
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

A B S T R A K T  

 Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro 

provádění stavby rodinného domu s provozem veterinární ordinace, v souladu se 

stávajícími právními předpisy a technickými normami.  

Práce řeší dispozici budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného 

systému s použitím přijatelných materiálů, se záměrem začlenění stavby do stávající 

okolní zástavby rodinných domů v okrajové části města Chomutova.  

Bakalářská práce také posuzuje budovu z hlediska stavební fyziky. Ověřuje 

tepelně technické a zvukově izolační vlastnosti konstrukcí z navrhnutých materiálů a 

posuzuje je s požadavky normových hodnot.  

Klíčová slova 

rodinný dům, veterinární ordinace, provoz, obytné podkroví, zděná stavba 

A B S T R A C T  

 My bachelor‘s work occupies with project documentation for building of 

family house with operation a vet surgery, with conformity of legal regulation and 

technical standards. 

 My work solves the buildings dispositions with proposal of right construction 

system and supporting system with using right materials, important for me was the 

integration into near built-up area of family houses on the periphery of town.  

 My bachelor’s work evaluates the building from the point of view of building 

physics. It verifies warm-technical and sound-isolating properties of constructions, from 

the suggested materials and it verifies the materials with standards values. 

Key words 

family house, vet surgery, operation, attic apartment, brick construction 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace rodinného 

domu pro provedení stavby, která slouží jako podklad pro realizaci stavby.   

Cílem je vyřešit dispozici rodinného domu s provozem veterinární ordinace tak, 

aby vyhovovala potřebám osob užívajících rodinný dům i provozu ordinace. S návrhem 

souvisí i vhodně zvolená konstrukční soustava z dostupných materiálů. Je respektováno 

i okolní prostředí novostavby, včetně stávající zástavby rodinných domů.     

Dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., dále jen vyhlášky, a je 

rozdělena do pěti hlavních částí. První část je hlavní textová část, která obsahuje 

průvodní a souhrnnou technickou zprávu členěnou podle vyhlášky na části A a B. 

Další části tvoří přílohy. V první a druhé příloze jsou veškeré výkresové 

dokumenty, členěné do složek situační a dokumentaci objektu, kde jsou všechny hlavní 

výkresy a vybrané detaily. Třetí přílohu potom tvoří samostatná složka zaměřená na 

požárně bezpečnostní řešení objektu. Poslední složka se zabývá stavební fyzikou a 

posouzení objektu a jeho částí z hlediska tepelně izolačních a akustických vlastností a 

požadavky na denní osvětlení.              
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A P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A  

A. 1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby 

Rodinný dům s veterinární ordinací 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Alešova, č.p.: 5812, Chomutov 430 03 

Katastrální území: Chomutov II 

Parcelní číslo pozemku: 3161/10 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi  

a)  Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Jindřich Stránský, U Černé uličky 56, Chomutov  430 03, Chomutov 1 

Tel.: 972 425 508 

Fax: 972 425 509 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba) 

 

Petr Salač, Projekt GP se sídlem: Komenského 3946, Chomutov 430 03 

IČ: 00564456 

DIČ: CZ00564456 

Tel.: 607 185 834 

Fax: 972 345 568 

e-mail: sally.p@seznam.cz 

mailto:sally.p@seznam.cz
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b)  Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Hlavní projektant:  Petr Salač 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Stavební řešení: Petr Salač 

Konstrukční řešení: Petr Salač 

Zdravotní instalace: Ivan Vyskočil 

Ústřední vytápění: Ivan Vyskočil 

Elektroinstalace: Ivan Vyskočil 

Slaboproudé rozvody: Ivan Vyskočil 

Datum:    květen 2017 

Číslo zakázky:  Z/59-16 

A. 2 Seznam vstupních podkladů  

a) Základní  informace  o  rozhodnutích  nebo  opatřeních,  na jejichž základě  byla  

stavba  povolena  (označení  stavebního  úřadu  /  jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Podkladem pro zpracování dokumentace byla architektonicko-dispoziční studie 

z října 2016 zpracovaná firmou Kotrak a.s.  

 

Technické průzkumy:  

- Radonový průzkum z listopadu 2016 provedený panem Ing. Vévodou – 

radonový index pozemku – střední. 
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- Inženýrskogeologický průzkum z listopadu 2016 provedený panem Ing. 

Vévodou, kterým byly zjištěny podmínky pro založení stavby. 

b) Základní  informace  o  dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž  

základě  byla  zpracována  projektová dokumentace pro provádění stavby 

Mapové podklady: 

Bylo provedeno geodetické zaměření skutečného stavu včetně inženýrských sítí (bez 

vytyčení) – listopad 2016. 

 

Katastrální mapa v měřítku 1:2000 

A. 3 Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Dotčené území se nachází na jižním okraji města Chomutova v k.ú. Chomutov 

II. V současné době je tato lokalita zastavěna výstavbou rodinných domů. Tato lokalita 

je vybavena komunikacemi a inženýrskými sítěmi. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  

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

Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 

V řešeném území nejsou evidovány žádné nemovité či národní kulturní památky 

zapsané v ústředním seznamu, nedojde ani k negativnímu ovlivnění nemovitých 

kulturních památek, ani kulturních hodnot v navazujícím území. Předmětná stavba 

neleží v záplavovém území. 

Řešením stavby nebudou dotčeny pozemky ZPF ani PUPFL, stavbou nedojde 

ani k dotčení ochranného pásma lesa.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek stavby - je mírně svážlivý, odtokové poměry z předmětného území a 

přilehlého okolí stávajícího objektu jsou standardní. Pozemek není podmáčen ani jinak 

degradován vodou.  
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Navrženou novostavbou rodinného domu, včetně zpevněných ploch a 

parkovacích stání ve dvorní části se odtokové poměry z předmětných pozemků výrazně 

nemění. Dešťové vody ze střech navrženého domu budou svedeny přes lapače střešních 

splavenin do dvou plastových nádrží AS-REWA Eco 6 ER o objemu 2 x 6,41 m
3
. 

Nádrže o velikosti 2080x2080x2100 mm jsou řešeny jako samonosné.  

Dvorní zpevněné plochy a parkovací stání budou svedeny přes retenční nádrž 

pro zachycení dešťových vod, vč. šachty s lapačem nečistot a šachty s regulovaným 

odtokem a havarijním přepadem. Následně budou tyto napojeny do kanalizace v ulici 

Alešova. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Město Chomutov má schválený platný územní plán z roku 2011, se kterým je 

stavební záměr v souladu. Území stavby je součástí Regulačního plánu, který 

podrobněji stanovuje prvky plošné a prostorové regulace v předmětném území. 

Navržený dům je s podmínkami vyplývajícími z uvedeného regulačního plánu 

v souladu. 

e)  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, s povolením  stavby  a  

v  případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržená novostavba odpovídá svým řešením a funkcí všem závazně 

stanoveným podmínkám platné územně plánovací dokumentace i dalším (směrným) 

kritériím územního plánu města Chomutova. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Předložená dokumentace je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky vznesené v průběhu zpracování a projednání dokumentace jsou do 

projektové dokumentace zapracovány. 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci řešeného území nejsou známy informace o vydaných výjimkách či 

úlevových řešeních. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Realizace stavby není podmíněna žádnými souvisejícími investicemi. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

Navrženou stavbou rodinného domu bude dotčen pouze pozemek s parcelním 

číslem 3161/10 o výměře 1 270 m
2
, který je veden v katastru nemovitostí jako stavební 

pozemek. 

A. 4 Údaje o stavbě   

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu rodinného domu s veterinární ordinací s možností parkování 

osobních automobilů (dvě parkovací stání) pro klienty ordinace.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaná stavba má charakter trvalé stavby. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  

Řešené území není předmětem památkové ochrany.  

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Předložená dokumentace je v souladu s technickými požadavky na stavby i 

obecně technickými požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání stavby.  
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů) 

Předložené řešení je v souladu s požadavky dotčených orgánů i požadavky 

vyplývajícími z jiných právních či legislativních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

V rámci řešení nebyly udělovány žádné výjimky ani nebyla zpracovávána žádná 

úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)  

Zastavěná plocha novostavby domu s provozem (veterinární klinika)  ...  204 m
2 

Obestavěný prostor novostavby objektu  ....   ....   ....   ....   ....   ...  980 m
3 

Užitná plocha   ...   ....   ...   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ...  300 m
2 

Počet nadzemních podlaží  ...   ....   ....   ....    ....   ....   ....   ...   .... 2
 

Počet podzemních podlaží   ...   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ...   .... 0
 

Počet parkovacích stání    ...   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ...   .... 2
 

Počet stálých uživatelů    ...   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ...   .... 5
 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Spotřeba vody  

Výpočet spotřeby vody je proveden podle platných směrnic č.9/1973,  přílohy 

č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb. a změny přílohy č. 12 dle vyhlášky č.120/2011. 

  

Bytový fond – byt s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku):   

5 obyvatel domu x 35m
3
/rok =    ....   ....   ....   ....     175 m

3
/rok 

Průměrná denní potřeba vody: Qp =    ....   ....   ....   ....  0,479  m
3
/den 

Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp . kd = 0,479 x 1,25 =    ....   0,598 m
3
/den 
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Maximální hodinová potřeba vody:  

Qh = Qm . kh : 24 = 0,598 x 1,8 / 24 =    ....   ....   ....   ....  0,045 m
3
/hod  

Maximální roční potřeba: Qr = Qm . 365 = 0,598 x 365 =    ....   ....  218,3   m
3
/rok 

Bilance splaškových odpadních vod 

Maximální množství splaškových odpadních vod přitékajících do veřejné 

kanalizace bude 0,598  m
3
/den. 

Bilance dešťových odpadních vod 

Výpočet pro 15 minutový přívalový déšť (144 l/s/ha): 

Plocha střechy 236 m
2 

: 236 x 1 =    ....   ....   ....   ....   ...    236 m
2 

Plocha dvora 125m
2 

: 125 x 0,9 =    ....   ....   ....   ....   ...    113 m
2
 

Q = 0,0144 x 348 =     ....   ....   ....   ....   ...  5,01 l/s 

Celkové množství vody za 15 minut přívalového deště   ....   ....   ....   ...  4,59 m
3
 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

Předpokládané zahájení výstavby  - září 2017. 

Předpokládaná lhůta výstavby - 24 měsíců. 

