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Abstrakt  
 
Práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s knihkupectvím v Brně. Objekt je navržen 
jako třípodlažní s částečným podsklepením a garáží. Rodinný dům je obdélníkového tvaru, osazený 
do mírně sklonitého terénu. V podzemním podlaží je situována technická místnost a sklepní prostory. 
První nadzemní podlaží slouží k provozním účelům. Je zde umístěno knihkupectví se zázemím pro 
zaměstnance a garáž. Přístup ke knihkupectví a prodejní plocha je řešena bezbariérově. V dalších 
nadzemních podlažích jsou dva samostatné byty pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu. Objekt 
obsahuje terasu a balkony. Zastřešen je sedlovou střechou. Objekt svým architektonickým a 
proporčním řešením zapadá do okolní zástavby. 
 
 
Abstract 
 
The thesis solves  a project documentation of family house with bookshop in Brno. The object is 
designed as a three-floor with partial basement and garage. Family house is rectangular in                 
shape, staffed by sloping terrain. In basement is situated technical room and cellars. The first floor is 
used for operating purposes. Here is located bookshop with facilities for employees and garage. 
Acces road to the bookshop and sales area indoors are designed for disabled persons. In other floors 
are two independent  flats for family of four to five. Object includes terrace and balconies. Object is 
covered by a gable roof. Architectural  and proportional design of the building fits into surrounding 
development.    
 
 
Klí čová slova  
 
rodinný dům, knihkupectví, třípodlažní, částečné podsklepení, garáž, bezbariérový přístup, sedlová 
střecha, terasa, balkon, byty 
 
 
Keywords 
 
family house, bookshop, three - floor, partial basement, garage, acces for disabled persons, gable            
roof, terrace, balcony, flats 
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Úvod 
 
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu 
s knihkupectvím v Brně. Jedná se o samostatně stojící dům v již zastavěném území městské části 
Brno – Židenice. Objekt je navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením a garáží. Rodinný 
dům je nepravidelného obdélníkového tvaru, osazený do mírně sklonitého terénu. Stavba je 
osazena rovnoběžně se dvěma přilehlými místními komunikacemi a chodníkem. V suterénu 
objektu se nachází technická místnost a sklepní prostory. Knihkupectví je situováno do 1.NP  a 
umožňuje pohodlný přístup zákazníků. U prodejny je navrženo parkoviště pro zákazníky s jedním 
vyhrazeným parkovacím stáním pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Celá 
prodejna i přilehlé přístupové komunikace jsou řešeny bezbarierově. Nadzemní podlaží obsahují 
dva samostatné byty pro užívání čtyř až pěti členné rodiny. Obyvatelé obytné části mají k dispozici 
garáž pro dva osobní automobily a zpevněné odstavné plochy před vstupem do domu. Dům je 
zastřešen sedlovou střechou se sklonem 230. Dům je vybaven terasou a balkony. Rodinný dům je 
koncipován jako jednogenerační sloužící pro bydlení a provoz, spadající do zóny příměstské 
zástavby. Svým architektonickým ani proporčním návrhem nenarušuje stávající zástavbu. 
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a)  Identifikační údaje 
 
Název stavby:            Rodinný dům s knihkupectvím v Brně 
Investor:                     Tomáš Veselý, Vackova 1686/88, Brno 612 00 
Místo stavby:             Brno – Židenice 
Okres:                         Brno - město 
Katastrální území:      Brno - Židenice 
Parcelní číslo:            3572/3, 3573/3, 3572/6 
Vlastník parcely:       Tomáš Veselý, Vackova 1686/88, Brno 612 00 
Charakter stavby:      Novostavba rodinného domu s knihkupectvím 
Účel stavby:               bydlení a podnikání – prodej zboží 
Stavební úřad:            Brno - Židenice 
Projektant:                  Martin Dokulil, Svatopluka Čecha 2730/101a, Brno 612 00 
 
 
b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
     Stavební pozemek se nachází v městské části Brno – Židenice v již zastavěném území v těsné 
návaznosti na stávající zástavbu, bytové domy při ulici Strakatého, řadové RD při ulici Skorkovského. 
Pozemek je dosud evidován v katastru nemovitostí jako ostatní plochy – zeleň. Jedná se o pozemek 
mírně svažitý, přístupný ze západní místní komunikace na ulici Strakatého a z východní místní 
komunikace na ulici Otakara Ševčíka. Jižní část pozemku ohraničuje chodník spojující tyto dvě ulice. 
Pozemek má převážně obdélníkový tvar se zkosenou jižní částí, dvě strany pozemku jsou rovnoběžné 
s uliční čárou. Na předmětném stavebním pozemku, p.č. 3572/3, 3573/3, 3572/6 nejsou žádné stávající 
stavby ani oplocení. Přístupová asfaltová cesta k sousednímu parku bude přesunuta (nutno projednat 
s dotčenými orgány). Daná parcela se nachází nedaleko rušnější silnice I. třídy na ulici Otakara 
Ševčíka, hlukové limity budou předem projednány s dotčenými orgány, jinak v dané lokalitě nejsou 
žádné limitující vazby na okolí. Plocha stavebního pozemku činí 983,261 m2. V těsné blízkosti 
pozemku se nachází menší bytový dům na parcele č. 3748 – vlastnící nemovitosti: Zdeněk  
Mazenauer, Marta Mazenaurová, Miloš Stehlík. Stavební pozemek je ve vlastnictví investora. 
 
 
c)  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
     Hydrogeologický průzkum na této parcele nebyl prováděn. Informace o geologickém profilu byly 
převzaty z již realizovaných průzkumů v blízkosti pozemku. Inženýrsko-geologické poměry staveniště 
byly odvozeny z dostupných archivních podkladů, získaných rešerší v ČGS Geofondu Praha, dále 
z publikovaných geologických map zabývající se tímto územím. Za směrodatný podklad se považuje 
realizovaná sonda vzdálená cca 20 m od parcely na ulici Otakara Ševčíka. 
     Jedná se o sondu V-10 (kóta ústí vrtu 214,3 m. n. m.) – Filipová, 1980. Skladba zeminy je dle 
sondy: navážka písčité hlíny s úlomky stavební suti(tř.3  0,00-0,80m), navážka – jíl se stavební sutí 
(tř.4  0,80-2,10m), jílovitá hlína hnědá, vápnitá, tuhá (tř.3  2,10-5,00m), hladina podzemní vody nebyla 
naražena.  
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Klasifikace dle ČSN EN 1997-1: F7 Hlína s vysokou plasticitou MH, Rdt=200 kPa. Geologický profil 
spadá do 1. geotechnické  kategorie, jenž zcela vyhovuje jednoduchým základovým poměrům, kde lze 
vycházet z tabulkových hodnot výpočtu únosnosti podloží. Byl proveden radonový průzkum pozemku 
s výsledkem zatřídění nízkého radonového indexu pozemku. 
     Rodinný dům bude napojen pomocí nově zřízených přípojek na stávající veřejný vodovod, 
plynovod, kanalizaci a kabely nízkého napětí. Přípojky vody, plynu a nízkého napětí budou vedeny 
z ulice Strakatého až na hranici pozemku. Přípojka kanalizace bude vedena z ulice Otakara Ševčíka až 
na hranici pozemku. Všechny sítě vedou v komunikaci popř. podél komunikace v prostoru před 
vlastním pozemkem. Příjezdy budou řešeny sjezdem z přilehlých komunikací. 
 
