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Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování prováděcí dokumentace 

rodinného domu s provozovnou, blíženi zubní ordinací. Objekt je umístěn v rozvojové 

oblasti severozápadně od centra městyse Luka nad Jihlavou, kde se plánuje zástavba 

rodinných domů. Rodinný dům je navržen pro bydlení čtyř až pěti členné rodiny a 

provozní část zubní ordinace je dimenzována pro jednoho zubního lékaře a jednu 

asistující osobu. Ordinace je uvažována s provozním systémem, který bude zvát 

jednotlivé pacienty na konkrétní dobu. Objekt je navržen jako samostatně stojící 

dvoupodlažní částečně podsklepený dům. Hlavní vstup do objektu je v úrovni 1.NP, 

který je stejně jako vstup do provozovny situován na sever. V severní části se také 

nachází parkoviště s kapacitou tří parkovacích míst s jedním pro osoby pohybově 

postižené. Hlavní pobytové místnosti jsou orientovány v objektu na jihovýchod a 

jihozápad. 

Konstrukční systém stavby je kombinován. Nosný systém je tvořen z tvárnic  

z autoklávovaného pórobetonu. Vodorovné konstrukce jsou provedeny z 

prefabrikovaných předpjatých stropních panelů. Objekt zakryt pomocí plochých 

jednoplášťových střech bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného 

PVC. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu AutoCAD 2016 od software 

společnosti Autodesk. Při zpracování byl kladen důraz na správné dispoziční řešení, 

architektonické řešení, konstrukční požadavky, statické požadavky a bezpečné užívání 

stavby. 

 

Rodinný dům s provozovnou, zubní ordinace, provětrávaná fasáda, jednoplášťová 

střecha, stavební sytém z autoklávovaného pórobetonu, bezbariérové řešení 

provozovny 

  



 

This bachelor's thesis deals with designing the project of the family house with 

the space for the dental surgery. The house is in developing area situated to the nort-

west of the centre of small town Luka nad Jihlavou where is going to be housing 

construction. The object is projected as two-floor with parcial basement detached 

house for four or five members of family. Dental surgery is designed for one dentist 

and one assistent. Next to house is also the car park with a capacity of three places for 

patients. The front door is on the ground floor and situtated to the north..  

Constructional system of this house is combined. Supporting system is 

comprised with blocks of autoclaved aerated concrete. Horizontal construction is made 

up of precast prestressed ceilling panels. The object is covered by flat roof with 

protected waterproofing membrane of PVC. The project was made thanks to computer 

program AutoCAD 2016 by the company Autodesk. The author of this thesis put 

emphasis especially on right process layout, architectonic layout, construction 

requirements and statical requirements. 

 

Detached house, dental surgery, ventilated facade, flat roof, autoclaved aerated 

concrete, barrier-free layout of surgery   
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Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby rodinného domu s provozovnou. Pro stavbu byl vybrán pozemek v katastrálním 

území Luka nad Jihlavou [688703] v rozvojové oblasti na severozápadní straně od 

centra městyse, kde se plánuje zástavba rodinných domů. Objekt je navržen tak, aby 

splňoval regulativy městyse Luka nad Jihlavou, a také tak, aby zapadal do okolní 

zástavby. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vyřešení dispozice, návrh vhodného 

konstrukčního systému, vypracování projektové dokumentace včetně textové části, 

vypracování požárně bezpečnostního řešení a stavební fyziky. 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci samostatně stojícího dvoupodlažního 

částečně podsklepeného objektu. Pro zastřešení budovy byly navrženy ploché 

jednoplášťové střechy bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného 

PVC a s gravitačním odvodněním pomocí střešních vpustí a chrličů. Střecha je 

ukončena atikou. 

Konstrukční systém stavby je kombinovaný. Nosný systém je tvořen z tvárnic  

z autoklávovaného pórobetonu. Ytong Universal a vodorovné stropní konstrukce jsou 

provedeny z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů SPIROLL. Opláštění stavby 

je vyřešeno pomocí systému provětrávané fasády s tepelnou izolací z minerální plsti 

ISOVER. Celý objekt je založen na základových pásech z prostého betonu, které jsou 

kombinovaným se ztraceným bedněním z prolévaných tvárnic. Stavba je určena 

k trvalému bydlení. 

Součástí objektu je zubní ordinace, která je s rodinným domem přímo spojena. 

Dispoziční řešení provozní časti zubní ordinace vyhovuje jak pro pacienty, tak i pro práci 

zubního lékaře a jeho asistenta. Místnosti zubní ordinace se dělí na část pro pacienty, 

což je čekárna s hygienickým zázemím, které je navrženo dle zásad pro ZTP a na část 

pracovní, což je ordinace se zázemím pro personál zubní ordinace. 

Projekt obsahuje hlavní textovou část a dále jednotlivé dílčí části: přípravné práce  

a studie, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, 

požárně bezpečnostní řešení, stavební fyziku a výpočty. Pro vypracování práce bylo 

využito CAD systémů, které se běžně využívají ve stavební praxi, čímž je zajištěna vysoká 

grafická úroveň zpracování. Jednotlivé části práce jsou členěny v souladu s vyhláškou 

číslo 499/2006 Sb. ve změně novely 62/2013 Sb. a obsahují výkresy, výpočty a zprávy 

dané touto vyhláškou. Při zpracování jsou respektovány všechny normy, zákony a 

vyhlášky platné v době vypracování. V průběhu zpracování této bakalářské práce budu 

využívat všech dosavadních vědomostí a zkušeností získaných v průběhu studia, stejně 

jako rad a pokynů vedoucího mé bakalářské práce Ing. Lukáše Daňka, Ph.D. 
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a) Název stavby. 

Rodinný dům s provozovnou 

b) Místo stavby. 

Luka nad Jihlavou, kat. území Luka nad Jihlavou [688703] 

Kraj Vysočina 

Parcelní číslo 220/292 a 220/302 

c) Předmět dokumentace. 

Předmětem projektu je novostavba rodinného domu se zubní ordinací 

 

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

Stavebník:  Lukáš Tesař 

 Puklice č.p. 97 

 588 31 Puklice 

 

a) Jméno, příjmení (fyzická osoba), místo podnikání. 

Projektant: Viktor Hladík  

 Dolní Cerekev č.p. 277 

 588 45 Dolní Cerekev 

Místo podnikání: Vysoké učení technické, fakulta stavební 

 Veveří 331/95 

 602 00 Brno 

 

• Fotodokumentace a místní prohlídka 
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• Katastrální mapa dotčených pozemků a nejbližšího okolí 

• Geologické průzkumy (Česká geologická služba) 

• Mapa inženýrských sítí pro navrhovanou lokalitu. 

• Radonoví průzkum na sousedím pozemku 

 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území. 

Na pozemku dotčeném výstavbou o celkové výměře 1100 m2 se 

nenachází  

v současné době žádná stavba. Proběhne výstavba tzv. „na zelené louce“. 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bude zajištěno místní 

komunikací na severní straně. Od rodinného domu zde bude vybudován 

nový nájezd. Provozovna bude s veřejnou komunikací přímo spojena 

parkovištěm pro pacienty, z tohoto důvodu je nutné vyřešit napojení na 

místní komunikaci snížením obrubníku a odvodněním navrženého 

parkoviště. Veřejné sítě budou vést v místní komunikaci, chodníku a 

v zeleném pásu, které budou přímo sousedit se stavebním pozemkem. 

Přípojka plynu bude ukončena HUP na hranici pozemku, přípojka NN bude 

ukončena rozvaděčem RE také na hranici pozemku. Budou zřízeny nové 

přípojky vodovodu, plynu splaškové a dešťové kanalizace. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území. 

Pozemek zatím není nijak využíván. Došlo k vyjmutí z půdního fondu, ale 

pozemek je stále veden v katastrální mapě jako orná půda. Pžed realizací 

musí být vyřešeny všechny právní náležitosti. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památkové 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.). 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se  

o památkovou rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území. 

d) Údaje od odtokových poměrech. 

Pozemek je mírně svažitý se sklonem ze severozápadu k jihovýchodu. 

Převýšení je přibližně 0,56 m na 28 m délky. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit 

v severní části vytvořit opatření a odvodnění vůči srážkové vodě. 

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

plánování. 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací městyse Luka nad 

Jihlavou a jeho pozdějších změn. Objekt se bude nacházet v rozvojové 

lokalitě, v zastavitelném území. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 

Při veškerých stavebních pracích musí být respektovány všechny platné 

předpisy, normy a vyhlášky a předpisy s nimi související. Projektová 

dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů novely 62/2013, č. 268/2009 Sb. a vychází z ustanovení 

dle zákona 183/2006 Sb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Projektová dokumentace respektuje podmínky souhlasu s realizací 

stavby od jednotlivých dotčených orgánů státní správy.  