Stavba nebude členěna do jednotlivých etap. 

k) Orientační náklady stavby  

Předpokládané orientační náklady stavby jsou 1,6 mil. Kč bez DPH. 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  

Vzhledem k rozsahu investiční akce je celá stavba rozdělena na následující 

stavební objekty: 

SO.01  Novostavba objektu 

SO.02  Komunikace a zpevněné plochy 

Terénní úpravy 

Oplocení 

SO.03  Kabelové rozvody 
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B S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

B. 1  Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází  mezi ulicemi Alešova a Komenského, v okrajové 

části města Chomutova, v k.ú. Chomutov II, na parc.č.: 3161/10. 

Vjezd a vstup je navržen ze severozápadní strany z ulice Alešova. Lokalita 

pozemku je mírně svážlivá, bez významně vzrostlé zeleně (náletové dřeviny). Odtokové 

poměry standardní. Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové 

rezervace. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci přípravných prací byl radonový průzkum z listopadu 2016 provedený 

panem Ing. Vévodou – radonový index pozemku – střední.  

Návrh protiradonových opatření vychází ze zpracovaného radonového průzkumu 

pozemku. Z tohoto radonového průzkumu vyplývá, že radonový index je střední. 

Kontaktní konstrukce nového objektu tak budou provedeny v 1. kategorii těsnosti dle 

čsn 73 0601, tj. nejméně s jednou vrstvou celistvé izolace s plynotěsně utěsněnými 

prostupy. 

Inženýrskogeologický průzkum z listopadu 2016 provedený panem Ing. 

Vévodou, kterým byly zjištěny podmínky pro založení stavby – v základové spáře 

mohou nacházet zeminy zatříděné jako jíly štěrkovité F2(CG). 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Do řešeného území stavby nezasahují žádné hranice chráněných území, ani 

ochranná pásma nemovitých kulturních památek.  V řešeném území stavby nejsou 

žádné požadavky na asanace ani kácení zeleně.  
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba leží mimo záplavové území. Z toho důvodu není jako součást stavby 

navrhováno protipovodňové opatření. Stavba neleží na poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Navrhovaná stavba nebude mít po provedení stavebních prací žádný negativní 

vliv na okolní zástavbu.  

Odtokové poměry z předmětného území jsou standardní a navrženými 

stavebními úpravami se výrazně nemění. Pozemek není podmáčen ani jinak degradován 

vodou. 

Veškeré dešťové vody ze střech navrženého domu budou svedeny dešťovými 

svody přes lapače splavenin do stávajících přípojek dešťové kanalizace.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Realizace stavby nemá požadavky na asanace či kácení dřevin.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Z navrhované novostavby objektu nevyplývají žádné požadavky na zábory 

zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  

Dopravní napojení: 

Navržená novostavba rodinného domu bude dopravně napojena z ulice Alešovi.  

Pro přístup pěších bude využit stávající chodník vedoucí podél ulice Alešovi.  Z 

tohoto chodníku bude umožněn hlavní vstup do objektu. 

Napojení lokality na inženýrské sítě: 

Veškeré využívané inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé ulici Alešova, resp. v 

chodníku podél této komunikace a navrženého objektu. Veškeré nově zřizované 
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přípojky budou svedeny do těchto inženýrských sítí, ať již se jedná o přípojku 

vodovodu, kanalizace, kabelového vedení NN. Vytápění objektu bude ústřední, otopnou 

vodou o teplotě 70/90°, která bude připravována ve stacionárním plynovém kotli.  

i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Realizace stavby není přímo podmíněna žádnými souvisejícími investicemi. 

B. 2 Celkový popis stavby  

B.2.1  Účel užívání stavby,  základní kapacity funkčních 

jednotek  

Jedná se o novostavbu rodinného domu (dvoupodlažní s jedním obytným 

podkrovím) se zastřešením šikmou sedlovou střechou a s možností parkování osobních 

automobilů na zpevněné ploše pro klienty veterinární ordinace. 

a) Funkční náplň stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s ordinací zvěrolékaře. 

b) Základní kapacity stavby 

Jedná se o stavbu rodinného domů s kapacitou šesti obytných místností a 

kuchyňským koutem. Dále se zde nachází místnost veterinární ordinace a čekárnou pro 

pacienty. Součástí rodinného domu je garáž pro jedno osobní vozidlo. Parkování pro 

pacienty (s kapacitou dvěma parkovacími stání) je zajištěno vedle rodinného domu na 

pozemku vlastníka.   

Plochy jednotlivých místností a prostorů uvnitř objektu jsou zřejmé z grafické 

části dokumentace.  

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s 

nimi 

Vzhledem k navrženému funkčnímu využití novostavby rodinného domu se 

předpokládá vznik tuhého komunálního odpadu. Ten bude likvidován pravidelným 
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odvozem, který zajišťuje město Chomutov. Odpad z provozu veterinární ordinace bude 

odvezen na základě smlouvy příslušnou společností.  

Prostor pro umístění odpadních nádob na tuhý komunální odpad je uvažován 

vedle hlavního vstupu na pozemek. V tomto prostoru budou umístěny celkem 2 odpadní 

plastové nádoby o min. objemu 340 l/ nádobu.  

S ostatními případnými odpady a nebezpečnými odpady (z veterinární ordinace) 

se bude nakládat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.  

B.2.2 Celkové urbanistické  a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Územní plán města Chomutova byl vyhotoven v r. 2011. Z hlediska územního 

plánu města se jedná o území polyfunkční s bydlením čistém. Navrhovaná stavba je s 

územním plánem v souladu. 

Pozemek stavby je rovněž předmětem řešení Regulačního plánu, který 

podrobněji předepisuje řešení stavebních záměrů v daném prostoru. V této ÚPD je 

stanoven půdorysný rozsah, výška, funkční využití a způsob zastřešení stavby. Všechna 

regulační opatření jsou v návrhu objektu dodržena. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Návrh řešení vychází z rozměrů stavebního pozemku. Zástavba pozemku je 

řešena směrem do ulice i dvora jako dvoupodlažní s jedním obytným podkrovím se 

zastřešením šikmou sedlovou střechou. Sklon hlavních střešních rovin 38° (sedlová 

střecha). Návrh svým řešením reflektuje požadavky na oslunění stávajících domů na 

protější straně ulice a jednotný styl okolní zástavby. 

Půdorys objektu je tvaru T o přibližných rozměrech 19,9 m a 15,6 m. Uliční 

(severozápadní) a římsa hlavní střechy v úrovni +7,465 m (ve vztahu k projektované 

+0,000=283,500 m.n.m. = podlaha 1np v místě vstupu). 

Hřeben střechy nad objektem v úrovni +7,465 m ve vztahu k podlaze 1np 

(+0,000). 
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B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  

V řešeném území je navržen provoz ordinace zvěrolékaře. Novostavbou domu se 

buduje nová bytová jednotka. V rámci objektu nejsou situovány žádné výrobní 

technologie. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

Navržená novostavba rodinného domu nepředpokládá užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu. Veškeré navržené přístupové chodníky mají min. šířku 

1500 mm, s podélným sklonem nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %). 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  

Navržený provoz domu se bude řídit standardním režimem užívání. Stavba je 

navržena a bude postavena tak, aby splňovala všechny požadavky na bezpečnost 

provozu při jejím užívání. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů  

Vzhledem k rozsahu investiční akce je celá stavba rozdělena na následující 

stavební objekty : 

SO.01  Novostavba objektu 

SO.02  Komunikace a zpevněné plochy 

            Terénní úpravy 

            Oplocení 

SO.03  Kabelové rozvody 

a) Stavební řešení 

Dispozičně je objekt rozdělen na část soukromou a ordinaci zvěrolékaře s 

hygienickým zázemím a čekárnou, která se nachází v přízemí. Soukromá část má 

vlastní vstup zezadu domu a s odděleným provozem je přístupná z chodby.    
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V 1np je kromě komunikací v soukromé části obývací pokoj s kuchyní, zádveří, 

garážové stání a technická místnost. Z chodby jsou přístupné vertikální komunikace – 

schodiště do podkroví. Sedlová střecha tvaru T kryje podkroví. V podkroví se nachází 5 

soukromých místností (pokoje a ložnice) a komora. 

Hlavní nosné konstrukce – vnější i vnitřní nosné zdivo – z keramických 

cihelných bloků (Porotherm), stropní konstrukce jsou navrženy ze stropních nosníků 

POT a stropních vložek Miako. 

Vnitřní dělící příčky z keramických cihelných bloků (Porotherm), vnitřní dveře 

dřevěné do obložkových zárubní. Výplně vnější otvorů plastové, vstupní prosklená 

stěna (dveře) z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. 

Schodiště v 1np dvouramenné deskové s vloženou mezipodestou, montované. 

Založení objektu tvoří základové pasy z prostého betonu tl. 550 mm. 

Sedlová střecha tvaru v nepravidelném T je nesena dřevěným hambálkovým 

krovem s krokvemi svázanými kleštinami. Krokve jsou protaženy až na pozednice 

uložené na nadezdívkách v podkroví. 

Střešní krytina objektu z pálených střešních tašek Tondach – Figaro deluxe. 

Okapový systém SATJAM Niagara z pozinkové oceli s povrchovou vrstvou tvořenou 

polyuretanovým lakem. Zámečnické prvky a konstrukce ve vnějším prostředí žárově 

pozinkované. 

Vnější omítky probarvované. Barevnosti jednotlivých částí fasád určí architekt 

v průběhu realizace stavby, na základě předložených vzorků dodavatele.  

b) Konstrukční a materiálové řešení  

b .1) Hlavní nosné konstrukce 

Nosný systém je obousměrný - 2 vnitřní nosné zdi lemují schodiště. Stěny 

oddělující soukromou část a provoz jsou nenosné výplňové akustické. V místech 

koncentrovaného zatížení od krovu je zdivo nahrazeno dřevěnými sloupky. 

Strop 1np je systému POROTHERM (stropní nosníky POT a stropní vložky 

Miako) vynesen do obvodových zdí.   

Sedlová střecha nesená dřevěným hambálkovým krovem, uložena na pozednice 

na nadezdívce v podkroví.  
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Založení je vzhledem k výsledkům geologické rešerše, tvoří základové pasy 

z prostého betonu C16/20 na tl. 550 mm.  

b. 2) Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Svislé konstrukce jsou tvořeny systémem POROTHERM. 

V 1np vnitřní nosné zdivo z cihel Porotherm 30 AKU Z na M 10, obvodové 

zdivo včetně štítů z cihel Porotherm 44 EKO + Profi.  

