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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 

podsklepené nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy 

s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených 

materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat 

studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část 

obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy 

a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, 

půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, 

min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. 

Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální 

posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 

a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek 

s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně 

každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací 

na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací 

na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. arch. Luboš Eliáš 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 



 

 

Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení 

podsklepené stavby. Jedná se o rodinný dům, který se nachází v obci Rudoltice v okrese 

Ústí nad Orlicí. Rodinný dům se skládá ze dvou podlaží a slouží k trvalému bydlení 

čtyřčlenné rodiny a provozování kadeřnictví. Hlavní vstup do objektu se nachází v suterénu 

mezi samostatným vstupem do kadeřnictví a garáží, která je navržena pro jeden osobní 

automobil. Zbytek suterénu slouží převážně pro skladování a jako technické zázemí. 

Nadzemní podlaží je určeno výhradně pro bydlení a jeho součástí je lodžie a venkovní 

terasa. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu a ztraceném bednění. 

Suterén objektu je navržen ze ztraceného bednění DEK a broušených cihelných bloků 

POROTHERM. Nadzemní podlaží je řešeno jako dřevostavba zhotovená z dřevěných panelů 

NOVATOP z křížem lepeného dřeva. Stropní konstrukce nad suterénem je navržena 

ze systému POROTHERM za použití stropních nosníků POT a vložek MIAKO. 

Stropní a střešní konstrukce dřevěné části objektu jsou navržené z dřevěných panelů 

NOVATOP ELEMENT. Celý objekt je zastřešen provětrávanou pultovou střechou složenou 

ze dvou střešních rovin.  

Rodinný dům, podsklepený, zděný konstrukční systém, panely z křížem lepeného 

dřeva, pultová střecha, svažitý terén.  



 

 

The aim of the Bachelor thesis is the project documentation for the execution 

of the basement building. This is a family house, located in the village of Rudoltice 

in the district of Ústí nad Orlicí. The family house consists of two floors and serves 

to permanent living of a four-member family and to run a hairdresser. The main entrance 

to the building is located in a basement between a separate entrance to the hairdresser 

and a garage, which is designed for one car. The rest of the basement serves predominantly 

for storage and technical background. The above-ground floor is designed exclusively 

for living and includes an outdoor terrace and loggia. The building is based on strip 

foundations of plain concrete and permanent formwork. The basement of the building 

is designed from a permanent formwork DEK and brick ceramic blocks POROTHERM. 

The above-ground floor is designed as a wooden building constructed of wooden panels 

NOVATOP from cross laminated timber. Ceiling structures above the basement 

are designed from the POROTHERM system using ceiling beams POT and ceiling inserts 

MIAKO. The ceiling and roof structures of the wooden part of the building are designed 

from wooden panels NOVATOP ELEMENT. The entire building is roofed with a ventilated 

roof composed of the two roof planes.  

Family house, basement, masonry structural system, cross laminated timber 

panels, mono-pitched roof, sloping terrain.  
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Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace 

pro provedení stavby. Stavbou je rodinný dům umístěný v klidné lokalitě v obci 

Rudoltice u města Lanškroun. Dům je určen k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny 

a provozování kadeřnictví. 

Rodinný dům se nachází ve svažitém terénu a má jedno podzemní podlaží, 

jedno nadzemní podlaží a půdu. Suterénní prostory jsou využívány k provozování 

kadeřnictví a jako technické zázemí. Dále se v suterénu bude nacházet garáž 

s parkovacím místem pro jeden osobní automobil. Před domem budou další 

parkovací místa pro dva až tři osobní automobily. Nadzemní podlaží je určeno 

výhradně pro bydlení a obsahuje dva pokoje, ložnici, obývací pokoj, kuchyni, koupelnu 

a WC. Součástí nadzemního podlaží je i lodžie a venkovní terasa. Podzemní podlaží 

je navržené ze zděného konstrukčního systému a nadzemní podlaží je řešené jako 

dřevostavba ze dřevěných panelů. Stropní konstrukce je nad suterénem navržena jako 

keramobetonová a v nadzemní části včetně střešní konstrukce ze dřevěných panelů. 

Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. V suterénu bude 

z pěnového polystyrenu a v nadzemní části z dřevovláknité tepelné izolace. 

Střecha bude pultová provětrávaná složená ze dvou střešních rovin se sklonem 10 

a 15°. 

Projekt je navržen v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými 

normami. 
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a) Název stavby 

Rodinný dům Rudoltice 

b) Místo stavby 

Obec Rudoltice, katastrální území Rudoltice u Lanškrouna (743500), 

parcelní číslo 4218/15. 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Martin Franko, V Aleji 736, 561 51 Letohrad 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Daniel Jiruška, Hnátnice 56, 561 01 Hnátnice 

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

stavba povolena 

Stavební úřad Lanškroun vydal stavební povolení dne 11. 2. 2017. 

b) Základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 

projektová dokumentace pro provádění stavby 

Studie novostavby rodinného domu. 

c) Další podklady 

- vydané územní rozhodnutí 

- geodeticky zaměřený polohopis a výškopis parcely 

- údaje od správců inženýrských sítí 

- údaje z katastru nemovitostí 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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a) Rozsah řešeného území 

Novostavba rodinného domu bude umístěna na parcele č. 4218/15. 

Pozemek se nachází na severovýchodním okraji obce Rudoltice, na území určenému 

k zastavění. U objektu budou zřízeny příjezdové cesty, parkovací plochy a terasa. 

Celková plocha stavebního pozemku - 784,77 m2 

Zastavěná plocha pozemku - 169,78 m2 

Procento zastavění - 21,63 % 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavební pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 

chráněném území ani záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Stavební pozemek je mírně svažitý směrem na stranu jihozápadní. Stavba nemá 

nepříznivý vliv na změnu odtokových poměrů v území. Odtokové poměry jsou vyhovující. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

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

Budovaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Rudoltice. 

Městský úřad Lanškroun, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal územní 

rozhodnutí č. j. 169/2016. Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, 

a tím byly splněny podmínky rozhodnutí. Realizací stavby nedojde ke změně stávajícího 

krajinného rázu. 

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, a v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Do projektu byly navrženy takové materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba nebude narušovat 

urbanistický ráz okolí. Výstavba bude prováděna dle platných norem a v souladu 
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se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dále dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace provedení stavby byla zkonzultována s dotčenými orgány, 

které následně konstatovali, že nemají další požadavky na stavbu. Požadavkům dotčených 

orgánů bylo tedy vyhověno. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení nejsou. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Vlastní zahájení realizace stavby, ani její dokončení není vázáno žádnými 

podmínkami spojenými se stávajícím okolím stavby. Je nutné provést takové zabezpečení 

stavby, aby byly minimalizovány její negativní vlivy – např. prašnost, hlučnost a aby nedošlo 

k narušení okolí provozu. Stavba nežádá další související investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

4218/1  Obec Rudoltice, č. p. 95, 561 25 Rudoltice 

4218/10 Jeníček Jakub, č. p. 134, 561 25 Rudoltice 

4218/14  Tomeš Ondřej, č. p. 366, 561 53 Dolní Čermná 

4218/16 Hanzlíček David, Poděbradova 768, 563 01 Lanškroun  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu na volném území. Před výstavbou nebudou provedeny 

žádné bourací práce. 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je trvalý pobyt čtyřčlenné rodiny a provozování kadeřnictví.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a také v souladu s příslušnými normami ČSN, 

které se navrhované stavby týkají. Stavba není řešena jako bezbariérová.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Požadavky splněny. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 

h) Navrhované kapacity stavby  

Zastavěná plocha: 169,78 m2 

Obestavěný prostor: 1263,95 m3 

Užitná plocha: 296,56 m2 

Počet funkčních jednotek: 2 

 1x bytová jednotka 4+1, podlahová plocha: 251,21 m2, počet uživatelů: 4 

 1x provozovna, podlahová plocha: 45,35 m2, počet uživatelů: 1-2 

i) Základní bilance stavby 

Stavba bude napojena přípojkami na veřejný vodovod, vedení nízkého elektrického 

napětí, splaškovou kanalizaci a nízkotlaký plynovod. Zdroj tepla je zajištěn plynovým 

kondenzačním kotlem v suterénu objektu a tepelným čerpadlem vzduch/voda v provedení 

split. Dešťové vody budou svedeny do podzemního zásobníku dešťové vody, kde budou 

dále využívány k zalévání zahrady dle potřeby. Zásobník je napojen na podzemní vsakovací 

jímku pro případ jeho přeplnění. Zpevněné plochy jsou odvodněny sklonem a jsou zajištěny 

odvodňovacími žlaby proti stékání dešťových vod na veřejný chodník. 