Budou se dodržovat obecné požadavky na výstavbu, stavba se bude 

provádět dle ČSN, bude se zachovávat a dodržovat bezpečnost zdraví při 

práci dle vyhotoveného plánu BOZP. Po dobu stavby bude na stavbě stavební 

deník. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení. 

Není řešeno. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

Pro objekt bude vytvořena přípojka plynu, elektra, vody a kanalizace. 

Dále bude nutná úprava veřejné komunikace pro napojení parkoviště a 

vjezdu  

do navrhovaného objektu. Ostatní investice se nevyskytují. 

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

nemovitostí). 

Parcela č. 
Druh 

pozemku 
Způsob využití Výměra Vlastník 

220/88 Orná půda Orná půda 17337 Pekárek Radek, železniční 88, 

588 22 Luka nad Jihlavou 
 

 

220/222 Orná půda 
Místní 

komunikace 
4156 

Městys Luka nad Jihlavou, 1 

Máje 76, 588 22 Luka nad 

Jihlavou  

 

 

220/291 Orná půda Stavební parcela 1103 

Kocourek Martin, Hálková 

2917/42, 586 01 Jihlava, 

vlastnický podíl ½ 

Munduchová Markéta, Zahradní 

540, 58822 Luka nad Jihlavou, 

vlastnický podíl 1/2 

220/303 Orná půda Stavební parcela 400 

Kocourek Martin, Hálková 

2917/42, 586 01 Jihlava, 

vlastnický podíl ½ 

Munduchová Markéta, Zahradní 

540, 58822 Luka nad Jihlavou, 

vlastnický podíl 1/2 
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a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. Inženýrské sítě 

budou na stavební pozemek dovedeny. Předpokládá se, že budou budovány 

přípojky k těmto sítím. 

b) Účel užívání stavby. 

Novostavba rodinného domu s provozovnou bude sloužit k bydlení  

a rekreaci. Provozovna bude sloužit jako zubní ordinace. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 

Tato stavba bude sloužit svému účelu trvale. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 

apod.). 

Žádné údaje o ochraně stavby nejsou známy. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 

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

20/2012. Řešený projekt dodržuje technické požadavky na výstavbu z 

hlediska požární bezpečnosti podle vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 

Pro zubní ordinaci byly požadavky dodrženy dle vyhlášky č. 398/2009 

sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů2). 

Navrhovaný objekt dodržuje technické požadavky na výstavbu z 

hlediska požární bezpečnosti, ochrany zdraví a splňuje požadavky 

stanovené z hlediska ochrany životního prostředí. 

Žádné stavební práce související s výstavbou objektu nebudou 

nepříznivě ovlivňovat své okolí. Odpady budou tříděny a převáženy na 

skládku, aby nezpůsobovaly znečištění životního prostředí. 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány 

do projektové dokumentace po jejich obdržení.  
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení. 

Pro tuto stavbu nejsou vydány žádné výjimky či úlevové řešení. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / 

pracovníků apod.). 

Celková plocha pozemku: 1100 m2 

Celková zastavěná plocha: 232,8 m2 

Obestavěný prostor: 1664,5 m3 

Celková užitná plocha: 307,43 m2 

Užitná plocha RD: 241,63m2 

Užitná plocha provozovny: 65,8m2 

Počet funkčních jednotek: 2 jednotky 

Počet uživatelů RD: 4–5 osob 

Počet zaměstnanců zubní ordinace: 2 

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

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

apod.). 

Vytápění 

Objekt bude vytápěn plynovým kotlem typu C výkon bude určen na 

základě požadavků pro vytápění objektů. Bude umístěn v místnosti 1S03 – 

technická místnost zaústěn do systémového komínového tělesa. 

Plynový kotel bude odpovídat platným zákonným a normativním 

předpisům ČSN 734200:2004 a ČSN 734201:2010. Požární bezpečnost při 

provozu komínu bude zajištěna dle příslušné vyhlášky. Čištění, kontrola a 

revize spalinové cesty bude prováděna v souladu s §43-47 zákona č. 133/1985 

Sb. ve znění zákona  

č. 320/2015 Sb. 

V objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění s kombinací 

vytápění s otopnými tělesy. 

Likvidace dešťových vod 

Na objektu se nachází jednoplášťové ploché střechy odvodněné pomocí 

střešních vpustí a chrličů. Veškerá voda je odvodněna do akumulační nádrže 

na pozemku o objemu 3700 l, tak aby voda byla využívána na zahradě. Dále 

se voda muže vsakovat přes vsakovací bloky dále na pozemku stavebníka. 

Vjezd  

a parkoviště u objektu jsou odvodněny pomoví liniových vpustí které jsou 

dále napojeny na veřejnou dešťovou kanalizaci. 

Odvodnění menších ploch jako jsou například odvodnění rohoží a 

anglických dvorků bude provedeno pomocí vsaku vedeného od objektu. 
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Spotřeba ročního plynu 

Bude stanovena dodavatelskou firmou. 

Vzduchotechnika 

V objektu není navržena vzduchotechnická jednotka. 

Energetika 

Třída energetické náročnosti: kategorie B 

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

etapy.). 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 6/2019 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 8/2021 

Časové údaje o průběhu stavby a členění na etapy budou zpracovány 

realizační firmou.  

k) Orientační náklady na stavby. 

S01 – Rodinný dům s provozovnou 8 322 500 Kč 

S02 –Bazén 500 000 Kč 

S03 – Zpevněné plochy 535 200 Kč 

S04 – Přípojka ležaté splaškové kanalizace 38 500 Kč 

S05 – Vodovodní přípojka 22 400 Kč 

S06 – Přípojka silového napětí 22 400 Kč 

S07 – Přípojka plynu 22 400 Kč 

S08 – Přípojka ležaté dešťové kanalizace 7 000 Kč 

S09 –Oplocení 420 000 Kč 

 

S01 – Rodinný dům s provozovnou   

S02 – Bazén  

S03 – Zpevněné plochy  

S04 – Přípojka ležaté splaškové kanalizace  

S05 – Vodovodní přípojka  

S06 – Přípojka silového napětí 

S07 – Přípojka plynu 

S08 – Přípojka ležaté dešťové kanalizace 

S09 – Oplocení 
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V Brně dne 25.5.2018  Viktor Hladík 
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a) Charakteristika stavebního pozemku. 

Stavební pozemek pro stavbu rodinného domu s provozovnou leží 

v městysi Luka nad Jihlavou, kat. území Luka nad Jihlavou [688703], okres 

Jihlava. Katastrální území Luka nad Jihlavou [688703], spadá do Kraje 

Vysočina. Pozemek je tvořen spojením dvou parcel č. 220/292 a č. 220/303 

stejného vlastníka, na okraji rozvojové oblasti o celkové výměře 1100 m2. 

Nejbližší vzdálenost k oplocení pozemku je 3,5 m.  

Pozemek bude obklopen z východní a ze západní stany pozemkem 

220/88, který je v současné době využíván jako pole. Na východní straně 

pozemek sousedí se dvě mi stavebními parcelami č 220/291 a 220/303, na 

kterých by měl být v budoucnu vybudován rodinný dům respektující reguláty 

městyse Luka nad Jihlavou. Dále na severní straně bude pozemek vymezovat 

místní komunikace p.č. 220/222.  

Plocha pozemku je svažitá k jihovýchodu s celkovým převýšením cca 0,56 

m na 28 m. V místě výstavby se dle plánu nebudou nenacházet podzemní ani 

nadzemní vedení jiných majitelů. Inženýrské sítě budou dle stávajících plánu 

vedeny v komunikacích kolem pozemku. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.). 

Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum je blíže specifikován ve 

zprávě geologický průzkum tohoto paré ve složce přípravné a studijní práce. 

Stanovení radonového indexu  Střední riziko 

Stanovení a zatřízení podloží F6 – S4 – SM, Písek hlinitý 

(kamenitý), hrubozrná zemina 

=> Rdt= 175 kPa 

Hladina spodní vody Není známa 

Archeologický nebo stavebně historický průzkum není požadován. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Pozemek se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

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

Pozemek pro stavbu se nenachází v záplavovém ani poddolovaném 

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

odtokové poměry v území. 

Realizace navrhovaného objektu neovlivní okolní stavby ani sousedící 

pozemky, realizace objektu proběhne na vlastním stavebním pozemku. Při 

provádění přípojek inženýrských sítí dojde k zásahu do obecního pozemku. 

Během realizace budou kladeny požadavky na dodržování nočního klidu,  

s ohledem na okolní stavby bude zamezeno nadměrné hlučnosti a prašnosti. 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na své okolí, a tudíž nepodléhá 

zjišťovacímu řízení dle zákona. Neprodukuje žádné emise, vytváří hluk  

v povolených limitech a dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže 

a do dešťové kanalizace budou napojeno odvodnění parkoviště a vjezdu. 