 
d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
     Zřízení nových inženýrských sítí bylo dostatečně předem projednáno s poskytovateli a se 
stavebním úřadem v Brně – Židenicích. Byly sjednány způsoby a přesná místa napojení na již stávající 
vedení, přípojky budou provedeny na vlastní hranici pozemku, opatřeny předepsanými šachtami, resp. 
hlavními uzávěry. Dotčené orgány a poskytovatelé sítí zakreslí přípojky do svých koordinačních 
dokumentací. Sjezdy z komunikace byly také projednány se stavebním 
úřadem, konkrétně s odporem dopravy. Navrhované sjezdy z místních pozemních komunikací by 
neměly narušit běžný provoz na komunikaci. Architektonické řešení vzhledem k okolní zástavbě bude 
několikrát projednáváno a konzultováno ze stavebním úřadem,v souladu s regulačním plánem území a  
požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace a navržené řešení odsouhlaseno. 
 
 
e)  Informace o dodržení obecných požadavcích na výstavbu 
 
     Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek. 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 269/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Umístěním navrhované stavby na pozemku 
jsou splněny požadavky na odstupy staveb a odstupy od hranice pozemku dle §8, odstavec 2. 
Vzdálenost mezi sousedními objekty jsou dostačující, majitelé sousedního pozemku budou před 
zahájením stavby informovány stavebníkem o budoucím záměru. V projektové dokumentaci jsou 
navrženy výrobky, konstrukce a materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje 
požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
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f)  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
 
     Pro dané území je zpracován podrobný regulační plán, jehož požadavky budou v případě 
nesouhlasu stavebního úřadu zapracovány do architektonického řešení návrhu rodinného domu. 
Ochranná pásma inženýrských sítí a ostatní územně plánovací kritéria jsou splněna. Rodinný dům 
podléhá žádosti o stavební povolení stavby. Územní rozhodnutí nebylo dosud vydáno, v souladu s §78 
stavebního zákona se předpokládá sloučené územní a stavební řízení. 
 
 
g)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 
     Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, který neovlivní svou výstavbou okolní 
zástavbu. Příjezdová komunikace na staveniště bude z východní strany, místní komunikace na ulici 
Otakara Ševčíka, z důvodu nenarušení klidové zóny na ulici Strakatého. Při výstavbě bude důrazně 
respektována hranice se sousední parcelou, p.č. 3572/1. Skládky a prostorově náročnější zařízení 
staveniště budou orientovány na jižní stranu parcely. 
     Podmínkou úspěšného provozu stavby je realizace navržených přípojek inženýrských sítí.V 
souvislostí ze stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí 
pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdové komunikaci z důvodu zásobování 
materiálem. Tyto vazby stavby byly předem projednány se stavebním úřadem a zároveň s majiteli 
sousedního pozemku. Časová náročnost výstavby je stanovena na jeden kalendářní rok. 
 
 
h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
předpokládané zahájení stavby:                  09/2012 
předpokládané ukončení stavby:                10/2013 
Výstavba se bude řídit celkovým harmonogramem stavby a harmonogramy jednotlivých etap. 
Nejdříve se provedou zemní práce včetně sejmutí ornice a její uložení na pozemku, dále přípojky 
inženýrských sítí. Následně se provede hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, práce vnitřní a 
dokončovací. Nakonec budou realizovány zpevněné plochy, parkoviště, terénní a sadové práce. 
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i)  Statické údaje 
 
zastavěná plocha:                                           223,36 m2 

obestavěný prostor:                                        1897,59  m3 
plocha nezastavěného pozemku:                   795,90 m2 
plocha stavebního pozemku:                         983,26 m2 

počet bytů:                                                     2 
plocha bytových prostor:                               326,98 m2 
plochy nebytových prostor:                           283,67 m2 
 
Orientační propočet dle THU: 
 
SO01-RD…………….. 1897,59 m3 x 4000Kč/ m3 = 7590360 Kč 
SO02-Parkoviště……...... 1 61,92 m2 x 520 Kč/ m2= 84198 Kč 
SO03-Terénní úpravy…............ 25 m2 x 300Kč/ m2= 7500 Kč 
SO04-Zpevněné plochy……95,96 m2 x 520Kč/ m2= 49894 Kč 
SO05-Přípojka vody………  9,90 m  x 1150Kč/ m= 11385Kč 
SO06-Přípojka plynu……..  11,35m  x 1200Kč/ m= 13680Kč 
SO07-Přípojka NN…..………  5,15m  x 440Kč/ m= 2266Kč 
SO08-Přípojka kanalizace…...5,60m  x 1180Kč/ m= 6608Kč 
                                                …..……. 71m x430 Kč/m= 30530 Kč 

SO09-Oplocení…………...983,26 m2 x170Kč/ m2= 167154Kč 
SO10-Sadové úpravy…………...8 m2 x300Kč/ m2= 2400Kč 
                                                                              

                                                                          ∑ 7 798 928 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 25. 5. 2012                                                                            Vypracoval:  Martin Dokulil 
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1  Zhodnocení staveniště 
 
     Staveniště se nachází na mírně sklonitém území, sklon terénu se pohybuje okolo 1,5o. Pozemek je 
bez výraznějšího porostu a stromů, převažuje travnatý porost. Na předmětném stavebním pozemku 
p.č. 3572/3, 3573/3, 3572/6 nejsou žádné stávající stavby ani oplocení. Celková výměra pozemku činí 
983,26 m2. Přístupová asfaltová cesta k sousednímu parku bude přesunuta (projednáno s dotčenými 
orgány). 
     Přes parcelu neprocházejí žádné inženýrské sítě, ochranná pásma, památkové zóny. Staveniště je 
přístupné ze západní místní komunikace na ulici Strakatého a z východní místní komunikace na ulici 
Otakara Ševčíka. Jižní část pozemku ohraničuje dlážděný chodník spojující tyto dvě ulice. Příjezdová 
komunikace na staveniště bude zvolena východní místní komunikace na ulici Otakara Ševčíka a to 
z důvodu nenarušení klidové zóny na ulici Strakatého. Komunikace umožňuje dostatečné zásobování 
staveniště materiálem. Staveniště je pro stavbu třípodlažního objektu s částečným podsklepením velmi 
vhodné, dostupnost na staveniště dobrá. Velikost staveniště je dostačující pro uskladnění stavebního 
materiálu během stavby. Sejmutá ornice bude uložena v jižní části pozemku, dojde k vytvoření 
deponie. Ornice bude využita na zpětnou rekultivaci a terénní úpravy na pozemku. 
 
