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Bakalářská práce je projekt vícepodlažního polyfunkčního rodinného domu 

veterinární ordinací v Brtnici. Dům je určen pro bydlení dvou čtyřčlenných rodin. 

Veterinární ordinace bude provozována majitelem. 

Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány na severozápad. Dům má nepravidelný 

půdorys a je zastřešen sedlovou střechou. Pobytové místnosti jsou orientovány 

na jihozápad. Objekt je postaven z keramických tvárnic, kde svislé nosné 

konstrukce tvoří zdivo Heluz a vodorovné konstrukce tvoří předpjaté stropní 

panely Spiroll. Při zpracování byl kladen důraz na dispoziční řešení, architektonický 

vzhled, statické požadavky a bezpečnost užívání.  

Bakalářská práce, novostavba, rodinný dům s veterinární ordinací, keramické 

tvárnice, předpjaté stropní panely  

The subject of this bachelor thesis is the design of a multi-storey, multifunctional, 

duplex house with a veterinary surgery, located in Brtnice. The house is intended 

for housing two families of four. Veterinary surgery will be run by the owner. 

The main entrances to the building are oriented to the northwest. The house has 

an irregular floor plan and is covered by saddle roof. Residential rooms are 

oriented to the southwest. The building is constructed of ceramic blocks, where 

the vertical load-bearing structure consists of Heluz masonry and the horizontal 

structure consists of prestressed Spiroll ceiling panels. This thesis was created with 

an emphasis on correct layout, architectural design, static requirements and the 

fulfillment of structural safety requirements.  

Bachelor thesis, new building, detached house with a veterinary surgery, ceramic 

blocks, prestressed ceiling panels  
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je návrh polyfunkčního rodinného domu s veterinární 

ordinací v Brtnici. Objekt slouží primárně pro bydlení dvou rodin, každá v samostatné 

bytové jednotce a zároveň jsou v 1NP umístěny prostory pro podnikání. Dále projekt řeší 

zpevněné plochy a parkování pro obyvatele domu. 

Objekt bude umístěn na parcele č. 1714/16 spadající do katastrálního území Brtnice 

(okres Jihlava), dle požadavků investora. Mezi hlavní myšlenky projektu patří vytvoření 

samostatného zázemí pro podnikání, které by nenarušovalo prostory pro bydlení. Toto 

zázemí se nachází v jihozápadní části prvního nadzemního podlaží se vstupem 

z veřejného prostranství. Rodinný dům je částečně podsklepen a zastřešen sedlovou 

střechou. 

Kromě vypracovaných prováděcích výkresů a detailů projekt obsahuje také tepelně 

technické posouzení a technickou zprávu požární ochrany. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  Název stavby  

Rodinný dům s veterinární ordinací v Brtnici 

b)  Místo stavby  

kraj Vysočina, k.ú. Brtnice, parc.č.1714/16 

c)  Předmět projektové dokumentace  

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby rodinného domu s 

provozovnou veterinární ordinace. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název a sídlo investora : 

 MVDr. Jan Novák 

 Za Pivovarem 452 

 588 32 Brtnice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jiří Sochna 

Haberská 758,  Brtnice 588 32 

Tel.: 777 777 777 

Email: xssochnaj@vutbr.cz 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a)  Mapové podklady  

- Data základní mapy ČR 1 : 10 000 

- Data digitální katastrální mapy DKM katastru Brtnice 
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- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření města  

b)  Projektová a technická dokumentace 

- Projektová dokumentace „BRTNICE-NIVA, místní komunikace a 

inženýrské sítě stavba 2  km 0,000-0,360“, vypracoval: AUQA CLEAN 

s.r.o. 

- Územní plán města Brtnice 07/2010 

c)  Ostatní podklady  

- Normativní podklady 

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí, poskytnuta jejími správci 

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy 

- Brtnice- Likvidace srážkových vod, Výsledky hydrogeologického 

průzkumu, hydrogeologické posouzení , vypracoval  GEOSERVIS Jihlava 

11/2011 

A.3 Údaje o území 

a)  Rozsah řešeného území  

Parcela určená k výstavbě RD se nachází v intravilánu obce Brtnice. Schváleným 

územním plánem je předmětné území (parcela č. 1714/16/1) určeno pro zástavbu rodinné 

výstavby. V současnosti jsou předmětné pozemky využívané jako orná půda. 

b)  Údaje o ochraně území  

Stavba je situována na území s archeologickými nálezy. 

c)  Údaje o odtokových poměrech  

Součástí stavby je odvádění dešťových vod z předmětné lokality. Dešťové vody 

budou zaústěny do plánované dešťové kanalizace. 

d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Návrh objektu a inženýrských sítí byl proveden v souladu s Územním plánem města 

Brtnice, zpracovaným Urbanistickým střediskem Jihlava v červenci 2010. 

e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením apod.  
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Na uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. Výst/58/2013-4 ze dne 

12.6.2016. 

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Předmětná stavba byla navržena v souladu z Územním plánem města Brtnice. 

Stavba s jejími objekty bude součástí vybudované infrastruktury města. 

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů 

viz. příloha E. Dokladová část.  

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení  

Stavba neobsahuje žádné výjimky a úlevová řešení. 