Stavba nemění odtokové poměry v okolí. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Stavbou nevzniknou žádné požadavky na demolice či asanace. V 

prostoru staveniště se nenachází ani žádná zeleň. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemková parcela byla využívána jako orná půda. Ze zemědělského 

půdního fondu bude vyjmuto cca 1100 m2, což je celá plocha stavebních 

parcel 220/292 a 220/302. Proto bude na celém pozemku provedena skrývka 

ornice  

v mocnosti cca 200 mm. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Splašková kanalizace bude napojena pomocí kanalizační přípojky. která 

bude gravitačně napojena na stávající splaškovou kanalizaci severně od 

objektu. Stavba bude napojena na veřejný vodovodní řad. Rovněž bude 

napojena na stávající veřejný plynovod. Zásobování elektrickou energií bude 

zemní kabelovou přípojkou. 

Objekt bude napojen na přilehlou komunikaci betonovou dlažbou. 

V severní části objektu bude je navrženo parkoviště s kapacitou tří 

parkovacích míst z čehož jsou dvě standartní s šířkou 2,5 m a jedno určeno 

pro ZTP s šířkou 3,5 m. Toto parkoviště, slouží výhradně pacientům a bude 

napojeno na místní komunikaci 

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

Nenastávají. 
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Novostavba rodinného domu s provozovnou. Obytná část o dvou 

nadzemních  

a jednom podzemním podlaží je určena pro rekreaci a bydlení je dimenzován 

pro 4-5 osob a jedno garážové stání v rámci objektu. Provozní část bude 

sloužit jako zubní ordinace pro malý počet pacientů – formou objednávky (2 

až 3 maximálně). Ordinace je dimenzovaná pro dva pracovníky, a to zubního 

lékaře a jednoho asistenta. 

 

Celková zastavěná plocha: 232,8 m2 

Zastavěná plocha RD: 151,8 m² 

Zastavěná plocha provozovna: 81,2 m² 

Celková plocha stavebního pozemku: 1100 m2 

Procento zastavění: 23,3 % 

Obestavěný prostor: 1664,5 m³ 

Zpevněné plochy  178,4 m² 

Užitná plocha RD:  241,6 m² 

Užitná plocha provozovny: 65,8 m² 

Výška atiky: 7,475 m 

Počet funkčních jednotek: 2 

Počet nadzemních podlaží  2 

Počet podzemních podlaží  1 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

Objekt je umístěn v městysi Luka nad Jihlavou, kat. území Luka nad 

Jihlavou [688703], okres Jihlava. V rozvojové oblasti na severozápadní straně 

od centra městyse, kde se plánuje zástavba rodinných domů. Objekt je 

situován dle světových stran a dle regulativů poskytnutých stavebním 

úřadem městyse Luka nad Jihlavou. Tyto regulativy stanovují podobu 

objektu. Objekt je navržen tak, aby splňoval regulativy městyse Luka nad 

Jihlavou a také tak, aby zapadal do okolní zástavby. Objekt také splňuje 

prostorové nároky vyžadující účel stavby.  

 Objekt je navržen tak, aby svým tvarem vytvořila co možná nejlepší 

kompromis pro rodinné bydlení i pracovní náplň. 

Objekt se děli na dvě časti, a to na část provozní, která bude sloužit jako 

zubní ordinace a obytnou část, která bude sloužit jako rodinný dům. 

Ve východní části řešeného území je oddělená provozní část od obytné 

části. K provozní časti přiléhá přímo parkoviště se třemi parkovacími místy z 
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toho jedno je rezervováno pro ZTP. Do provozní části objektu je navržen 

bezbariérový přístup pomocí rampy, tak aby pacienti nebo zaměstnanci měli 

co nejsnadnější přístup do zubní ordinace. 

Obytná část je třípodlažní podsklepena s bazénem a zahradou v 

jihozápadní části. Vytváří tak soukromé prostředí pro volnočasové aktivity. 

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

řešení. 

Budova je rozdělena na dvě části. Z provozního pohledu na prozvoní část, 

která bude sloužit jako zubní ordinace a obytnou část, která bude sloužit jako 

rodinný dům. Z estetického pohledu je objekt výškově odstupňovaný a také 

ho můžeme rozdělit dle barevnosti jednotlivých fasádních desek Cetris 

Finisch na jednotlivé časti, a to část světla, barva bíla odstín RAL 9100 složí 

jako obytná část objektu a tmavá část, barva tmavě hnědá odstín RAL 8014 

slouží jako provozní část objektu vyjma garáže. Obě časti jsou zastřešeny 

plochými střechami každá v jiné výškové úrovni. Dřevěný obklad je 

z cementotřískových desek Cetris Finish s Hladkým povrchem opatřeným 

základním pod nátěrem a finální povrchovou úpravou odstín RAL dle 

umístění.  

Fasáda je provětrávaná se zateplením. Tepelnou izolaci tvoří minerální 

izolace z minerální plsti Isove Fassil tl. 200 mm. 

Objekt je opatřen dřevěnými okny SLAVONA: PROGRESSION s možností 

zakrytí venkovními žaluziemi, tam kde jsou okna orientována na teplé 

světové strany. Exteriérové dveře a HS portály jsou rovněž SLAVONA: 

PROGRESSION  

Objekt jak v obytné, tak v provozní části je zastřešen pomocí 

jednoplášťové střechy s hydroizolačním souvrstvím z fólie z měkčeného PVC 

a s 3% sklonem střechy.  

 

Jedná se o objekt dělený na obytnou část s garáží a část provozní.  

Obytná část je určena pro bydlení a rekreaci. Je přístupná z ulice hlavním 

vchodem nebo garáží, která je propojena s obytnou části přes zádveří. Po 

vstupu ze zádveří na chodbu v 1.NP se můžeme dostat do obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem a jídelnou, který je situován na jižní straně objektu 

nebo do skladu či WC která jsou situovány na sever. Celý objekt je vertikálně 

propojen schodištěm tudíž se snadno dostaneme jak do suterénu, který 

slouží jako technické zázemí a objektu tak do 2.NP, které je navrženo jako 

klidová zóna pro rodinu. Pokud se vydáme po schodech do 2.NP ocitneme se 

v prosvětlené chodbě odkud se můžeme dostat do pokojů, které jsou 

situovány na západní a jižní straně tak i ložnice která má přístup k vlastní 

koupelně s WC. Na patře se také nachází pokoj pro případné hosty 

orientovaný na východ tak i samostatné WC a koupelna orientované na sever. 

V suterénu se nachází chodba, na kterou je přístup ze schodiště, ze které se 

dostaneme do technické místnosti či skladu.  
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Při návrhu místností byly respektovány světové strany. Na sever je 

umístěna provozní místnosti objektu. Na teplé světové strany jsou situována 

pobytové  

a obytné místnosti.  

Provozní část je zpřístupněna také z ulice a jsou u ní navržena tři 

parkovací místa pro pacienty. Při vstupu do provozní časti se dostaneme do 

prostorného zádveří, ze kterého se můžeme jít na WC určené pro pacienty, 

které je navržena jako bezbariérové nebo do čekárny která je situována na 

východní straně objektu. Z čekárny se dostaneme do zubní ordinace, která 

má na jižní straně zázemí s denní místností, skladem a hygienickým zasazím 

pro zaměstnance. 

 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová.  

Zubní ordinace je navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb. 

 

Bezpečnost při užívání zubní ordinace bude zajištěna majitelem 

ordinace. 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání 

nedocházelo k úrazům (podrobněji vyhláška č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb., 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích), tzn. 

vhodné řešení zábradlí (např. u schodišť, teras), vhodná volba materiálů 

(např. na podlahové konstrukce) apod. 

  



20 

 

 

Stavba je navržena tak, aby vyhovovala potřebám investora. Dispozice 

rodinného domu s provozovnou je popsána v bodě B.2.3. Jedná s o RD  

s provozovnou, kde obytná část je dvoupodlažní podsklepená a provozní část 

jednopodlažní nepodsklepená. 

Konstrukční systém v 1.NP a 2.NP je tvořen z tvárnic z autoklávovaného 

pórobetonu. Ytong Universal tloušťky 250 mm. V 1.S je použit systém  

z betonových dutinových zdících tvarovek tloušťky 250 mm. Tvarovky budou 

vyplnění prostým betonem budou vyztuženy betonářskou ocelí ve 

vodorovném a svislém směru. Systém z nenosných tvárnic Ytong Klasic 

tloušťky 125 mm, je použit pro příčkové zdivo ve všech podlažích. Bližší 

specifikace viz část D tohoto projektu. 