V objektu se předpokládá produkování směsného komunálního odpadu. Odpad bude 

uživateli objektu tříděn a umisťován do kontejnerů pro odpad, které budou umístěny 

ve vyhrazeném prostoru pro ukládání komunálního odpadu. Třída energetické náročnosti 

budovy je B-ÚSPORNÁ. 
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Bilance potřeby vody z vodovodu 

5 osob: 110 l/os/den = 550 l/den  

Maximální denní potřeba vody: Qmax = 550 x 1,25 = 0,69 m3 /den  

Maximální hodinová spotřeba vody: Qh = 550 x 1,8/24 = 41,25 l/hod = 0,0115 l/s  

Roční potřeba vody: Qrok = 0,69 x 365 = 251,85 m3 /rok  

Bilance potřeby TUV  

5 osob: 50 l/os/den = 250 l/den  

Potřeba tepla pro přípravu TUV: 5 x 3,5 kWh/os/den = 17,5 kWh/den  

Bilance splaškových odpadních vod  

Denní: 550 l/den  

Roční: 251,85 m3 /rok 

j) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaná doba výstavby: 8 měsíců 

Zahájení stavby: 3/2018 

Dokončení stavby: 10/2018 

k) Orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady jsou stanoveny na 8 216 000 Kč 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO01 Rodinný dům s provozovnou 

SO02 Vodovodní přípojka 

SO03 Přípojka splaškové kanalizace 

SO04 Plynová přípojka NTL 

SO05 Přípojka silového vedení nízkého napětí 

SO06 Dešťová kanalizace 

SO07 Oplocení pozemku 

SO08 Zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby 

SO09 Upravený terén z betonových svahových tvárnic 
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a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na severovýchodním okraji obce Rudoltice, přibližně 100 m 

vzdušnou čarou od silnice č. I/43 spojující obec Rudoltice a město Lanškroun. 

Vjezd na pozemek je z jihozápadní strany parcely. Pozemek je v mírně svažitém terénu 

klesající směrem k jihozápadu a v současné době je využit jako stavební parcela určená 

k zástavbě. Na pozemku se nenachází žádné stavební objekty, stromy ani křoviny. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. 

Hladina podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu, nachází se v hloubce 8,500 m 

pod 0,000 objektu. Únosnost podloží lze uvažovat Rd = 200 kPa. Objekt bude zakládán 

v propustných štěrkohlinitých zeminách třídy F1. Radonový index pozemku je hodnocen 

jako nízký. Není tedy nutno navrhovat protiradonová opatření, postačí izolace proti vodě. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku a v jeho okolí se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

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

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

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

poměry v území 

Stavební objekt bude řešen na parcele stavebníka (investora) č. 4218/15. 

Vjezd na pozemek zajištěn z parcely č. 4218/1, která bude sloužit i jako příjezdová cesta 

k okolním parcelám. Během výstavby bude nutné zajistit čištění kol dopravních prostředků 

tak, aby nedocházelo ke znečištění dopravní komunikace. Realizací stavebního objektu 

se nezmění odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje asanaci, demolici ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Zábory půdy nejsou předmětem projektové dokumentace. 
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h) Územně technické podmínky 

Stávající technická infrastruktura (inženýrské sítě) je vedena v zemi podél 

jihozápadní strany pozemku. Novostavba rodinného domu bude napojena přípojkami 

na veřejný vodovod, vedení nízkého elektrického napětí, splaškovou kanalizaci a nízkotlaký 

plynovod. Příjezd na stavbu bude zajištěn po parcele č. 4218/1, která je napojena na místní 

komunikaci. 

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

Realizace stavby bude probíhat v termínu 3/2018 – 10/2018. Před zahájením prací 

na samotné stavbě rodinného domu bude provedeno zhotovení přípojek elektrické energie 

a vodovodu. Přípojka elektrické energie bude ukončena v přípojkové skříni a přípojka 

vodovodu bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Elektrická energie bude odebírána 

z přípojkové skříně a voda z vodoměrné šachty. Stavba není spojena s žádnou podmiňující, 

vyvolanou nebo související investicí. 

Účel stavby je trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny v rodinném domě s provozovnou 

kadeřnictví v suterénu objektu. 

Počet funkčních jednotek: 2 

1x bytová jednotka 4+1, podlahová plocha: 251,21 m2, počet uživatelů: 4 

1x provozovna, podlahová plocha: 45,35 m2, počet uživatelů: 1-2 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Rodinný dům se nachází na severovýchodním okraji obce Rudoltice, přibližně 100 m 

vzdušnou čarou od silnice č. I/43 spojující obec Rudoltice a město Lanškroun. 

Na jihozápadní straně pozemku bude zhotovena příjezdová cesta, která se bude napojovat 

na místní komunikaci. Objekt umožňuje garážové stání pro jeden osobní automobil. 

Parkovací plochy jsou zhotoveny pro max. 3 osobní automobily a výjezd z nich je přímo 

na příjezdovou cestu. Příjezdová cesta bude od pozemku oddělena veřejným chodníkem. 

Hlavní vstup do objektu se bude nacházet na jihozápadní straně objektu a bude spojen 

chodníkem s veřejným chodníkem nově vybudovaným kolem příjezdové cesty. 
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Půdorysný tvar rodinného domu bude členitý obdélníkový. Dům bude mít jedno 

nadzemní, jedno podzemní podlaží a půdu. Střecha bude provětrávaná pultová složená 

ze dvou střešních rovin o sklonu 10 a 15°. Na jižní straně objektu bude lodžie zapuštěná 

do výklenku z obvodových stěn a na západní straně objektu bude nezastřešená terasa 

přístupná z 1NP, nebo okolního exteriéru. Vnější povrch suterénních obvodových stěn, 

včetně spodní strany lodžie bude zhotoven ze silikonové omítky hnědé barvy. Vnější povrch 

obvodových stěn v nadzemních podlažích bude zhotoven ze silikonové omítky žluté barvy. 

Zábradlí lodžie bude trubkové ze slitiny hliníku s čirou skleněnou výplní. Parkovací plochy 

a chodník vedoucí ke vstupu do objektu, budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby. 

Příjezdová komunikace bude provedena z živičného krytu. Střešní krytina bude zhotovena 

z lehkého profilovaného plechu s kamenným posypem červenohnědé barvy. 

Rodinný dům je rozdělen na 2 části, tj. část obytnou a část s provozovnou, 

která se nachází v 1S. Hlavní vstupy do objektu jsou dva a jsou umístěné na jižní straně 

objektu.  

Levé dveře slouží ke vstupu do zádveří, které náleží kadeřnictví. Ze zádveří se lze 

dostat do kadeřnictví, nebo na WC. Z kadeřnictví se lze dostat dále pouze do zázemí, 

sloužící k převlékání a uskladňování. Ze zázemí vedou dveře do chodby, které slouží 

kadeřnici jako soukromý vstup do kadeřnictví. 

Pravé dveře slouží jako vstup do zádveří, které náleží obytným prostorům. 

V zádveří jsou dveře vedoucí pouze do šatny a dveře vedoucí do garáže. Další dveře vedou 

do chodby, ze které lze jít do dílny, nebo do druhé chodby, ve které jsou dveře vedoucí 

do zázemí, skladu, technické místnosti a koupelny. V první chodbě se nachází schodiště, 

které vede do chodby v 1NP. Z této chodby se lze dostat do ložnice, obou pokojů, koupelny, 

WC, obývacího pokoje, kuchyně a na půdu pomocí půdních schodů. Z kuchyně a obývacího 

pokoje se lze dostat už jen na terasu nebo na lodžii. 