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Stavba je podmíněna výstavbou obslužné komunikace a inženýrských sítí dle 

projektové dokumentace „BRTNICE-NIVA, místní komunikace a inženýrské sítě stavba 

2  km 0,000-0,360“, vypracoval: AUQA CLEAN s.r.o. 

Investor: Město Brtnice 

Předpokládaný termín realizace: jaro – září 2016 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

Parcela 

č. 
Druh pozemku Způsob využití 

Výměra [ 

m2 ] 
Majitel 

1714/13 ostatní plocha komunikace 1623 
Město Brtnice, nám. Svobody 379, 58832 

Brtnice 

1714/15 orná půda   1761 
Město Brtnice, nám. Svobody 379, 58832 

Brtnice 

1714/17 orná půda   554 
Město Brtnice, nám. Svobody 379, 58832 

Brtnice 

1714/3 ostatní plocha zahrada 958 Pikolon Karel, Dolní 545, 58832 Brtnice 

st. 619 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

Rodinný dům 

č.p. 545 
384 Pikolon Karel, Dolní 545, 58832 Brtnice 

1714/8 ostatní plocha jiná plocha 265 Bartošová Helena, Dolní 765, 58832 Brtnice 

1714/16 orná půda   1563 stavebník 
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A.4 Údaje o stavbě 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

b)  Účel užívání stavby  

Stavba je určena k trvalému bydlení 4 – 8 osob a k provozování veterinární 

ordinace. 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou. 

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba neobsahuje. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro 

výstavbu. 

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a 

správců inženýrských sítí. Dále se bude dodržovat bezpečnost a zdraví při práci. 

(poznámka: tato problematika není součástí bakalářské práce) 

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení  

Projektové řešení nevyžaduje vydání výjimek nebo úlevových řešení, projektová 

dokumentace splňuje podmínky vydaného územního řízení. 

h)  Navrhované kapacity stavby 

obestavěný prostor:    2077,00 m3 

počet bytových jednotek:   2 

počet provozních jednotek:   1 

součet ploch obytných místností:  219,93 m2 

součet ploch místností příslušenství:  302,94 m2 

součet ploch provozních:   87,01 m2 
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počet uživatelů:    4 – 6 osob 

počet pracovníků:    1 – 2 osob 

i)  Základní bilance stavby  

Celková spotřeba vody:  1,4 m3/den. 

Celkový instalovaný příkon:  28 kW. 

Vytápění:   42 GJ/rok. 

TUV:    48GJ/rok. 

Množství splaškových vod: 308m3/rok. 

Odtok splaškových vod  0.023l/s. 

j)  Základní předpoklady výstavby  

Stavebník předpokládá provádění stavby v průběhu roku 2017 - 2019 v závislosti 

na finančních poměrech vyplývajících z vlastních fondů a poskytnutého úvěru. Vzhledem 

k předpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba řešena jako jeden stavební 

soubor v jednom časovém sledu. 

 

Předpokládána lhůta výstavby:  červen 2017 – červen 2019 

k)  Orientační náklady stavby  

Vzhledem k charakteru objektu a jeho konstrukčnímu řešení jsou náklady 

odhadovány ve výši cca 11 000 000,- Kč. 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty: 

SO 01 Objekt RD 

SO 02 Přípojka vodovodu 

SO 03 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 05 Přípojka NN 

SO 06  Komunikační připojení 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek na p.č. 1714/16 se nachází v západní části města Brtnice. 

Pozemek je určen pro stavbu rodinných domů. Jedná se o bývalou louku, ornou půdu. 

Pozemek je mírně zatravněn a nenachází se na něm žádná vzrostlejší zeleň. Terén je 

svažitý jihozápadním směrem. Rozloha pozemku činí 1563 m2. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Na předmětnou stavbu byl prováděn hydrogeologický průzkum pro zjištění 

možnosti zasakování srážkových vod. Výsledky byly také použity pro určení tříd 

těžitelnosti zemin. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Odstupy domu od okolní zástavby splňují požární ochranná bezpečnostní pásma 

(viz oddíl D1.3. stávajícího projektu)  

Ochranná pásma inženýrských sítí nezasahují na pozemek stavby 

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

Stavba se nachází výškově nad záplavovým územím bezejmenného levostranného 

přítoku řeky Brtnice náležejícího do povodí Moravy. Nová lokalita nebude velkými 

vodami ohrožena. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

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

poměry v území, 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky nebude negativní. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Před započetím prací není nutné odstranění ovocných stromů 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
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V místech navržené stavby bude provedeno trvalé odnětí ze zemědělského půdního 

fondu. 