Vodorovné stropní konstrukce v obytné části jsou provedeny  

z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 mm, 

a to ve všech podlažích. Vodorovné konstrukce nad provozovnou v 1 NP. jsou 

obdobně z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů SPIROLL tloušťky 

200 mm. Pod stropem jsou zavěšeny sádrokartonové podhledy Rigips, které 

zakrývají nosnou konstrukci a také umožňují zakrýt veškeré rozvody vedené 

v podhledu. 

Objekt jak v obytné, tak v provozní části je zastřešen pomocí 

jednoplášťové střechy s hydroizolačním souvrstvím z fólie z měkčeného PVC 

a s 3 % sklonem střechy. 

 

Dopravní napojení objektu je řešeno z plánované místní komunikace. 

Objekt bude připojen na tuto komunikaci zpevněnou plochou z betonové 

dlažby. V severovýchodní části se nachází parkoviště pro 3 automobilové 

stání sloužící pro potřeby pacientů ordinace. 

Stavba bude napojena na navrhované sítě technické infrastruktury 

městyse Luka nad Jihlavou. Napojení objektu na el. energii bude provedeno 

nově vybudovanou přípojkou napojenou na stávající veřejné vedení NN. Na 

hranici pozemku bude umístěn elektroměr připojen na veřejné vedení NN 

kabelovým vývodem. 

Zásobování pitnou vodou bude z nově vybudované vodovodní přípojky 

vody PE DN 50 napojenou na veřejný vodovod. Vnitřní potrubí bude navrženo  

v samostatné dokumentaci. Ohřev teplé vody bude zajišťovat závěsný 

plynový kombinovaný kotel typu C na zemní plyn. Objekt bude vytápěn 

plynovým kotlem typu C výkon bude určen na základě požadavků pro 

vytápění objektů. Bude umístěn v místnosti 1S03 – technická místnost 

zaústěn do systémového komínového tělesa. 

Plynový kotel bude odpovídat platným zákonným a normativním 

předpisům ČSN 734200:2004 a ČSN 734201:2010. Požární bezpečnost při 

provozu komínu bude zajištěna dle příslušné vyhlášky. Čištění, kontrola a 
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revize spalinové cesty bude prováděna v souladu s §43-47 zákona č. 133/1985 

Sb. ve znění zákona  

č. 320/2015 Sb. 

V objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění s kombinací 

vytápění s otopnými tělesy. 

Bude vybudována nový přípojka plynu napojená na veřejnou 

infrastrukturu města Moravany. 

Na objektu bude provedena ochrana před bleskem dle požadavků ČSN 

EN 62305-1,2,3,4,5. Na objektu bude zřízen tyčový jímač JT400, osazeným ve 

střední části. Jímací vedení bude provedeno vodiči AlMgSi 8 mm. 
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a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů. 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva. 

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 

techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Kompletní vyhodnocení požárně bezpečnostního řešení je samostatná 

část projektové dokumentace ve složce „D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 

ŘEŠENÍ.“ 

 

Konstrukce jsou navrženy v souladu s platnou legislativou ČSN 73 0540-

2:2011 a jsou navržené tak, aby splňovali doporučené hodnoty součinitelů 

prostupu tepla. Na základě posudku byl objekt zařazen do klasifikační třídy B 

– úsporná budova. Viz „Stavební fyzika“. 

 

Větrání objektu bude zajištěno rekuperací. a také přirozeně otevíravými 

okny. Podrobný návrh rekuperace musí být určen výpočtem. 

Přirozené denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 

prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno 

jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. 

Obytné místnosti jsou posouzeny dle ČSN 730580-1,2,4 na činitel denní 

osvětlenosti a insolaci. Všechny podmínky jsou splněny. Podrobné posouzení 

viz příloha „Stavební fyzika“ této projektové dokumentace. 

V navrhovaném objektu budou zdroje hluku pouze spotřebiče. Společně 

s ostatními posouzeními na akustiku a urbanistickou akustiku nalezneme 

rozbor v příloze „Stavební fyzika“ této projektové dokumentace. 

Zásobování vodou bude řešeno zhotovením přípojky na vodovodní řad 

vedoucí severně od objektu. Připojení je ve spádu není nutné zřizovat 

přídavná čerpadla. 

Splašky budou odváděny zhotovenými přípojkami do splaškové 

kanalizace viz koordinační situace.  
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Dešťové vody ze střešních vtoků budou gravitačně dováděny do 

akumulační nádrže na pozemku o objemu 3700 l, tak aby voda byla využívána 

na zahradě Dále se voda muže vsakovat přes vsakovací bloky dále na 

pozemku stavebníka. Vjezd a parkoviště u objektu jsou odvodněny pomoví 

liniových vpustí které jsou dále napojeny na veřejnou dešťovou kanalizaci. 

Odvodnění menších ploch jako jsou například odvodnění rohoží a 

anglických dvorků bude provedeno pomocí vsaku vedeného od objektu.  

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Protiradonová ochrana odpovídá střednímu riziku. Z důvodu 

podlahového vytápění v objektu se tato hodnota zvedá a musí se určit 

přesným výpočtem. Z tohoto důvodu je navrženo hydroizolační souvrství 

které je blíže vyspecifikováno ve skladbách konstrukcí. 

b) Ochrana před bludnými proudy. 

V blízkosti stavby se nenacházejí umělé zdroje energie, kvůli kterým by 

byla vyžadována ochrana před bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Území není seizmicky aktivní ani poddolované. V objektu nebude 

umístěno zařízení, které by vyvozovalo takové účinky. 

d) Ochrana před hlukem 

Obvodový plášť včetně střechy a výplně otvorů je navržen, aby bylo 

vnitřní prostředí chráněno před hlukem zvenčí. Vnitřní konstrukce 

ohraničující obytné místnosti splňují požadavky na akustiku. Všechny 

podlahy v pobytových místnostech jsou navrženy jako těžké plovoucí 

oddělené od přilehlých konstrukcí páskem kročejové izolace. Prokázání 

naplnění požadavků na akustiku je řešeno v příloze „Stavební fyzika“. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba není navržena v záplavovém území, proto na ni nejsou kladeny 

žádné speciální požadavky ani není nutné zřizovat speciální protipovodňová 

opatření. 



24 

 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky. 

Stavba bude napojena na plánované sítě technické infrastruktury 

městyse Luka nad Jihlavou pro danou lokalitu. 

Splašková kanalizace bude napojena pomocí kanalizační přípojky, která 

bude gravitačně napojena na plánovanou splaškovou kanalizaci severně od 

objektu. Na přípojce bude umístěna revizní šachta.  

Napojení objektu na el. energii bude provedeno nově vybudovanou 

přípojkou napojenou na stávající veřejné vedení NN. Na hranici pozemku 

bude umístěn elektroměr připojen na veřejné vedení NN kabelovým 

vývodem. 

Stavba bude napojena na veřejný vodovodní řad HDPE potrubím. 

Rovněž bude napojena na stávající veřejný plynovod. Přípojka plynu je 

ukončena v HUP na hranici pozemku. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou předmětem 

bakalářské práce oboru S. V praxi budou zpracované posudky odborníky 

z TZB. 

 

a) Popis dopravního řešení. 

V této lokalitě je klidná doprava převážně osobních aut.  

b) Napojení území na plánovanou dopravní infrastrukturu. 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je zajištěno účelovou 

komunikací na severní straně. Od rodinného domu zde bude vybudován 

nový nájezd z betonové dlažby. Provozovna bude s veřejnou komunikací 

přímo spojena parkovištěm pro zaměstnance pro 3 stání pro pacienty. 

c) Doprava v klidu. 

Doprava v klidu bude řešena parkovacími místy pro zubní ordinaci na 

pozemku stavebníka a řastešně na pozemku městyse Luka nad Jihlavou č.p. 

220/222. Pro rodinný dům budou zřízena parkovací stání na vjezdu a v garáži. 

Napojení na silniční síť bude vjezdem na plánovanou komunikaci 

vybudovanou obcí. 



25 

 

 

Součástí výstavbového procesu budou standartní terénní úpravy, jako je 

skrývka ornice v tl. 200 mm. A následné vyrovnávání terénu pro osazení 

domu. Poměr mezi odkopanou a nasypanou zeminou je přibližně 1:1, 

počítáme s využitím odkopané zeminy vytvořením násypů a obsypů kolem 

domu. Zvláště pak v jihovýchodní části, která je nejníže. Na pozemku se 

nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutné pokácet. 

 

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

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci 

odpadů ze stavby je nutno postupovat podle zákona č.184/2014 Sb. v 

platném znění. Zejména je potřeba odpady likvidovat pouze v zařízeních, 

která jsou k tomu určena dle stanoveného zákona. Přitom je každý povinen 

zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí dle zákona 

oprávněna, jinak jí nesmí odpad předat. Při stavbě budou vznikat odpady jako 

např.: asfaltové směsi, beton, smíšené stavební a demoliční odpady atp. Tyto 

nekontaminované odpady mohou být využity do podkladních vrstev sjezdu a 

jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci, nebo uložen na povolené 

skládce. 

