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ABSTRAKT  
 Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou moto-
servisu. Projekt se nachází na pozemku v obci Radslavice v blízkosti města Vyškov. 
Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům, ke kterému je ze severní 
strany připojen objekt provozovny. Oba objekty tvoří jeden stavební celek. Samostatně 
stojící rodinný dům navržen pro trvalé obývání 4- 5člennou rodinou, přičemž 1. 
nadzemní podlaží je řešeno jako komunikační zóna, 2. nadzemní podlaží jako zóna 
klidová. V prostorech 1. podzemního podlaží se nachází technická místnost a garáž. 
Obvodové stěny stavby jsou navrženy z pálených cihel pro přesné zdění Porotherm 
tloušťky 500 mm s vloženou minerální izolací. Stropní konstrukce z polomontovaných 
konstrukcí Porotherm nebo z monolitické železobetonové konstrukce. Projektová 
dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., jako prováděcí projekt včetně 
vypracování požárně bezpečnostního řešení, tepelně technického posouzení a stavební 
fyziky. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 Bakalářská práce, rodinný dům, Radslavice, Vyškov, podzemní podlaží, 
nadzemní podlaží, sedlová střecha, pultová střecha 
 

ABSTRACT  
The aim of this bachelor’s thesis is to deal with a proposal of family house with 

a moto-service establishment. The project is located on the land in the village 
Radslavice near the city Vyskov. 
It is two-storey partly basement house, which is connected with the motor-service 
establishment on the north side. Both objects form one building unit. Detached house is 
designed for permanent living of 4-5 family members, where the first floor is designed 
as a communicative zone and the second floor as a resting zone. There are a technical 
room and a garage on the underground floor.  Peripheral walls are planned to be made 
from burnt bricks for accurate brickwork Porotherm of 500 mm thickness with a laine 
mineral isolation. The ceiling construction is from semi-mounted constructions 
Porotherm or monolithic reinforced concrete constructions. The project documentation 
is done according to the Decree number 499/2006, as an implementing documentation 
including fire safety solution, thermal technical assessment and building physics. 
 

KEYWORDS  
 bachelor’s thesis, family house, Radslavice, Vyskov, underground floor, floor, 
saddle, shed roof  
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1. ÚVOD 

 
Bakalářská práce se zabývá návrhem prováděcí projektové dokumentace pro 

rodinný dům samostatně stojící na pozemku v obci Radslavice na okrese Vyškov. 
Pozemek se nachází na jižním okraji obce. 

 Objekt je navržen ze zděného nehořlavého stěnového systému založeném na 
základových pasech z prostého betonu. Obvodové nosné zdivo Porotherm 50 T Profi 
pro zdění na tenkou maltu je v objektu rodinného domu doplněno o Porotherm strop 
z nosníků a vložek Miako. Nad objektem provozovny je stropní konstrukce navržena 
jako monolitická železobetonová deska. Střešní konstrukce nad objektem rodinného 
domu je navržena jako dřevěná vaznicová soustava s tvarem sedlové střechy s pálenou 
střešní krytinou opatřenou povrchovou úpravou engoba černé barvy. Hřeben této 
konstrukce je souběžný s osou komunikace přiléhající k pozemku stavby. Objekt 
provozovny je zastřešen pultovou střechou pomocí vazníků. Pultová střecha je 
spádovaná směrem od objektu rodinného domu. Různé výškové úrovně 1. nadzemního 
podlaží rodinného domu a provozovny jsou navrženy tak, aby bylo možné v 1. 
podzemním podlaží zajistit přirozené větrání okny bez použití anglických dvorků. 
Provozovna je pomocí tmavšího odstínu šedé fasádní silikátové barvy oddělena od 
objektu rodinného domu, na kterém je použita kombinace světlé šeda silikátové fasádní 
barvy a obložení z kamene tmavě šedé barvy. Dřevěná okna a dveře hnědé barvy 
odstínu ořech jsou vybaveny izolačním trojsklem pro zajištění ideálního součinitele 
prostupu tepla.  

Stavba je navržen dle platných právních předpisů a norem s kladením důrazu na 
funkčnost objektu.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: 
 Novostavba rodinného domu s provozovnou moto servisu – VENOM 
 
b) Místo stavby: 
obec Radslavice, parcelní číslo: 478/14, 478/15, katastrální území Radslavice 
 
c) Předmět dokumentace: 
Novostavba rodinného domu s provozovnou, jedná se o stavbu trvalou s účelem 
stavby rodinného domu pro bydlení a provozovnou s účelem pro podnikání. 
 