 
1.2  Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
     Jedná se o novostavbu samostatně stojícího, částečně podsklepeného rodinného domu 
s knihkupectvím. Rodinný dům je nepravidelného obdélníkového tvaru o největších vnějších 
rozměrech 17,95 x 16,45 m. Knihkupectví je situováno do prvního nadzemního podlaží a umožňuje 
pohodlný přístup zákazníků z východní ulice Otakara Ševčíka, zajištěn také dostatečným počtem 
parkovacích míst pro osobní automobily. Na parkovišti je vyhrazeno jedno parkovací místo pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Prodejní plocha a zázemí pro zaměstnance knihkupectví splňuje 
požadavky investora a požadavky vyhlášky dle daného provozu. Předpokládaný počet pracovníku 
v knihkupectví je 2-3. 
     Vchod do obytné části domu je přes zádveří v 1.NP ze severní strany objektu. Jednotlivé byty jsou 
navrhovány pro užívání 4-5 ti členné rodiny. Obyvatelé bytové části domu mají k dispozici garáž pro 2 
osobní automobily a odstavné plochy před domem. Každá bytová jednotka má k dispozici jeden sklep 
a dohromady pak víceúčelovou místnost v suterénu objektu. Dům je koncipován jako jednogenerační 
rodinný dům, sloužící pro bydlení a provoz – prodej zboží, spadající do zóny příměstské zástavby.  
     Podsklepená část 1.S se nachází pod středovýchodním traktem budovy a je určena pro technické 
zázemí (technická místnost) a pro uskladnění věcí obyvatelů bytových jednotek (sklep, víceúčelová 
místnost). Suterén je přístupný z hlavního schodiště. 
     Na úrovni 1.NP se nachází prostory prodejny, konkrétně prodejní plocha prodejny, zázemí 
zaměstnanců a sklad. V zázemí pro zaměstnance se nachází denní místnost, WC s umývárnou a 
úklidová komora. Denní místnost popř. chodba bude sloužit jako šatna pro zaměstnance, předpokládá 
se umístění menších šatních skříní.  
     Ve 2.NP se nachází první komfortní byt obsahující denní místnosti (obývací pokoj, kuchyň, 
jídelna), sociální zařízení (WC, 2x koupelna se záchodem), obytné místnosti (dětské pokoje, ložnice),  
klidovou místnost (pracovna) a šatnu přístupnou z ložnice. Z jídelny umožněn vstup na terasu.  
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Z obývacího pokoje umožněn vstup na balkon, který je konstrukčně propojen s terasou. V ložnici další 
vstup na balkon.  
     Ve 3.NP se nachází druhý komfortní byt. Skladba a uspořádání místností je totožná, terasa 
nahrazena balkonem. Ze schodišťového prostoru posledního obytného podlaží je umožněn pomocí 
sklápěcích půdních schodů vstup na půdu. Půda je neobytná část domu, slouží pro dočasné uskladnění 
věcí. Z půdy pomocí dvou střešních výlezů umožněn vstup na střechu za účelem revize.  
     Do suterénu, prvního a druhého podlaží je navrženo tříramenné, levotočivé, železobetonové 
schodiště. Střecha rodinného domu je sedlová se stejným sklonem. Sklon střechy je 230. Konstrukce 
dřevěného krovu je novodobá vaznicová soustava využívající podpěrných zdí. Krytina střechy je 
navržena plechová, profilovaná do tvaru klasických střešních tašek. Typ krytiny je LINDAB 
TOPLINE systému Lindab Roof s povrchovou úpravou. Klempířské prvky se předpokládají 
z pozinkovaného plechu. 
     Vnější fasáda domu je tvořena štukovou omítkou, sokl tvořen keramickými obkladovými deskami 
Deco BRICK. Na jihovýchodní a západní straně je orientován balkon, resp, terasa ve 2.NP. 
Konstrukce balkonu je tvořena vytažením POT nosníků s vložkami MIAKO alt. ŽB monolitická deska 
balkonu. Z důvodu porušení tepelného mostu dojde k dodatečnému zateplení pomocí desek z EPS a 
pomocí ISO nosníků. 
     Výplně otvorů jsou navrženy z plastových europrofilů. Hlavní vstup do domu je opatřen tepelně-
izolačními plastovými dveřmi. 
 
1.3  Technické řešení 
 
Práce HSV: 
 
Zemní práce 
       Před zahájením prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-20 cm. Tato půda se bude dočasně 
skladovat v jižní části pozemku, bude vytvořena deponie. Deponie musí být správně uložena (výška do 
2 m, sklony 1:1,5 až 1:1,2). Pro provedení HTÚ se provede výkop stavební jámy, která se zapaží proti 
sesuvu. Následně se vykopou rýhy pro základové pasy. Výkopy budou prováděny strojně, dočištění 
základových pasů bude provedeno ručně.  Základová zemina je třídy F7-hlína s vysokou plasticitou 
MH, Rdt=200kPa. Dle průzkumu se zde nenachází hladina podzemní vody. Zemina z výkopu se odváží 
mimo staveniště, část zeminy bude použita na dokončovací terénní úpravy. Před zahájením zemních 
prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. 
 
Základy 
       Základové pasy objektu jsou z prostého betonu třídy C16/20. Základová spára pasů bude 
v nezámrzné hloubce. Přesná hloubka a poloha základových pasů je patrná z půdorysů základů. Stěny 
zakládány na podkladní beton tl. 150 mm. Pod spodním lícem podkladního betonu bude uložena 
KARI síť průměru 6 mm, rozměry oka 150 x 150 mm. Krytí sítě od spodního líce podkladního betonu 
cca 25 mm. Pod dělícími příčkami tl. 125 mm bude vložena další vrstva KARI sítě průměru 6 mm, 
rozměry oka 150 x 150 mm. Přetažení sítě na každou stranu příčky o 500 mm. Krytí od horního líce 
podkladního betonu cca 25 mm. Podkladní beton bude chráněn vrstvou hydroizolace. Hydroizolace je 
tvořena dvěma asfaltovými modifikovanými pásy typu S, GLASTEK 35 Standart Mineral tl. 3,5 mm. 
Podkladní beton pod asfaltovými pásy opatřen penetračním nátěrem. Do základové spáry bude před 
betonáží uložena ocelová pásovina 30/4 mm, sloužící jako uzemnění hromosvodu. 
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Svislé konstrukce 
  
Suterén 
     Obvodové zdivo suterénu je tvořeno betonovými bednícími tvarovkami BTB 40/30/24. Tvarovky 
budou zmonolitněny betonem třídy C16/20 a vyztuženy dle výrobce ocelovou výztuží B500. Vnitřní 
nosné a schodišťové zdi jsou z keramických tvárnic POROTHERM 24 P+D na MVC 5 MPa. Příčky 
oddělující jednotlivé sklepy jsou z keramických příčkovek POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5MPa. 
 