Dělící stěna mezi soukromou částí a provozem je nenosná s akustickou výplní 

(dvojité příčkové zdivo) z cihel Porotherm 11,5 AKU P+D na M 10 + minerální izolace 

tl. 50mm. 

V 1.NP je strop. deska tl. 290 mm tvořená systémem POROTHERM (stropní 

nosníky POT a stropní vložky Miako). Nosníky jsou ukládány na obvodové nosné 

zdivo.   

Balkon na jihovýchodní straně bude tvořen stropními nosníky POT, ocelovým profilem 

IPE 160 a stropními vložkami Miako.  

b. 3) Schodiště 

Schodiště v 1np dvouramenné deskové montované s vloženou mezipodestou, - 

ramena budou vložena do mezipodesty a stropu, dole do základu.  

b. 4)  Střecha 

Sedlová střecha tvaru v nepravidelném T je nesena dřevěným hambálkovým 

krovem s krokvemi svázanými kleštinami. Krokve jsou protaženy až na pozednice 

uložené na nadezdívkách v podkroví. Pozednice budou přikotveny do věnců na 

nadezdívkách trny se závity.  

b. 5)  Založení 

Dle rešerše - geologického průzkumu z listopadu 2016 - se v základové spáře 

mohou nacházet zeminy zatříděné jako jíly štěrkovité F2(CG).  

Na základě zkušeností z realizovaných podobných objektů v blízkém okolí byly 

navrženy základové pasy z prostého betonu C 16/20 pod nosnými zdmi tl. 550 mm a 

příčkami tl. 225 mm. Základová spára leží v rostlém podloží v nezámrzné hloubce. Při 

provádění výkopů a základů je třeba dodržet doporučení normy týkající se ochrany 

základové spáry. 
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b. 6) Komunikace a zpevněné plochy 

Navržená novostavba rodinného domu bude dopravně napojena z ulice Alešova, 

a to provedením nového sjezdu z přilehlé komunikace. Sjezd z komunikace je nutné 

řešit jako významný podle ČSN 73 6102. 

Alešova ulice je nově rekonstruovaná ulice s oboustranným provozem 

s parkovacími pásy po obou stranách vozovky. Chodník mezi předmětným objektem a 

komunikací je š.= 1,5 m, z betonové zámkové dlažby, vč. betonového obrubníku š.= 0,3 

m. 

Sjezd na hranici pozemku bude uzavřen vraty. Sjezd bude  procházet  přes 

zesílený chodník,  opatřený  na vnější straně chodníku  varovným pásem z reliefní 

dlažby v š.= 0,40 m. 

Styk sjezdu s MK je proveden pomocí silničního obrubníku, jehož výška bude upravena 

na 40 mm nad povrch vozovky. 

Ve vazbě na nově vybudovaný sjezd z ulice Alešova je v rámci dispozice 

novostavby RD navržena 2 parkovací stání. Stání jsou dopravně přístupna průjezdem 

š.=3,00. Na tento sjezd navazuje zpevněná plocha ve dvorní části. Povrch zpevněných 

ploch dvorního parkingu z betonové zámkové dlažby LIAPOR.  

Pro přístup pěších bude využit stávající chodník vedoucí podél severozápadní 

fasády domu – mezi navrženou novostavbou a ul. Alešova - o šířce 1,5 m. Z tohoto 

chodníku bude umožněn hlavní vstup do objektu. 

Protože při stavbě RD (vč. vybudování nového sjezdu a přípojek inženýrských 

sítí)  dojde pravděpodobně k poškození stávajícího chodníku z bet.zámkové dlažby, je 

navržena rekonstrukce chodníku před domem v celé délce, tj. cca 20 m. 

b. 7)  Oplocení 

Bude vybudováno nové zděné oplocení v rozsahu od vnějšího obvodového zdiva 

dvorní části až po jižní hranici (viz. situace). 

Nové zděné oplocení je navrženo z prefabrikovaných systémových plotových 

tvarovek KB-Blok, šířky 200-250 mm (dle systémových rozměrů KB-Blok). Po celé 

délce zděného plotu budou provedeny ve vzdálenosti a’- max. 3,00 m ztužující zděné 

pilíře vel. ~450x450 mm (dle rozměrů systémových tvarovek). Pod oplocením bude 

proveden v celé délce nový základový pas min. š=300 mm (v místech ztužujících pilířů 

bude základový pas příslušně rozšířen) z prostého betonu, základové spáry do 
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nezámrzne hloubky (tj. min. 0,9 m pod terén). Výška zděného oplocení v. = 1,80 m nad 

úroveň upraveného terénu, zakončení stěny bude provedeny systémovou zákrytovou 

prefabrikovanou deskou (součást systémového řešení KB-Blok). 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Zatížení 

Kromě zatížení vlastní hmotností je uvažováno stálé zatížení skladbou střechy, 

zdivem, příčkami, podlahami atd. 

Z klimatických zatížení je vzhledem k charakteru konstrukce uvažováno zatížení 

sněhem ( I.sněh. oblast sk = 0.7 kNm
-2

).  

Užitná zatížení - stropy dle kategorie A - 2.0 kNm
-2

 v bytech, 3.0 kNm
-2

  na 

schodišti, 3.0 kNm
-2

  na balkonu. 

Betony a výztuž 

Pro základy je navrženo použití betonu C16/20. Montované nosné konstrukce 

budou provedeny z betonu C20/25 XC1. Nosná i nenosná výztuž je použita B500B. 

Statické zajištění sousedních objektů 

Při provádění rodinného domu se nebudou nijak staticky zajišťovat sousední 

objekty.  

Příprava území 

V rámci přípravy území budou provedeny zejména následující práce a činnosti: 

- pasportizace stávajících staveb v těsném sousedství a staveb navazující předmětný 

objekt, včetně pořízení fotodokumentace, příp. videozáznamu, 

- oplocení staveniště v požadovaném rozsahu dle plánu BOZP, 

- přesné vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a přípojek těchto v rozsahu 

uvažovaných stavebních prací, 

- sejmutí ornice ze stávajících zatravněných ploch zahradní části – parc.č. 3161/10.  

Ornice bude deponována na pozemku investora a po dokončení stavby bude 

rovnoměrně rozhrnuta a použita na zatravněné plochy (ať již stávající či nově 

navržené). 
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B.2.7  Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení  

a) Zdravotní   instalace 

a. 1) Vodovod 

Nová vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 40 x 3,7 a bude vedena 

do prostoru technické místnosti. Napojení na stávající vodovodní řad PE 160 x 14,6 

bude provedeno pomocí navrtávacího pasu se zemní soupravou. V objektu bude 

osazena vodoměrná sestava s vodoměrem (v technické místnosti), kde bude také 

umístěn objektový uzávěr KK50.  

Vodovodní instalace v prostoru objektu z trubek a tvarovek PPR v tlakové řadě 

PN 20. Páteřní vodovodní rozvod je veden pod stropní konstrukcí 1np, v prostoru 

exteriéru pak pod vrstvou zateplovacího systému.  

Ohřev teplé užitkové vody bude řešen centrálně v technické místnosti pomocí 

nepřímotopného ohřívače teplé vody složeného z nádrže o objemu 200 litrů, který bude 

na rozvod vody napojen přes uzavírací a pojistné armatury.  

Rozvod ústředního vytápění bude napojený na rozvod studené vody přes 

napouštěcí ventil, který zajistí oddělení otopné vody od studené vody. 

Typ zařizovacích předmětů a baterií bude investorem upřesněn před hrubou 

montáží zdravotní instalace. 

a. 1. 1) Bilance potřeby vody 

Výpočet potřeby vody je proveden podle platných směrnic č.9/1973,  přílohy 

č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb a změny přílohy č. 12 dle vyhlášky č.120/2011. 

Bytový fond – byt s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku):   

5 obyvatel domu x 35m
3
/rok =    ....   ....   ....   ....   ... 175 m

3
/rok 

Průměrná denní potřeba vody: Qp =    ....   ....   ....   ....  0,479  m
3
/den 

Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp . kd = 0,479 x 1,25 =    ....  0,598 m
3
/den 

Maximální hodinová potřeba vody:  

Qh = Qm . kh : 24 = 0,598 x 1,8 / 24 =    ....   ....   ....   ....  0,045 m
3
/hod 

Maximální roční potřeba: Qr = Qm . 365 = 0,598 x 365 =    ....   ....  218,3   m
3
/rok 
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a. 2) Kanalizace 

Odkanalizování řešeného objektu bude provedeno jednotnou kanalizací. 

Přípojka bude provedena z potrubí PVC KG DN150 a bude vyvedena do prostoru 1np 

(technická místnost). Min. spád kanalizační přípojky bude 2%. 

Dešťové vody ze střech navrženého domu budou svedeny přes lapače střešních 

splavenin do dvou plastových nádrží AS-REWA Eco 6 ER o objemu 6,41 m
3
. Nádrže o 

velikosti 2080x2080x2100 mm jsou řešeny jako samonosné. Dvorní zpevněné plochy a 

parkovací stání, budou svedeny přes retenční nádrž pro zachycení dešťových vod, vč. 

šachty s lapačem nečistot a šachty s regulovaným odtokem a havarijním přepadem. 

Následně budou tyto napojeny do kanalizace v ulici Alešova. 

Veškeré nově navrhované ležaté gravitační odpadní potrubí v prostorách objektu 

a pozemku investora bude provedeno z trubek a tvarovek novodurových typ PVC KG 

spojené gumovými kroužky. Minimální spád ležatého odpadního potrubí jsou 2%. Do 

ležaté splaškové kanalizace budou napojena jednotlivá stoupací hluktlumící potrubí typ 

PVC Skolan dB. Stoupající potrubí bude opatřeno i návlekovou hluktlumící izolací typ 

Mirelon Akustik.   

Pro čištění splaškového kanalizačního potrubí budou sloužit čistící kusy osazené 

na stoupacím potrubí a revizní šachta na kanalizační přípojce. 