A.1.2 Údaje o žadateli 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Jan Novák  

     Radslavice 73, 683 21 Pustiměř 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Vypracoval: 
Formánek Petr 

 Radslavičky 20, 683 21 Pustiměř 
 VUT Brno, Fakulta stavební  
 Akademický rok 2018/2019 
 Kruh: B4S6 
 

Kontroloval: 
Ing. Jindřich Sobotka, Ph.d. 
 

A.2 Členění stavby 
 Objekt SO 01 – Rodinný dům s provozovnou – zastavěná plocha 199,25 m2 

 Objekt SO 02 – Přípojka kanalizace splašková 
 Objekt SO 03 – Přípojka vodovodní řád 

Objekt SO 04 – Přípojka elektrické sítě 
Objekt SO 05 – Zpevněná parkovací plocha – betonová dlažba 600*300*50 
Objekt SO 06 – Zpevněná parkovací plocha pro provozovnu – bet. mazanina 
Objekt SO 07 – Dřevěná terasa – terasové palubky  
Objekt SO 08 – plastová samonosná retenční nádrž, objem nádrže 8 m3 
Objekt SO 09 – Oplocení pozemku, dle výběru majitele stavby 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 Katastrální mapa – cuzk.cz 
 Požadavky investora 
 Stavebně technický průzkum 

Výškopis a polohopis  
Vyjádření dotčených orgánů v souvislosti s novostavbou rodinného domu 

 Technické listy výrobců 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

 
Území se nachází v katastrálním území obce Radslavice. Pozemek se nachází 
v nezastavěném území v místě s plánovanou výstavbou rodinných domů. Na 
pozemku se nenachází žádná jiná stavba ani stromy nebo rozsáhlé keře. Stavba je 
v souladu s charakterem území. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Radslavice.  
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků užívání. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Do projektové dokumentace stavby nejsou zapracována závazná stanoviska 
dotčených orgánů technické infrastruktury.  
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 

Nebyly provedeny stavebně technické průzkumy. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 
 
Pozemek se nenachází v místě s ochrannými pásmy ani v ochranném území. 
 

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

Stavební pozemek se nenachází na území se zvláštními předpisy. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 

Průběh výstavby objektů ani výsledná stavba nemají vliv na okolní 
stavby/pozemky. Výstavba rodinného domu s provozovnou bude probíhat 
výhradně na pozemku majitele stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na 
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odtokové poměry území. Dešťová voda ze střech objektu bude zachycována 
pomocí retenční nádrže s instalovaným přepadem do vsakovací jámy. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Pozemek je v místě potřebném k výstavbě prostý všech dřevin, nacházejí se zde 
pouze nízké náletové keře a traviny. 
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

Stavba nevyvolává požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků lesa. 
 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Stavba má plánované připojení na technickou infrastrukturu, a to v rozsahu: 
vodovodní přípojka, přípojka kanalizace a přípojka elektrické energie. Na 
dopravní infrastrukturu bude objekt připojen pomocí dvou vjezdů pro osobní 
automobily a jednoho vchodu pro pěší. Severněji umístěný vjezd je plánovaný pro 
vjezd motocyklů k provozovně objektu. Rodinný dům nemá požadavky na 
bezbariérový přístup. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Související investice nejsou touto stavbou vyvolány. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 

Obec Radslavice, parcelní číslo 478/11, 478/15 katastrální území Radslavice 
[738794] 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 

 Nedojde ke vzniku ochranného ani bezpečnostního pásma na okolních 
pozemcích. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 
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Jedná se novostavbu rodinného domu s provozovnou moto-servisu. Rodinný dům 
má jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a podkroví. Provozovna servisu je 
součástí rodinného domu bez vzájemného vlivu na využívání objektů.  
 

b) účel užívání stavby 
 

Objekt rodinného domu je plánovaný jako stavba pro bydlení, provozovna jako 
objekt pro podnikání. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Objekt je stavbou trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby ani 
požadavky na bezbariérové užívání. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

V projektové dokumentaci stavby jsou zohledněny závazná stanoviska dotčených 
orgánů technické infrastruktury.  
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 
 
 Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
 Zastavěná plocha objektu: 199,25m2 