Vzniknou-li odpady jako dřevo sklo, plasty, železo a ocel, kabely a izolační 

materiály, tak mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití 

nebo odstranění ostatních odpadů. Konkrétní druhy odpadů, které budou při 

stavbě vznikat, musí být rozlišeny podle své nebezpečnosti a zařazeny do 

kategorií (Katalog odpadů – vyhláška MŽP ČR č.374/2008 Sb., kategorie O 

nebo N). 

Z hlediska vlivu na čistotu ovzduší nebude stavba představovat 

stacionární zdroj znečištění ovzduší. 

Ochrana z hlediska vlivu stavby na okolí a vlivu okolí na stavbu z hlediska 

hluku je popsána v jiné části této technické zprávy a není nutné se jím 

zabývat. 

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

ochrana rostlina živočichů apod.), zachování ekologických funkcí  

a vazeb v krajině. 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a zachovává 

ekologické funkce a vazby v krajině. Není nutná ochrana stávajících dřevin, 

památných stromů, rostlin, živočichů apod. 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 

Zájmové území posuzované stavby se nenachází na území ani v 

ochranném pásmu Národní přírodní památky, Národní přírodní rezervace, 

Přírodní památky, Přírodní rezervace, Chráněné krajinné oblasti ani 

národního parku. 

Zájmové území posuzované stavby není v přímém kontaktu ani v územní 

kolizi s některou z evropských významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 

218/2004 Sb., která je zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 

45a ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí 

podle § 45e tohoto zákona. 

Dle mapových podkladů leží posuzovaná lokalita mimo registrované 

prvky ÚSES (Územní systém ekologické stability). 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA. 

Pro plánovaný záměr nejsou stanoveny žádné podmínky. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Pro realizovanou stavbu nejsou navrhované žádné ochranná ani 

bezpečnostní pásma. 
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a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

V průběhu stavby a ani po jejím dokončení nevznikne žádné nebezpečí 

pro pracovníky a návštěvníky staveniště. Stavba bude řádným způsobem 

označena  

a zabezpečena. Dodavatel stavebních prací ručí za splnění všech požadavků, 

předpisů a úkolů vedoucích k ochraně obyvatelstva. 

Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná a splňovala současné úkoly 

ochrany obyvatelstva.   

Ochrana z hlediska vlivu stavby na okolí a vlivu okolí na stavbu z hlediska 

hluku je popsána v jiné části této technické zprávy a není nutné se jím 

zabývat. 

 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Na staveništi budou zřízeny dočasné přípojky pro jeho obsluhu, doprava 

bude zajištěna z přilehlé komunikace p. č. 662/613 o šířce 7 m. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin. 

Prostor staveniště bude oplocen a vyznačen značkami zakazujícími vstup 

nepovolaných osob. Při vyjíždění techniky a vozidel ze staveniště na místní 

komunikaci musí být dbáno zvýšené opatrnosti a musí být dána přednost 

vozidlům pohybujícím se po této veřejné komunikaci. Při vyjíždění na 

komunikaci couváním musí být výjezd zabezpečen další odpovědnou 

osobou, která zajistí bezpečný výjezd. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé). 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního 

pozemku. V případě nutnosti budou uskutečněny dočasné zábory na 

přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Ornice bude uskladněna na pozemku 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák.  

č. 185/2001 Sb. O odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. Č. 383/2001 Sb. A 

předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle 

druhu a kategorii podle §5-6 zajistit přednostní využiti odpadů v souladu s 

§11. Jedná se převážně o tyto odpady: 

Číslo Název Způsob likvidace 
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17 01 01 Beton  Skládka 

17 02 01 Dřevo Skládka 

17 02 02 Sklo K recyklaci 

17 02 03 Plasty K recyklaci 

17 03 02 Asfaltové směsi K recyklaci 

17 04 05 Železo a ocel Sběrna kovů 

17 04 02 Hliník Sběrna kovů 

17 04 07 Směsné kovy Sběrna kovů 

17 05 04 Zemina a kamení Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry Skládka 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Skládka 

V Brně dne 25.5.2018 Viktor Hladík  
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a) Technické zpráva 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Novostavba rodinného domu s provozovnou se nachází na sloučených 

parcelách č. 220/292 a č. 220/302 na okraji rozvojové oblasti o celkové výměře 

1100 m2. Obytná část o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží je 

určena pro rekreaci a bydlení je dimenzován pro 4-5 osob a jedno garážové 

stání v rámci objektu. Provozní část bude sloužit jako zubní ordinace pro malý 

počet pacientů – formou objednávky (2 až 3 maximálně). Ordinace je 

dimenzovaná pro dva pracovníky, a to zubního lékaře a jednoho asistenta. 

 

Celková zastavěná plocha: 232,8 m2 

Zastavěná plocha RD: 151,8 m² 

Zastavěná plocha provozovna: 81,2 m² 

Celková plocha stavebního pozemku: 1100 m2 

Procento zastavění: 23,3 % 

Obestavěný prostor: 1664,5 m³ 

Zpevněné plochy  178,4 m² 

Užitná plocha RD:  241,6 m² 

Užitná plocha provozovny: 65,8 m² 

Výška atiky: 7,475 m 

Počet funkčních jednotek: 2 

Počet nadzemních podlaží  2 

Počet podzemních podlaží  1 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

 

Budova je rozdělena na dvě části. Z provozního pohledu na prozvoní část, 

která bude sloužit jako zubní ordinace a obytnou část, která bude sloužit jako 

rodinný dům. Z estetického pohledu je objekt výškově odstupňovaný a také 

ho můžeme rozdělit dle barevnosti jednotlivých fasádních desek Cetris 

Finisch na jednotlivé časti, a to část světla, barva bíla odstín RAL 9100 složí 

jako obytná část objektu a tmavá část, barva tmavě hnědá odstín RAL 8014 
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slouží jako provozní část objektu vyjma garáže. Obě časti jsou zastřešeny 

plochými střechami každá v jiné výškové úrovni. Dřevěný obklad je 

z cementotřískových desek Cetris Finish s Hladkým povrchem opatřeným 

základním pod nátěrem a finální povrchovou úpravou odstín RAL dle 

umístění.  

Fasáda je provětrávaná se zateplením. Tepelnou izolaci tvoří minerální 

izolace z minerální plsti Isove Fassil tl. 200 mm. 

Objekt je opatřen dřevěnými okny SLAVONA: PROGRESSION s možností 

zakrytí venkovními žaluziemi, tam kde jsou okna orientována na teplé 

světové strany. Exteriérové dveře a HS portály jsou rovněž SLAVONA: 

PROGRESSION  

Objekt jak v obytné, tak v provozní části je zastřešen pomocí 

jednoplášťové střechy s hydroizolačním souvrstvím z fólie z měkčeného PVC 

a s 3 % sklonem střechy.  

 

Dispoziční řešení 

Jedná se o objekt dělený na obytnou část s garáží a část provozní.  

Obytná část je určena pro bydlení a rekreaci. Je přístupná z ulice hlavním 

vchodem nebo garáží, která je propojena s obytnou části přes zádveří. Po 

vstupu ze zádveří na chodbu v 1.NP se můžeme dostat do obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem a jídelnou, který je situován na jižní straně objektu 

nebo do skladu či WC která jsou situovány na sever. Celý objekt je vertikálně 

propojen schodištěm tudíž se snadno dostaneme jak do suterénu, který 

slouží jako technické zázemí a objektu tak do 2.NP, které je navrženo jako 

klidová zóna pro rodinu. Pokud se vydáme po schodech do 2.NP ocitneme se 

v prosvětlené chodbě odkud se můžeme dostat do pokojů, které jsou 

situovány na západní a jižní straně tak i ložnice která má přístup k vlastní 

koupelně s WC. Na patře se také nachází pokoj pro případné hosty 

orientovaný na východ tak i samostatné WC a koupelna orientované na sever. 

V suterénu se nachází chodba, na kterou je přístup ze schodiště, ze které se 

dostaneme do technické místnosti či skladu.  

Při návrhu místností byly respektovány světové strany. Na sever je 

umístěna provozní místnosti objektu. Na teplé světové strany jsou situována 

pobytové  

a obytné místnosti.  

Provozní část je zpřístupněna také z ulice a jsou u ní navržena tři 

parkovací místa pro pacienty. Při vstupu do provozní časti se dostaneme do 

prostorného zádveří, ze kterého se můžeme jít na WC určené pro pacienty, 

které je navržena jako bezbariérové nebo do čekárny která je situována na 

východní straně objektu. Z čekárny se dostaneme do zubní ordinace, která 

má na jižní straně zázemí s denní místností, skladem a hygienickým zasazím 

pro zaměstnance. 