Svody dešťové vody budou do ležaté kanalizace napojeny přes lapače střešních 

splavenin. Ležaté dešťové gravitační odpadní potrubí určené pouze pro dešťové odpadní 

vody může být provedeno v min. spádu 1%.  

a. 2. 1) Bilance splaškových odpadních vod 

Maximální množství splaškových odpadních vod přitékajících do veřejné 

kanalizace bude 0,598  m
3
/den. 

a. 2. 2) Bilance dešťových odpadních vod 

Výpočet pro 15 minutový přívalový déšť (144 l/s/ha): 

Plocha střechy 236 m
2 

: 236 x 1 =    ....   ....   ....   ....   ...    236 m
2 

Plocha dvora 125m
2 

: 125 x 0,9 =    ....   ....   ....   ....   ...    113 m
2
 

Q = 0,0144 x 348 =     ....   ....   ....   ....   ...   5,01 l/s 

Celkové množství vody za 15 minut přívalového deště   ....   ....   ....   ...   4,59 m
3
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a. 3) Plyn 

Plynovodní přípojka ze NTL plynovodního řadu (v ulici Alešova) je ukončena 

ve zděném pilíři na hranici pozemku. Do pilíře bude osazena sestava pro ukončení NTL 

přípojky obsahující HUP DN 25, regulátor, přípravu pro osazení plynoměru a kulový 

uzávěr DN 25. 

Plynoměr bude osazen dle požadavků dodavatele a dle TPG 934 01. 

Plynovodní přípojka bude vedena k objektu z ocelového potrubí DN 25 izolovaného 

izolací Bralen. 

Do objektu rozvod prochází v ocelové chráničce zatěsněné proti vnikání vody a 

plynu (v technické místnosti číslo 113). V objektu bude osazen pouze stacionární 

plynový kotel Protherm o výkonu 24kW pro přípravu TV a vytápění objektu. 

Plynový kotel v 1.NP v technické místnosti č. 113: 

- Maximální výkon 24,0 kW 

- Připojovací tlak zemního plynu 2 kPa 

- Maximální hodinový odběr Qmax = 2,7 m
3
/hod 

 

Před spotřebičem bude instalován kulový kohout KK, ke kterému je nutné 

zachovat přístup. 

Porubní rozvod vně objektu je proveden z ocelových trubek, spojovaných 

výhradně svařováním. Potrubí uvnitř objektu bude z měděného potrubí spojovaného 

pájením. Veškeré armatury musí být s atestem pro zemní plyn a tlakový stupeň PN 1,6 

MPa. 

b) Ústřední vytápění       

b. 1) Popis vytápění 

Vytápění objektu bude teplovodní, otopnou vodou o teplotě 70/90
o
, která bude 

připravována ve stacionárním plynovém kotli Protherm o výkonu 24kW.  

Oběh otopné vody v jednotlivých primárních okruzích  bude samostatným 

oběhovým čerpadlem s el. regulací.   



30 

 

Příprava TV bude akumulací ve 200 litrovém zásobníku umístěn v technické 

místnosti v 1NP. Ohřev teplé vody bude v deskovém nerezovém výměníku. Oběh teplé 

vody mezi výměníkem a zásobníku bude samostatným oběhovým čerpadlem.  

Pojistným zařízením okruhu otopné vody je dle ČSN 060830 expanzní nádoba 

s membránou a pojistný ventil na každém TČ a pojistným ventilem na výstupu teplé 

vody z kotle. Pojistným zařízením okruhu ohřevu teplé vody bude na výstupu 

z deskového výměníku pojistný ventil. 

Osazení venkovního čidla teploty bude na severní fasádě a jižní fasádě. 

Spotřeba tepla bude měřena na každém samostatném TČ. Dále na každé 

vytápěné jednotce samostatným měřičem spotřeby tepla, který bude umístěn ve skříňce 

s rozdělovačem a sběračem. Teplota v každé samostatné jednotce bude samostatně 

regulovaná elektrouzavíracím ventilem ovládaným programovatelným termostatem, 

který bude dodávkou elektro.  

b. 2) Bilance teplotopná plocha 

Tepelný výkon celého objektu  ........................................................ 12 kW 

Tepelný příkon pro ohřev TV  .........................................................   8 kW 

Instalovaný výkon  ...........................................................................  24 kW 

Spotřeba tepla pro vytápění v objektu s CZT  ................................. 35 MWh/rok 

Spotřeba tepla pro ohřev TV  ........................................................... 41 MWh/rok 

b. 3) Otopná plocha 

Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými tělesy Radik ventil kompakt 

s vestavěným radiátorovým ventilem. V koupelně (místnost č. 202), WC (místnost č. 

203 a 102) a sprcha (místnost č. 106) budou osazena koupelnová otopná tělesa a 

podlahové vytápění. Vestavěné radiátorové ventily deskových otopných těles budou 

osazeny termostatickými hlavicemi. Připojení deskových těles bude radiátorovým 

šroubením rohovým. Trubková koupelnová otopná tělesa budou osazena radiátorovým 

ventilem rohovým s termostatickou hlavicí a rohovým šroubením. Před radiátorové 

šroubení bude namontována T odbočka, přes kterou bude osazeno  el. otopné těleso s 

termostatem. 

Regulace teploty bytu a ovládání útlumu bude pomocí termostatu a termických 

pohonů na ventilech jednotlivých otopných smyček. 
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b. 4) Potrubní rozvody 

Sekundární vodorovné rozvody otopné vody budou uloženy v podlahách, svislé 

ve zdech nebo v šachtách. Potrubí v technické místnosti bude vedeno pod stropem. 

Hlavní svislé rozvody a hlavní páteřové rozvody otopné vody budou provedeny 

z měděného potrubí. Rozvody od rozdělovačů k otopným tělesům a smyčky 

podlahového vytápění bude z trubek plastových s kyslíkovou bariérou.  

Podlahové vytápění bude řešeno plastovým systémem s kyslíkovou bariérou. 

Potrubí bude položeno na systémovou desku. Jednotlivé topné zóny budou od sebe a od 

stavebních konstrukcí odděleny okrajovým a dilatačním pásem. Potrubí podlahového 

vytápění nesmí být položeno napříč dilatačních spár. Po položení potrubí a dilatačních 

pásů bude proveden cementový potěr s plastifikační přísadou. 

c) Vzduchotechnika 

Větrání objektu bude přirozené. Pobytové místnosti jsou větrány přirozeně okny. 

V objektu bude řešena vzduchotechnika v rámci digestoře v místnosti č. 103 

(kuchyně a obývací pokoj) a odsávání vzduchu z místností č.102 (WC), 203 (WC) a 204 

(koupelna). 

Větrání je řešeno lokálním podtlakovým systémem do společného potrubí. 

Odsávací zákryty, jsou umístěny vždy v místnosti a obsahují ventilátor, filtr a zpětnou 

klapku. Odvod bude veden potrubím (DN 120) nad střechu objektu. Jedná se o potrubí 

do průřezu 40 000 mm
2
. 

d)  Elektroinstalace 

Vnitřní elektroinstalace začíná napájecím kabelem od pojistkové skříně E.ON, 

do elektroměrového rozvaděče RE v objektu. V elektroměrovém rozváděči RE budou 

osazena fakturační měření E.ON. 

d. 1) Základní technické údaje 

3/PEN, AC, 400/230V, TN-C (Napájení elektroměrového rozvaděče RE), 

3/N/PE, AC 400/230V, TN- S (pro ostatní rozvody). 

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2:  

- automatickým odpojením od zdroje pojistkami a jističi, 



32 

 

- proudovými chrániči, ochranným pospojováním dle  ČSN 33 2000-7-701, 

edice 2. 

 Ostatní odběry stupeň 3 dle ČSN 341610 bez požadavků na náhradní zdroj. 

d. 2) Intenzita osvětlení 

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1:  

Hodnoty osvětlenosti Em: 

- komunikace (chodby) .........................................................  100lx na podlaze 

- schodiště  ............................................................................  150lx na podlaze 

- technická místnost ..............................................................  200lx 

- parkovací stání ...................................................................  75lx na podlaze 

d. 3) Napájení objektu, měření spotřeby el. energie  

Na novém místě ve fasádě objektu bude osazena nová pojistková skříň E.ON. 

Od nové pojistkové skříně bude vedeno hlavní domovní vedení (HDV) do 

elektroměrového rozvaděče RE v 1np. HDV bude provedeno kabelem CYKY-J 

3x240+120mm
2
 a bude vedeno od pojistkové skříně E.ON pod objektem v PVC 

chráničce v kabelové rýze s krytím chráničky min.100cm.  

Na dno kabelové rýhy bude založen zemnící pásek FeZn 30x4mm který bude 

napojen na uzemnění objektu.  

Investor zažádá dodavatele el.energie (E.ON) o trvalé připojení nových 

odběrných míst k distribuční soustavě E.ON. V m.č.113 bude osazen elektroměrový 

rozvaděč RE (IP44) pro celý objekt a rozvaděč RS (IP44) pro provoz ordinace.  

d. 4) Energetická bilance 

Při návrhu energetické bilance je vycházeno z předpokladu, že pro objekt bude 

účiník cos=0,95. Vzhledem k předpokládanému účiníku  cos=0,95 neuvažujeme v 

projektové dokumentaci s osazením kompenzačního rozvaděče. 

d. 5) Rozvody v objektu  

Rozvody v objektu budou provedeny měděnými kabely. Kabely budou vedeny 

pod omítkou, v podlahách a ve stropech v PVC ohebných trubkách do betonu, v SDK 

příčkách v ohebných PVC trubkách, v technických místnostech v pevných trubkách na 

povrchu.  
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Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52, edice 2. Rozvody 

v sociálních zařízeních musí být provedeny dle ČSN 33 2000-7-701, edice 2. 

V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných je provedeno doplňující 

pospojování.  

d. 6) Bleskosvod, uzemnění  

Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle souboru norem ČSN EN 

62 305, Částí 1-4, ve třídě ochrany LPS tř. III. Na střeše objektu bude zřízena jímací 

soustava z vodiče FeZn  8mm. 

Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4mm, který bude uložen 

v základech objektu. Z uzemnění budou vyvedeny vývody pro napojení hlavního 

ochranného pospojování HOP, ekvipotenciálních přípojnic osazených v 1NP, ocelových 

konstrukcí, apod. Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy nesmí překročit 

hodnotu 2Ω.  

d. 7) Osvětlení  

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1. Světelně technický návrh je 

proveden dle ČSN EN 12464-1 a současně respektuje požadavky hygienických 

předpisů. Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301. Hodnoty 

osvětlenosti Em : 

- komunikace (chodby) .........................................................  100lx na podlaze 

- schodiště  ............................................................................  150lx na podlaze 

- technická místnost ..............................................................  200lx 

- parkovací stání ...................................................................  5lx na podlaze 

Nouzové osvětlení nebude řešeno.  

d. 8) Zásuvkové rozvody 

V objektu budou osazeny zásuvky 230V/16A pod omítkou nebo na povrch, 

zásuvky 400V/16A. 