 Obestavěný prostor: 1211,9 m3  
 Užitná plocha: 284,74 m2 
 Počet funkčních jednotek: rodinný dům je tvořen jednou funkčním jednotkou 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

 
Zásobování pitnou vodou – připojením na veřejný vodovod 
průměrná spotřeby vody Qp - 4 osoby  125 l/osoba a den  500 l/den 
maximální denní spotřeba vody – Qm = Qp * kp = 500 * 1,35 = 675 l/den 
roční spotřeba vody - 6 osoby  20 m3/osoba a rok = 80 m3/rok 
 
Zásobování energiemi 
Vytápění celého objektu je navrženo pomocí tepelného čerpadla vzduch – 
vzduch a akumulační nádobou opatřenou elektronickou patronou pro případný 
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dohřev otopné vody. Doporučuje se zvážení instalace solárních panelů. Výroba 
TUV bude zajištěna pomocí akumulační nádoby s výměníkem. 
 
Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže na pozemku majitele a využity 
pro zavlažování trávníku a zalévání záhonků. Nádrž je vybavena přepadem do 
jednotné kanalizace. 

 
Likvidace odpadů 
Splašková kanalizace je napojena do veřejné kanalizace svedené do ČOV. 
TKO bude likvidován běžným svozem popelnic 

 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
 Předpokládaný čas realizace: zahájení stavby 9/2019, dokončení stavby 9/2020 
 
j) orientační náklady stavby 
 
 Orientační náklady na stavbu rodinného domu:  obestavěný prostor * cena/m3 

        1211,9 m3 * 6800Kč/m3 

        8.240.920 Kč 
  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Celý projekt je řešen v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 1. 
Nadzemní podlaží rodinného domu je řešeno jako komunikační zóna. Nachází se 
zde: obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení a pokojem pro hosty, 
v centrální části se nachází chodba se schodištěm, které zajištuje přístup do všech 
podlaží objektu. 2. nadzemní podlaží objektu je situováno jako klidová zóna pro 
odpočinek a relaxaci. Nachází se zde hlavní ložnice, šatna, 2 dětské pokoje a 
sociální zařízení. Podzemní podlaží, které se nachází pod levou polovinou 
rodinného domu, se skládá z garáže pro jeden osobní automobil a technické 
místnosti. Součástí garáže je plánovaná malá dílna se stolem. 
 

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

Rodinný dům má obdélníkový tvar a je horní části uzavřený sedlovou střechou. 
K tomuto objekt je z levé strany od ulice přilepena provozovna servisu. 
Provozovna má tvar budovy L a je ukončena pultovou střechou svahovanou 
směrem od rodinného domu. Oba objekty jsou zděné z broušených keramických 
cihel šířky 500 mm s vloženou izolací lepené na maltu pro tenké spáry. Stropy 
rodinného domu jsou vytvořeny pomocí skládaných stropů z nosníků a vložek. 
Nad provozovnou je z důvodu tvaru navržen železobetonový strop. Střešní 
konstrukci nad posledním obytným podlažím tvoří vaznicová soustava ze 
smrkového impregnovaného dřeva. Konstrukce střechy není v prostorech 
podkroví viditelná díky zavěšenému podhledu ze sádrokartonových desek. 
Tepelná izolace střechy je vložena mezi krokvemi ale také pod nimi v konstrukci 
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podhledu. Střešní keramické tašky opatřené černou engobou zapadají do 
barevného konceptu stavěného objektu. Nad provozovnou střechu tvoří dřevěné 
sbíjené vazníky s plnoplošným pobitím. Hydroizolační vrstvou jsou modifikované 
asfaltové. Vrchní pás je s posypem šedé barvy. Barevná koncepce objektu 
rozděluje rodinný dům a servis pomocí odstínů šedé fasádní barvy. Fasádu objektu 
je místy doplněna o kamenný obklad. Tento kamenný obklad je pouze vizuální 
doplněk. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Bytová jednotka rodinného domu je tvořena v 1.NP zádveřím, chodbou se 
schodištěm, koupelnou toaletou pokojem pro hosty, a obývacím pokojem s kuchyňským 
koutem. Ve 2.NP se nachází hlavní ložnice, dva pokoje, koupelna, toaleta a šatna. 
V prostorech 1.PP je dílna a garáž pro jeden osobní automobil s výjimkou automobilů na 
plynná paliva, technická místnost a chodba. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 
 