1.NP, 2.NP, 3.NP 
     Obvodové zdivo nepodsklepené části objektu bude vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 
30 P+D na maltu POROTHERM TM 5MPa. Jako vnitřní nosné a schodišťové zdi jsou použity 
keramické tvárnice POROTHERM 24 P+D na MVC 5 MPa. Jako nenosné vnitřní zdivo jsou navrženy 
následující keramické příčkovky: POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5MPa, POROTHERM 11,5 
AKU na MVC 5MPa a POROTHERM 14 P+D na MVC 5MPa. Opláštění instalačních šachet bude 
provedeno z keramické příčkovek POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5MPa. Komín bude vyzděn ze 
samonosných tvárnic z lehčených betonů systému Schiedel. Pro odvod spalin je navržen 
jednoprůduchový komín Schiedel UNI 16 L s víceúčelovou šachtou pro přívod spalovacího vzduchu. 
 
Vodorovné konstrukce 
     Stropní konstrukce všech podlaží včetně posledního nadzemního podlaží budou zhotoveny se 
systému POROTTHERM strop. Stropní nosníky POT a keramické vložky MIAKO. Celková tloušťka 
stropu je 250 mm bez skladby podlah. Vyjímku tvoří snížený strop nad garáží, který tvoří strop 
tl. 190 mm. Konstrukce balkonů tvoří vytažené stropních nosníky stropu. Schodišťové podesty a 
mezipodesty jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou. podesty tvoří součást schodišťových 
ramen, které jsou řešeny jako dvakrát zalomené železobetonové desky. Železobetonové desky 
schodiště jsou vetknuty do schodišťové zdi a vnitřních nosných zdí. 
     Překlady nad otvory v obvodových stěnách jsou navrženy z překladů POROTHERM PŘEKLAD 7 
a plochých  překladů POROTHERM 14,5 UW. V garáži z důvodu snížené stropní konstrukce budou 
použity překlady RZP. Výloha prodejny, volný prostor prodejny, garáže a zádveří budou překlenuty 
monilitickým železobetonovým průvlakem. Výztuž průvlaku dle statického výpočtu. Překlady 
vnitřních nosných zdí navrženy také z překladů POROTHERM PŘEKLAD 7. Překlady vnitřních 
nenosných zdí jsou řešeny plochými překlady POROTHERM UW 11,5. 
    Železobetonové věnce jsou vyztuženy ocelovou výztuží R10 a třmínky R6. 
 
Schodiště 
     Schodiště je navrženo jako tříramenné, přímočaré, levotočivé schodiště. Konstrukční řešení bylo 
zvoleno monolitické železobetonové schodiště s dvakrát zalomenou deskou. Podesty a mezipodesty 
budou vetknuty do schodišťové zdi a vnitřních nosných zdí. Schodiště je zajištěno krátkým základem. 
Stupně jsou obdélníkového tvaru bez zkosení a budou betonovány zároveň se schodišťovou deskou. 
Schodišťové zábradlí bylo navrženo jako zábradlí se sloupky a zábradelní výplní, vhodný materiál 
ocel. Úprava povrchu stupňů je obklad keramickou dlažbou ohraničen soklem dlažby. 
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Střecha 
     Střecha objektu je sedlová se stejným sklonem. Sklon střechy je 230. Konstrukce dřevěného krovu 
je novodobá vaznicová soustava využívající podpěrných konstrukcí. Prvky krovu jsou: pozednice, 
krokev, sloupky a kleštiny. Balkon na jihovýchodní straně objektu je zastrešen přesahem 
 střechy, konstrukce podpěry přesahu viz. výkres krovu. Tesařské spoje budou upřesněny 
dodavatelskou firmou na krov. Druh konstrukčního řeziva krovu-smrk. Všechny dřevěné prvky budou 
chemicky ošetřeny proti biologickým škůdcům. Zádveří bude zastrešeno pomocí lehké ocelové střešní 
konstrukce systému Lindab Roof. Budou použity tenkostěnné nerezové profily. Konstrukce zastřešení 
vjezdu do garáže bude zhotovena pomocí ocelových válcovaných profilů vytažených ze stropní 
konstrukce daného podlaží. Střešní krytina hlavní střechy i střechy zádveří a vjezdu do garáže bude  
profilovaná do tvaru klasických střešních tašek. Typ krytiny LINDAB TOPLINE systému Lindab 
Roof s povrchovou úpravou. 
 
 
Komíny a větrací průduchy 
     Pro odvod spalin je navržen jednoprůduchový komín Schiedel UNI 16 L s víceúčelovou šachtou 
pro přívod spalovacího vzduchu. Komín je opatřen krátkým betonovým základem. Větrání místností 
uvnitř dispozice je zabezpečeno větracím potrubím. Větrací potrubí je umístěno v instalační šachtě a je 
vyvedeno cca 300 mm nad úroveň střešní krytiny a opatřeno ukončovací hlavicí. Větrací potrubí je 
navrženo jako trouba z PVC o průměru 100 mm. Doporučení instalovat axiální ventilátor ovládaný 
vazbou na vypínač osvětlení, větrací otvor je umístěn 2200 mm nad čistou podlahou. 
 
Instalační šachty 
     V celém objekt byly navrženy celkem tři instalační šachty. Každá šachta je opatřena revizními 
dvířky o rozměrech 300 x 400 mm, spodní hrana je ve výšce 1200 mm od podlahy. V instalační šachtě 
jsou osazeny uzávěry stoupacích potrubí a dále vodoměr a plynoměr samostatně pro každou bytovou 
jednotku a prodejnu. 
 
Práce PSV: 
 
Izolace 
     Izolace proti zemní vlhkosti a zároveň protiradonová izolace – 2x asfaltový modifikovaný pás typu 
S, GLASTEK 35 Standart Mineral tl. 3,5 mm. Hydroizolace vytažena min. 300 mm nad přilehlý terén. 
Krytí izolace pomocí XPS a nopové fólie. Jako hydroizolační vrstva terasy použita PVC fólie 
FATRAFOL 814, mechanicky kotvena do nosné vrstvy. 
 
Tepelné izolace 
     Obvodová stěna je kontaktně zateplena zateplovacím systémem BAUMIT DUO. Typ tepelné 
izolace byla zvolena tepelně-izolační deska BAUMIT EPS-F tl. 150 mm. Suterénní stěna zateplena 
deskou z XPS, konkrétně BAUMIT AUSTROTHERM XPS TOP PGK tl. 120 mm. Jako tepelná a 
akustická izolace podlah byla navržena tepelně-izolační deska ROCKWOOL STEPROCK. Tloušťka 
vložené izolace se mění v závislosti na navržené skladbě podlahy. Spádová vrstva terasy je tvořena 
tepelně-izolačními spádovými klíny ISOVER. Skladba izolačního souvrství je tvořena deskami podle 
jejich funkce a to: ISOVER SD, ISOVER S5 a ISOVER T. Podrobně viz. příloha skladby konstrukcí. 
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Podlahy 
     Skladby podlah v 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou řešeny v samostatné příloze skladby konstrukcí. 
 
Truhlářské výrobky, plastové výrobky 
 
Truhlářské výrobky 
     Vnitřní dveře jsou dřevěné, osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Dveře budou dodány a 
osazeny firmou SAPELI. U vstupních dveří a u některých vnitřních dveří byl navržen dřevěný práh. 
Práh bude zhotoven z vyschlého dubového dřeva a opatřen povrchovou úpravou. 
 