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

technickou infrastrukturu), 

Řešená lokalita bude napojena na stávající komunikaci, vodovod, kanalizaci a 

rozvod NN. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba neobsahuje.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je určena k trvalému bydlení 4 až 8 osob a k provozování veterinárních 

služeb. Objekt má dvě bytové jednotky a provozovnou. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Dle platného Územního plánu města Brtnice jsou pro stavební pozemek určeny 

regulativy funkčního využití území: přípustné jsou stavby pro bydlení nízkopodlažní v 

rodinných domech. Tyto regulativy jsou splněny. Navrhovaný objekt nenaruší okolní 

zástavbu a plně se do ní začlení. Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící 

novostavba. Pozemek je svažitý ve směru ze severu na jih. Nová úprava okolního terénu 

bude minimální. Dle situace budou na stavebním pozemku realizovány pojezdové plochy 

a parkoviště z betonové dlažby. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím a 

obytným podkrovím. Půdorys domu je pravoúhlý nepravidelný. Z hlediska tvarové 

kompozice lze objekt rozdělit na tři části – prostřední část obdélníkového půdorysu se 

dvěma nadzemními a podkrovím a k ní přilehlá nadzemní dvoupodlažní část s jedním 

podzemním podlažím rovněž obdélníkového půdorysu. Třetí část je tvořená terasou nad 
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podzemním podlažím obdélníkového půdorysu. Střecha dvou částí je sedlová se sklonem 

40° a hřebeny těchto dvou části jsou k sobě kolmé. 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu, svislé 

nosné konstrukce budou z keramických tvarovek HELUZ, konstrukce krovu bude z 

dřevěných prvků. Nadzemní podlaží je omítnuté silikátovou rýhovanou omítkou Maxit 

SILCO bílé barvy. Střešní krytina je z keramických tašek. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navrhovaný rodinný dům má tři nadzemní podlaží (2x N.P. a obytné podkroví) a 

je částečně podsklepený. Objekt slouží pro provoz veterinární ordinace a pro bydlení 4-8 

osob. Pro provozovnu jsou určené prostory v přízemí. Ostatní dvě nadzemní podlaží 

slouží pro bydlení. Tyto části mají vlastní vstupní dveře a jsou propojené schodištěm. 

Vstup do provozovny je ze severozápadní strany do čekárny. Dále se v přízemí nachází 

WC, ordinace, denní místnost, sprcha, úklidová místnost a sklad. 

V přízemí se nachází hlavní vstup do domu, závětří, zádveří s šatními skříněmi, 

schodiště do 2NP, dílna a sklad zahradního nářadí, který má vlastní vchod 

Objekt bude realizován stavební firmou s výpomocí mechanismů, jako je rypadlo a 

nakladač při zemních pracích nebo dovoz materiálu nákladním autem. Stavba bude 

vytyčena geodetem. Po vytyčení stavby začnou výkopové práce a následná výstavba 

rodinného domu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba Rodinného domu s veterinární ordinací je v souladu s technickými 

požadavky na stavby a s obecnými technickými požadavky zabezpečujícími bezbariérové 

užívání staveb, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Bezbariérové užívání se uvažuje v prostorách provozovny. V bytové části není 

bezbariérové řešení uvažováno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života při užívání. Investor 

bude před uvedením stavby do provozu seznámen s ovládáním všech zařízení a všechna 

zařízení budou certifikována a odzkoušena dodavatelem, vč. příslušných revizních 

zkoušek. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Popis stavebního řešení je uveden v odstavci B.2.2 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Objekt Rodinného domu s veterinární ordinací je řešen jako zděná stavba s 

podélným nosným systémem, který je tvořen nosnými obvodovými stěnami a vnitřní 

nosnou středovou stěnou. Objekt je ztužen pozedními věnci v úrovních stropních 

konstrukcí a je krytý sedlovou střechou. 

c) Založení stavby 

Stavba je založena na betonových základových pasech z prostého betonu C16/20. 

Základové pasy jsou provedeny do výkopů hloubky 1150 mm. Pod obvodovou stěnou 

šířky 700 mm a pod vnitřní nosnou šířky 800 mm. Základové pasy budou nadezděny z 

betonových tvárnic ztraceného bednění 300x500x250, vylité betonem C16/20, svisle a 

podélné vložena armovací žebírková ocel d10 mm. 

d) Nosné svislé konstrukce 

Obvodové konstrukce 1.S jsou tvořeny z betonových tvárnic ztraceného bednění 

300x500x250 mm, vylité betonem C20/25, svisle a podélně vložena armovací žebírková 

ocel d10 mm, na styku se zeminou jsou tvárnice opláštěny deskami XPS tl. 100-140 mm. 

Obvodové zdivo nad úrovní terénu (+0,400) je opláštěno tepelnou izolací z desek EPS 

70F  tl. 140 mm. Obvodové zdivo 1NP, 2NP a štíty 3NP jsou tvořeny keramickými bloky 

HELUZ 44 2in1 zděno na PU pěnu HELUZ Vnitřní nosné zdivo je provedeno z 

keramických bloků HELUZ PLUS 30, HELUZ 20, HELUZ 14, zdění na PU pěnu 

HELUZ. 

e) Nosné vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je ze systému předepjatých stropních panelů tl. 200 mm. Zalití 

stropních panelů betonem C20/25 a přidáním ocelové výztuže. 

f) Dělící příčky 

V 1PP, 1NP a 2NP jsou dělící příčky tvořeny z keramických bloků HELUZ 14 na 

PU pěnu HELUZ. 
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g) Střešní konstrukce 

Sedlová střešní konstrukce sklonu 40° je tvořena pozednicí 150/150 kotvenou do 

pozedního věnce. Střední vaznicí 140/100 podporovanou štítovými stěnami a kleštinami 

60/120 uloženými na střední nosné zdi. Vrcholovou vaznicí 160/200 uložené na dělících 

stěnách, sloupcích 100/100 ztuženými pásky 50/100. Krokvemi 100/180 podporované 

pozednicí, střední vaznicí a vrcholovou vaznicí. 

h) Výplně otvorů 

Výplně okenních otvorů i dveřních vnějších otvorů kromě garážových vrat jsou tvořeny 

plastovým rámem VEKA SOFTLINE 82 MD a jsou zasklena izolačním trojsklem. 