 Na rodinný dům nejsou kladeny podmínky o bezbariérové přístupnosti. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je v souladu s právním předpisem, při užívání stavby k účelu ji určené bude 
zaručena bezpečnost uživatelů stavby. Během výstavby je dodavatel stavby 
povinen postupovat podle platných právních předpisů Nařízení vlády č. 591/206 
Sb., Nařízení vlády 362/2005 Sb.. Provozovatel je povinen zajistit v požadovaném 
termínu nutné revize a provádět běžnou údržbu stavby.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v nezastavěném území obce 
Radslavice. Území s plánovanou výstavbou rodinných domů se nachází na okraji 
obce. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Zemní práce  
 

Na části pozemku, která bude zasažena výstavbou rodinného domu dojde 
ke stržení ornice v celé její mocnosti (předpokládaná výška 300 mm), ornice bude 
nakupena v severní části pozemku a bude následně použita na úpravy terénu po 
dokončení výstavby objektu. V rámci zemních prací budou provedeny výkopy pro 
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podsklepenou část objektu, dále budou provedeny rýhy pro základové konstrukce 
nepodsklepených částí. Po dokončení výstavby objektu bude na pozemku 
investora umístěna retenční nádrž, která bude zakopána pod úroveň upraveného 
terénu. Všechny výkopové práce se budou provádět strojní technikou s následným 
ručním dočištěním, a to v co nejkratším časovém úseku před následnou betonáží 
základových konstrukcí. 

 
Základy  

 
Objekt je založen na původní únosné zemině. Celý objekt je založen na 
základových pasech, jejich velikost viz. Příloha č. 4.2. Základové konstrukce jsou 
navrženy z betonu třídy nejméně C25/30. Betonáž základových konstrukcí je 
nutno provádět v souladu s projektovou dokumentací stavby. Před samotnou 
betonáží bude provedeno vyčištění základové spáry, vložení zemnícího pásku pro 
zajištění dostatečného uzemnění objektu a budou provedeny veškeré nutné 
prostupy dle projektové dokumentace. Základové konstrukce budou před 
zasypáním zaizolovány a bude provedena ochranná vrstva izolací dle projektu. Je 
nutné dbát velké opatrnosti při provádění detailů spojování hydroizolací spodní 
stavby z důvodů špatné přístupnosti v případné nutnosti oprav.  

 
Svislé nosné konstrukce 

 
Konstrukční systém je zděný z keramických broušených tvárnic s vloženou 
tepelnou izolací lepené na maltu pro tenké spáry s pevností 10MPa. Obvodové 
nosné zdivo je navrženo tloušťky 500 mm, vnitřní nosné stěny navrženy 
s tloušťkou 250 mm. V podsklepené části bude svislá konstrukce chráněna 
pomocí dvou vrstev modifikovaných asfaltových SBS pásů. Hydroizolační vrstva 
bude chráněna pomocí extrudovaného polystyrenu tloušťky 40 mm. V místě 
nadpraží okenních otvorů a v místě železobetonového věnce bude použita 
keramická věncovka pro zachování jednolitosti keramického materiálu. 

 
Vodorovné konstrukce 

 
Stropní konstrukce v prostorech rodinného domu skládané z nosníků a 
keramických vložek výšky 250 mm, nad provozovnou z monolitické 
železobetonové desky výšky 250 mm. V místě komínového průduchu je navržena 
výměna pomocí železobetonového ztužujícího trámu s vloženou výztuží dle 
statického výpočtu. 

 
Schodiště 

 
Všechny podlaží rodinného domu jsou propojena pomocí jednoho 
dvouramenného železobetonového schodiště. Z důvodu různých konstrukčních 
výšek jsou schodiště navržena s různými výškami schodišťového stupně. Z 1.PP 
vede do 1.NP 18 schodišťových stupňů výšky 187,5 mm a šířky 255, z 1.NP do 
2.NP 18 stupňů výšky 184,375 mm šířky 265 mm.  Šířka schodiště a 
mezipodesty je navržena 1100 mm. Navržené schodiště odpovídá ČSN 73 4301. 
Celý výpočet schodiště viz příloha č 4.1 

 
Svislé nenosné konstrukce 
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Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z broušených keramických tvárnic pro 
šířku zdiva 100 mm lepených na maltu pro tenké spáry s pevností 10MPa. Mezi 
obytnými pokoji je navržena nenosná příčka 115 mm AKU, které splňuje 
požadavky na minimální vzduchovou neprůzvučnost. 