Pro všechny zásuvky 230V/16A a pro zásuvky 400V/16A budou v rozvaděčích 

osazeny proudové chrániče s ∆I<30mA. 

Zásuvkové rozvody budou provedeny měděnými kabely. Zásuvky budou 

osazeny ve výšce 1,2m nad podlahou. 
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d. 9) Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude napájena z rozvodnice. Osvětlení bude provedeno kabely 

CYKY-J 3x1,5mm
2
. V objektu budou pro osvětlení připraveny pouze vývody – vývody 

pro stropní a nástěnná svítidla, vývod pro osvětlení nad kuchyňskou linkou. Ovládání 

bude provedeno spínači osazenými vždy u vstupů do jednotlivých místností – výška 

osazení spínačů 1,2m nad podlahou. Kuchyň bude vybavena elektrickou troubou, myčkou 

a lednicí, pro které budou připraveny zásuvky 230V/16A a budou pro ně provedeny 

samostatně jištěné vývody.  

e) Slaboproudé rozvody 

Předmětem dokumentace je vypracování strukturované kabeláže, domácího 

telefonu a televizní antény.  

e. 1) Strukturovaná kabeláž – SK  

V objektu bude vybudovaná strukturovaná kabeláž v kategorii  5e. Do každé 

obytné místnosti budou zavedeny dva UTP kabely. V místnosti č. 207 bude umístěný 

datový zápustný rozvaděč vybavený zámkem. Z  datového rozvaděče bude vyveden na 

stožár STA kabel  UTP pro připojení WIFI signálu. Při využití UTP kabelu bude 

doplněna přepěťová ochrana.  

Všechny datové zásuvky  budou pomocí kabelů UTP příslušné kategorie 

připojeny na datové patchpanely v datovém rozvaděči. V datovém rozvaděči RACK 

budou umístěny aktivní a pasivní (propojovací kabely) prvky strukturované kabeláže. 

Realizovaný kabelový rozvod UTP kategorie 5e distribuovaný systém s 

otevřenou architekturou, vysokou mírou kompatibility a možné rozšiřitelnosti. Rozvod 

je tvořen pasivními prvky kategorie 5e.   

e. 1. 1) Napájení 

Napájení rozvaděčů SK bude provedeno z rozvaděče EI. V rozvaděči bude 

instalován samostatný jistič 1f 16A, charakteristika B, označený „SK nevypínat“. 

Přívodní kabel typu CYKY 3x2.5 bude v rozvaděči zakončen v napájecí rozvodnici. 

e. 2) Domácí telefon – DT 

U hlavního vchodu do objektu bude osazeno tlačítkové tablo domácího telefonu 

s kódovou klávesnicí a jmenným seznamem.  Domácí telefon bude řešen sběrnicovým 
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systémem a bude použit systém Fermax kit. Z venkovního panelu bude vyvedena 

datová sběrnice pomocí kabelů FTP cat.5e. Domácí telefon umožňuje rozdílná zvonění 

od vstupu do objektu a vstupních dveří.  Ve vchodových dveří bude zabudován 

elektromechanický zámek, který bude ovládán domácím telefonem. 

e. 2. 1) Napájení 

Systém domácího telefonu bude napájeno spínaným zdrojem 12V, který bude 

umístěn v rozvaděči společné spotřeby rezerva 6 modulů. 

e. 3) Společná televizní anténa 

Rodinný dům bude vybaven rozvodem společné televizní antény pro příjem 

pozemního digitálního vysílání v pásmu UHF a příjem rádiového vysílání v pásmu 

VKV (FM). Anténní stožár bude umístěn na střeše objektu. Na anténním stožáru budou 

umístěny antény pro pásmo UHF a VKV. Signál z antény pro VKV bude zesílen 

zesilovačem. Z antény UHF bude signál zesílen kanálovými zesilovači C22,25,39,49. 

Kanálové zesilovače budou umístěny v hlavní stanici STA.  

e. 3. 1) Napájení 

STA bude provedeno z rozvaděče EI. V rozvaděči bude instalován samostatný 

jistič 1f 16A, charakteristika B, Označený „STA nevypínat“. Přívodní kabel typu 

CYKY 3x2.5 bude v rozvaděči zakončen v napájecí rozvodnici. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení  

Viz samostatná příloha. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické vlastnosti budovy jsou stanoveny v souladu ČSN 73 0540-2.  

čl. 3.1 „Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce“ - Požadavek minimální vnitřní 

povrchové teploty konstrukcí řeší projekt stavební části D.  
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čl. 3.2 „Součinitel prostupu tepla a tepelný odpor konstrukce“ - Požadovaná hodnota 

součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí je splněna (viz. „Tepelná ztráta 

objektu“ - součinitele prostupu tepla).   

čl. 4.1 „Zkondenzované množství páry uvnitř konstrukce“ - Obvodové konstrukce 

stěny, stropy a střechy musí být navrženy bez kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce, 

pokud by zkondenzovaná vodní pára ohrozila jejich požadovanou funkci. Kondenzaci 

vodní páry uvnitř konstrukce řeší projekt stavební části D.  

čl. 5 „Šíření vzduchu konstrukcí“ - Součinitel spárové průvzdušnosti použitých výplní 

řeší projekt stavební části D.   

čl. 6 „Tepelná stabilita místností“ - Objekt bude vytápěn nepřetržitě. V nočních 

hodinách a v případě, že byt nebude obsazen, bude prováděno tlumené vytápění.  

Stanovení stavebně energetických vlastností budovy viz Průkaz energetické 

náročnosti budovy.  

Objekt bude vytápěn nepřetržitě, v nočních hodinách bude prováděno tlumené vytápění.  

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Jiné alternativní zdroje energie nebyly investorem požadovány a nejsou tudíž 

předmětem řešení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí  

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

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

apod.). 

Jedná se o stavbu rodinného domu. Stavba je navržena v souladu s podmínkami 

hygienických norem a předpisů, stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. 

Jednotlivé pokoje jsou větrány přirozeným způsobem okny. V příp. prosvětlení 

společných prostorů pak s možností přirozeného větrání střešních oken.  
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Stavba je navržena dle platné legislativy. Materiály, konstrukce a detaily, 

technická řešení a zařízení, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat 

platným normám a dalším legislativním požadavkům. Ustanovení vyplývající z norem, 

PBŘS, akustických či hygienických požadavků mají přednost před navrženými 

materiály. 

V rámci provozu stavby bude vznikat tuhý komunální odpad. Tento bude 

likvidován na základě smlouvy s příslušnou společností. Stanoviště odpadů s odpadními 

nádobami je situováno ve zděném přístřešku na okraji pozemku s přístupem z přilehlého 

chodníku. 

Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá. S ostatními případnými odpady 

a nebezpečnými odpady (jejichž vznik se nepředpokládá) se bude nakládat v souladu se 

zákonem o odpadech v platném znění. 

Provoz stavby nebude mít negativní dopad na zdraví osob či na životní prostředí, 

nebude zatěžovat okolí hlukem, prašností ani vibracemi.   

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Návrh protiradonových opatření vychází ze zpracovaného radonového 

průzkumu. Z tohoto radonového průzkumu vyplývá, že radonový index je střední. 

Kontaktní konstrukce nového objektu tak budou provedeny v 1. kategorii těsnosti dle 

ČSN 73 0601, tj. Nejméně s jednou vrstvou celistvé izolace s plynotěsně utěsněnými 

prostupy. 

b) Ochrana před bludnými proudy  

Ochrana staveb před účinky bludných proudů se dotýká zejména životnosti 

liniových staveb - ocelových potrubních systémů a ocelových konstrukcí uložených v 

zemi, dále zemnících soustav a v neposlední řadě betonových konstrukcí – bude 

provedeno dle platné ČSN. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou  

Z dostupných zdrojů nejsou informace o existenci technické seizmicity v dané 

lokalitě. Ochrana není předmětem řešení. 

d) Ochrana před hlukem  

Obvodový plášť domu, včetně otvorových výplní bude proveden dle platné ČSN 

a související legislativy, s požadovanými akustickými parametry a náležitostmi. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba leží mimo záplavové území. Ochrana před povodněmi není předmětem 

řešení. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba leží mimo poddolované území, výskyt metanu či jiných nebezpečných 

látek nebyl v řešeném území zaznamenán a jeho výskyt se tudíž nepředpokládá. 

B. 3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Dopravní napojení 

   Navržená novostavba rodinného domu bude dopravně napojena z ulice 

Alešova, a to provedením nového sjezdu z přilehlé komunikace.  

Pro přístup pěších bude využit stávající chodník vedoucí podél severní fasády 

domu o šířce 1,5 m. Z tohoto chodníku bude umožněn hlavní vstup do objektu. 

Napojení lokality na inženýrské sítě 

Veškeré využívané inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé ulici Alešova, resp. v 

chodníku podél této komunikace a navrženého objektu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Bude osazena nová pojistková skříň E.ON. 



39 

 

Nová vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 40 x 3,7 a bude vedena 

do prostoru technické místnosti. Napojení na stávající vodovodní řad lPE D150 bude 

provedeno pomocí navrtávacího pasu se zemní soupravou.   

Odkanalizování řešeného objektu bude provedeno jednotnou kanalizací. 

Přípojka bude provedena z potrubí PVC KG DN150 a bude vyvedena do prostoru 1np 

(technická místnost). Min. spád kanalizační přípojky budou 2%. 

Dešťové vody ze střech navrženého domu budou svedeny přes lapače střešních 

splavenin do dvou akumulačních nádrží objemu 2 x 6,41 m
3
. 

B. 4  Dopravní řešení  

a)  Popis dopravního řešení 

Navržená novostavba rodinného domu bude dopravně napojena z ulice Alešova, 

a to provedením nového sjezdu z přilehlé komunikace. Sjezd z komunikace je nutné 

řešit jako významný podle ČSN 73 6102. 

Alešova ulice je nově rekonstruovaná ulice s oboustranným provozem 

s parkovacími pásy po obou stranách vozovky. Chodník mezi předmětným objektem a 

komunikací je š. = 1,5 m, z betonové zámkové dlažby vč. betonového obrubníku š.= 0,3 

m. 

Sjezd na hranici pozemku bude uzavřen vraty. Sjezd bude procházet  přes 

zesílený chodník,  opatřený  na vnější straně chodníku  varovným pásem z reliefní 

dlažby v š.= 0,40 m. 