Všechny vnitřní výplně dveřních otvorů jsou tvořeny obložkovými zárubněmi od firmy 

VEKRA. Garážová vrata jsou sekční od firmy LOMAX. 

i) Mechanická odolnost a stabilita 

Navrhované materiály zaručují požadovanou mechanickou odolnost a stabilitu 

objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Technická ani technologická zařízení nejsou pro objekt navržena. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Pro vytápění a chlazení objektu budou použity tepelná čerpadla země-voda s vrty. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno v samostatné příloze projektové dokumentace. Viz. Požárně bezpečnostní 

řešení stavby – složka č.5. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Řešeno v samostatné příloze projektové dokumentace. Viz. Stavební fyzika – 

složka č.6 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Během práce je nutno dodržovat platné ČSN a plnit podmínky příslušných 

technologických předpisů. Při realizaci stavby je nutné dodržovat podmínky stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění zákona, požadavky v oblasti hygieny, požární 

bezpečnosti, životního prostředí, bezpečnosti práce (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví, zákon č.86/1982 Sb. o zdraví lidu, zákon č.224/1992 Sb. o posuzování 

vlivu na životní prostředí, vyhlášku č.76/1991 Sb.). Stavba i vlastní provoz areálu bude v 

souladu se zákonem č.125/1997 Sb. O odpadech, s vyhláškou 337 a 338/1997 Sb. 

Po dokončení stavby a předání do provozu u jednotlivých zařízení musí být uživatel 

a provozovatel řádně seznámen s provozem zařízení a povinnostmi uživatele. Na stavbě 

a zabudovaném zařízení musí být prováděna pravidelná kontrola a údržba.  

Pro zajištění bezpečnosti práce při výstavbě je nutné dodržovat podmínky dané 

vyhláškou č. 591/2006 Sb. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Objekt se nachází na parcele s nízkým radonovým indexem,  pro ochranu objektu 

před pronikáním radonu z podloží postačí běžná izolace proti vodě umístěná v podlaze 

1.P.P. a 1.N.P. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Vzhledem k tomu, že základy jsou navrženy z prostého betonu, není nutno tuto 

otázku řešit. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Objekt není zatížen vibracemi nebo jinými projevy technické seismicity, problém 

není nutno řešit. 

d) ochrana před hlukem, 

Obvodové stěny mají dostatečné zvukově izolační vlastnosti. Otvory jsou zaskleny 

kvalitními izolačními trojskly. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, stejně jako 
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okolí na stavbu. Nebude použito žádné zařízení, které by při provozu přesahovaly 

povolené hodnoty hluku. 

e) protipovodňová opatření. 

Stavba se nenachází v povodňovém území, ochrana není nutná. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Elektrická energie 

K objektu bude přivedena nová NN přípojka. Přípojka bude vedena ze stávající 

trafostanice na parcele č. 1714/13. Ukončení přípojky bude ve skříni na fasádě objektu. 

Plyn 

Pro objekt RD bude vybudována nová STL plynovodní přípojka. Přípojka plynu 

bude napojena na veřejný STL plynovod vodovod na parcele č. 1714/13. 

Voda 

Pro objekt RD bude vybudována nová vodovodní přípojka. Přípojka vody bude 

napojena na veřejný vodovod na parcele č. 1714/13. 

Kanalizace 

Splaškové vody z objektu budou odváděny do stoky veřejné kanalizace novou 

kanalizační přípojkou. Napojení kanalizační přípojky na kanalizační stoku na parcele 

1714/13.  

Telekomunikační napojení 

Připojení na telekomunikační sítě není investorem požadováno. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Elektrická energie 

Délka přípojky elektrické energie je cca 23,5 m. Celkový připojovaný výkon 24 

kW. Maximální současný příkon 12 kW 

Plyn 

Délka STL přípojky plynu je cca 7,2 m ukončená ve skříni HUP umístěné v opěrné 

zdi. Dále bude pokračovat rozvod NTL do objektu RD 
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Vodovod 

Délka vodovodní přípojky bude cca 10,2 m, potrubí bude provedeno z PE trub SDR 

11, dimenze 40x 40,7. Celková denní spotřeba max. 1,4m3/den. 

Kanalizace 

Gravitační kanalizační přípojka bude provedena z PP potrubí DN 150 a její délka 

bude 9,3 m. Celkové množství splaškových vod max. 1,3m3/den. 

Telekomunikační napojení 

Není řešeno 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Pozemek s parcelním číslem 1714/16 je přístupný z místní komunikace ze západní 

strany. Komunikace je široká 6 m a slouží automobilům i chodcům. 

