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A ÚVOD

Úkolem bakalářské práce bylo vypracovat polyfunkční rodinný dům s provozovnou v prvním 
nadzemním podlaží.
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B VLASTNÍ TEXT PRÁCE

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1.  ÚVODNÍ ÚDAJE

1.1.1. Základní informace o stavbě

Název stavby: Rodinný dům s provozovnou
Místo stavby: Novosedlice, p.p.č. 1104/25
Okres: Teplice
Katastrální ú.: Teplice-Trnovany

1.1.2. Základní údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: Miroslav Moj

1.1.3. Přehled výchozích podkladů

 Studie stavby
 Vstupní a průběžná konzultace se zadavatelem

1.1.4. Základní charakteristika stavby a její účel

Projektová dokumentace je zpracována pro novostavbu rodinného domu pro 
jednu rodinu. RD je samostatně stojící s provozovnou v 1.NP objektu, provozovnou je 
čajovna. Součástí domu jsou dvě garáže.

Zastavěná plocha: 214,22 m²
Výška hřebene: +9,720 m – vztaženo k +0,000 RD

1.2. ÚDAJE O ÚZEMÍ A STAVEBNÍM POZEMKU

Objekt je navržen na stavební parcele č. 1104/25, k.ú. Teplice-Trnovany. Stavba je 
samostatně stojící a nachází se v místě plánované výstavby rodinných domků. Navržené 
řešení je vyhovující vzhledem k lokalitě.

Pozemek je charakterizován jako orná půda, majitel požádal o souhlas s odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu.

Pozemek je čtyřúhelníkového tvaru, svažitý jihozápadním směrem, ze dvou stran 
ohraničen místními komunikacemi, ze zbylých stran dalšími parcelami.

Stavební práce budou provedeny na pozemku investora. Příjezd na staveniště bude ze 
stávající komunikace.

1.3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECH. INFRASTRUKTURU

IGP poměry
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Lokalita má vlastní geologický průzkum a průzkum radonového rizika. Nejsou 
vyžadována žádná zvláštní opatření.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o objekt novostavby RD, který bude napojen na všechny potřebné inženýrské 
sítě a taktéž je k němu umožněn příjezd po stávajících komunikacích.

1.4. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VÝSTAVBU A POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Projekt ve všech částech respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. Projekt stavby splňuje požadavky dotčených orgánů.

1.5. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU

Vlastní výstavba nevyvolává jiné podmiňující investice na okolní výstavbě. 

Veškeré přípojky dotčeného pozemku na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektro, 
plyn) jsou již zhotoveny. Napojení pozemku na komunikaci je zhotoveno – bude se využívat 
stávající sjezd/nájezd na pozemek z přilehlé komunikace.

1.6. POSTUP A PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

Stavba objektu zahrnuje standardní postupy provádění. Lhůty výstavby budou 
dohodnuty mezi investorem a dodavatelskou firmou tak, aby byly dodrženy podmínky 
stavebního povolení.

Ve vztahu k rozsahu projektovaných prací se předpokládá celková doba realizace 
v rozsahu cca 18 měsíců.
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1.1. Zhodnocení staveniště

Okolní zástavbu a komunikační přístupy uvádí výkres situace. 

Staveniště se bude rozprostírat v prostoru pozemku investora, tj. na pozemku 
parcely č. 1104/25. Polohopisně bude staveniště vymezeno oplocením na hranici 
pozemku.  

2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby

Stavba je řešena jako samostatně stojící polyfunkční rodinný dům. RD je 
částečně podsklepený, s dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. 

Celkový výraz hmoty objektu je velice kompaktní, architektonické oživení 
jednotlivých průčelí zajišťují rizality, dva obdélníkového a jeden lomeného 
obloukového půdorysu. Boční obdélníkové rizality přecházejí v podkroví do vikýřů, 
obloukový arkýř v čelní fasádě se na úrovni podkroví mění v lodžii. Hmotu ukončuje 
polovalbová střecha s již zmíněnými dvěma vikýři. 

Objekt je řešen jako trojtrakt, kde střední trakt je určen pro vertikální a 
horizontální komunikaci, t.j. pro schodiště a chodbu.V bočních traktech jsou jednotlivé 
místnosti. 

Dům sestává z části k bydlení a z části k podnikání. V 1.NP je umístěna 
provozovna – čajovna, která má samostatný vstup. Dále je v 1.NP hlavní vchod do 
domu a druhý vstup do domu ze zahrady. Celé 2.NP a podkroví je určeno k bydlení. 
V podzemním podlaží jsou dvě garáže pro celkem tři osobní auta, technické zázemí 
objektu a domácí fitcentrum.

2.1.3. Stavebně technické řešení

RD je navržen ze zdícího systému tepelně izolačních keramických tvarovek 
Porotherm.

Obvodové nosné stěny jsou z cihelných bloků 44 Eko+Profi Dryfix. Vnitřní nosné 
stěny jsou z tvarovek 30 Eko+Profi Dryfix. Konstrukce je doplněna v úrovni stropů 
monolitickými ŽB věnci s tepelnou izolací pro přerušení tepelných mostů. Nosné 
příčky budou vyzděny z  POROTHERM 17,5 P+D, nenosné z POROTHERM 11,5 
P+D.