Plastové výrobky 
     Výplně otvorů navrženy z plastových europrofilů. Okna, balkonové dveře i vstupní tepelně-izolační 
dveře budou dodány a osazeny firmou SULKO. Okna zvolena jako 5-ti komorový systém SULKO 
BRILLIANT EURO 7, izolační dvojsklo s hliníkovými distančními rámečky. Výplně otvorů budou 
splňovat požadavky normy ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní 
povrchovou teplotu (rosný bod). Garážová sekční vrata navržena od firmy LOMAX. Vnitřní plastové 
parapety navrženy od firmy DEUCENICK. Barva plastových oken a dveří, včetně vnitřních parapetů 
je zlatý dub. 
 
Zámečnické výrobky 
     Kování plastových oken je součástí dodávky oken, jedná se o celoobvodové kování MACO. 
Vnitřní dřevěné dveře opatřeny zadlabacím zámkem dozickým + štítky pro dózický zámek (80 mm 
eloxovaný hliník). Dále budou dveře vybaveny klasickou klikou a třemi panty v zárubních. 
 
Klempířské výrobky 
     Oplechování komínu, oplechování vnějších parapetů a ostatní drobné práce budou provedeny 
z pozinkovaného plechu. Styky oplechování s omítkou budou tmeleny trvale pružným tmelem. 
Odvedení dešťové vody pomocí okapového systému LINDAB RAINLINE- okapy, žlaby, dešťové 
svody provedeny z žárově pozinkovaného plechu s ochranou vrstvou barvy. 
 
Obklady 
     Koupelny, WC a úklidová komora obloženy keramickým obkladem RAKO do vlhkých provozů. 
Kuchyň obložena pohledovým keramickým obkladem. Výšky obkladu viz. půdorysy jednotlivých 
podlaží. Obklady a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladů pod ně, v souladu 
s moderními technologickými postupy a za použití funkčních materiálů (rohové a přechodové lišty, 
speciální stěrky, tmely apod.). 
 
Podhledy 
     V 1.NP v prostoru zádveří bude použit podhled ze sádrovláknitých desek FERMACELL tl. 15 mm. 
Skladba podhledu odpovídá ozkoušené skladbě systému Lindab roof a z hlediska požární odolnosti je 
vyhovující. 
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Omítky, soklová část 
     Vnější fasáda domu tvořena jednosložkovou štukovou omítkou BAUMIT  GRANOPORTOP. 
Vevnitř objektu budou omítnuty všechny zděné plochy jednovrstvou omítkou POROTHERM 
UNIVERSAL+nátěr disperzní malířskou barvou HET. Soklová část tvořena keramickým obkladovými 
deskami Deco BRICK. 
 
Kontroly 
     Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly: 
- kontrola základové spáry 
- kontrola celistvosti hydroizolace 
- kontrola celistvosti teplené izolace 
- rovinosti a svislosti konstrukcí 
- kontrola odstínů barev 
- kontrola odchylek 
- kontrola správných technologických postupů  
 
1.4  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
     Stavba bude napojena na stávající komunikace na ulici Strakatého a Otakara Ševčíka. Budou 
zbudovány sjezdy z těchto komunikací přímo na parcelu, tyto změny byly řádně projednány ze 
stavebním úřadem, resp. odborem dopravy. Tyto sjezdy nenaruší provoz na místní komunikaci.                                      
     Rodinný dům bude napojen pomocí nově zřízených přípojek na stávající veřejný vodovod, 
plynovod, kanalizaci a kabely nízkého napětí. Přípojky vody, plynu a nízkého napětí budou vedeny 
z ulice Strakatého až na hranici pozemku. Přípojka kanalizace bude vedena z ulice Otakara Ševčíka až 
na hranici pozemku. Všechny sítě vedou v komunikaci popř. podél komunikace v prostoru před 
vlastním pozemkem. Přípojky budou opatřeny hlavními uzávěry na hranici pozemky nebo v revizní 
šachtě. 
 
 
1.5  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 
     Napojení parcely na pozemní komunikaci na ulici Strakatého  bude provedeno vydlážděním sjezdu 
ze zámkové dlažby.Vjezd bude proveden pomocí prefabrikovaných betonových obrubníků s liniovým 
odvodněním  uložených do betonového lože.Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou šířky 4,5 m. 
Vlastní veřejná komunikace má šířku 5,65m a je z asfaltu. Příjezd k domu je také vydlážděn ze 
zámkové dlažby a vede ke garáži pro 2 osobní automobily v 1.NP. Vydlážděný prostor před domem 
umožňuje pohodlné otáčení automobilu. 
     Napojení parcely na pozemní komunikaci na ulici Otakara Ševčíka bude provedeno vydlážděním 
sjezdu ze zámkové dlažby. Vjezd bude proveden pomocí prefabrikovaných betonových obrubníků 
uložených do betonového lože, při křížení s chodníkem budou obruby zapuštěny.Vjezd na parkoviště 
prodejny bude opatřen uzamykatelnou bránou šířky 4,5m. Parkoviště obsahuje 4 parkovací místa 
skupiny 1 pro osobní automobily typu O1. Rozměry parkovacího stání jsou 2,4 x 5,3 m. Nejblíže 
k vchodu do prodejny je vyhrazeno jedno parkovací stání pro invalidy o rozměrech 3,5 x 7 m.  
     Parkoviště umožňuje pohodlné otočení automobilu před výjezdem. Vlastní veřejná komunikace má 
šířku 6,25m a je z asfaltu, přilehlý chodník vydlážděn ze zámkové dlažby o šířce 1,5m.  
      Na hranici pozemku je osazena rozvodná skříň elektrické energie s elektroměrovým rozvaděčem. 
Tato rozvodná skříň je v majetku zprostředkovatele energie E-ON a.s. a je přístupná z veřejného 
chodníku. Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem napájen rozvaděč v domě, který bude opatřen  
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pojistkovou skříní. Kabel bude uložen v předepsaném pískovém loži, popř. chráničce. Přípojky vody a 
kanalizace budou také přivedeny na hranici pozemku. Zde bude osazena vodoměrná šachta o 
rozměrech 1300 x 1000 mm s vodoměrnou sestavou. Dále bude osazena revizní kruhová šachta typu 
Wawin 300, která slouží pro svod jednotné kanalizace, tj. vody dešťové i splaškové. Přípojka 
nízkotlakého plynu je zakončena na zídce a opatřena skříňkou HUP. Projekt vnitřní plynoinstalace je 
řešen samostatným projektem. 
 
 
1.6  Vliv stavby na životní prostředí 
 
     Během výstavby nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. Při likvidaci a třídění 
odpadu se bude postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady budou tříděny dle druhu 
do jednotlivých kontejnerů přistavěných přímo na parcele. Odpady budou vyváženy na oprávněné 
uložiště dle zákona. 
     Povolené limity hluku stanovené § 11 odstavec 4 nařízení vlády č.146/2004 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění tj. 50 dB v LAeqT. Stavební práce ve 
venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 – 21:00, budou dodrženy schválené limity hluku 
stanovené § 12 odstavec 5 nařízení vlády v platném znění tj. 60dB. Nájemníci okolních objektů budou 
seznámeny s prováděním a průběhem stavebních prací. Při realizaci stavby nesmí docházet 
k znečištění veřejných komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před budovou. 
 