 

Bezbariérové užívání stavby 
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Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 

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

20/2012. Řešený projekt dodržuje technické požadavky na výstavbu z 

hlediska požární bezpečnosti podle vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 

Pro zubní ordinaci byly požadavky dodrženy dle vyhlášky č. 398/2009 

sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt se dělí na dvě části, a to objekt určený pro pobyt čtyř až pětičlenné 

rodiny a objekt provozovny, který je navržen pro účely zubní ordinace. Vstup 

do objektu jak v provozní části, tak v obytné časti je umístěn v 1.NP na severní 

straně. 

 První nadzemní podlaží vytváří společenskou část s dostatečným 

zázemím a druhé nadzemní podlaží vytváří a klidovou část domu. Suterén 

slouží zejména jako technické a skladovací zázemí objektu. 

Provozovna není s domem spojená. Hlavní vstup je ze severní strany do 

zádveří. Do provozovny je navržen bezbariérový přístup.  

 

Základové konstrukce – Základové pásy z prostého betonu kombinované 

s prolévacími tvárnicemi. Na základových konstrukcích bude vybetonována 

základová deska tl 150 mm. 

Obvodové nosné konstrukce – Jsou tvořeny systémem Ytong Universal.  

Stropní konstrukce – stropní konstrukce jsou provedeny z prefabrikovaných 

předpjatých stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 mm 

Střešní konstrukce – Střecha plochá jednoplášťová hydroizolačním 

souvrstvím z fólie z měkčeného PVC a s 3 % sklonem střechy. 

 

Obvodový plášť – Souvrství provětrávaná fasády s tepelnou izolací ISOVER 

FASSIL a obkladovými cementotřískovými deskami Cetris Finish 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Konstrukční systém v 1.NP a 2.NP je tvořen z tvárnic z autoklávovaného 

pórobetonu. Ytong Universal tloušťky 250 mm. V 1.S je použit systém z 

betonových dutinových zdících tvarovek tloušťky 250 mm. Tvarovky budou 

vyplnění prostým betonem budou vyztuženy betonářskou ocelí ve 

vodorovném a svislém směru. Systém z nenosných tvárnic Ytong Klasic 

tloušťky 125 mm, je použit pro příčkové zdivo ve všech podlažích. Bližší 

specifikace viz část D tohoto projektu. 
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Vodorovné stropní konstrukce v obytné části jsou provedeny z 

prefabrikovaných předpjatých stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 mm, a 

to ve všech podlažích. Vodorovné konstrukce nad provozovnou v 1 NP. jsou 

obdobně z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů SPIROLL tloušťky 

200 mm. Pod stropem jsou zavěšeny sádrokartonové podhledy Rigips, které 

zakrývají nosnou konstrukci a také umožňují zakrýt veškeré rozvody vedené 

v podhledu. 

Objekt jak v obytné, tak v provozní části je zastřešen pomocí 

jednoplášťové střechy s hydroizolačním souvrstvím z fólie z měkčeného PVC 

a s 3 % sklonem střechy. 

 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

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., o technických požadavcích na stavby, v pozdějším znění. 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 

statických a mechanických vlastností pro daný provoz. 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná příloha bakalářské práce, viz Složka č. 5 – Požárně 

bezpečnostní řešení 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti 

provedení 

Materiály použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky 

příslušných technických norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provedení a jakost navržených konstrukcí 

Stavba bude provedena dle běžných technologických postupů. Nejsou 

kladeny žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených 

konstrukcí. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných 

– stanovených příslušnými technologickými předpisy 
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Budou provedeny základní zkoušky požadované příslušnými normami a 

předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce. Zkouškou prokáže 

dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díly. Náklady na 

zkoušky hradí dodavatel. 

Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky. 

Z hlediska kontroly spolehlivosti jde o kontroly: 

• Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. 

Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 

• Stěnových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití 

odpovídajících spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor 

investora. 

• Stropních konstrukcí z hlediska kladení stropních prvků dle projektu. 

Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 

• Konstrukce jednoplášťové střechy z hlediska správného natavení 

modifikovaných asfaltových pásů, z hlediska dodržených minimálních 

přesahů jednotlivých částí pásů. Kontrolu zajistí stavební dozor 

investora. 

b) Výkresová část 

Viz složka č. 3 – D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

c) dokumenty podrobnosti 

Viz složka č. 3 – D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Specifikace výrobků 

Specifikace skladeb 

 

 

a) technická zpráva 

Zemní práce  

Veškeré zemní práce budou prováděny z pozemků patřících investorovi. 

Během zemních prací bude provedeno svahování zeminy. Na celé ploše 

pozemku budou sejmuty svrchní vrstvy zeminy na úroveň hutněné zemní pláně 

a vytěžená zemina bude odvezena, místo skládky zeminy si zajistí dodavatel 

stavby. 

Dle inženýrsko geologického posouzení bude třeba výkopy zajistit proti 

sesuvu svahováním, šikmý svah do 3 m je doporučeno provádět v poměru 1 : 

0,5  

a u hlubších pak poměr 1 : 1 s oddělením sklonů v dolní části lavicemi o šířce cca 

0,5 m.. 
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Výkopové práce zahrnují výkop stavební jámy pro 1 podlaží. Výkopy 

stavebních rýh pro přípojky inženýrských sítí a případné navržené drenáže pro 

odtok dešťových vod. Pozemek je svažitý s převýšením cca 0,56 m na 28 m 

metrech  

a úroveň 1. nadzemního podlaží je v přibližné polovině převýšení. To znamená, 

že při skrývce ornice a výkopu stavebních jam a rýh bude zemina pouze 

uskladněna  

a potom všechna použita pro dorovnání pozemků na úroveň upraveného 

terénu danou projektovou dokumentací.  

Do výkopů je vhodné v co nejkratší době po ukončení prací provést 

betonáž základových konstrukcí, aby bylo zamezeno případnému promáčení 

základové spáry. V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru 

vždy důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými 

klimatickými vlivy.  

Základy 

Vzhledem ke složitějším základovým poměrům jsou základové 

konstrukce řešeny v kombinaci plošné základové desky a základovými pásy s 

nadezdívkou  

z prolévaných betonových tvárnic. Na základový pas výšky 500 mm, budou 

navázaný prolévané betonové tvárnice tl. 250 mm. Hloubka založení je závislá 

na nezámrzné hloubce a liší se z důvodu různých výškových úrovní základů. Na 

betonové tvárnice se provede základová deska tloušťky 150 mm, s vyztužením 

sítí KARI 150x150x4 mm. Materiál základových konstrukcí bude beton C20/25 

XC2 XA1 s výztuží B 500 B. Rozměry jednotlivých základových pásu jsou blíže 

specifikovaný ve stavebně konstrukčním řešení, a to konkrétně ve výkrese 

D.1.2.1 výkres základových konstrukcí. 

Základové konstrukce v úrovni 1. NP jsou zatepleny tepelnou izolací  

o tloušťce 200 mm. Jako ochrana izolace je použita nopová folie. 

Dimenze geometrických rozměrů jsou zvlášť popsané příloze Návrh 

základů. 

Viz složka č. 1 Posouzení a výpočty. 

Základové konstrukce byli navrženy v nejkritičtějších místech objektu 

z hlediska zatížení. Rozměry základů byly stanoveny pro základovou půdu 

s výpočtovou únosností zeminy Rdt = 175 kPa . Všechny základové konstrukce 

jsou stanoveny v nezámrzné hloubce. 

Před betonáží bude do výkopů vložen zemnící FeZn pásek, který je nutno 

svorkami propojit s výztuží. Pro přípojky inženýrských sítí a rozvody ležaté 

kanalizace budou v základech vyhotoveny prostupy 

 

Svislé nosné konstrukce 

Konstrukční systém v 1.NP a 2.NP je tvořen z tvárnic z autoklávovaného 

pórobetonu. Ytong Universal tloušťky 250 mm. V 1.S je použit systém z 

betonových dutinových zdících tvarovek tloušťky 250 mm. Tvarovky budou 

vyplnění prostým betonem budou vyztuženy betonářskou ocelí ve vodorovném 
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a svislém směru. Systém nosných vnitřních stěn je také z tvárnic z 

autoklávovaného pórobetonu. Ytong Universal tloušťky 250 mm. Bližší 

specifikace viz část D tohoto projektu. 

 

Vodorovné stropní konstrukce 

Vodorovné stropní konstrukce v obytné části jsou provedeny  

z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 mm, a 

to ve všech podlažích. Vodorovné konstrukce nad provozovnou v 1 NP. jsou 

obdobně  

z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 mm. 

Pod stropem jsou zavěšeny sádrokartonové podhledy Rigips, které zakrývají 

nosnou konstrukci a také umožňují zakrýt veškeré rozvody vedené v podhledu. 