Stavební objekt není navržen jako bezbariérový. 
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Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Zábradlí budou mít výšku 

1,0 m, svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery nebudou širší 

než 180 mm. Zábradlí budou provedena v souladu s ČSN 74 3305. 

a) Stavební řešení 

Objekt bude mít jedno nadzemní, jedno podzemní podlaží a půdu. Objekt bude 

zastřešen pultovou střechou složenou ze dvou střešních rovin o sklonu 10 a 15°. 

Obvodové stěny v suterénu budou zhotoveny ze ztraceného bednění a vnitřní stěny 

v suterénu budou z broušených cihelných bloků. Obvodové stěny suterénu budou 

zatepleny tepelnou izolací tl. 140 mm. Všechny nosné stěny budou založeny na základových 

pásech z prostého betonu. Stropní konstrukce nad suterénem bude provedena 

z keramických nosníků a vložek s nadbetonávkou. Schodiště bude monolitické 

železobetonové ve tvaru U. Obvodové a vnitřní stěny v nadzemních podlažích budou 

zhotoveny z dřevěných panelů z křížem lepeného dřeva. Obvodové stěny budou zatepleny 

tepelnou izolací tl. 200 mm. Stropní konstrukce nad 1NP bude provedena z dřevěných 

panelů, které jsou uložené na nosných stěnách. Tato stropní konstrukce bude zateplena 

z její horní strany tepelnou izolací. Střešní konstrukce bude provedena ze střešních 

dřevěných panelů uložených na nosných stěnách. Šachta, podhledy a předstěny budou 

provedeny ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce boudou v nezámrzné hloubce min. 1,0 m pod terénem 

a budou provedeny ze základových pásů z prostého betonu C20/25, na kterých budou 

umístěny betonové tvárnice ztraceného bednění DEK 30/25 tl. 300 mm. Betonové tvárnice 

budou vyplněny betonem C20/25 a provázány výztuží. Na tvárnicích bude provedena 

podkladní deska z betonu C20/25 vyztužená KARI sítí Ø6 mm s oky 150x150 mm. 

Hydroizolace na podkladní desce bude provedena z jedné vrstvy asfaltových pásů z SBS 

modifikovaného asfaltu. Svislé nosné obvodové konstrukce v suterénu budou provedeny 

ze ztraceného bednění DEK 30/25 tl. 300 mm zalité betonem C20/25 a vyztužené ocelovou 

výztuží B500B. Svislé nosné vnitřní konstrukce v suterénu budou z broušených cihelných 

bloků POROTHERM 30 PROFI tl. 300 mm. Svislé nenosné vnitřní konstrukce v suterénu 

budou z broušených cihelných bloků POROTHERM 11,5 PROFI tl. 115 mm. Obvodové stěny 

suterénu budou zatepleny pod terénem tepelnou izolací EPS PERIMETR 200 tl. 140 mm 

a nad terénem tepelnou izolací EPS 100 F tl. 140 mm. Nosné překlady nad okenními 
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a dveřními otvory v suterénu budou tvořit betonové překlady LIAPOR PS ukládané 

na ztracené bednění, keramické překlady POROTHERM KP 11,5 a KP 7 ukládané 

na broušené cihelné bloky a monolitické překlady z betonu C20/25 a dvou válcovaných 

profilů I č. 180 uložených na ztraceném bednění. Stropní konstrukce nad 1S bude 

provedena z keramických nosníků POT a vložek MIAKO firmy POROTHERM, které budou 

nadbetonovány betonem C20/25 s výztužnou KARI sítí Ø6 mm a oky 150x150 mm. 

Součástí stropů budou železobetonové věnce navržené statikem. Lodžie bude provedena 

jako železobetonová deska po třech stranách uložená z betonu C25/30 a výztuže B500B. 

Schodiště bude monolitické železobetonové z betonu C20/25 a výztuže B500B. Svislé nosné 

konstrukce v nadzemním podlaží budou ze dřevěných panelů NOVATOP SOLID 

tl. 124 a 84 mm. Obvodové konstrukce v nadzemním podlaží budou zatepleny tepelnou 

izolací z dřevovláknitých desek STO-WEICHFASERPLATTE M 042 tl. 200 mm. 

Stropní konstrukce nad 1NP bude provedena z dřevěných panelů NOVATOP ELEMENT 

tl. 200 mm, které budou zatepleny z jejich horní strany systémem ISOVER STEPCROSS 

tl. 160 mm. Střešní konstrukce bude ze střešních dřevěných panelů NOVATOP ELEMENT 

tl. 240 mm a panelů NOVATOP STATIC tl. 60 mm pro vytvoření přesahu. Krytina bude lehká 

plechová profilovaná krytina GERARD KLASIK s kamenným posypem.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah 

neúměrný původní příčině. 

a) Technické řešení 

Voda 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku, která je přivedena 

do technické místnosti v suterénu. Z technické místnosti je vnitřní vodovod rozveden 

po objektu. 

Vytápění a ohřev vody 

Ohřev pitné a topné vody objektu bude zajištěn pomocí plynového kondenzačního 

kotle JUNKERS CERAPURCOMFORT s nepřímo ohřívaným zásobníkem, který se nachází 

v technické místnosti v suterénu. Ohřevu a vytápění bude pomáhat tepelné čerpadlo 
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vzduch/voda v provedení split. Vytápění místností bude zajištěno nástěnnými konvektory. 

V koupelnách budou navíc na stěnách přímotopná žebříková tělesa. 

Odpadní vody 

Likvidace dešťových vod bude zajištěna svedením vod do podzemního zásobníku 

dešťové vody, kde budou dále využívány k zalévání zahrady dle potřeby. 

Zásobník je napojen na podzemní vsakovací jímku pro případ jeho přeplnění. 

Světlíky v suterénu jsou rovněž napojeny na dešťovou kanalizaci. Zpevněné plochy jsou 

odvodněny sklonem a jsou zajištěny odvodňovacími žlaby proti stékání dešťových vod 

na veřejný chodník. Likvidace splaškových vod bude zajištěna svedením těchto vod 

do splaškové kanalizace. 

Plyn 

Plynový kondenzační kotel bude napojen na plynovou přípojku, která je přivedena 

do technické místnosti v suterénu. Přívod vzduchu pro spalování je zajištěn plastovou 

koaxiální trubkou Ø80/125 mm ústící nad střechu. 

Vzduchotechnika 

Garáž je odvětrávána dvěma protilehlými odvětrávacími otvory v obvodové stěně 

opatřené ochrannou mřížkou. Odvětrání digestoře je zajištěno odvětrávacím otvorem 

v místě digestoře vedoucí do exteriéru a je opatřený ochrannou mřížkou. Odvětrání obou 

WC je zajištěno ventilátorem, který je napojen na potrubí vedoucí do exteriéru a potrubí 

je opatřeno ochrannou mřížkou.  

Elektroinstalace 

Z přípojkové skříně je do objektu přivedena elektrická energie do pojistkové skříně 

v zádveří, která se dále rozvede po objektu. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Ohřev pitné a topné vody objektu bude zajištěn pomocí plynového kondenzačního 

kotle JUNKERS CERAPURCOMFORT s nepřímo ohřívaným zásobníkem. Ohřevu a vytápění 

bude pomáhat tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení split, jehož návrh je součástí 

dalších stupňů projektové dokumentace. Vytápění bude zajištěno nástěnnými dřevěnými 

konvektory KNOCKONWOOD. Přímotopná žebříková tělesa v koupelnách budou od firmy 

KORADO. Podzemní zásobník dešťové vody bude proveden z plastu a bude dodán firmou 

NICOLL. 