 
1.7  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
     Přístupové komunikace do provozní části domu budou splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb. Sjezd 
z příjezdové komunikace na vjezd na parkoviště bude zřízen tak, aby nebyly žádné výškové rozdíly 
vyšší než 20 mm. Parkoviště umožňuje pohodlné otočení automobilu před výjezdem, obsahuje jedno 
parkovací místo vyhrazené pro invalidy. Vstup do prodejny opatřen šikmou rampou, komunikace u 
prodejny i k parkovišti neobsahují výškové rozdíly a splňují požadavky pro bezbariérovou 
komunikaci. 
 
 
1.8  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
     Hydrogeologický průzkum na této parcele nebyl prováděn. Informace o geologickém profilu byly 
převzaty z již realizovaných průzkumů v blízkosti pozemku. Inženýrsko-geologické poměry staveniště 
byly odvozeny z dostupných archivních podkladů, získaných rešerší v ČGS Geofondu Praha, dále 
z publikovaných geologických map zabývající se tímto územím. Za směrodatný podklad  se považuje 
sonda vzdálená cca 20m od  parcely na ulici Otakara Ševčíka. Jedná se o sondu V-10 (kóta ústí vrtu  
214,3) – Filipová, 1980. Skladba zeminy je dle sondy: navážka písčité hlíny s úlomky stavební suti 
(tř.3  0,00-0,80m), navážka – jíl se stavební sutí (tř.4  0,80-2,10m), jílovitá hlína hnědá, vápnitá, tuhá  
(tř.3  2,10-5,00m), hladina podzemní vody nebyla nenaražena. Klasifikace dle ČSN EN 1997-1:  
F7-hlína s vysokou plasticitou MH, Rdt=200kPa. Geologický profil spadá do 1.geotechnické  kategorie 
jenž zcela vyhovuje jednoduchým základovým poměrům, kde lze vycházet z tabulkových hodnot  
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výpočtu únosnosti podloží. Byl proveden radonový průzkum pozemku s výsledkem zatřídění nízkého 
radonového indexu pozemku. 
 
 

1.9  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

     Umístění stavby bylo na základě těchto dokumentů: regulační plán, polohopis a výškopis pozemku, 
katastrální mapa. Pro zpracování dokumentace byl použit polohopisný a výškový plán Geodet CZ 
s.r.o. Souřadný systém JTKS, výškový systém BPV. Vytyčení bude probíhat pomocí bodu PB1(626) a 
bodu PB2(627) – tj. pomocí bodů PPBP systému S-JTSK.V situaci jsou pak vyznačeny vytyčovací 
body v rozích objektu a vyznačeny polohopisné a výškopisné kóty vzhledem k hranicím pozemku. 

 
 
1.10  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní  
          soubory 
           

Stavba se člení na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. 
 
SO01 – Rodinný dům 
SO02 – Parkoviště 
SO03 – Terénní úpravy 
SO04 – Zpevněné plochy, opěrné zídky, terénní schody 
SO05 – Přípojka vody 
SO06 – Přípojka plynu 
SO07 – Přípojka NN 
SO08 – Přípojka kanalizace 
SO09 - Oplocení 
SO10 – Sadové úpravy 
 
      
1.11  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
     Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní zástavbu a okolní pozemky. Stavba bude prováděna tak, 
aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků. Při výstavbě může dojít ke krátkodobému 
zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během výstavby budou dělány opatření proti znečištěné komunikace a 
ostatních travnatých ploch, tj. bude třeba čistit kola dopravních prostředků. 
     Požárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje na sousední pozemky (viz. zpráva  požárně-
bezpečnostního  řešení stavby). 
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1.12  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

      Během provádění stavebních prací musí být přesně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále se připomíná, že 
povinností dodavatelů stavebně montážních prací dle § 103 odst. 2 a 3 zákonu práce č. 262/2006 Sb. je 
provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a ověřování jejich znalostí způsobem tímto 
předpisem předepsaným. Odpovědnost za bezpečnost přebírá zhotovitel, popř. stavební dozor stavby. 

 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 
 
     Na projekt domu bude vypracován statický posudek. Na základě statického výpočtu může být 
upřesněna hloubka základové spáry a stanoven rozměr základových pasů. Nosná konstrukce stavby je 
navržena v komplexním stavebním systémem Porotherm od firmy Weinerberger. Systém je tvořen 
zděnou nosnou konstrukcí s překlady a železobetonovým montovanými stropy z dodržením 
konstrukčních zásad dle výrobce a s využitím statických tabulek tohoto systému. Jednotlivé použité 
materiály mají certifikáty, které odpovídají svými vlastnostmi požadavkům ČSN na výstavbu 
rodinného domu. Všechny prováděcí práce musí být zhotoveny podle současně platných norem ČSN a 
ČSN-EN. 
 
 
3.  Požární odolnost 
 
     Požadavky na požární bezpečnost navrhovaného objektu stanoví příslušné předpisy a normy. 
Požárně – bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná příloha. 
 
 
4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
     V samostatných bytech jsou v místnostech pro osobní hygienu navrženy dvě záchodové mísy, 
umyvadla a vany se sprchovým koutem. Prodejna obsahuje jeden záchod pro zaměstnance a 
umyvadlo. Hygienická zařízení jsou navržena tak, aby zajišťovala základní hygienické potřeby 
uživatelů. Kanalizační řad je jednotný, tj. likvidace vod dešťových i splaškovým bude přes kanalizační 
šachtu společná. 
     Dům má navrženou povlakovou hydroizolaci tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo výskytem 
vlhkosti a plísní. Protiradonová opatření jsou zabezpečena protiradonovou izolací plnící současně 
funkci hlavní hydroizolace. Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a 
technologie, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale vyhovují i požadavkům 
zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. Veškeré obytné místnosti mají zajištěni dostatečné 
osvětlení přirozeným světlem, které bude doplněno osvětlením umělým. Obytné místnosti budou 
odvětrány přímo okny a dveřními otvory. Každá místnost má samostatné vytápění s regulací tepla 
pomocí termostatických hlavic osazených na každém radiátoru. 
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5.  Bezpečnost při užívání 
 
     Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala příslušným ustanovením, vyhlášce č. 269/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezpečnost stavby bude zajištěna uzemněnou 
elektroinstalací, která bude navržena dle ČSN a bude na ni provedena revize. Povrchy v prostorách 
hygienických místností jsou omyvatelné a opatřené protiskluznou dlažbou. Konstrukce zábradlí na 
schodišti a na balkonu musí mít výšku min. 1m a musí dále proveden v souladu s ČSN 743305  
Ochranná zábradlí. Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré podmínky vázající se na bezpečnost 
při užívání stavby. 
 