Stropní konstrukce každého podlaží je keramická skládaná, nosníky POT a vložky 
Miako, tloušťka stropu je 250 mm. Systém bude zmonolitněn včetně nosníků 
uložených ve věnci.

Objekt je zastřešen polovalbovou střechou o sklonu 22° se dvěma sedlovými 
vykýři, střešní plášť je zateplený mezi a pod krokvemi se skládanou taškovou krytinou 
na laťování. 
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Je navržena klasická dvouplášťová  střecha s tepelnou izolací z minerální vlny 
tl.160 mm vkládanou mezi krokve  a dodatečnou tepelnou izolací z minerální vlny 
tl.70 mm vkládanou mezi kovové profily sádrokartonové konstrukce. Tepelná izolace 
tl.160 mm bude provedena přes celou délku krokví od pozednice až k hřebeni střechy. 
Dodatečná izolace tl. 70 mm bude vložena pouze mezi kovové profily sdk konstrukce. 
Součástí střešního pláště je pojistná paropropustná hydroizolační folie určená pro 
izolování šikmých střech pod skládanou krytinu.V interiéru je pod sdk desky navržena 
parotěsná folie. Folie bude připevněna na kovové profily sdk konstrukce.Spáry budou 
přelepeny tak, aby nedocházelo k pronikání vodních par do střešního pláště.

Krov střechy je dřevěný v kombinaci s ocelovými vaznicemi a sloupky. Hlavní 
nosná konstrukce krovu je navržena z ocelových válcovaných profilů, na které se 
přikotví dřevěné krokve. Krokve jsou navrženy průřezu 100/160 a ve více 
namáhaných místech o průřezu 160/160. Dřevěné krokve kotvené k ocelovým 
konstrukcím jsou u obvodových zdí podepřeny klasicky dřevěnými pozednicemi 
průřezu 160/160. Pozednice budou kotveny do železobetonového věnce pomocí 
ocelových kotev á 0,5m. V místě úžlabí a nároží jsou navrženy nárožní krokve průřezu 
140/200. Krokve budou na ocelovou konstrukci osazeny přes vydlabané sedlo tak, aby 
jejich horní hrana byla ve stejné výšce jako ostatní krokve. V místě střešních vikýřů je 
konstrukce krovu doplněna o jednostranné kleštiny průřezu 50/140. 

V prostoru terasy v úrovni 3.NP je navržena plochá jednoplášťová střecha 
s pochůznou vrstvou. Zateplení terasy je v systému TOPDEK. Pochůznou vrstvu tvoří 
keramická dlažba.

V objektu je navrženo schodiště z 1.PP do 3.NP, nosnou konstrukci schodiště 
tvoří železobetonová dvakrát zalomená deska tl. 120 mm s nadbetonovanými 
schodišťovými stupni. Nášlapnou vrstvu schodišťových stupňů a podest tvoří 
keramická protiskluzná dlažba. Schodišťová ramena jsou navrženy jednotné šířky 
1200mm opatřena schodišťovým zábradlím z obou stran ramene.

2.1.4. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Na pozemek bude využit stávající příjezd z místní komunikace. Pro vjezd na 
pozemek jsou navržena vjezdová vrata.

2.1.5. Řešení technické infrastruktury

Napojení pozemku je již provedeno samostatně na inženýrské sítě (voda, 
kanalizace, elektro, plyn) viz. výkres č.1 - situace.

Elektropřípojka je zřízena. Pilíř s pojistkovou skříní a elektroměrovým 
rozvaděčem bude začleněn do oplocení objektu. Přívody od pilíře do domu do 
okruhového rozvaděče budou uloženy v ochranných trubkách v zemi.

Napojení vody je již provedeno domovní přípojkou HDPE 32 navrtávkou na 
stávající vodovod PE 90/5,4 a je ukončeno vodoměrnou sestavou osazenou do žb 
prefabrikované vodoměrné šachty o rozměrech 90 x 120 cm, výrobce šachty PREFA 
ŽATEC, u hranice pozemku. Na přípojku, za vodoměrnou šachtou, budou navazovat 
rozvody po p.p.č. 1104/25 dle potřeb investora. Potrubí rozvodů bude uloženo 
v nezámrzné hloubce do pískového lože tl. 150 mm a do výše 300 mm nad vrchol 
obsypáno pískem. 
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Odkanalizování splaškových vod je hlavním svodem z PVC korug 150 do 
stávající kanalizační stoky přes revizní šachtu UPO Vario do vysazené odbočky. 
Kanalizační přípojka je již zhotovena, je výhradně splašková a je zakončená na 
pozemku investora, u hranice pozemku, za kontrolní revizní šachtou Upo Vario DN 
400 mm. Dále budou navazovat rozvody ležaté kanalizace DN 150 mm (z objektu RD) 
po p.p.č. 1104/25 dle potřeb investora.

Dešťové vody společně s drenáží HD 80 budou výhradně likvidovány na 
pozemku investora.