Navazuje v obci na komunikaci 2. třídy směr Jihlava-Třebíč. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stavba bude dopravně napojena na komunikaci novým sjezdem. Zpevněné plochy 

před garáží a na parkovišti jsou tvořeny zámkovou dlažbou. 

c) doprava v klidu, 

V objektu je umístěna dvojgaráž sloužící pro bytovou část. Nájezd před garáží je 

vydlážděn a taktéž umožňuje odstavení osobního automobilu. Pro provozovnu jsou 

zřízena v jihozápadním rohu parcely 3 nekrytá parkovací stání, z čehož jedno je 

vyhrazeno k invalidnímu stání. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Neřešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
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Bude provedeno sejmutí ornice v min. tl. 150 mm. Dále budou prováděny výkopy 

a násypy dle výškového umístění stavby. Na nezastavěném pozemku bude rozprostřena 

větší část přebytečné zeminy a po ukončení stavby rozprostřena ornice.  

b) použité vegetační prvky, 

Úprava vegetace na stavebním pozemku bude po dokončení výstavby řešena 

samostatně stavebníkem. 

c) biotechnická opatření. 

Neřešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Nepředpokládá se negativní vliv stavby na životní prostředí. 

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

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

krajině, 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

V dané lokalitě se nevyskytuje žádné chráněné území soustavy Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Stavba rodinného domu nespadá do žádné kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Není nutné navrhovat žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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V objektu nejsou navrženy prostory sloužící k ochraně obyvatelstva. Zásady 

prevence závažných havárií nejsou, vzhledem k funkčnímu využití, navrženy. Ze stejného 

důvodu nejsou navrženy zóny havarijního plánování. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Potřeby rozhodujících médií budou pokryty provizorními přípojkami zhotovenými 

před začátkem realizace stavby. 

b) odvodnění staveniště, 

Stavební jámu je třeba pro zakládání objektu připravit tak, aby podzemní voda 

neznemožňovala samu práci nebo nezhoršovala vlastnosti zemin pod základovou spárou. 

Po dobu realizace, než se provede hydroizolace spodní stavby, je nutné snížit hladinu 

spodní vody nejméně 300mm pod úroveň základové spáry, a to odčerpáváním vody ze 

stavební jámy. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup na staveniště bude zajištěn z místní komunikace na ulici Nová, která je na 

severní straně objektu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Výstavba objektu bude probíhat na pozemku investora a nebude zasahovat na 

sousední pozemky. Veřejná komunikace bude udržována v čistém stavu. Za dodržení 

těchto opatření odpovídá vedení stavby. Stavba bude prováděna pouze v denní době. 

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

dřevin, 

Prostor staveniště bude oplocen a označen. Při vyjíždění na místní komunikaci se 

bude dbát zvýšené opatrnosti. Odpad stavby musí být řádně likvidován dle podmínek 

orgánů k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Není požadavek na demolice a kácení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Nejsou. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Při realizaci se musí 

dbát na minimalizaci hlučnosti a prašnosti. Stavba bude prováděna na vymezené ploše 

staveniště. Nakládaní s odpady se řídí zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a vyhláškou 

č. 383/2001 Sb. Nakládání s odpady v souladu se zatříděním zajistí dodavatelé stavebních 

prací. 

Hlavními odpady během stavby budou: 

Č.     Název               Kategorie  

08 01 11   Odpadní barvy a laky      N 

08 01 12   Jiné odpadní barvy a laky     O 

15 01 01   Papírové a lepenkové obaly     O 

15 01 02   Plastové obaly      O 

15 01 03   Dřevěné obaly       O 

15 01 04   Kovové obaly       O 

15 01 06   Směsné obaly       O 

15 01 10   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  N 

17 01 01   Beton        O 

17 01 07   Zbytky cihel       O 

17 02 01   Dřevo        O 

17 02 03   Plast        O 

17 04 05   Železo, ocel       O 

17 04 11   Odpad kabelů       O 

17 05 04   Výkopová zemina       O 

17 06 04   Izolační materiály       O 

20 03 01   Směsný komunální odpad     O 

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

Na stavbu nebude třeba přísun deponie zemin, vytěžená zemina z výkopů bude 

použita na vyrovnání pozemku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Území neobsahuje hodnotné společenství rostlin. Zkoumané staveniště není 

příhodné pro rozvoj populací chráněných druhů rostlin. Z tohoto hlediska lze usoudit, že 

podrobnější průzkum není potřeba. Jedná se hlavně o zvláště chráněné druhy dle vyhlášky 

MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V samotném 

prostoru staveniště nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. 

Dřeviny, které by mohly být v průběhu výstavby znehodnoceny, se na staveništi 

nevyskytují. 
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Vnik vibrací je možný zejména u zemních prací. Toto hygienické omezení bude 

však pouze krátkodobé a bude omezeno na denní pracovní dobu. Samotná doprava a 

mechanizace bude splňovat akustické limity. Během stavby může také vznikat zvýšená 

prašnost, ta bude také pouze časově omezená. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů, 

Staveniště bude oploceno a opatřeno značkami, které zakazují vstup nepovolaných 

osob. Bezpečnost práce při používání technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí na 

staveništi musí být dodržena dle nařízení vlády č.378/2001. Dále je nutné dodržovat 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. Bezpečnost bude dodržována také dle zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Při stavbě lešení a práci na něm bude 

dodržováno nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Pracovníci budou vybaveni vhodnými ochrannými a pracovními pomůckami. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Nejsou požadována. 