 
6.  Ochrana proti hluku  
 
     Ochrana proti hluku byla posuzována dle ČSN 730532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků-Požadavky. Tato norma, vzhledem k rodinným 
domům, klade akustické požadavky na stropní konstrukce a stěny mezi obytnými místnostmi.  
     Dle tabulky č.1 výše uvedené normy by měli stavební konstrukce mezi dvěma obytnými 
místnostmi splňovat následující hodnotu vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw´: stropy Rw´= 
47dB, stěny Rw´= 42dB. Při posouzení byl brán ohled na součinitel K-korekce závislá na vedlejší cesty 
šíření hluku. Součinitel K byl pro strop (montovaný žb strop) uvažován hodnotou K= 2dB a pro stěny 
(keramická tvárnice) K= 5 dB. 
     Dle technických listů výrobce byly zjištěny následující hodnoty vážené laboratorní vzduchové 
neprůzvučnosti Rw: strop (montovaný žb POROTHERM STROP)  Rw= 51dB, stěny (POROTHERM 
11,5 P+D na MVC)  Rw= 44dB. Strop se započítanou korekcí součinitele K vyhoví požadavkům 
normy (Rw´= Rw – K= 51- 2= 49dB, 47dB ≤ 49dB, vyhovuje). Mezi místnostmi ve 2.NP a 3.NP, 
dětský pokoj a ložnice (obytné místnosti téhož bytu) nemůže být použita klasická keramická 
příčkovka POROTHERM 11,5 P+D na MVC (Rw´= Rw – K= 44- 5= 39dB, 39dB ≤ 42dB, 
nevyhovuje). Z tohoto důvodu byla mezi tyto místnosti navržena keramické příčkovka  
 
POROTHERM 11,5 AKU s hodnotou Rw= 47dB. Příčkovka vyhovuje požadavkům normy  
( Rw´= Rw – K= 47- 5= 42dB, 42dB = 42dB, vyhovuje). 
     Vnější stěna dle údajů výrobce zajišťuje vnitřní prostor z hlediska pronikání hluku z vnějšího 
prostředí. Rodinný dům se nachází v klidové zóně, rušivé zdroje z vnějšího prostředí jsou minimální. 
Jediným potenciálním zdrojem zvýšeného hluku z vnějšího prostředí je rušnější silnice I. třídy na ulici 
Otakara Ševčíka. Hlukové limity byly předem projednány  s dotčenými orgány a nejsou třeba přídavná 
protihluková opatření.   
 
 
7.  Úspora energie a ochrana tepla 
 
     Požadavky na tepelně technické vlastnosti navrhovaného objektu a zhodnocení úspory energie 
stanoví a bude řešeno v souladu s příslušnými předpisy a normami. Tepelně-technické posouzení 
objektu – viz. samostatná příloha. 
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8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace  
 
     Na navrhovaný rodinný dům se dle §1 odst. 1 nevztahují ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, tj. stavba není řešena 
bezbarierově. 
     Prodejna umožňuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště 
umožňuje pohodlné otočení automobilu před výjezdem, obsahuje jedno parkovací místo vyhrazené pro 
invalidy. Vstup do prodejny opatřen šikmou rampou, komunikace u prodejny i k parkovišti neobsahují 
výškové rozdíly a splňují požadavky pro bezbariérovou komunikaci. 
 
 
9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
     Při radonovém průzkumu byl zjištěn nízký radonový index pozemku, tj. nejsou potřeba speciální 
protiradonová opatření. Jako izolace proti zemní vlhkosti a zároveň protiradonová izolace bude 
použito  2x asfaltový modifikovaný pás typu S, GLASTEK 35 Standart Mineral tl. 3,5 mm. 
Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad přilehlý terén. Agresivní spodní voda ani poddolování 
území nebylo na pozemku zjištěno. 
 
 
10.  Ochrana obyvatelstva 
 
     Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
 
 
11.  Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
     Rodinný dům bude vyspádován proti odtoku dešťové vody hodnotou 2% od objektu. Vyspádování 
bude provedeno okapovým chodníčkem z betonové dlažby. Prostory před prodejnou a hlavním 
vstupem do domu pomocí zámková dlažby. Vzhledem ke složení geologického profilu se předpokládá 
dobré vsakování dešťové vody. Vetší kumulace vody u parkoviště prodejny a prostoru před domem 
bude svedeno odvodňovacím korytem. 
     Kanalizace na ulici Otakara Ševčíka je jednotná, odvod splaškových i dešťových vod bude přes 
revizní šachtu a nově zbudovanou přípojku. 
 
b) Zásobování vodou 
     Objekt bude napojen na veřejný vodovodní přípojku na ulici Strakatého. 
 
c) Zásobování energiemi 
     Objekt bude napojen na sít NN na ulici Strakatého. 
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d) Řešení dopravy 
    Výjezd a vjezd z pozemku na veřejnou komunikaci je navržen vydlážděním ze zámkové dlažby 
s obrubníky.Vjezdy na pozemek jsou opatřeny uzamykatelnou bránou šířky 4,5 m. 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
     V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornice a budou provedeny sadové a 
parkové úpravy dle požadavků investora spojené se zatravněním a výsadbou stromů. 
 
f) Elektronické komunikace 
     Elektronické připojení se nepředpokládá. 
 
 
 
12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují, jedná se o objekt menšího rozsahu . 
 
 
13.  Závěrečné ustanovení projektanta 
 
     Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací a materiálů v době 
zpracování projektu. Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je 
nutné před realizací projednat s projektantem. 
     Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 
 
        - kóty uvedené na výkrese, i když se liší velikost při odměření 
        - výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu před výkresy menšího měřítka 
        - textové určení (specifikace) má přednost před výkresy 
 
 
     Projektová dokumentace nemusí být kompletní v každém detailu. Když by tato projektová 
dokumentace (pro stavební řízení) cokoliv opomenula, zhotovitel doplní poskytnuté informace svými 
vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech.  
V případě, že dle mínění subjektu nabízejícího zhotovení prací to nebude možné, musí toto uvést při 
podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 25. 5. 2012                                                                            Vypracoval:  Martin Dokulil 
 
 
 



        Závěr 
 
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu 
s knihkupectvím v Brně. Objekt je navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením a garáží. 
V objektu se nachází suterén, prodejna se zázemím a garáží v 1.NP, dva samostatné byty pro 
užívání čtyř až pěti členné rodiny ve 2.NP a 3.NP. Stavební materiály, konstrukční řešení a 
technické vybavení domu uvedené na výkresech a technických zprávách vyhovují platným 
normám, zákonům a vyhláškám. V případě požadavků dodavatele na zásadní změny projektu je 
nutná konzultace s projektantem. Rodinný dům splňuje normové požadavky z hlediska tepelně 
technického i z hlediska požární bezpečnosti staveb. Při stavebních pracích je nutné dodržovat 
bezpečnostní předpisy a dodržovat předepsané technologické postupy. Objekt nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 
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EN                      Evropská norma 
ČSN                   Česká státní norma 
NP                      Nadzemní podlaží 
S                         Suterén (podzemní podlaží) 
PT                       Původní terén 
UT                      Upravený terén 
PB                       Polohový bod 
PVB                    Pevný výškový bod 
NN                      Nízké napětí 
SO                       Stavební objekt 
HUP                    Hlavní uzávěr plynu 
HVŠ                    Hlavní vodoměrná šachta 
KŠ                       Kanalizační šachta 
BPV                     Balt po vyrovnání 
m.n.m.                 Metrů nad mořem 

             p.č.                       Parcela číslo 
č.p.                       Číslo popisné 
MVC                    Malta vápenocementová 
EPS                       Expandovaný polystyren 
XPS                      Extrudovaný polystyren 
ŽB                         Železobeton 
TL.                        Tloušťka 
K-CE                     Konstrukce 
HI                          Hydroizolace 
TI                          Tepelná izolace 
PBŘ                       Požárně bezpečnostní řešení 
SPB                       Stupeň požární bezpečnosti 