Je řešeno v samostatné příloze požárně bezpečnostního řešení. 
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a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 

tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je dále zpracována 

v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky 

č. 230/2015 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy 

ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neposuzuje se. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby. Větrání všech místností je zajištěno přirozeně okny, kromě místností s WC, 

které jsou odvětrány nuceným odvětráním větracím potrubím s ventilátorem. 

Odvětrání digestoře je zajištěno nuceným odvětráním do exteriéru. Odvětrání garáží 

je navrženo jako přirozené dvěma protilehlými odvětrávacími otvory v různých úrovních. 

Vytápění objektu je navrženo s možností regulace. V obytných a pobytových místnostech 

je zajištěno osvětlení denní a případně umělé. 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index pozemku je hodnocen jako nízký. Není tedy nutno navrhovat 

protiradonová opatření, postačí jeden hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného 

asfaltu. Izolace bude celoplošně natavena. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se nevyskytují. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seizmicita se nevyskytuje. 
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d) Ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce budou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532: 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 

výrobků.  

e) Protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavovém území, proto nevyžaduje žádná protipovodňová 

opatření. 

f) Ostatní účinky 

Zemní vlhkosti a podzemní vodě bude objekt odolávat navrženými hydroizolačními 

vrstvami. Vlivům chemickým a atmosférickým bude odolávat navrženými obvodovými 

konstrukcemi a střešní konstrukcí. 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě, které budou k objektu přivedeny z jižní 

strany objektu. V současné době nejsou k pozemku přivedeny žádné inženýrské sítě. 

Vodovodní přípojka bude po napojení na vodovodní řad ukončena dočasně ve vodoměrné 

šachtě. Přípojka elektrické energie bude dočasně ukončena v přípojkové skříni na hranici 

pozemku. Po provedení stavebních prací bude objekt z šachty a skříně napojen 

na inženýrské sítě. Dešťové vody budou svedeny do podzemního zásobníku na dešťovou 

vodu, kde budou dále využívány k zalévání zahrady dle potřeby. Plynová přípojka bude 

po napojení na veřejný nízkotlaký plynovod vedena přes hlavní uzávěr plynu (HUP) 

na hranici pozemku, do objektu do technické místnosti v suterénu objektu. 

Splašková kanalizace bude připojena přes přípojku k veřejné splaškové kanalizaci. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Silové vedení nízkého napětí 

Bude zřízena nová přípojka nízkého napětí elektrické energie, kterou provede 

příslušná odborná firma. Tato přípojka bude ukončena v přípojkové skříni na hranici 

pozemku. V přípojkové skříni bude osazen hlavní jistič a elektroměrový rozvaděč 

s elektroměrem. Připojení stavby z této skříně bude provedeno zemním kabelem CYKY. 

Délka vedení bude 9,1 m. 
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Splašková kanalizace 

Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační přípojka 

DN 110 z hladkých trub PVC KG. Revizní šachta bude plastová Ø400 mm s litinovým 

poklopem a bude umístěna na jižní straně objektu pod povrchem zpevněné plochy. 

Délka vedení bude 13,7 m. 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody budou svedeny do podzemního zásobníku dešťové vody plastovým 

potrubím DN 110 z hladkých trub PVC KG. Délka vedení bude 54,1 m. Voda bude dále 

využívána k zalévání zahrady dle potřeby. Zásobník je napojen na podzemní vsakovací 

jímku pro případ jeho přeplnění. 

Vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 

provedená z HDPE 100 SDR 11 Ø32x3 mm. Napojená na vodovodní řad pod příjezdovou 

komunikací. Vodoměrová souprava s hlavním uzávěrem vody bude umístěna 

ve vodoměrné šachtě o rozměru 1200x900x1800 mm na pozemku investora. Délka vedení 

bude 10,55 m. 

a) Popis dopravního řešení 

Doprava je zajištěna pomocí příjezdové komunikace na jihozápadní straně 

pozemku, která je napojena na místní komunikaci a bude opatřena živičným krytem. 

Šířka obousměrné komunikace bude 6 m. Maximální povolená rychlost bude 50 km/h. 

Rozhledové poměry budou dostačující.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude příjezdovou komunikací napojen na místní komunikaci, 

která je následně napojena na silnici č. I/43 spojující obec Rudoltice a město Lanškroun. 

c) Doprava v klidu 

Uvnitř objektu je navrženo parkovací místo pro jeden osobní automobil. 

Vně objektu jsou navržená 3 parkovací místa. Žádné z parkovacích míst není navrženo 

nebo vyhrazeno pro invalidy. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

V současné době se v okolí objektu nenacházejí chodníky pro pěší ani cyklistické 

stezky. Chodníky pro pěší, pro bezpečný pohyb chodců, teprve budou vybudovány. 

Rodinný dům bude s veřejným chodníkem spojen nově vybudovaným chodníkem 

na jihozápadní straně pozemku. 

a) Terénní úpravy 

Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice v tloušťce 

150 mm, která bude uskladněna v severní části staveniště. Po dokončení stavebních prací 

bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. Zemina z výkopů základů a zářezu 

stavebního objektu bude dále využita. Přebývající zemina bude odvezena do sousedního 

města Lanškrouna, kde se zemina využije na zarovnání pozemku pro novostavbu bytového 

domu. Stavebník rodinného domu má schválené srovnání pozemku Odborem životního 

prostředí v Lanškrouně. Kolem objektu je navržen okapový chodníček z kačírku. 

Zpevněná plocha terasy a parkovacích ploch bude zhotovena z betonové zámkové dlažby. 

Svah držící terasu bude zajištěn betonovými svahovými tvárnicemi. Příjezdová komunikace 

bude provedena z živičného krytu. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemek budou vysazené ovocné stromy a okrasné keře. Dotčené terénní 

plochy budou opětovně zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou vyžadována. 

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

Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Při realizaci stavby budou muset být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti ochrany 

životního prostředí. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V okolí stavby se nenacházejí 

žádné chráněné dřeviny, památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Všechny stávající 

ekologické funkce a vazby v krajině nebudou stavbou dotčeny. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

Návrhy a stanoviska nejsou požadovány. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Na pozemku se nenacházejí žádná bezpečnostní a ochranná pásma. 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků 

civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

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

Voda bude zajištěna z vodoměrné šachty na hranici pozemku. Elektřina bude 

zajištěna z přípojkové skříně na hranici pozemku. Vzhledem k rozsahu stavby 

se nepředpokládá nadměrných odběrů energií. Zřízené přípojky budou dostačující. 

Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupně a bude řádně skladován v západní 

části staveniště, kde bude označen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

Postupné navážení materiálu zajistí efektivní využití skladovacích ploch a zamezení velké 

intenzitě nákladních automobilů. 

b) Odvodnění staveniště 

V případě výskytu dešťové vody ve výkopech, která by zabraňovala realizaci základů, 

dojde k odčerpání této vody kalovým čerpadlem na pozemek stavebníka, kde dojde k jejímu 

přirozenému vsaku. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na staveniště bude na jihozápadní části pozemku z příjezdové komunikace, 

která se dále napojuje na místní komunikaci. Rozhledové poměry budou zcela dostačující. 

Staveništní přípojka vody povede z vodoměrné šachty umístěné na pozemku stavebníka, 

která bude zřízena před započetím stavebních prací na objektu. Staveništní přípojka 

elektřiny bude napojena v přípojkové skříni na hranici pozemku, která bude zřízena 

před započetím stavebních prací na objektu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškerý provoz související s realizací stavby bude probíhat na stavebním pozemku 

stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena 

práva třetích osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby 

musí být před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky tak, aby nedocházelo 

k jejímu znečištění. Prašnost bude redukována na minimum. 

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

dřevin 

Stavba je bez speciálních požadavků na ochranu okolí a požadavků na související 

asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Pro skladování materiálů, zařízení staveniště apod. bude využíván pozemek 

investora. 

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

jejich likvidace 

Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

Při likvidaci odpadů bude nutno postupovat podle vyhlášky MŽP 93/2016 Sb., o Katalogu 

odpadů. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadkových materiálů 

v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. 