 
Střešní konstrukce 

 
Konstrukce krovu vaznicová z odpracovaných trámů ze smrkového dřeva 
opatřených impregnací. Při výstavbě je nutno provádět kontrolu impregnování 
ořezů a osazení. Celoplošné pobití bude provedeno ze smrkových 
impregnovaných desek šířky 25 mm. Na bednění bude položena a přikotvena 
difuzní pojistná hydroizolační fólie se specifikací pro kontaktní použití.  Střešní 
krytina z pálených keramických tašek s lazurou černé barvy bude osazena na 
závěsné latě. Střecha nad provozovnou je tvořena pomocí sbíjených dřevěných 
vazníků. Hlavní ochranná vrstvá je navržena z asfaltových modifikovaných SBS 
pásů určených pro lepení za studena. Tloušťka asfaltových pásů 4 mm, kladeno 
ve dvou vrstvách. Pod asfaltovými pásy se nachází 30 mm tepelné izolace ležící 
na plnoplošném pobití. 

 
Podlahové konstrukce 

 
V místě kontaktu s terénem jsou navrženy podlahové konstrukce výšky 150 mm 
pro možnost zajištění dostatečné mocnosti tepelné izolace podlahy, ostatní 
podlahové konstrukce výšky 100 mm. Pro celý rodinný dům je navržena nášlapná 
vrstva z PVC linolea vyjma místností sociálního zařízení, technické místnosti a 
zádveří kde bylo navrženou použití keramické dlažby. V objektu provozovny byla 
v celém rozsahu navržena keramická dlažba pro lepší vlastnosti údržby a 
mechanické a chemické odolnosti. Jednotlivé skladby dle přílohy viz č 4.3. 

 
Povrchové úpravy 
 

Vnitřní konstrukce budou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou 
s zrnitostí 1 mm. Barevný odstín výmalby jednotlivých místností dle investora. 
Fasáda navržena v kombinaci kamenného obkladu s fasádní silikátovou omítkou 
zajištující paropropustný a vodoodpudivý povrch. 

 
Izolace proti vodě 
 

Spodní stavba bude proti vodě izolovaná systémem modifikovaných asfaltových 
SBS pásu tloušťky 4 mm ve dvou vrstvách. Tyto pásy budou taky použity na 
izolaci horní stavby v kontaktu s terénem. V místě svislých izolací základových a 
nadzákladových konstrukcí bude izolace SBS pásy ukončena v úrovni terénu. 
Tyto konstrukce budou dále minimálně do výšky 300 mm nad úroveň terénu 
izolovány systémem silikátových stěrek se spotřebou 4 kg/m2. Minimální překrytí 
izolací ve styku 200 mm. Zvýšená pozornost je věnována provádění spojování, 
překrývání a stykování hydroizolací. V místech s kolmým ohybem hydroizolace 
bude využito náběhových klínů. Náběhové klíny budou osazeny na místo pomocí 
systému bezešvých bitumenových stěrek a poté budou provedeny izolace SBS 
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pásy. Asfaltové pásy jsou dostačující i jako ochrana proti působení radonu 
pronikajícímu z podloží. 
 

Tepelné izolace 
 

Základové konstrukce budou pod úrovní terénu izolovány pomocí extrudovaného 
polystyrénu tloušťky 100 mm. Extrudovaný polystyrén je použit i jako ochranná 
vrstva hydroizolace spodní stavby, která je zděna z keramického zdiva tloušťky 
500 mm s vloženou izolací. Tato ochranná vrstva je tloušťky 40 mm. Podlahové 
konstrukce v kontaktu s terénem obsahují ve skladbě 100 mm XPS polystyrénu 
pro zajištění dostatečné tepelné odolnosti konstrukce. Napraží okenních a 
dveřních otvorů a železobetonové věnce jsou proti vzniku tepelných mostů 
chráněny 160 mm expandovaného polystyrénu. Nad nejvyšším podlažím se 
nachází vaznicová soustava krovu se sádrokartonovým podhledem s vloženou 
tepelnou izolací z minerální vlny λ = 0,030 W/m*K tloušťky 320 mm ve skladbě 
200 mm mezi krokvemi a 120 mm pod krokvemi. 