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

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

Nejsou požadována žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

- vytyčení inženýrských sítí 

- zemní práce 

- zhotovení základových konstrukcí 

- vyzdění 1S 

- vytvoření stropní konstrukce nad 1S 
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- vyzdění 1NP 

- vytvoření stropní konstrukce nad 1NP 

- vyzdění 2NP 

- vytvoření stropní konstrukce nad 2NP 

- vyzdění 3NP 

- montáž krovu a střešní krytiny pultových střech  

Není kladen požadavek na dílčí termíny. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

D. 1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D. 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

D. 1.1. A. 1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Objekt svým vzhledem odpovídá moderním trendům novostaveb rodinných domů. 

Má nepravidelný půdorys složený ze třech překrývajících se čtverců. Veterinární ordinace 

je umístěna v jihozápadní části 1NP se samostatným vstupem z veřejného prostranství. 

Dále je v 1NP situován vstup do obytné části, které tvoří zádveří a schodišťový prostor. 

Pro obyvatele domu je k dispozici garáž se dvěma stání pro osobní vozy a hobby dílna 

(sklad zahradního nářadí). Bytové jednotky se nacházejí ve 2NP a 3NP. V suterénu jsou 

umístěny sklady a technická místnost. Fasáda objektu bude ve světlých barvách. Podbití 

střech bude z tmavých odstínů dřeva a plastové okna budou mít z venku úpravu pro vzhled 

dřevěných oken. 

Materiálové řešení 

Rodinný dům s veterinární ordinací je navržený jako zděný objekt, založený na 

základových pásech z prostého betonu a ztraceného bednění v nepodsklepené části. 

Objekt je ukončen sedlovou střechou. 

Dispoziční řešení 

Vstup do obytné části je orientovaný na severozápadní stranu. Přístup do domu je 

snadný po zpevněných plochách, které umožňují pohodlný přístup. Po vstupu do objektu 

se nacházíme v zádveří, kde je umožněn přímý vstup z garáže, následuje schodišťový 

prostor, kterým se dostaneme k bytovým jednotkám ve 2NP a 3NP. Po vstupu do 

bytového prostoru v 2NP je umístěna chodba, kde se nachází dostatek úložných prostor. 

Chodba umožňuje přímý vstup do všech místností obytné části. V severovýchodní části 

je situována koupelna a ložnice s šatnou. Na jihozápadě pokoje, kuchyňský kout 

s jídelnou a obývací pokoj. Uprostřed dispozice je samostatné WC. Ve 3NP je umístěna 
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druhá bytová jednotka, která je dispozičně téměř shodná s bytovou jednotkou ve 2NP. 

Denní osvětlení zajišťují střešní okna osazená ve střešním plášti. V suterénu jsou 

umístěny sklady a technická místnost. Samostatný vstup do veterinární ordinace je 

orientován taktéž na severozápad, tento prostor je od obytné části stavebně oddělen. 

V přední části veterinární ordinace je umístěna čekárna a WC, dále navazuje vlastní 

ordinace veterinárního lékaře. V zadní části ordinace je denní místnost. Součástí je i 

sociální zázemí, výlevka a sklad pro veterinární ordinaci. 

D. 1.1. A. 2 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání obytné části není v požadavcích investora. Vstup do 

veterinární ordinace je umožněn i osobám s omezenou schopností pohybu. 

D. 1.1. A. 3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Na stavbu budou použity pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré vlastnosti 

požadované normami a hodnotami a předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. 

Stavební materiály smí být skladovány pouze dle podmínek výrobce. 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou tvořit základové pásy o výšce 300 a 450mm z 

prostého betonu C16/20. 

Před samotným zalitím budou instalovány pásky FeZn. Na základových pásech 

nepodsklepené části bude umístěno ztracené bednění z betonových tvarovek do výšky 

500 mm a na něm bude provedena podkladová betonová deska o tloušťce 150 mm. Stejná 

podkladní betonová deska bude provedena i na základových pasech podsklepené části. 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné stěny jsou z keramických broušených tvárnic HELUZ FAMILY 

44 2in1. Na vnitřní nosné stěny jsou použité broušené tvárnice HELUZ PLUS 30 a 

HELUZ 20. V objektu se nachází příčky z broušených tvárnic HELUZ 14 a HELUZ 8. 

Komínové zdivo tvoří systémové tvárnice SCHIEDEL UNI ADVANCED ADV18. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropů nad 1S, 1NP a 2NP tvoří předpjaté stropní panely 

SPIROLL výšky 200 mm. Veškeré detaily budou řešeny dle podkladu výrobce. 
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Překlady 

Nad okny a dveřmi v nosných stěnách budou použity keramické překlady HELUZ 

23,8. U dveřních otvorů v příčkách budou použity keramické překlady HELUZ plochý 

11,5 a 14,5. 

Schodiště 

Schodiště je železobetonové monolitické smíšenočaré třikrát zalomené s šířkou 

ramene 100 mm. Bude kotvené do přilehlých nosných stěn. 