Základní povinnosti průvodce odpadů 

Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce MŽP č. 93/2016 Sb. 

je nutné shromažďovat a třídit dle jednotlivých druhů.  Dále je třeba zabezpečit odpady 

před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. 

Bude nutno vést evidenci v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady.  
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Odpady nebezpečné 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

15 01 11  Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně 

prázdných tlakových nádob 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 03  Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 05 03  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

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

označeno identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 

Odpady obyčejné 

15 01 06  Směsné obaly 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Cihly 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

17 02 01  Dřevo 

17 02 02  Sklo 

17 02 03  Plasty 

17 04 04  Zinek 

17 04 05  Železo a ocel 

17 04 07  Směsné kovy 

17 06   Izolační materiály 

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry 

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou 

předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

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

Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice o tl. 150 mm, 

zemina bude dočasně uložena v severní části staveniště. Po dokončení stavebních prací 

bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. Zemina z výkopů základů a zářezu 

stavebního objektu bude dále využita. Přebývající zemina bude odvezena do sousedního 

města Lanškrouna, kde se zemina využije na zarovnání pozemku pro novostavbu bytového 

domu. Stavebník rodinného domu má schválené srovnání pozemku Odborem životního 

prostředí v Lanškrouně. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Bude nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí. 

V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy 

na řízené skládky k tomu určené. Dále bude zřízeno mobilní WC, jehož odpad bude 

likvidovat provozovatel. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími 

předpisy. Dále vyhláškami MŽP č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. Musí být zamezeno 

kontaminaci zeminy ropnými látkami z provozních zařízení a strojů staveniště. 

Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

Dopravní prostředky budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 

zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Během stavby nesmí docházet 

ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 

zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Dále nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb., o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě a musí 

při práci používat stanovené ochranné pomůcky, dodržovat technologické předpisy 

a postupy. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen 

nebo jinak zajištěn. Bude zajištěna nepřístupnost stavby pro veřejnost. Všechny vstupy 

na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba rodinného domu neovlivní okolní stavby, tj. není zapotřebí navrhovat 

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Při realizaci přípojek bude zapotřebí omezit provoz na příjezdové komunikaci. 

Při realizaci příjezdové komunikace bude zapotřebí uzavřít celou oblast příjezdové 

komunikace.  
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby za provozu, 

ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 

firmou.  

Předpokládaná lhůta výstavby: 8 měsíců 

Zahájení stavby:  3/2018 

Dokončení stavby: 10/2018 

Postup výstavby 

1. Příprava území – zařízení staveniště 

2. Výkopové práce 

3. Základové konstrukce 

4. Nosné stěny 1S 

5. Stropní konstrukce nad 1S 

6. Nosné stěny 1NP 

7. Stropní konstrukce nad 1NP 

8. Nosné stěny půdy 

9. Střešní konstrukce 

10. Vnitřní nenosné stěny 

11. Instalace, rozvody a zateplení stěn 

12. Povrchové úpravy a další dokončovací práce 

13. Terénní úpravy 

Výše uvedené členění na etapy je pouze orientační. Podrobné členění je uvedeno 

v časovém harmonogramu stavby. Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem 

finančních prostředků.  
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt bude umístěn na parcele č. 4218/15 v obci Rudoltice u města Lanškrouna. 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, která je určena k trvalému bydlení čtyřčlenné 

rodiny a provozování kadeřnictví v suterénu domu. Dům bude tvořen jedním podzemním, 

jedním nadzemním podlažím a půdou. V objektu se bude také nacházet garáž určená 

pro parkování jednoho osobního automobilu. Celý objekt bude zastřešen provětrávanou 

pultovou střechou složenou ze dvou střešních rovin.  

Celková plocha stavebního pozemku: 784,77 m2 

Zastavěná plocha pozemku: 169,78 m2 

Obestavěný prostor: 1263,95 m3 

Užitná plocha: 296,56 m2 

Počet funkčních jednotek: 2 

 1x bytová jednotka 4+1, podlahová plocha: 251,21 m2, počet uživatelů: 4 

 1x provozovna, podlahová plocha: 45,35 m2, počet uživatelů: 1-2 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Půdorysný tvar rodinného domu bude členitý obdélníkový. Dům bude mít jedno 

nadzemní, jedno podzemní podlaží a půdu. Střecha bude provětrávaná pultová složená 

ze dvou střešních rovin o sklonu 10 a 15°. Na jižní straně objektu bude lodžie zapuštěná 

do výklenku z obvodových stěn a na západní straně objektu bude nezastřešená terasa. 

Vnější povrch suterénních obvodových stěn, včetně spodní strany lodžie bude zhotoven 

ze silikonové omítky hnědé barvy. Vnější povrch obvodových stěn v nadzemních podlažích 

bude zhotoven ze silikonové omítky žluté barvy. Zábradlí lodžie bude trubkové ze slitiny 

hliníku s čirou skleněnou výplní. Parkovací plochy a chodník vedoucí ke vstupu do objektu, 

budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby. Příjezdová komunikace bude provedena 

z živičného krytu. Střešní krytina bude zhotovena z lehkého profilovaného plechu 

s kamenným posypem červenohnědé barvy. 

D.1.1.a.3 Dispoziční a provozní řešení 

Rodinný dům je rozdělen na 2 části, tj. část obytnou a část s provozovnou, 

která se nachází v 1S. Hlavní vstupy do objektu jsou dva a jsou umístěné na jižní straně 

objektu.  

Levé dveře slouží ke vstupu do zádveří, které náleží kadeřnictví. Ze zádveří se lze 

dostat do kadeřnictví, nebo na WC. Z kadeřnictví se lze dostat dále pouze do zázemí, 
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sloužící k převlékání a uskladňování. Ze zázemí vedou dveře do chodby, které slouží 

kadeřnici jako soukromý vstup do kadeřnictví. 

Pravé dveře slouží jako vstup do zádveří, které náleží obytným prostorům. 

V zádveří jsou dveře vedoucí pouze do šatny a dveře vedoucí do garáže. Další dveře vedou 

do chodby, ze které lze jít do dílny, nebo do druhé chodby, ve které jsou dveře vedoucí 

do zázemí, skladu, technické místnosti a koupelny. V první chodbě se nachází schodiště, 

které vede do chodby v 1NP. Z této chodby se lze dostat do ložnice, obou pokojů, koupelny, 

WC, obývacího pokoje, kuchyně a na půdu pomocí půdních schodů. Z kuchyně a obývacího 

pokoje se lze dostat už jen na terasu nebo na lodžii. 

D.1.1.a.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavební objekt není navržen jako bezbariérový. 

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavební technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce 

Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice v tloušťce 

150 mm, která bude uskladněna v severní části staveniště. Po dokončení stavebních prací 

bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. Hladina podzemní vody se nachází 

v hloubce 8,5 m pod 0,000 objektu a nemá žádný vliv na výstavbu tohoto objektu. 

Podloží se skládá z propustných štěrkohlinitých zemin třídy F1. 

Základové konstrukce 

Celý objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C20/25, 

konzistence S2. Základové pásy jsou založeny v nezámrzné hloubce minimálně 1,0 m 

pod terénem. Hloubka založení základových pásů pod obvodovými stěnami se nemění. 

U vnitřních nosných stěn jsou základové pásy odstupňovány ve vzdálenosti 850 mm 

od vnitřního líce základového pásu obvodové stěny o 250 mm výše, než je tomu 

u obvodového základového pásu. Rozměry základových pásů pod obvodovými stěnami 

jsou 600x500 mm a pod vnitřními stěnami 800x500 mm. Na obvodové základové pásy 

a zčásti na vnitřní základové pásy budou umístěny betonové tvárnice ztraceného bednění 

DEK 30/25 tl. 300 mm, které budou vyplněné betonem C20/25 a provázané výztuží. 