Styk sjezdu s MK je proveden pomocí silničního obrubníku, jehož výška bude upravena 

na 40 mm nad povrch vozovky. 

Do RD je nutné zajíždět jízdou vpřed. Stejně tak vyjíždět pouze jízdou vpřed. 

Ve vazbě na nově vybudovaný sjezd z ulice Alešova je v rámci dispozice novostavby 

RD navržena 2 parkovací stání. Stání jsou dopravně přístupna průjezdem š.=3,00. Na 

tento sjezd navazuje zpevněná plocha ve dvorní části. Povrch zpevněných ploch 

dvorního parkingu z betonové zámkové dlažby LIAPOR.  

Pro přístup pěších bude využit stávající chodník vedoucí podél severozápadní fasády 

domu – mezi navrženou novostavbou a ul. Alešova - o šířce 1,5 m. Z tohoto chodníku 

bude umožněn hlavní vstup do objektu. 
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Protože při stavbě RD (vč. vybudování nového sjezdu a přípojek inženýrských 

sítí)  dojde pravděpodobně k poškození stávajícího chodníku z bet.zámkové dlažby, je 

navržena rekonstrukce chodníku před domem v celé délce, tj. cca 20 m. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Navržená novostavba rodinného domu bude dopravně napojena z ulice Alešova, 

a to provedením nového sjezdu z přilehlé komunikace. Sjezd z komunikace je nutné 

řešit jako významný podle ČSN 73 6102. 

Pro přístup pěších bude využit stávající chodník vedoucí podél severní fasády 

domu o šířce 1,5 m. Z tohoto chodníku bude umožněn hlavní vstup do objektu. 

c) Doprava v klidu  

Ve vazbě na nově vybudovaný sjezd z ulice Alešova je v rámci dispozice 

novostavby RD navržena 2 parkovací stání. Stání jsou dopravně přístupna vjezdem š.= 

3m. Na tento sjezd navazuje zpevněná plocha ve dvorní části. Povrch zpevněných ploch 

dvorního parkingu z betonové zámkové dlažby LIAPOR.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Nové pěší ani cyklistické stezky se nenavrhují, stávající pěší ani cyklistické 

stezky nejsou stavbou dotčeny. 

Stávající přístupové komunikace a chodníky jsou respektovány.  

V místě nově budovaného sjezdu z komunikace (ul. Alešova) bude v místě styku 

se stávajícím chodníkem před domem doplněn varovný pás z reliéfní dlažby š.= 0,4 m 

na vnější hraně stávajícího chodníku. 

B. 5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy  

Pozemek stavby je mírně svážlivý, včetně stávající zahrady ve dvorní části. 

V rámci přípravy území bude ze současně zatravněných ploch, provedeno sejmutí 

ornice. Ornice bude deponována na pozemku investora a po dokončení stavby bude 
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rovnoměrně rozhrnuta a použita na zatravněné plochy vedle nově navržených 

zpevněných ploch dvorní části. 

Vlastní novostavba rodinného domu, jakož i zpevněných ploch a parkovacích 

stání ve dvorní části, nebude mít zásadní vliv na stávající výškové uspořádání 

předmětných pozemků, ani na pozemky na tyto navazující. Niveleta navržených 

zpevněných ploch a odstavných parkovacích stání respektuje stávající výškové 

uspořádání území. Po sejmutí ornice budou provedeny hrubé terénní úpravy, spočívající 

ve vytvoření roviny H.T.Ú. pro následné vybudování podkladních a vyrovnávacích 

vrstev nových zpevněných ploch, v mocnosti dle technologického předpisu výrobce 

zámkové betonové dlažby pro pojezd a stání vozidel skupiny O2 – do 3,5 t. 

Vlastní výškové osazení rodinného domu vychází a plně respektuje stávající 

výškovou úroveň přilehlého chodníku,  bez nutnosti jakýmkoliv způsobe měnit výšky 

chodníku či stávající sklony. 

Podlaha vstupní podlaží (1np) je navržena na úrovni 383,50 m.n.m. 

(+0,000=čistá podlaha 1np v místě vstupu). 

b)  Použité vegetační prvky 

V rámci nově navržených vegetačních (zatravněných) ploch - lemující budované 

zpevněné plochy parkingu ve dvorní části - bude provedena nová výsadba okrasných 

stromů. Přesný typ stromů bude upřesněn architektem v průběhu vlastní výstavby a 

budování zatravněných ploch – předpoklad použité výsadby stromů: okrasné třešně, 

hlohy apod. V rámci zatravněných ploch je navrženo celkem 6 okrasných stromů. 

Stromy budou vysazovány v dostatečné vzdálenosti od betonových obrubníků 

zpevněných ploch a současně od oplocení hranic pozemků. 

Podél západní hranice budou do travnatého pásu osazeny popínavé rostliny 

(např. loubinec, rdesno, zimolez německý apod.) a nízká keřová výsadba. Popínavé 

rostliny se budou pnout po nově navrhovaném zděném oplocení západní hranice. 

V rámci uliční části, v místě vybudování nového sjezdu z komunikace, budou 

dále vytvořeny nové zatravněné ostrůvky. 

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou navrhována. 
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B. 6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Vzhledem k navrženému funkčnímu využití novostavby rodinného domu se 

předpokládá vznik tuhého komunálního odpadu. Ten bude likvidován pravidelným 

odvozem, který zajišťuje město Chomutov. Odpad z provozu veterinární ordinace bude 

odvezen na základě smlouvy příslušnou společností.  

Prostor pro umístění odpadních nádob na tuhý komunální odpad je uvažován 

vedle hlavního vstupu na pozemek. V tomto prostoru budou umístěny celkem 2 odpadní 

plastové nádoby o min. objemu 340 l/ nádobu. S ostatními případnými odpady a 

nebezpečnými odpady (z veterinární ordinace) se bude nakládat v souladu se zákonem o 

odpadech v platném znění. 

Provoz stavby nebude mít negativní dopad na zdraví osob či na životní prostředí, 

nebude zatěžovat okolí hlukem, prašností ani vibracemi.   

Navržená funkce objektu (rodinný dům s veterinární ordinací) nekoliduje 

s principy ochrany životního prostředí, vlastní provoz nebude mít negativní dopad na 

životní prostředí.  

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

Novostavba rodinného domu je navržena uvnitř zastavěného obytného souboru v 

Chomutově. Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF, PUPFL, prvky ÚSES ani žádné 

jiné přírodně chráněné prvky. 

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nemá vliv na chráněná území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Navržená stavba – vzhledem ke svému charakteru – nepodléhá posouzení EIA. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavbou nejsou vymezovaná žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma, ani 

omezení či podmínky ochrany dle jiných právních předpisů. 

B. 7  Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Žádná opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany nejsou navrhována. Ukrytí 

obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných úkrytech a ve 

stálých úkrytech civilní ochrany. 

V řešeném území stavby se vzhledem navrhovanému využití nepředpokládá 

vznik závažných havárií. Z mimořádných událostí vedených v havarijním plánu 

ústeckého kraje, lze na území obce předpokládat záplavy, sněhové kalamity, epidemie u 

lidí apod.  

B. 8  Zásady organizace výstavby  

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Výrobní prostředky vč. médií si bude zajišťovat dodavatel konkrétních prací. 

Veškerá provozní média se na staveništi již nacházejí a budou pro stavbu využita. 

b) Odvodnění staveniště 

V rámci provádění výkopových a zemních prací, jakož i následného provádění 

zpevněných ploch v rámci dvorní části je zapotřebí počítat s dočasným čerpáním 

povrchové srážkové vody z výkopů po dobu dešťových přeháněk a srážkového období. 

Dále je zapotřebí počítat s dočasným čerpáním příp. podzemní vody z výkopů 

pro navrženou novostavbu (zejména v místě základů a kanalizační šachty). Skutečnou 

úroveň hladiny spodní vody nutno ověřit sondou na stavbě, v rámci provádění přípravy 

území. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Dopravní napojení 

Navržená novostavba rodinného domu bude dopravně napojena z ulice Alešova, 

a to provedením nového sjezdu z přilehlé komunikace. Při stavebních pracech je třeba 

ochránit stávající povrch komunikace tak, aby nedošlo k jeho porušení těžkou stavební 

technikou. 

Napojení lokality na inženýrské sítě 

Veškeré využívané inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé ulici Alešova, resp. v 

chodníku podél této komunikace a navrženého objektu. 

Splašky – pro pracovníky bude použito chemických mobilních WC kabinek. 

Vodovod – napojení z vodovodní přípojky pro objekt. 

Napojení na kabelové rozvody elektro – využito přípojky elektro NN, zakončené 

v kabelové skříni na fasádě; tato bude využita po dobu provádění stavebních prací, do 

doby jejího přepojení na novou rozvodnou skříň. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště svým provozem nesmí zamezit provozu na přilehlých komunikacích. 

Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní zástavbu dočasně negativní. Dodavatelská 

firma musí přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na obytné prostředí 

okolí. 

Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních 

hodinách, mimo dny pracovního klidu. 

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

dřevin  

Staveniště bude po dobu výstavby přístupné z komunikace ulice Alešova.  

Je třeba ochránit stávající povrch komunikace, tak aby nedošlo k jejich porušení 

těžkou stavební technikou. 

Realizace stavby nemá požadavky na asanace či kácení dřevin. Oplocení 

staveniště bude provedeno výšky cca 2,0 m v požadovaném rozsahu dle plánu BOZP, 

vypracovaného před zahájením stavby generálním dodavatelem. 
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Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných 

osob, vše na náklady zhotovitele.  

Zhotovitel stavby si oplotí dle vlastní potřeby a na vlastní náklady sklady 

materiálu, objekty sociálního zabezpečení atd. 

Příprava území 

V rámci přípravy území budou provedeny zejména následující práce: 

- pasportizace stávajících staveb v těsném sousedství a staveb navazující předmětný 

objekt, včetně pořízení fotodokumentace, příp. videozáznamu, 

- oplocení staveniště v požadovaném rozsahu dle plánu BOZP, 

- přesné vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a přípojek těchto v rozsahu 

uvažovaných stavebních prací, 

- sejmutí ornice ze stávajících zatravněných ploch zahradní části - ornice bude 

deponována na pozemku investora a po dokončení stavby bude rovnoměrně 

rozhrnuta a použita na zatravněné plochy (ať již stávající či nově navržené). 

f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro zařízení staveniště bude primárně využit prostor pozemku, který nebude 

zastavěný. 