Střešní konstrukce 

Sedlová střešní konstrukce sklonu 40° je tvořena pozednicí 150/150 kotvenou do 

pozedního věnce. Střední vaznicí 140/100 podporovanou štítovými stěnami a kleštinami 

60/120 uloženými na střední nosné zdi. Vrcholovou vaznicí 160/200 uložené na dělících 

stěnách, sloupcích 100/100 ztuženými pásky 50/100. Krokvemi 100/180 podporované 

pozednicí, střední vaznicí a vrcholovou vaznicí a dále nosnými příčnými stěnami. Nosná 

konstrukce je skryta pod sádrokartonový podhled. Mezi krokve bude umístěna tepelná 

izolace ISOVER UNIROL–PLUS 16 tl. 180 mm a pod krokve příčně přidaná tepelná 

izolace ISOVER UNIROL PROFI 8 tl. 80 mm. Na tepelné izolaci je difuzně otevřená 

kontaktní fólie a konstrukci uzavírá betonová krytina KMB BETA umístěna na latích a 

kontralatích. 

Výplně otvorů 

Použitá okna a dveře budou plastová VEKA. Okna budou zasklená izolačním 

trojsklem a dveře izolačním dvojsklem. Podrobnější informace ve výpisu oken a dveří. 

Podlahové konstrukce 

Podlahové konstrukce na terénu budou izolovány tepelnou izolací o výšce 140 mm. 

Na tepelné izolaci bude nosná vrstva ve formě samonivelačního potěru a na něm souvrství 

pro použití nášlapné vrstvy z vinylu nebo keramické dlažby. V ostatních nadzemních 

podlaží bude použita tepelná izolace o výšce 40 mm s kročejovým útlumem a skladbou 

dle druhu nášlapné vrstvy. 
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D. 1.1. A. 4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

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

a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Staveniště bude oploceno a opatřeno značkami, které zakazují vstup nepovolaných 

osob. Bezpečnost práce při používání technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí na 

staveništi musí být dodržena dle nařízení vlády č.378/2001. Dále je nutné dodržovat 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. Bezpečnost bude dodržována také dle zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci   v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Při stavbě lešení a práci na něm bude 

dodržováno nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Pracovníci budou vybaveni vhodnými ochrannými a pracovními pomůckami. 

D. 1.1. A. 5 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi 

Tepelně technické a akustické výpočty jsou zpracovány v samostatné příloze ve 

složce č. 6. 

Osvětlení 

Denní a umělé osvětlení bude odpovídat daným hygienickým normám. Většina 

obytných místností je orientována na jihozápad, díky tomu bude zajištěno dostatečné 

osvětlení.  

Vibrace 

Je možné počítat se vznikem vibrací například u některých zemních prací. Toto 

omezení bude mít však pouze omezené trvání a bude omezeno pouze na denní pracovní 

dobu. 
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Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického posouzení 

Posuzovánu dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov. Objekt 

se nachází v kraji Vysočina, okres Jihlava v průměrné nadmořské výšce 516 m n. m. 

Venkovní výpočtová teplota te = −17 °C. Návrhové teploty byly navrženy pro obytné 

místnosti +20 °C, chodby +20 °C, koupelny a WC +24 °C. Teplota zeminy pod 

nezámrznou hloubkou se uvažuje +5 °C. 

b) Energetická náročnost stavby 

Řešeno samostatně v příloze - složka číslo 6 - stavební fyzika  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Na rodinném domě není použit žádný z alternativních zdrojů energií.  

D. 1.1. A. 6 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový průzkum zatím nebyl prováděn.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v místě výstavby nevyskytují.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou se 

v prostoru stavby nevyskytují. 

d) ochrana před hlukem 

V okolí stavby se nevyskytuje zvýšený hluk. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

D. 1.1. A. 7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární bezpečnost objektu je zpracována v samostatné příloze ve složce č. 5 - 

Technická zpráva požární ochrany. 
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D. 1.1. A. 8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti a musí být s nimi 

manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž musí být 

v souladu s montážními návody. 

D. 1.1. A. 9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakosti navržených konstrukcí 

Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční 

technologické postupy. 

D. 1.1. A. 10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly 

stanoveny. Charakter stavby to nevyžaduje. 

D. 1.1. A. 11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných -stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních měření, 

charakter stavby to nevyžaduje. 
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Závěr 

Pro tvorbu byly použity české normy, zákony, vyhlášky, odborná literatura a 

technické listy výrobků použitých v bakalářské práci. 

Na svahovanou parcelu směrem k jihu jsem dle mého názoru navrhl vhodně řešený 

polyfunkční rodinný dům s veterinární ordinací, který je určený pro bydlení dvou 

čtyřčlenných rodin. Provoz veterinární ordinace bude zajištěn vlastníkem domu. 

Dispoziční řešení je navržené s ohledem na požadavky statické, tepelně technické, 

estetické i funkční. 

Rodinný dům má nepravidelný půdorys a je zastřešen sedlovou střechou. 

Architektonický vzhled objektu dotváří použití světlých a tmavých odstínů fasády. 