Na tvárnicích bude provedena podkladní deska z betonu C20/25 vyztužená KARI sítí Ø6 mm 

s oky 150x150 mm. 
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Svislé konstrukce 

Obvodové konstrukce 

V suterénu budou obvodové konstrukce provedeny ze ztraceného bednění DEK 

30/25 tl. 300 mm. Tvárnice se na sebe kladou na sucho a následně se vylévají betonem 

C20/25 a prováží se ocelovou výztuží B500B. Na tyto stěny bude z vnitřní strany nanesena 

jádrová omítka tl. 15 mm a následně štuková omítka tl. 3 mm.  

V nadzemním podlaží budou obvodové stěny zhotoveny z dřevěných panelů 

NOVATOP SOLID tl. 124 mm z křížem lepeného dřeva. Povrch dřevěných panelů z vnitřní 

strany bude v pohledové kvalitě bez omítky. 

Vnitřní nosné konstrukce 

V suterénu budou provedeny vnitřní nosné konstrukce z broušených cihelných 

bloků POROTHERM 30 PROFI tl. 300 mm zděných na tenkovrstvou maltu POROTHERM 

PROFI. Na tyto stěny bude z vnitřní strany nanesena jádrová omítka tl. 15 mm a následně 

štuková omítka tl. 3 mm. 

V nadzemním podlaží budou vnitřní nosné stěny zhotoveny z dřevěných panelů 

NOVATOP SOLID tl. 124 a 84 mm z křížem lepeného dřeva. Povrch dřevěných panelů bude 

v pohledové kvalitě bez omítky. 

Vnitřní nenosné konstrukce 

V suterénu budou vnitřní nenosné konstrukce z broušených cihelných bloků 

POROTHERM 11,5 PROFI tl. 11,5 mm zděných na tenkovrstvou maltu POROTHERM PROFI. 

Na tyto stěny bude z vnitřní strany nanesena jádrová omítka tl. 15 mm a následně štuková 

omítka tl. 3 mm. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1S bude provedena z keramických nosníků POT a vložek 

MIAKO firmy POROTHERM, které budou nadbetonovány betonem C20/25 s výztužnou 

KARI sítí Ø6 mm a oky 150x150 mm. Součástí stropů budou železobetonové věnce 

navržené statikem. Lodžie bude provedena jako železobetonová deska po třech stranách 

uložená z betonu C25/30 a výztuže B500B. Návrh a uspořádání výztuže zpracuje a posoudí 

statik. Stropní konstrukce nad 1NP bude provedena z dřevěných panelů NOVATOP 

ELEMENT tl. 200 mm, které budou vyplněné tepelnou a akustickou izolací z dřevovláknitých 

desek STEICO FLEX tl. 60 mm. 
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Střešní konstrukce 

Objekt bude zastřešen provětrávanou pultovou střechou složenou ze dvou 

střešních rovin o sklonu 10 a 15°. Střešní konstrukce bude provedena ze střešních 

dřevěných panelů NOVATOP ELEMENT tl. 240 mm a panelů NOVATOP STATIC tl. 60 mm 

pro vytvoření přesahu. Skladby střechy jsou více popsány v samostatné příloze, viz skladby 

konstrukcí. Střešní krytina bude lehká plechová profilovaná krytina GERARD KLASIK 

s kamenným posypem odstínu „sunset“ (červenohnědá barva). Střešní roviny jsou 

odvodněné titanzinkovými podokapními žlaby Ø150 mm a čtyřmi okapovými svody 

z titanzinku Ø100 mm. Svody jsou napojené na dešťovou kanalizaci, která je svedena 

do podzemního zásobníku na dešťovou vodu. 

Schodiště 

V objektu se nachází pouze jedno schodiště, a to mezi podzemním podlažím 1S 

a nadzemním podlažím 1NP. Schodiště bude železobetonové monolitické ve tvaru U 

z betonu C20/25, konzistence S2 a bude vyztuženo ocelovou výztuží B500B dle návrhu 

statika. Schodiště bude uloženo na přilehlých nosných stěnách do kapes hloubky 100 mm 

a výztuž schodiště bude provázána s výztuží ve stěně ze ztraceného bednění a s výztuží 

stropní konstrukce mezi 1S a 1NP. Schodiště bude mít sklon 31,55° a bude dodatečně 

obložené dřevěnými stupnicemi z dubového dřeva tl. 40 mm. Schodiště bude obsahovat 

18 stupňů o výšce 175 mm a šířce na výstupní čáře 285 mm. Schodišťové rameno bude 

široké 950 mm. Zábradlí schodiště bude nerezové o výšce 1000 mm se svislou tyčovou 

výplní a dřevěným madlem a bude kotveno do schodiště ze strany zrcadla. 

Výplně otvorů 

Okna budou dřevěná eurookna VEKRA NATURA 78 zasklená izolačním trojsklem. 

Odstín rámu okna bude světlý dub. Ve stejném provedení budou i balkónové dveře 

a francouzské okno vedoucí na terasu. 

Vstupní dveře budou dřevěné VEKRA SMART zasklené izolačním trojsklem a budou 

obsahovat tříbodový bezpečnostní zámek. Odstín rámu a křídla dveří bude světlý buk. 

Vnitřní dveře budou dřevěné se dřevěnou obložkovou zárubní na celou šířku stěny. 

Dveřní křídla budou vyplněné děrovanou dřevotřískou. 

Garážová vrata budou sekční vrata LOMAX DELTA velikosti 3,5x2,55 m. Povrch bude 

bez prolisů a z vnější strany bude provedena povrchová úprava imitující dubové dřevo. 
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Překlady 

Nosné překlady nad okenními a dveřními otvory v obvodových stěnách suterénu 

budou tvořit betonové překlady LIAPOR PS ukládané na stěny ze ztraceného bednění DEK 

30/25 tl. 300 mm. V jedné sestavě bude vždy jeden překlad LIAPOR PS tl. 115 mm a jeden 

překlad LIAPOR PS tl. 175 mm.  

Nad dveřními otvory v nosných suterénních stěnách z broušených cihelných bloků 

POROTHERM 30 PROFI tl. 300 mm budou osazovány nosné keramické překlady 

POROTHERM KP 7. V jedné sestavě jsou vždy 4 tyto překlady.  

Nad dveřními otvory v suterénních příčkách z broušených cihelných bloků 

POROTHERM 11,5 PROFI tl. 11,5 mm budou osazovány ploché keramické překlady 

POROTHERM KP 11,5. Nad každý otvor se osadí pouze jeden tento překlad. 

Nad garážovými vraty a oknem v garáži budou vytvořené monolitické překlady 

z betonu C20/25 a dvou válcovaných profilů I č. 180 uložených na obvodové stěně 

ze ztraceného bednění DEK 30/25 tl. 300 mm. 

Izolace 

Izolace proti vodě 

Podkladní betonová deska a stěny suterénu pod terénem budou izolovány proti 

vodě (i proti radonu) hydroizolací z asfaltových pásů, které jsou z SBS modifikovaného 

asfaltu tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL). Hydroizolace se mezi sebou budou spojovat přesahem min. 100 mm a v místě 

napojení svislé a vodorovné hydroizolace budou spojeny zpětným spojem min. 200 mm. 

Hydroizolace bude lepena na stěny asfaltovým nátěrem a bude vytažena min. 300 mm 

nad terén. Hydroizolace střechy je navržena jako difuzně otevřená pojistná hydroizolace 

tl. 0,6 mm. Parotěsnící vrstva na stropě nad 1NP je navržena jako samolepící asfaltový pás 

z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2 mm. 

Izolace tepelná 

Všechny obvodové stěny objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. 

V suterénu pod terénem jsou stěny zateplené tepelnou izolací EPS PERIMETR 200 

tl. 140 mm a nad terénem tepelnou izolací EPS 100 F tl. 140 mm. Tepelná izolace 

pod terénem se na podklad lepí jednosložkovou PUR lepící pěnou a je stabilizována pomocí 

tlaku zeminy přes nopovou fólii. Nad terénem se tepelná izolace také lepí jednosložkovou 

PUR lepící pěnou, ale ke stěně je navíc kotvena zatloukacími talířovými hmoždinkami.  
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V nadzemním podlaží jsou obvodové stěny objektu zatepleny tepelnou izolací 

z dřevovláknitých desek STO-WEICHFASERPLATTE M 042 v tl. 200 mm (ve dvou vrstvách 

100+100 mm). K podkladu se lepí minerální lepící hmotou STOLEVELL UNI v tl. 5 mm a navíc 

se ještě kotví talířovými hmoždinkami STO-SCHRAUBDÜBEL H 60. Obvodová stěna na půdě 

(stěna s žaluziemi) se zatepluje stejně jako ostatní obvodové stěny v nadzemním podlaží, 

ale v tl. pouze 40 mm. 