Před vlastním zahájením stavby bude generálním dodavatelem zpracován plán 

organizace výstavby, který bude zahrnovat mimo jiné rozsah oplocení staveniště, 

umístění buňkoviště, skládky materiálu, deponie zeminy, sociálního zařízení stavby pro 

pracovníky, apod. Tento bude odsouhlasen investorem. 

V případě požadavku generálního dodavatele bude (pro příp. umístění či 

překládku dopravovaného materiálu) proveden dočasný zábor části stávajícího chodníku 

před navrženým objektem. 

Po dobu provádění přípojky inženýrských sítí potom bude proveden rovněž 

dočasný zábor chodníku podél a stávající komunikací (ul. Alešova). 

Před provedením záboru je zapotřebí provést ochranu stávajícího povrchu 

chodníku proti jeho poškození. Po odstranění záboru bude chodník uveden do 

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

likvidace 

Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní zástavbu dočasně negativní. 

Dodavatelská firma musí přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na 

obytné prostředí a okolní zástavbu. 

Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních 

hodinách, mimo dny pracovního klidu. 

V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidován 

dodavatelskou firmou – odvozen na řádně vedenou skládku, vznik nebezpečného 

odpadu se nepředpokládá. Výskyt azbestu a jeho likvidace se nepředpokládá. 

Veškeré odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech v platném znění. 

Hlavní související právní předpisy 

- vyhl. č.383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 

- vyhl. č. 376/2001 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- vyhl. č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví katalog odpadů 

 

V rámci zařízení staveniště se nepředpokládá a nenavrhuje samostatná skládka 

odpadů vznikajících při stavební a montážní činnosti. Tyto budou shromažďovány 

v závislosti na postupu výstavby na místě stanoveném vedením stavby a bezprostředně 

likvidovány. 

Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 

Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště a z výkopů. Zamezit znečištění vod (ropné 

látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 

K realizaci stavby využívat plochy uvnitř staveniště.  

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

V rámci provádění zemních prací pro vlastní výkopy navrženého objektu, jakož i 

nově navržené zpevněné plochy v rámci dvorní části parkingu vznikne přebytek 

výkopové zeminy. 
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Ornice ze současně zatravněných ploch bude deponována na pozemku investora 

a po dokončení stavby bude rovnoměrně rozhrnuta a použita na nově zatravňované 

plochy. 

Výkopová zemina – dle skutečného druhu, množství a charakteru zeminy - bude 

odvezena na skládku nebo bude určen generálním dodavatelem stavby další postup 

z hlediska příp. využití zeminy pro potřeby investora. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní zástavbu dočasně negativní. 

Dodavatelská firma musí přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na 

obytné prostředí okolí. 

Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních 

hodinách, mimo dny pracovního klidu. 

V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidován 

dodavatelskou firmou – odvozen na řádně vedenou skládku. Veškeré odpady budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

 

Hlavní související právní předpisy 

- vyhl. č.383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 

- vyhl. č. 376/2001 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- vyhl. č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví katalog odpadů 

 

V rámci zařízení staveniště se nenavrhuje samostatná skládka odpadů 

vznikajících při stavební a montážní činnosti. Tyto budou shromažďovány v závislosti 

na postupu výstavby na místě stanovené vedením stavby a bezprostředně likvidovány. 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných 

předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné 

znečištění vod v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena 

nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude 

beze zbytku vyžadováno. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat 

nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací 
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atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče apod. vše dle Nařízení vlády č. 

502/2000). Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 

Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, 

ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní 

činnosti na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, 

znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 

Zhotovitel je povinen kromě jiného provádět tato opatření: 

Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku. 

Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 

Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. 

V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. Nepřipustit provoz dopravních 

prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 

Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti apod.). Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné 

(neprašné) s odvodněním. Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut. 

U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů.  

Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. Udržovat pořádek 

na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových 

vod ze staveniště a z výkopů. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna 

vozidel apod.). 

K realizaci stavby využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit 

příp. stávající zeleň. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů5) 

Pracovníci 

Pracovníci budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními 

prostředky. Pracovníci budou mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce a 

budou seznámeni s organizací zajištění první pomoci a požární ochrany na staveništi. 

Pro vybrané práce budou pracovníci i zdravotně a odborně způsobilí. 

Pracovníci budou průkazně proškoleni, případně prakticky zacvičeni v rozsahu 

potřebném pro výkon jejich práce a jejich znalosti budou ověřeny. Školení budou 

provádět instruktoři a vedoucí pracovníci jednotlivých dodavatelů. 

Práce za provozu, za ztížených podmínek a v nebezpečném prostředí budou 

prováděny pekel technologických postupů zpracovaných jednotlivými dodavateli. 

Stroje 

Stroje budou používány k účelům a způsobem, pro který jsou technicky 

způsobilé. Stroje budou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu. Stroj může obsluhovat 

pouze odborně způsobilý pracovník. 

Obsluha stroje bude seznámena s místními provozními a pracovními 

podmínkami. Při přerušení nebo ukončení provozu budou stroje zajištěny tak, aby 

nemohly být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití. 

Budou prováděny pravidelné kontroly a revize strojů, technických zařízení a 

nářadí s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 

ochranu zdraví. 

Pracoviště 

Pracoviště musí odpovídat podmínkám, které jsou stanoveny bezpečnostními, 

požárními a hygienickými předpisy. 

Práce ve výškách 

Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky bude řešena na všech pracovištích 

od výšky 1,5 m nad okolní úrovní přednostně prostředky kolektivní ochrany, tedy 
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ochranným zábradlím výšky 1,1 m, ohrazením ve výši 1,1 m minimálně 1,5 m od hrany 

pádu, lešením, poklopy, záchytnými konstrukcemi apod. 

V případě, že by kolektivní zajištění vzhledem k délce trvání nebo povaze 

prováděné práce nebylo účelné, musí být pracovník zajištěn OOPP proti pádu. Osobní 

ochranné pracovní prostředky budou pravidelně kontrolovány v případě poškození nebo 

vypršení data použitelnosti vyřazeny a pracovníci musí být proškoleni v jejich 

používání. 

Ostatní stavební práce 

Svařování budou provádět pouze pracovníci odborně způsobilí a vybavení 

OOPP. Budou-li dosahu hořlavé látky budou přijata opatření proti vzniku požáru. 

Koordinátor výstavby 

Stavebník je povinen: 

- budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele 

určit, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na 

koordinaci, ve fázi přípravy a ve fázi její realizace koordinátora, popř. více 

koordinátorů (§ 14, odst. 1), a to u staveb, jejichž celková předpokládaná doba 

realizace je delší než 30 pracovních dnů, v nichž budou práce vykonávány 

současně více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový 

plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené stavby);  

- předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytovat 

mu potřebnou součinnost a zavázat všechny dodavatele, popř. jiné osoby k 

součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby (§ 14, odst. 

4);  

- u staveb (podle § 15, odst. 1) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2, odst. 1, zákona č. 

251/2005 Sb. o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli; náležitosti oznámení o zahájení prací jsou stanoveny v příloze č. 4 ke 

zmíněnému nařízení vlády č. 591/2006 Sb; 
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- zajistit, aby ještě před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby umožnil zajistit 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, budou-li na staveništi vykonávány práce 

vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, které jsou 

stanoveny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2). 

Koordinátor je povinen 

- zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v 

souvislosti s činností dozvěděl, a nelze je sdělovat dalším osobám, nestanoví-li 

zvláštní právní předpis jinak (§ 14, odst. 5); 

Při přípravě stavby 

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat 

stavebníkovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o 

pracovně bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, 

a další podklady k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (§ 18, odst. 

1, písm. a/); 

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř. 

jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které 

jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti (§ 18, odst. 1, písm. b/); 

- provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 1, 

písm. c/); 

Při realizaci stavby 

- informovat všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 1); 

- upozornit dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a 

vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření (§ 

18, odst. 2, písm. a/, bod 2); 

- oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně 

přijata opatření ke zjednání nápravy (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 3); 
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- provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 2, 

písm. b/).  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy nejsou nutné. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Příjezdovou trasou pro veškerou dopravu materiálů, stavebních hmot a 

stavebních mechanizmů bude ulice Alešova.  

Staveniště bude dopravně napojeno provedením nového sjezdu z přilehlé 

komunikace. S ohledem na charakter přilehlého území (obytná funkce) je nutné během 

stavebních prací dodržovat maximální ohleduplnost vůči okolí, zejména v maximální 

možné míře omezit hluk a prašnost. 

Vozidla stavby (včetně přepravy materiálů, stavebních hmot apod.) budou 

provozována pouze v denním období (6.00 – 22.00 hod.). Vozidla vyjíždějící ze stavby 

musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace.  

Příp. omezení provozu na komunikaci v ulici Alešova bude způsobeno při 

realizaci dočasného záboru pro oplocení staveniště; příp. dočasného záboru části 

stávajícího chodníku mezi navrženou novostavbou a přilehlou komunikací - ul. 

Alešova. 

Se souhlasem PČR bude během doby stavební činnosti a využívání stávajících 

příjezdových komunikací osazeno dopravní značení. 

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

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

Stavba svým provozem nesmí zamezit provozu na stávající komunikaci – ul. Alešova. 

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná délka trvání stavby – 24 měsíců. 

Začátek realizace – září 2017  
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Plán kontrolních prohlídek 

S ohledem na rozsah akce a postup prací se stanovuje následující plán 

kontrolních prohlídek novostavby objektu: 

1. kontrolní prohlídka – po provedení hrubé stavby a hrubých instalací – před 

provedením vnitřních omítek – termín bude ohlášen min. 7 dní předem 

stavebnímu úřadu. 

2. kontrolní prohlídka – po provedení obvodového pláště a vnějších omítek; hrubých 

terénních úprav a zpevněných ploch parkingu ve dvorní části – termín bude 

ohlášen min. 7 dní předem stavebnímu úřadu. 

B. 9  Upozornění  

Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou 

skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním 

požadavkům. Ustanovení vyplývající z norem, PBŘS, akustických či hygienických 

požadavků mají přednost před navrženými materiály. 

V různých částech dokumentace se nacházejí odkazy na normy. Tyto normy 

budou považovány za její nedílnou součást a budou akceptovány společně s výkresy a 

specifikacemi, jako by v nich byly obsaženy.  