Teplo a TUV.
Ohřev TUV je řešen stacionárním zásobníkem TUV s nepřímým ohřevem 

zajištěným plynovým kotlem. Zásobník bude umístěn v technické místnosti v 1.PP.

Vytápění objektu je provedeno pomocí teplovodní soustavy s tepelným spádem
75/65° a  45/40° pro podlahové vytápění v celém RD. Smyčky podlahového vytápění
jsou tvořeny topnými hadicemi Rehau, napojenými přes rozdělovače. Jako zdroj tepla 
je uvažován stacionární plynový kotel Protherm 30 KLOM o výkonu 18 až 26 kW, 
který je umístěn v technické místnosti v 1.PP.

2.1.6. Vliv stavby na ŽP a řešení jeho ochrany 

Z hlediska zeleně

Na pozemku se vyskytuje málo vzrostlá náletová zeleň, která bude před zahájením 
stavebních prací vykácena. Nová zeleň bude vysázena v rámci stavby podle 
navržených sadových úprav. 

Z hlediska odpadů

V průběhu realizace stavby musí být dodržena veškerá nařízení a vyhlášky týkající se 
ochrany životního prostředí, musí být dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti 
práce a současně musí být prováděna opatření k omezení negativních vlivů stavby na 
životní prostředí. Původci odpadů jsou povinni dle zákona č.185/2001 Sb. Ukládání a 
nakládání s odpady musí být v souladu s podmínkami dotčených orgánů.

Z hlediska hluku

V průběhu realizace stavby a v průběhu jejího užívání musí být splněny všechny 
požadavky hygienických předpisů na účinky  hluku.

2.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících ploch 

Celkové řešení objektu je v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Provozovna čajovny je řešena jako bezbariérový 
prostor, který je přístupný po venkovní dlážděné rampě, vedoucí z ulice na terasu před 
čajovnou. 

2.1.8. Průzkumy a měření, začlenění do PD 

Průzkumy a měření na dotčeném pozemku byly provedeny – geologický a 
radonový průzkum.
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2.1.9. Členění na SO a PS 

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory.

2.1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Konkrétní charakter stavby vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu.
Parcela č. 1104/25 je druhem pozemku ornou půdou, majitel pozemku požádal o 
vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.

Na staveništi se nenacházejí jiná chráněná území ani objekty. 

Okolní objekty ani porosty nebudou realizací stavby negativně ovlivněny.

Z hlediska ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, na které je zájmový 
objekt napojen, či jsou v blízké vazbě, nedochází k žádné změně. 

Stavba nevyžaduje přeložky nadzemních či podzemních vedení. 

2.1.11. Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Při  vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat 
bezpečnostní předpisy a související normy, která svým smyslem odpovídají charakteru 
prací prováděných podle tohoto projektu, zejména Nařízení vlády č. 591/2006Sb., č. 
362/2005 Sb., zákon č. 309/2006.

2.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů 
(zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti).

PBŘ je součástí dokumentace –  viz příloha technické zprávy stavební.

2.3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽP

Problematika hygieny, a ochrany zdraví při realizaci je v souladu s Nařízením vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Stavební 
činností na pozemcích nevzniknou žádné trvalé negativní vlivy na životní prostředí. Objekt 
svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz v prostorech 
objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Splašková
kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. Komunální odpad bude likvidován smluvní 
firmou.

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. U objektu 
nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a zároveň 
objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů.

2.4.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných 
platných norem, vyhlášek a předpisů. 

Tepelně technické posouzení konstrukcí – viz příloha.
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2.5.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY
        VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Věcně není tato problematika dotčena. V objektu není uvažováno s radonem, agresivní 
spodní vodou, seismicitou, poddolováním, ochrannými a bezpečnostními pásmy.
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C. ZÁVĚR

Projekt stavby polyfunkčního rodinného domu s provozovnou splňuje v celém svém 
rozsahu zadání projektu.
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D. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Zákon č. 183/2006 Sb, stavební zákon a Vyhlášky s ním související
EN 1990 Eurokód(0): Zásady navrhování konstrukcí
EN 1991 Eurokód(1): Zatížení konstrukcí
EN 1992 Eurokód(2): Navrhování betonových konstrukcí
EN 1992-1-1 Eurokód(2): Obecná pravidla pro pozemní stavby
ČSN 731201
ČSN 730035
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E. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

KCE – konstrukce
SDK – sádrokarton
ŽB – železobeton



/ 14

F. SEZNAM PŘÍLOH

složka B - Studie

složka C - Výkresová část bakalářské práce

 Technická zpráva stavební včetně příloh

v příloze:
o Tabulka prvků
o Tabulka skladeb konstrukcí
o Požární zpráva
o Tepelně technické posouzení

 1.  situace
 2.  základy
 3.  půdorys 1.PP
 4.  půdorys 1.NP
 5.  půdorys 2.NP
 6.  půdorys podkroví
 7.  krov
 8.  půdorys střechy
 9.  řezy
 10.pohledy severní
 11.pohledy jižní
 12.detail terasy
 13.skladba stropu nad 1.NP