Podlaha na terénu je zateplena tepelnou izolací EPS PERIMETR 200 tl. 120 mm. 

Izolace není nijak kotvena, je pouze volně uložena. 

Podlaha mezi 1S a 1NP je izolována tepelnou a kročejovou izolací z minerálních 

vláken v tl. 50 mm (např. ISOVER TDPT). Izolace není nijak kotvena, je pouze volně uložena. 

Stropní panely NOVATOP ELEMENT tl. 200 mm jsou vyplněné tepelnou a akustickou 

izolací z dřevovláknitých desek STEICO FLEX tl. 60 mm. 

Zateplení stropu nad 1NP je provedeno systémem ISOVER STEPCROSS 

v tl. 160 mm. Nosný rošt je zhotoven z tepelné izolace EPS tl. 100 mm, která se vzájemně 

spojuje PUR lepící pěnou. Rošt je následně vyplněn minerální tepelnou izolací tl. 160 mm 

(ve dvou vrstvách 80+80 mm). 

Izolace akustická 

Podlaha mezi 1S a 1NP je izolována tepelnou a kročejovou izolací z minerálních 

vláken v tl. 50 mm (např. ISOVER TDPT). Izolace není nijak kotvena, je pouze volně uložena. 

Stěna pokoje v 1NP je izolována akustickou předstěnou, která je vyplněna 

akustickou izolací ze skelné vaty v tl. 50 mm (např. ISOVER DOMO). 

Podhled v kadeřnictví bude vyplněn tepelnou a akustickou izolací ze skelné vaty 

v tl. 50 mm (např. ISOVER DOMO). 

Komíny 

V objektu není navržen komín. Odvod spalin a přívod vzduchu plynového 

kondenzačního kotle bude řešen plastovou koaxiální trubkou Ø80/125 mm ústící 

nad střechu. 

Odvětrání 

Garáž je odvětrávána dvěma protilehlými odvětrávacími otvory v obvodové stěně 

opatřené ochrannou mřížkou. Odvětrání digestoře je zajištěno odvětrávacím otvorem 

v místě digestoře vedoucí do exteriéru a je opatřený ochrannou mřížkou. Odvětrání obou 

WC je zajištěno ventilátorem, který je napojen na potrubí vedoucí do exteriéru a potrubí 

je opatřeno ochrannou mřížkou. Přívod vzduchu provětrávané střechy je zajištěn větracími 
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otvory s ochrannými mřížkami v obvodových stěnách objektu. Odvod vzduchu je potom 

řešen větracími žaluziemi, které mají větší účinnou plochu než otvory přívodní. 

Podlahy 

Podlahy v objektu jsou navržené jako plovoucí. Nášlapné vrstvy jsou z vinylů, 

laminátu, keramické dlažby a betonu. Skladby podlah jsou podrobněji popsány 

v samostatné příloze „skladby konstrukcí“. 

Obklady 

V objektu jsou provedeny keramické obklady. Jedná se o místnosti koupelen, WC, 

kadeřnictví a kuchyně. Jejich výšky a umístění jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 

Podrobněji jsou popsány v samostatné příloze „skladby konstrukcí“. 

Podhledy 

Podhled v kadeřnictví je proveden ze sádrovláknitých desek FERMACELL tl. 15 mm, 

které jsou připevněny na nosném kovovém roštu. Prostor podhledu je vyplněn tepelnou 

a akustickou izolací ze skelné vaty v tl. 50 mm (např. ISOVER DOMO). Celková tloušťka 

podhledu je 90 mm. 

Podhledy v koupelně a WC v 1NP jsou zhotovené ze sádrovláknitých desek 

FERMACELL do vlhkých prostorů tl. 15 mm, které jsou připevněny na nosném kovovém 

roštu. Prostor podhledů je vyplněn tepelnou a akustickou izolací ze skelné vaty v tl. 50 mm 

(např. ISOVER DOMO). Celková tloušťka podhledů je 65 mm. 

Omítky 

Vnitřní omítky budou provedeny z jádrové omítky tl. 15 mm na kterou se následně 

nanese štuková omítka tl. 3 mm. Dřevěné panely v 1NP budou v pohledové kvalitě 

bez omítky, s výjimkou míst, kde bude nanesena jádrová omítka pod keramické obklady. 

Vnější omítka suterénních obvodových stěn, včetně spodní strany lodžie bude 

zhotovena ze silikonové omítky se škrábanou strukturou hnědé barvy. Vnější omítka 

obvodových stěn v nadzemních podlažích bude zhotovena ze silikonové omítky 

se škrábanou strukturou STOSILCO K žluté barvy. Na soklovou část fasády je navržena 

dekorativní soklová omítka z marmolitu hnědé barvy. 

Malby 

Vnitřní omítky budou opatřeny malbou, jejíž barvy si stanoví investor. Značka malby 

může být např. PRIMALEX. 
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Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy tvoří zámková betonová dlažba tvaru I tl. 60 mm (např. BEST 

BEATON). Dlažba bude uložena na dvou vrstvách kamenných frakcí a bude vyspádovaná 

tak, aby při dešti byl zajištěn odtok vody z těchto ploch. Za zpevněnou plochu se považuje 

i svah zpevněný obdélníkovými betonovými svahovými tvárnicemi (např. DITON LADENNA), 

který je ve sklonu cca 45°. 

Tesařské práce 

Tesařské práce jsou využity především při bednění základových konstrukcí, bednění 

schodiště mezi 1S a 1NP, bednění před zhotovením stropní konstrukce nad 1S včetně 

bednění věnců a bednění železobetonové desky lodžie. 

Zámečnické práce 

Zámečnické práce tvoří zábradlí na schodišti spojující 1S a 1NP a zábradlí na lodžii. 

Podrobněji jsou popsány ve výpisu zámečnických výrobků. 

Truhlářské práce 

Truhlářské práce tvoří všechny dveře uvnitř objektu, které jsou dřevěné s dřevěnou 

obložkovou zárubní. Dalšími truhlářskými pracemi jsou vnitřní okenní parapety, 

které budou zhotoveny z dubového dřeva tl. 30 mm a stupnice schodiště zhotovené 

z dubového dřeva tl. 40 mm. Podrobněji jsou popsány ve výpisu truhlářských výrobků. 

Klempířské práce 

Klempířské práce obsahují zhotovení vnějších okenních parapetů, které budou 

z ohýbaného titanzinkového plechu tl. 0,6 mm bez povrchových úprav. Dalšími prvky patřící 

mezi klempířské práce jsou oplechování střechy a oplechování lodžie. U obou těchto prvků 

bude použit ohýbaný titanzinkový plech tl. 0,6 mm bez povrchových úprav. Podrobněji jsou 

popsány ve výpisu klempířských výrobků. 

D.1.1.a.6 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Objekt je navržen pro trvalý pobyt čtyřčlenné rodiny s provozovnou kadeřnictví. 

Zábradlí na vnitřním schodišti a na lodžii bude vysoké 1,0 m pro zajištění bezpečnosti. 

Při realizaci objektu budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy. Pracovníci budou 

povinně vybaveni ochrannými pomůckami. Ochrannými pomůckami se rozumí helmy, 

rukavice, reflexní vesty, vhodná pracovní obuv a pracovní oděv a různé další prvky 

pro zajištění např. při výškových pracích. Pracovníci budou proškoleni a poučeni 

o bezpečnosti práce o ochraně zdraví při práci. 
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D.1.1.a.7 Stavební fyzika 

Stavební objekt je navržen v souladu s platnými normami. Stavební fyzika je řešena 

v samostatné příloze složky č. 6 – Stavební fyzika. 