B. 10  Specifikace vedlejších nákladů stavby  

Nad rámec běžných činností prováděných v rámci VRN budou součástí dodávky 

zhotovitele následující činnosti: 

- geometrické zaměření nově budovaných inženýrských sítí,  

- geometrický plán stavby (do doby podání žádosti o kolaudaci stavby),  

- spolupráci zhotovitele při kolaudačním řízení, 

- kontrolní měření osvětlení podle vyjádření OHES, 

- projekt skutečného provedení 3x + 1x v digitální podobě (popis položky: projekt 

skutečného), 
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- provedení, objektů, přípojek, komunikací a zpevněných ploch, chodníků, 

podzemních a nadzemních vedení s údaji o hloubkách konstrukcí, o 

hloubkách uložení sítí a poloze vůči objektům,  

- termín – k předání a převzetí stavby, 

- fotodokumentace zhotovitele o průběhu stavby podle ustanovení obchodních 

podmínek,  

- kontrolní měření radonu po dokončení stavby, 

- kontrolní měření radonu v průběhu stavby (mezioperační kontrola),  

- objednání a zajištění vytýčení stávající podzemních sítí, 

- technologický rozbor postupu prací podle ustanovení obchodních podmínek, 

- kompletační činnost dodavatele, 

- ztížené technické podmínky, 

- omezení hluku při provádění stavebních prací, 

- omezení otřesů při provádění stavebních prací (zakládání), 

- inženýrsko-geologický průzkum. 
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ZÁVĚR 

Vlastní postup zpracování bakalářské práce byl standardní. Po návrhu nosných 

prvků a jejich rozměrů byla vsazena dispozice místností do objektu zohledňující jeho 

postavení ke světovým stranám. Byly navrženy konstrukce zdí, jejich založení, 

zastřešení objektu, velikosti a umístění okenních otvorů, vybrány vhodné skladby 

podlah. 

Oproti původnímu návrhu byla upravena půdorysná plocha ložnice a počet oken, 

která nevyhovovala požadavkům denního oslunění. Dále bylo zřízeno podlahové 

vytápění v místnostech s keramickou dlažbou, které nevyhovovaly požadavkům na 

pokles dotykové teploty podlahy.       

Řešení projektu je v souladu se zadáním bakalářské práce.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

ČSN 01 3420: 2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3481: 1987 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

ČSN 06 0830: 2013 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

ČSN 33 2000-1: 2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: 2012 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-7-701: Elektrická instalace budov 

ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné 

zásady. 

ČSN 73 0532:2010 Z3: 2017 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov -Část 1: Terminologie. 

ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012 Tepelná ochrana budov -Část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov -Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov -Část 4: Výpočtové metody. 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky. 

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 

ČSN 73 0601: 2006 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804: 2010 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN 73 0810: 2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0818: 1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0821 ed. 2: 2007  Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 0824: 1993 Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek 

ČSN 73 0833: 2010 Požární bezpečnost staveb – Stavby pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0863: 1992 Požární technické vlastnosti hmot – Stanovení šíření plamene po 

povrchu stavebních hmot 

http://www.technicke-normy-csn.cz/013420-csn-01-3420_4_70625.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/013481-csn-01-3481_4_24145.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/060830-csn-06-0830_4_95776.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730601-csn-73-0601_4_74983.html
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ČSN 73 0865: 1988 Požární bezpečnost staveb – Hodnocení odkapávání hmot 

z pohledů stropů a střech  

ČSN 73 0872: 1996 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875: 2011 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární 

signalizace 

ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy. 

ČSN 73 6102: 2012 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN EN 12464: 2012 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 1838: 2015 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: 2013 Navrhování zděných konstrukcí  

ČSN EN 62 305 - 1  Ochrana před bleskem - část 1: obecné principy 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění 

Vyhláška č. 120/2011 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

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

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 

Vyhláška č. 376/2001 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění 
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Vyhláška č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví katalog odpadů, v platném znění 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

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

Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném 

znění 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

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

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [-]  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořících látek  

A [m
2
]  plocha  

A1, A2, B  třídy reakce na oheň stavebních výrobků, včetně doplněné 

klasifikace vývinu kouře s1, s2  

Ae [m
2
]  plocha vnější konstrukce 

Ai [m
2
]  celková plocha všech stavebních konstrukcí mezi vnitřním 

prostředím a nevytápěným prostorem 

ALAeq,s [dB]  ekvivalentní hladina akustického tlaku 

ALAeq,T [dB] ekvivalentní hladina akustického tlaku 

ALAmax [dB]  maximální hladina akustického tlaku ze stavební činnosti  

an [-] součinitel a pro nahodilé požární zatížení 

as [-] součinitel a pro stálé požární zatížení 

b [-] součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

geometrických podmínek  

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

c [-] součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení nebo 

opatření  

C [°] Meridiánová konvergence 

CI [-]  klasifikační ukazatel pro hranice klasifikačních tříd 

CZT  centrální zdroj tepla 

ČSN  česká státní norma 

d [m]  odstupová vzdálenost 

d [m]  tloušťka  

DN  Diameter Nominal (jmenovitý průměr)  

DP1, DP2, DP3  třídění konstrukčních částí 

DT  domácí telefon  

EN  Evropská norma 

EPS  elektrická požární signalizace 

F2(CG)  jíl štěrkovitý 

FM  Frequency Modulation (Frekvenční modulace) 

fRsi [-] teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,cr [-]  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
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fRsi,N [-] požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu 

HDV  hlavní domovní vedení 

ho [m]  výška otvorů v obvodových konstrukcích  

HOP  hlavní ochranná přípojka 

hs [m]  světlá výška prostoru   

HT [W.K
-1

]  měrná ztráta prostupem tepla  

hu [m]  výška požárního úseku  

HZS  Hasičský záchranný sbor 

k   součinitel vyjadřující geometrické uspořádání  

k. ú.  katastrální úřad 

k[dB]  korekce 

l [m]  délka  

L´n,w, [dB]  vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

LA,eq,2m [dB]  ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m před 

fasádou 

Ln,w  [dB]  laboratorní hodnota normované hladiny akustického tlaku 

kročejového zvuku 

m’ [kg.m
-2

]  plošná hmotnost 

Mc [kg.m
-2

·a
-1

]  zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mev [kg.m
-2

·a
-1

]  roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce 

MK  místní komunikace 

MV  Ministerstvo vnitra 

n  pomocná hodnota (při výpočtu součinitele b) 

n [h
-1

]  intenzita větrání místnost 

n,N [h
-1

]  požadovaná intenzita větrání užívané místnosti 

n50 [h
-1

]  celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa 

n50,N [h
-1

]  doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při 

tlakovém rozdílu 50 Pa 

nmin [h
-1

]   nejnižší intenzita větrání místnosti 

nmin,N [h
-1

]  doporučená nejnižší intenzita větrání místnosti 

NP  nadzemní podlaží  

NTL  nízkotlaký 

PBŘS  požárně bezpečnostní řešení stavby 

PE  polyetylen 
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pn [kg.m
‐2

] nahodilé požární zatížení  

po  procento požárně otevřených ploch 

POT  stropní nosník (označení) 

PPR  polypropylenové tvarovky pro rozvody vody 

ps [kg.m
‐2

] stálé požární zatížení  

PUPFL  pozemek určený k plnění funkcí lesa 

pv [kg.m
‐2

]  výpočtové požární zatížení  

PVC  PolyVinylChlorid 

Q [l.s-
1
]  průtok 

Qh [m
3
.hod

-1
]  maximální hodinová potřeba vody 

Qm [m
3
.den

-1
]  maximální denní potřeba vody 

Qp [m
3
.den

-1
]  průměrná denní potřeba vody 

Qr [m
3
.rok

-1
]  maximální roční potřeba vody 

R´w[dB]  vážená stavební neprůzvučnost  

RACK  datový rozvaděč  

RD  rodinný dům 

RE  elektroměrový rozvaděč 

Rse[ m
2
.K.W

-1
]  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  

Rsi[ m
2
.K.W

-1
]  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

RT[ m
2
.K.W

-1
]  odpor konstrukce při prostupu tepla  

Rw[dB]  laboratorní hodnoty neprůzvučnosti stavebních konstrukcí 

R[ m
2
.K.W

-1
]  tepelný odpor vrstvy konstrukce  

S [m
2
]  plocha   

s r.o.  společnost s ručením omezeným  

SDK  sádrokartón  

sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

Sm [m
2
]  převládající velikost půdorysných ploch v místnosti    

So [m
2
]  celková plocha otvorů v obvodových konstrukcích    

Sp [m
2
]  plocha obvodového pláště posuzovaného požárního úseku   

Spo [m
2
]  požárně otevřená plocha požárního úseku  

STA  společná televizní anténa 

š [m]  šířka 

TČ  teplotní čidlo 
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TPG  technická pravidla (plyn) 

TV  teplá voda 

U [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla 

Ud [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla dveří  

Uem [W.m
-2

.K
-1

]  průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N [W.m
-2

.K
-1

]  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem,rc [W.m
-2

.K
-1

]  doporučený průměrný součinitel prostupu tepla 

Uf  [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla rámu 

Ug [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla zasklením  

UHF  Ultra High Frequency (ultra krátké vlny) 

UHF  Ultra High Frequency (ultra krátké vlny) 

UN [W.m
-2

.K
-1

]  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

UTP  Unshielded Twisted Pair (nestíněná kroucená dvojlinka) 

Uw [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla okna 

v [m.s-
1
]  rychlost 

VKV  velmi krátké vlny 

WIFI  Wireless Fidelity (komunikační standard pro bezdrátový přenos 

dat) 

z  počet podlaží v jednom požárním úseku  

ZPF  zemědělský půdní fond 

ŽB  železobeton  

λ[ W.m
-1

.K
-1

]  součinitel tepelné vodivosti  

[ kg.m
-3

]  hustota 

  [W.m
-1

.K
-1

]  lineární činitel prostupu tepla 

 [W.K
-1

]  bodový činitel prostupu tepla 

10 [°C]  pokles dotykové teploty podlahy 

10,N [°C]  požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 

ai,max [°C]  nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

ai,max,N [°C]  požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti 

v letním období 

v (t) [°C]  pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 
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v,N(t) [°C]  požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním 

období 

[°]  hodinový úhel   

 i [%]  návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

N [W.K
-1

]  požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla 

N [W.m
-1

.K
-1

]  požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla 

[°]  deklinace slunečních paprsků  
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