní povrchová teplota v kout konstrukce [°C]  

  Δ θi  teplotní přirážka [°C]  

  ξRsi  pom rný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-]  

  ξRsik  pom rný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v kout [-]  

  ψg  lineární činitel prostupu tepla zp sobený kombinovanými tepelnými vlivy 

zasklení, distančního rámečku a rámu [W/m•K]  

  A  plocha [m2]  

  Ag  plocha výplně otvor [m2]  

  Af  plocha rámu výplně otvor [m2]  

  lg  viditelný obvod zasklení [m]  

  φe   relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%]  

  φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%]  

  BOZP  bezpečnost osob a zdraví při práci   

  PBS  požární bezpečnost staveb  

  P.Ú.  požární úsek  

  SPB  stupně požární bezpečnosti  

  DP1  nehořlavý konstrukční systém   

  OB1  obytné budovy první kategorie   

  A1  reakce na oheň  
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  REI 120  požární odolnost konstrukce  

  N 1.01  označení požárního úseku  

  h   požární výška objektu [m]  

  ho  výška otvor v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m]  

  hs  světlá výška prostoru [m]  

  hu  výška požárního úseku [m]  

  S  celková plocha P.Ú. [m2]  

  Si  plocha místností v požárním úseku [m2]  

  So  celková plocha otvor v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m2]  

  Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2]  

  Spo  požárně otevřená plocha [m2]  

  pv  požární zatížení výpočtové [kg/m2]  

  p  požární zatížení (stálé a nahodilé) [kg/m2]  

  ps  požární zatížení stálé [kg/m2]  

  pn  požární zatížení nahodilé [kg/m2]     

  a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska charakteru 

hořlavých látek [-]  

  d  odstupové vzdálenosti [m]  

  s   součinitel podmínek evakuace  

  l  délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště P.Ú. [m]  

  E  počet evakuovaných osob  

  M  hmotnost hořlavých látek [kg]   

  SO 01  označení stavebního objektu  

  TUV   teplá užitková voda  

  NN  nízké napětí, označení IS   

  O  označení odpad ostatních v katalog odpad  

  N  označení nebezpečných odpad v katalogu odpad  

  parc. č. parcelní číslo  

  k. ú.  katastrální území  

  L  délka    průměr   
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  ρ  objemová hmotnost[kg/m3]  

  h   výška  

  mm  milimetr, délková jednotka  

  m   metr, délková jednotka  

  m2  metr čtvereční, plošná jednotka  

  m3  metr krychlový, plošná jednotka  

  MPa   megapascal, jednotka tlaku  

  °  stupně  

  %  procenta  

  ČSN EN  eurokód  

  ČSN   česká státní norma  

  vyhl.  vyhláška  

  §  paragraf 

  Kč  koruna česká 

  Sb.  sbírka zákona  

  č.  číslo 

  ks  ks  

  tl.  tloušťka  

  apod.  a podobně  

  pozn.  poznámka  

  MWh  megawatthodina  

  C 20/25   beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a 

charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa  

  m n. m.  metr nad mořem  

  Ht  měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
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