D.1.1.a.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné příloze složky č. 5 – 

Požárně bezpečnostní řešení. 

D.1.1.a.9 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Stavební konstrukce budou provedeny dle daných technologických postupů 

a platných norem v souladu s projektovou dokumentací. Při přebírání jednotlivých 

materiálů, prací a prvků bude kontrolována požadovaná jakost, množství a druh materiálu. 

D.1.1.a.10 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavební objekt nebude proveden netradičními technologickými postupy. 

Zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí nejsou. 

D.1.1.a.11 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby 

Není řešeno. 

D.1.1.a.12 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 

Není řešeno. 
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Předmětem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace 

pro provedení podsklepené nebo částečně podsklepené stavby. Touto stavbou je zcela 

nově navržený rodinný dům umístněný v klidné lokalitě v obci Rudoltice u města 

Lanškroun. Jako podklad projektové dokumentace pro provedení stavby jsem vypracoval 

studii tohoto navrženého rodinného domu. Součástí projektu jsou i situační výkresy, výkresy 

pro provedení stavby, konstrukční detaily, technické zprávy a posouzení objektu z hlediska 

akustiky, tepelné techniky a požární bezpečnosti. 

Zpracování projektové dokumentace vychází ze znalostí o stavebnictví získaných 

za čtyřleté studium na Fakultě stavební VUT v Brně a je v souladu s platnými zákony, 

vyhláškami a technickými normami.  

V rámci bakalářského semináře jsem vypracoval seminární práci na téma 

„Spoje panelů z křížem lepeného dřeva“. Tato práce mi rozšířila znalosti o systému 

provádění a zhotovování dřevostaveb z těchto dřevěných panelů, což mi pomohlo 

při zpracování bakalářské práce.  

Během bakalářské práce jsem získal větší přehled o materiálech, technologiích 

a konstrukčních řešeních, které mi do budoucna mohou být velice užitečné. 

 Projektovou dokumentaci bakalářské práce včetně seminární práce jsem vypracoval 

v rozsahu určeném zadáním a splňuje všechny cíle a požadavky na ní kladené.
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46 

 

Normy 

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

 ČSN 01 3495:1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 

 ČSN 73 0525:1998 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 

zásady 

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

akustických vlastností stavebních výrobků 

 ČSN 73 0540:2005 – Tepelná technika budov – Část 1: Terminologie 

 ČSN 73 0540:2011 – Tepelná technika budov – Část 2: Požadavky 

 ČSN 73 0540:2005 – Tepelná technika budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

 ČSN 73 0580-1:2007 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

 ČSN 73 0580-4:1994 – Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových 

budov 

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

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

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

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

 ČSN 73 4130:2010 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

 ČSN 73 4301:2004 – Obytné budovy 

 ČSN 74 3305:2008 – Ochranná zábradlí  

 ČSN ISO 1996-1:2017 – Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: 

Základní veličiny a postupy pro hodnocení 

 ČSN EN 12354-1:2001 – Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 

 ČSN EN 12354-2:2001 – Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 
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Webové stránky 

 www.novatop-system.cz 

 www.wienerberger.cz 

 www.isover.cz 

 www.dek.cz 

 www.rako.cz 

 www.haspl.cz 

 www.denbraven.cz 

 www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

 www.liapor.cz 

 www.vekra.cz 

 www.lomax.cz 

 www.junkers.cz 

 www.korado.cz 

 www.nicoll.cz 

 www.egger.cz 

 www.cemix.cz 

 www.sto.cz 

 www.diton.cz 

 www.gerard.cz 

 www.fakro.cz 

 www.fermacell.cz 

 www.rigips.cz 

 www.alzabradli.cz 

 www.rsd.cz 

 www.mea.cz 

 www.weber-terranova.cz 
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1NP první nadzemní podlaží 

1S první podzemní podlaží 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

B. v. p. Balt po vyrovnání 

CLT křížem lepené dřevo (Cross Laminated Timber) 

č. číslo 

č. j. číslo jednací 

č. p. číslo popisné 

ČSN česká technická norma 

DN jmenovitá světlost (Diameter Nominal) 

DPS dokumentace provedení stavby 

ed. edice 

EN evropská norma 

EPS expandovaný polystyren 

HDPE vysokohustotní polyethylen (High Density Polyethylene) 

HUP hlavní uzávěr plynu 

kat. katastrální 

ker. keramická 

K. V. konstrukční výška 

ks kusy 

max. maximum (maximálně) 

min. minimum (minimálně) 

m n. m. metrů nad mořem 

např. například 

NN nízké napětí 

ozn. označení 

par. č. parcelní číslo 

PB prostý beton 

PBS požární bezpečnost staveb 

PE polyethylen 

PT původní terén 

PUR polyuretan 
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PVC polyvinylchlorid 

Qmax maximální denní spotřeba vody 

Qh maximální hodinová spotřeba vody 

Qrok roční spotřeba vody 

resp. respektive 

RAL vzorník barev 

Rd únosnost základové půdy 

RD rodinný dům 

Sb. sbírka 

SBS styren-butadien-styren 

SDK sádrokarton 

SDR standardní rozměrový poměr (Standard Dimensional Ratio) 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO stavební objekt  

ST středotlaké 

S. V. světlá výška 

tab. tabulka 

tl. tloušťka 

tzn. to znamená 

UT upravený terén 

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

vyhl. vyhláška 

ŽB železobeton 

Ø průměr 
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Studie: 01 – Situace M 1:200 

 02 – Půdorys 1S M 1:100 

 03 – Půdorys 1NP M 1:100 

 04 – Půdorys půdy M 1:100 

 05 – Řez A-A‘ M 1:100 

 06 – Řez B-B‘ M 1:100 

 07 – Pohled severní a jižní M 1:100 

 08 – Pohled východní a západní M 1:100 

 09 – Vizualizace 

 10 – Předběžný výpočet základů 

Seminární práce – Spoje panelů z křížem lepeného dřeva 

C.1 - Situační výkres širších vztahů M 1:1000 

C.2 - Celkový situační výkres M 1:200 

C.3 - Koordinační situační výkres M 1:200 

C.4 - Osazení do terénu M 1:200 

D.1.1.01 – Půdorys 1S M 1:50 

D.1.1.02 – Půdorys 1NP M 1:50 

D.1.1.03 – Půdorys půdy M 1:50 

D.1.1.04 – Půdorys střechy M 1:50 

D.1.1.05 – Řez A - A‘ M 1:50 

D.1.1.06 – Řez B - B‘ M 1:50 

D.1.1.07 – Pohledy A M 1:50 

D.1.1.08 – Pohledy B M 1:50 
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D.1.2.01 - Půdorys základů M 1:50 

D.1.2.02 - Skladba stropu nad 1S M 1:50 

D.1.2.03 - Skladba stropu nad 1NP M 1:50 

D.1.2.04 - Skladba střechy M 1:50 

D.1.2.05 - Výkres stropních dílců nad 1NP M 1:50 

D.1.2.06 - Výkres střešních dílců M 1:50 

D.1.2.07 - Detail 1 – Sokl M 1:5 

D.1.2.08 - Detail 2 - Okno v 1S M 1:5 

D.1.2.09 - Detail 3 - Okno v 1NP M 1:5 

D.1.2.10 - Detail 4 - Lodžie M 1:5 

D.1.2.11 - Detail 5 - Střecha u okapu M 1:5 

D.1.2.12 - Skladby konstrukcí 

D.1.2.13 - Výpis prvků 

D.1.2.14 - Výpočet schodiště 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3 a - Certifikáty výrobků 

D.1.3.01 - Požární situace M 1:200 

D.1.3.02 - Půdorys 1NP M 1:50 

D.1.3.03 - Půdorys 2NP M 1:50 

D.1.3.04 – Pohledy M 1:100 

Výpočet a posouzení akustiky 

Výpočet a posouzení tepelné techniky 

  



 

 

 

 