 

Věnce 

ŽB monolitické věnce budou umístěny na nosném obvodovém zdivu a na 

vnitřním nosném zdivu ve všech patrech objektu. Věnce jsou navrženy z betonu 

C 20/25 – XC1 a výztuží B500B o rozměrech 250 x 250 mm v místech venkovních 

překladů jsou věnce provázány s železobetonovými překlady. V místech kde 

jsou zabudovány venkovní žaluzie jsou věnce a překlady zúženy na tloušťku 200 

mm. Betonáž věnců o překladu by měla probíhat současně  

Výšky s bližší specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 

Překlady 

Překlady nad všemi venkovními otvory jsou železobetonové, pokud není 

uvedeno jinak V Suterénu jsou nad okny navržené prefabrikované 

železobetonové překlady. U příčkového zdiva jsou navrženy nenosné překlady 

Ytong. Pokud není uvedeno jinak.  

 

Schodiště 

Vnitřní schodiště je navrženo z prefabrikovaných betonových dílců 

vyztužené dle statického návrhu výrobce. Dělí se na schodišťová ramena, 

mezipodesty  

a podesty. Bližší specifikace je ve výkrese stropních dílců a výkresech prováděcí 

dokumentace. Schodiště se děli na dvě části a to na. schodiště ze suterénu do 

prvního podlaží má výšku stupně 165,67 mm a šířku stupně 297 mm a schodiště 

vedoucí z 1. NP do 2.NP má větší počet stupňů, přesněji 20. Šířka stupně je 

spočítána na 290 mm a výška stupně je 170 mm.  

 

Příčky 

Konstrukce příček jsou v celém objektu zhotoveny ze stejného systému 

jako obvodové zdivo. Tedy z Tvárnic z autoklávovaného pórobetonu kategorie I 

Ytong Klasik. Rozměr 125 x 249 x 599 mm 
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Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce jsou navrženy jako ploché střechy s vnitřním 

odvodněním v provozní části objektu. Plochy nad obytnou částí je odvodněny 

pomocí chrličů TOPWET, které jsou napojeny na svislé svodné potrubí. Jedno je 

svedeno po fasádě a napojeno na akumulační nádrž a druhý svod přepouští část 

odvodněné plochy z obytné časti na střechu nad provozní částí. Plocha střechy 

je vyspádovaná 3 % spádem od atik k vnitřním dešťovým vpustím na provozní 

časti. Střecha nad obytnou částí je také vyspádována 3 % spádem k jednotlivým 

chrličům. Odvodnění střech je navrženo jako gravitační. Skladby střešního 

pláště jsou navrženy v souladu  

s příslušnými ČSN, ČN, TNI a technologických předpisů výrobců. Nosnou 

konstrukci střešního pláště tvoří panely Spiroll tl.200 mm. Na nosné střešní 

konstrukci je uloženo střešní souvrství tvořené parotěsnou vrstvou, spádovou 

vrstvou z tepelné izolace EPS 100 S, hlavní vrstvou tepelné izolace EPS 100 S tl. 

240 mm, separační fólií o gramáži 300 g/m, hydroizolační foliovou vrstvou z PV. 

Veškeré střechy jsou odvodněny do akumulační nádrže navržené na 

pozemku investora. 

 

Podlahové konstrukce 

Podlahy jsou navrženy s pochozí vrstvou dle účelu jednotlivých místností. 

Nášlapné vrstvy jsou popsány v legendách místností jednotlivých podlaží viz 

(D.1.1.1 Půdorys 1.S, D.1.1.2 Půdorys 1.NP D.1.1.3 Půdorys 2.NP). 

 

 

Povrchové konstrukce 

Vnější povrchové úpravy obvodového pláště jsou použity ve dvou 

variantách. V místě soklu je použita Dekorativní omítka s přírodními 

mramorovými, vápencovými, zrny barva černá. V části prvního nadzemního 

podlaží a druhého je použita jako poslední vrstva provětrávané fasády 

cementotřísková deska Cetrix Finish tl. 12 mm s reliéfem opatřená základním 

pod nátěrem a finální povrchovou úpravou dle umístění na objektu. Na provozní 

časti je použit odstín RAL 8014 (tmavě hnědá) a na obytné části je použit odstín 

RAL 9100 (bíla). Deky jsou mechanicky kotveny k vynášecímu roštu Vario. 

 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie 

Na podkladní beton bude přes penetrační nátěr bodově natavena 

hydroizolace z 1x SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze 

skelné tkaniny např. Glastek 40 special mineral, na tento pás bude celoplošně 

nataven 1x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové 

rohože např. Elastek 40 special mineral. Hydroizolace je navržena jako odolná 

proti vyššímu střednímu radonovému indexu (musí být upřesněno výpočtem.) 

Prostupy přes hydroizolaci budou řádně utěsněny. V koutech, rozích a u 

prostupů bude horní pás zdvojen z důvodů ochrany hydroizolačního souvrství v 

kritických místech. Takto navržená hydroizolace zajistí trvalou ochranu proti 
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pronikání radonu. Zpětné spoje hydroizolace natavené na vodorovné i svislé 

konstrukce budou ihned po provedení řádně ochráněny. Hydroizolace bude 

vytažena na svislé konstrukce do výšky 300 mm nad upravený terén. Ochrana 

hydroizolace na svislých stěnách bude provedena tepelnou izolací z 

nenasákavých desek EPS Perimetr. 

Hlavní hydroizolace střechy je navržena Fólie z měkčeného PVC s 

polyesterovou výztužnou vložkou určená pro fixaci mechanickým kotvením tl. 

1,8 mm. Fólie PVC-P musí být oddělena od EPS separační fólií. 

V prostorech s vlhkým provozem (WC, sprchy) bude v rámci podlahy před 

pokládkou keramické dlažby natažena stěrková hydroizolace na cementové 

bázi. Tato bude vytažena u sprchových koutů do výšky cca 2,0 m, jinde do výšky 

200 mm nad podlahu, resp. do výšky soklu. Utěsnění koutů bude provedeno 

pomocí systémových prvků příslušných ke stěrkové hydroizolaci. Jedná se o lišty 

vkládané za čerstvá do první vrstvy hydroizolace 

 

Tepelná izolace 

V podlahách na terénu je navržena tepelná izolace z tepelněizolačních 

desek z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou Dekperimtr 

200  

(λ = 0,035 W/mK) tloušťka tepelné izolace se mění dle použití jednotlivých 

skladeb. dle jednotlivých skladeb. V podlahách na stropech je navržena 

kročejová izolace z desek elastifikovaného polystyrenu pro těžké plovoucí 

podlahy s normovým užitným zatížením max. 4 kN/m2. Deklarovaná hodnota 

součinitele tepelné vodivosti 0,044 W.m-1.K-1.  

Ve střešním souvrství je použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu 

EPS 100 S (λ = 0,035 W/mK) v tl. 240 mm. Pod touto deskou je navržena spádová 

vrstva z tepelné izolace EPS 100 S (λ = 0,035 W/mK) o min. tl. 20 mm, spádové 

desky jsou ve spádu 3 %. 

Fasády jsou zatepleny tepelnou izolací do provětrávaných fasád 

z minerální plsti Isover Fassil (λ = 0,035 W/mK) tl. 200 mm. Soklové části a části 

pod terénem jsou izolovány tepelnou izolací z nenasákavého polystyrenu s 

uzavřenou buněčnou strukturou Dekperimetr v tl. 200 mm na hloubku jedné 

desky. 

Tepelná izolace v nadpraží oken bude provedena z fenolické tepelné 

izolace Kooltherm K5 (λ = 0,020 W/mK), bude tím zajištěno snížení tepelného 

mostu na styku okenního rámu a obvodové stěny.  

 

Podhledy 

V objektu bude všude místnostech bude sádrokartonový podhled pro 

vedení instalací a osazení svítidel. Podhled bude tvořen jednou deskou tl. 12,5 

mm (Rigips) a vynášecími prvky. V podhledu budou osazena svítidla. Budou 

umístěny ve všech místnostech kromě suterénu. Použití sádrokartonových 

desek do vlka bude použito všude v hygienických zařízeních  
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Nátěry a malby 

Všechny místnosti v objektu budou opatřeny paropropustnou malbou, 

barevné řešení dle požadavku nájemce. Na schodišti a chodbách bude malba 

otěruvzdorná. 

 

Truhlářské výrobky 

Viz specifikace výrobků. 

 

Klempířské výrobky 

Viz specifikace výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

Viz specifikace výrobků. 

 

Okna a dveře 

Viz specifikace výrobků. 

b) Podrobný statický výpočet 

Součástí dokumentace je výpočet vnitřního schodiště a výpočet základů. 