Bakalářská práce byla zpracována podle rozsahu zadání a výsledkem je projektová 

dokumentace pro provedení stavby včetně situačních výkresů, tepelně technického 

posouzení včetně akustiky, technická zpráva požární ochrany s výkresy jednotlivých 

podlaží a rozdělením do požárních úseků a dále architektonická studie stavby. 
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Použité ČSN a EN normy 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

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

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

- ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4201:10/2010 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a 

připojování spotřebičů paliv 

- ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 

- ČSN 73 0810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0833:09/2010 – Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 

ubytování 

- ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

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

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 
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Webové stránky výrobců a dodavatelů 

 

www.heluz.cz 

www.kmbeta.cz 

http://www.betonbroz.cz 

www.isover.cz 

www.cemix.cz 

www.rigips.cz 

www.rako.cz 

www.denbraven.cz 

www.dek.cz 

www.styrotrade.cz 

www.vekra.cz 

www.vpo.cz 

www.fatrafol.cz 

www.tzb-info.cz 

www.frankenmaxit.cz 

www.vekra.cz 

www.jap.cz 

www.dorkenshop.cz 
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http://www.rako.cz/
http://www.denbraven.cz/
http://www.dek.cz/
http://www.styrotrade.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.vpo.cz/
http://www.fatrafol.cz/
http://www.tzb-info.cz/
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Seznam použitých zkratek a symbolů  

VŠKP - vysokoškolská kvalifikační práce 

BP - bakalářská práce 

PD - Projektová dokumentace 

DSP - dokumentace pro stavební povolení 

1NP - první nadzemní podlaží 

2NP - druhé nadzemní podlaží 

3NP – třetí nadzemní podlaží 

UT - upravený terén 

PT - původní terén 

FeZn - pozinkované železo 

ρ - objemová hmotnost vrstvy [kg/m3] 

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

U - součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

UN,20 - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 

Uem - průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

Uem, N - požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2.K]  

UW - součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W/m2.K] 

Ug - součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2.K] 

Uf - součinitel prostupu tepla rámu [W/m2.K] 

Ue - výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/m2.K] 

Ui - výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/m2.K] 

RT - odpor konstrukce při prostupu tepla [m2. K/W] 

Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2. K/W] 

Rse - odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2. K/W] 

BOZP - bezpečnost osob a zdraví při práci 

PBS - požární bezpečnost staveb 

PÚ - požární úsek 

SPB - stupeň požární bezpečnosti 

DP1 - nehořlavý konstrukční systém 

OB1 - obytné budovy první kategorie 

A1 - reakce na oheň 
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REI 30 - požární odolnost konstrukce 

PHP – přenosný hasicí přístroj 

ÚC – úniková cesta 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

So - celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích PÚ [m2] 

Sp - plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného PÚ [m2]  

Spo - požární otevřená plocha [m2] 

pv - požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

p - požární zatížení stálé a nahodilé [kg/m2] 

ps - požární zatížení stálé [kg/m2] 

pn - požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

θe – návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  

θi – návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C] 

RD - rodinný dům 

ŽB - železobeton 

TI - tepelná izolace 

S - suterén 

EPS - expandovaný polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren 

DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

RŠ - revizní šachta 

NTL - nízkotlaký plynovod 

NN - nízké napětí 

SO 01 - označení stavebního objektu 

Bpv - výškový systém Balt po vyrovnání 

PB - bod české státní nivelační sítě 

HUP - hlavní uzávěr plynu 

MWh – megawatthodina 
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Seznam příloh: 

 

SLOŽKA Č.1 - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

01  PŮDORYS 1S 

02  PŮDORYS 1NP 

03  PŮDORYS 2NP 

04  PŮDORYS 3NP 

05  SVISLÝ ŘEZ A-A´ 

06  POHLED JIHOZÁPADNÍ 

07 POHLED JIHOVÝCHODNÍ 

08 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ 

09 POHLED SEVEROZÁPADNÍ 

10 SITUACE.pdf 

 

PRŮVODNÍ ARCHITEKTONICKÁ ZPRÁVA 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

VÝPOČET ZÁKLADŮ 

VIZUALIZACE 

ZÁSTAVBOVÁ STUDIE 

 

SLOŽKA Č.2 - C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

C2  CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 

C3  KOORDINAČNÍ SITUACE 

 

SLOŽKA Č.3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D1.1.01  PŮDORYS 1S 

D1.1.02  PŮDORYS 1NP 

D1.1.03  PŮDORYS 2NP 

D1.1.04  PŮDORYS 3NP 
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D1.1.05  SVISLÝ ŘEZ A-A´ 
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D1.1.08  POHLED JIHOVÝCHODNÍ 
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SLOŽKA Č.4 - D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D1.2.01  PŮDORYS ZÁKLADŮ 

D1.2.02  PŮDORYS STROPU 

D1.2.03  PŮDORYS KONSTRUKCE KROVU 
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D1.2.05  DETAIL 2 - STŘEŠNÍ OKNO 

D1.2.06  DETAIL 3 - VSTUP NA TERASU 

D1.2.07  VÝPIS OKEN 

D1.2.08  VÝPIS DVEŘÍ 

D1.2.09  VÝPIS PRVKŮ 

 

SKLADBY KONSTRUKCÍ 

 

SLOŽKA Č.5 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

D1.3.01  PŮDORYS 1S 

D1.3.02  PŮDORYS 1NP 

D1.3.03  PŮDORYS 2NP 

D1.3.04  PŮDORYS 3NP 

D1.3.05  SITUACE-VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 
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SLOŽKA Č.6 - STAVEBNÍ FYZIKA 

STAVEBNÍ FYZIKA 

  



 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 