 
 
 



SEZNAM PŘÍLOH: 

SLOŽKA A – DOKLADOVÁ ČÁST 

SVÁZANÁ TEXTOVÁ ČÁST 
 
- Titulní list 
- Zadání bakalářské práce 
- Abstrakt, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
- Bibliografická citace 
- Prohlášení autora o původnosti práce 
- Poděkování 
- Obsah 
- Úvod 
- Průvodní zpráva 
- Souhrnná technická zpráva 
- Závěr 
- Seznam použitých zdrojů 
- Seznam použitých zkratek a symbolů 
- Seznam příloh 
- Přílohy 
 
POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (METADATA) 
 
 
SLOŽKA B – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

VÝKRESOVÁ ČÁST: 
 
VÝKRES č. 01 – SITUACE                                                                                 M 1:200 
VÝKRES č. 02 – PŮDORYS 1.S                                                                         M 1:100 
VÝKRES č. 03 – PŮDORYS 1.NP                                                                      M 1:100 
VÝKRES č. 04 – PŮDORYS 2.NP                                                                      M 1:100 
VÝKRES č. 05 – PŮDORYS 3.NP                                                                      M 1:100 
VÝKRES č. 06 – PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´                                                                 M 1:100 
VÝKRES č. 07 – PŮDORYS ZÁKLADŮ                                                           M 1:100 
VÝKRES č. 08 – VÝKRES KROVU                                                                   M 1:100 
VÝKRES č. 09 – VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE 1.NP            M 1:100 
VÝKRES č. 10 – POHLEDY                                                                               M 1:100 
VÝKRES č. S.1 – STUDIE VYBAVENÍ NÁBYTKEM                                     M 1:100              
 
STUDIE 
TECHNICKÉ LISTY VÝROBCŮ 
 
 
 
 
 



SLOŽKA C1 – TEXTOVÁ A VÝPOČTOVÁ ČÁST 
 
TEXTOVÁ ČÁST: 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY 
        - Příloha č.1 – SPECIFIKACE VÝROBKŮ 
        - Příloha č.2 – SKLADBY PODLAH 
        - Příloha č.3 – SKLADBY STĚN A KONSTRUKCE STŘECHY 
 
VÝPOČTOVÁ ČÁST: 
 
NÁVRH SCHODIŠTĚ 
NÁVRH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
 
SLOŽKA C2 – VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
 
VÝKRES č. 01 – SITUACE                                                                                 M 1:200 
VÝKRES č. 02 – PŮDORYS ZÁKLADŮ                                                           M 1:50 
VÝKRES č. 03 – PŮDORYS 1.S                                                                         M 1:50             
VÝKRES č. 04 – PŮDORYS 1.NP                                                                      M 1:50        
VÝKRES č. 05 – PŮDORYS 2.NP                                                                      M 1:50      
VÝKRES č. 06 – PŮDORYS 3.NP                                                                      M 1:50      
VÝKRES č. 07 – PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´                                                                 M 1:50 
VÝKRES č. 08 – PODÉLNÝ ŘEZ B-B´                                                             M 1:50     
VÝKRES č. 09 – PODÉLNÝ ŘEZ C-C´                                                             M 1:50 
VÝKRES č. 10 – VÝKRES KROVU                                                                  M 1:50 
VÝKRES č. 11 – VÝKRES KROVU - PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ                M 1:50     
VÝKRES č. 12 – VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE 1.NP                           M 1:50 
VÝKRES č. 13 – POHLED SEVERNÍ                                                                M 1:100 
VÝKRES č. 14 – POHLED VÝCHODNÍ                                                           M 1:100 
VÝKRES č. 15 – POHLED JIŽNÍ                                                                       M 1:100 
VÝKRES č. 16 – POHLED ZÁPADNÍ                                                               M 1:100 
VÝKRES č. 17 – DETAIL A – VSTUP NA TERASU                                       M 1:5 
VÝKRES č. 18 – DETAIL B – UKONČENÍ TERASY                                      M 1:5 
 
 
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                           
                                                                                
                                                       



     SLOŽKA C3 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ  
                            – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ: 
 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ – TEXTOVÁ ČÁST 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ – VÝPOČTOVÁ ČÁST 
    - Součinitel prostupu tepla 
    - Prostup tepla obálkou budovy 
    - Nejnižší vnitřní povrchová teplota v ploše konstrukcí 
    - Nejnižší vnitřní povrchová teplota v koutech konstrukcí 
    - Pokles dotykové teploty podlahy 
    - Akustické posouzení – vzduchová neprůzvučnost konstrukcí 
 
 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: 
 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – VÝPOČTOVÁ ČÁST 
    - Výpočet požárního zatížení 
    - Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 
    - Posouzení velikosti požárních úseků 
    - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
    - Posouzení únikových cest 
    - Obsazení objektu osobami 
    - Výpočet odstupové vzdálenosti 
    - Výpočet počtu přenosných hasicích zařízení 
 
VÝKRESOVÁ ČÁST: 
 
VÝKRES č. PBŘ/01 – SITUACE ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ              M 1:200 
VÝKRES č. PBŘ/02 – PŮDORYS 1.S                                                                  M 1:100 
VÝKRES č. PBŘ/03 – PŮDORYS 1.NP                                                                M 1:100 
VÝKRES č. PBŘ/04 – PŮDORYS 2.NP                                                                M 1:100 
VÝKRES č. PBŘ/05 – PŮDORYS 3.NP                                                                M 1:100 
 
 
SLOŽKA C4 – BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ 
 
ŽELEZOBETONOVÁ SCHODIŠTĚ 
 
                                                                      
                                                       
                                                                           
                                                       



PŘÍLOHY 

-Viz. následující části bakalářské práce 



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 
Autor práce Martin Dokulil 
  
Škola Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta Stavební 
Ústav Ústav pozemního stavitelství 
Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 
Studijní 
program B3607  Stavební inženýrství 

  
Název práce Rodinný dům s knihkupectvím v Brně 
Název práce v 
anglickém 
jazyce 

Family house with bookshop in Brno 

Typ práce Bakalářská práce 
Přidělovaný 
titul Bc. 

Jazyk práce Čeština 
Datový formát 
elektronické 
verze   

 

  
Anotace práce Práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s knihkupectvím v 
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operating purposes. Here is located bookshop with facilities for employees 
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