Výpočty viz Složka č. 1–studijní a přípravné práce. 

 

 

 

 

c) Výkresová část 

Viz složka č. 4 – D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.1 Výkres základových konstrukcí M 1:50  

D.1.2.2 Výkres sestavy stropních dílců nad 1.S M 1:50  

D.1.2.3 Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP M 1:50  

D.1.2.4 Výkres sestavy stropních dílců nad 2.NP M 1:50  

V Brně dne 25.5.2018 Viktor Hladík  
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Cílem mé bakalářské práce bylo vyřešit komplexní návrh rodinného domu 

s provozovnou umístěného v nově navrhované lokalitě severozápadně od centra 

městyse Luka nad Jihlavou. Zubní ordinaci jsem zvolil z důvodu nedostatku zubních 

lékařů v dané lokalitě, a tím umožnit lidem, mít svého zubního lékaře ve svém okolí. 

Objekt jsem se snažil co nejlépe navrhnou jak z hlediska architektonického, 

konstrukčního, tak energetického, na základě mích dosavadních zkušeností ze školy a 

z praxe. Dispozičně jsem respektoval umístění jednotlivých místností v objektu ke 

světovým stranám. Snažil jsem se, aby propojení objektu určeného k bydlení a 

provozovny bylo ve všech ohledech příjemné jak pro uživatele obytné části objektu, tak 

i pro personál a pacienty zubní ordinace. 

Z konstrukčního hlediska jsem zvolil na obvodovém plášti provětrávaný fasádní 

systém, jelikož jsem s ním neměl doposud moc zkušeností, a také jsem věděl, že je spíše 

určen pro vetší budovy. Nicméně jsem chtěl aplikovat tento systém na rodinný dům a 

vyzkoušet si problematiku s ním spojenou. Z pohledu energetické úspornosti dle 

výpočtu spadá objekt do třídy B což považuji za dostatečné. 

 Pevně věřím, že jsem zadaný projekt zahrnující prováděcí dokumentaci pro 

rodinný dům s provozovnou splnil. Vypracováním této bakalářské práce jsem se 

dozvěděl spoustu nových informací jak o materiálovém řešení, tak i o konstrukčních 

možnostem řešení nejrůznějších problémů.   
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č.  číslo  

mm  milimetr  

m  metr  

m2 metr čtverečný  

m3  metr krychlový  

SO  stavební objekt  

Rdt  výpočtová únosnost zeminy [kPa]  

1. NP  první nadzemní podlaží  

2. NP  druhé nadzemní podlaží  

1. PP  první podzemní podlaží  

1. S  suterén  

ŽB železobeton 

PB  prostý beton  

VPC  vápenocementový  

TUV  teplá užitková voda  

RD  rodinný dům  

P  překlady  

T truhlářské výrobky  

K  klempířské výrobky  

Z  zámečnické výrobky  

EPS  expandovaný pěnový polystyren  

OB 1  budovy skupiny 1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty  

SPB  stupeň požární bezpečnosti  

R  mezní stav únosnosti  

E  mezní stav celistvosti  

I  mezní strav tepelné izolace  

DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků 

KS  konstrukční systém  

tl.  tloušťka [m]  

min.  minimální  

max.  maximální  

Ø  průměr  

UT  upravený terén  

PT  původní terén  

C 20/25  třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost)  

S  sever  

J  jih  

V  východ  

Z  západ  

PHP  přenosný hasicí přístroj  

34 A hasicí přístroj s hasící schopností 34 A pro hašení pevných látek  

183 B  hasicí přístroj s hasící schopností 183 B pro hašení kapalných látek  

ÚC  úniková cesta  
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CHÚC chráněná úniková cesta 55  

NÚC  nechráněná úniková cesta  

ČSN  česká technická norma  

m. č. místnost s číslem  

NV  nařízení vlády  

Sb.  sbírky  

A1, A2, B, C, D, E, F – třídy reakce na oheň  

HDPE  vysoko hustotní polyethylen  

SDR  standardní dimenze potrubí  

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

NN  nízké napětí  

VN  vysoké napětí  

m n. m.  metrů nad mořem  

km kilometr  

θe  návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  

θi  návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C]  

°C  stupně Celsia  

A  celková ochlazovaná plocha [m2]  

Ag plocha zasklení okna [m2]  

lg  délka distančního rámečku [m]  

Af  plocha rámu okna [m2]  

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)]  

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2·K)]  

Ψg lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku  

Uw  součinitel prostupu tepla okna [W/(m2·K)]  

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)]  

UN,rq  součinitel prostupu tepla požadovaný [W/(m2·K)]  

UN,rec  součinitel prostupu tepla doporučený [W/(m2·K)]  

R  tepelný odpor konstrukce [(m2·K)/W]  

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce [(m2·K)/W]  

Rt odpor při prostupu tepla [(m2·K)/W]  

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru [(m2·K)/W]  

dj  tloušťka j-té vrstvy [m]  

λj  součinitel tepelné vodivost j-té vrstvy [W/(m·K)]  

λ  součinitel tepelné vodivost [W/(m·K)]  

V  obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3]  

A/V  objemový faktor tvaru budovy [m-1]  

B  činitel teplotní redukce [–]  

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1]  

μi  tvarový součinitel závislý na sklonu střechy [–]  

Ce  součinitel expozice závislý na typu krajiny [–]  

Ct  tepelný součinitel [–]  

Sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem [kN/m2]  

vb,0  charakteristická hodnota rychlosti větru m/s  

vb  základní rychlost větru [m/s]  

cdir  součinitel směru větru [–]  
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cseason  součinitel ročního období [–]  

vm(z)  Charakteristická střední rychlost větru [m/s]  

cr(z)  součinitel drsnosti terénu [–]  

kr  součinitel terénu [–]  

z0  je parametr drsnosti terénu [m]  

zmin  je minimální výška [m]  

zmax  je maximální výška [m]  

qp(z)  maximální dynamický tlak [kN/m2]  

k1  součinitel turbulence [–]  

ρ měrná hmotnost vzduchu [kg/m2]  

qb  základní dynamický tlak větru [kN/m2]  

ce(z)  je součinitel expozice [–]  

cpe  součinitel vnějšího tlaku [–]  

ze  referenční výška pro vnější tlak [m]  

we  tlak větru [kN/m2] 
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Složka č. 1 – Přípravné práce a studie  

1.01 Půdorys 1. S M 1:100  

1.02 Půdorys 1. NP M 1:100  

1.03 Půdorys 2.NP M 1:100  

1.04a Pohled severní a pohled jižní M 1:100  

1.04a Pohled východní a pohled západní M 1:100 

1.05 Řez B-B M 1:100 

1.06 Situace M 1:200 

Návrhový výpočet schodiště 

Návrhový výpočet základů 

Seminární práce 

 

Složka č. 2–C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů M 1:20 000 až 1:1000 

C.2 Katastrální situační výkres M 1:750 

C.3 Koordinační situační výkres M 1:200  

 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1 Půdorys 1. S M 1:50  

D.1.1.2 Půdorys 1. NP M 1:50  

D.1.1.3 Půdorys 2. NP M 1:50  

D.1.1.4 Výkres Střechy M 1:50  

D.1.1.5 Řez A-A M 1:50  

D.1.1.6 Řez B-B M 1:50  

D.1.1.7 Řez C-C M 1:50  

D.1.1.8a Pohled severní a pohled jižní M 1:50  

D.1.1.8b Pohled východní a pohled západní M 1:50  

D.1.1.9 Skladby konstrukcí  

D.1.1.10a Výpis truhlářských výrobků M 1:50  

D.1.1.10b Výpis truhlářských výrobků M 1:50  

D.1.1.10c Výpis truhlářských výrobků M 1:50  

D.1.1.10d Výpis truhlářských výrobků M 1:50  

D.1.1.11a Detail A M 1:5  

D.1.1.11b Detail B M 1:5  

D.1.1.11c Detail C M 1:5  

D.1.1.11d Detail D M 1:5  

D.1.1.11e Detail E M 1:5  
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Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

D.1.2.1 Výkres základových konstrukcí M 1:50  

D.1.2.2 Výkres sestavy stropních dílců nad 1. S M 1:50  

D.1.2.3 Výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP M 1:50  

D.1.2.4 Výkres sestavy stropních dílců nad 2. NP M 1:50  

 

Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení  

 

D1.3.1 Technická zpráva požární ochrany  

D1.3.2 Situace  M 1:200 

D1.3.3 Půdorys 1.S M 1:100 

D1.3.4 Půdorys 1. NP M 1:100 

D1.3.5 Půdorys 2.NP M 1:100 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika  

P1 – Technická zpráva stavební fyziky 

P2 – Energetický štítek obálky budovy  

P3 – Souhrnná tabulka  

P4 – Výpočtový protokol  