 
Truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky 
 
 Dle přílohy D.1.2.11, D.1.2.12, D.1.2.13 
 
Protipožární ochrana  
  

 Požárně bezpečností zařízení a požadavky jsou zapracovány v samostatné požárně 
bezpečnostní zprávě. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 
 Mechanická odolnost a stabilita jednotlivých prvků je dána výrobcem.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
 
Topení: 
 

Pro vytápění objektu bude využíváno tepelné čerpadlo vzduch – vzduch a 
akumulační nádoba s elektronickou patronou. 

 
Teplá voda:  

 
Výroba TUV bude zajištěna pomocí akumulační nádoby s výměníkem. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 
 Není součástí projektové dokumentace. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Viz samostatná PBS zpráva. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Rodinný dům je navržen dle platných právních předpisů a norem. Tepelná 
bilance RD zpracována v samostatné technické zprávě stavební fyzika.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Navrhovaná stavba bude větrána přirozeně pomocí větrání okny, minimální 
výměna vzduchu zaručena pomocí infiltrace okny. Objekt rodinného domu 
s provozovnou bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch – vzduch a 
akumulační nádobou s elektronickou patronou. Osvětlení místností zajištěno díky 
správně zvolené orientaci obytných místností vzhledem ke světovým stranám, 
v místnostech s malými okny a v ostatních místnostech v noci bude osvětlení led 
diodovými světly dle výběru majitele. Stavba bude napojena na vodovodní řád 
obce, komunální odpad sbírán do popelnic a odvážen pravidelnými svozy firmou 
RESPONO s.r.o.. Stavba objektu nebude mít negativní vlivy na okolí, veškeré 
práce budou probíhat na pozemku majitele stavby. Práce s vysokou hladinou dB 
budou prováděny vždy pouze v čase od 7:00 – 16:00 hod. Případné možné 
znečištění vozovky v blízkosti stavby bude ihned odklizeno, a to ve spolupráci 
majitele s firmou provádějící dodávku práce. 
  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Pozemek majitele stavby se nenachází v místě se zvýšeným výskytem radonu, 
izolace spodní stavby však vytváří proti rádo novou ochranu díky použití 
modifikovaných SBS asfaltových pásů. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 
 Objekt nebude ohrožen bludnými proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
 Oblast stavebního pozemku se nevyznačuje zvýšenou technickou seizmicitou. 
 
d) ochrana před hlukem 
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Ochrana před hlukem z okolí je zajištěna pomocí dostatečné zvukové 
neprůzvučnosti stavebních materiálů vnějšího pláště budov a bude tak zajištěna 
maximální hladina zvuku v obytných místnostech menší než 50 dB.  
 

e) protipovodňová opatření 
 
 Protipovodňové opatření není v řešené oblasti nutné. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
 Žádné ostatní negativní vlivy na pozemku stavby. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Navrhovaný objekt bude napojen na vodovodní řád obce Radslavice, společnou 
splaškovou i dešťovou kanalizaci a na elektrickou energii. Vodovodní i 
kanalizační řád je ve správě Vodovodů a kanalizací Vyškov. Distributor elektrické 
energie dle vlastního výběru.  

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
 Viz koordinační situační výkres C.3 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 
Rodinný dům s provozovnou bude na stávající dopravní infrastrukturu napojen 
pomocí dvou příjezdových zpevněných ploch z betonové dlažby zakončené 
betonovými vpusťmi zabraňujícími ve vytékání dešťové vody na pozemní 
komunikaci obce Radslavice. Pro pěší bude vstup zajištěn pomocí chodníku 
z betonové dlažby ukončený brankou ze svařovaných hliníkových profilů. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Území je napojeno místní komunikací na parc. č. 489/1 k.ú. Radslavice. [738794] 
 

c) doprava v klidu 
 

Rodinný dům disponuje garáží pro jeden osobní automobil (vyjma vozů na plynná 
paliva). Na pozemku majitele stavby bude zhotoveno parkovací stání pro 2 osobní 
automobily, před provozovnou moto-servisu bude vytvořena větší odstavená 
plocha pro odstavení a manipulování s motocykly. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
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Pro pěší bude vstup zajištěn pomocí chodníku z betonové dlažby ukončený 
brankou ze svařovaných hliníkových profilů. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
 

Na pozemku dojde k odstranění ornice v celé její vrstvě, tato ornice bude podle 
platných zákonů shromažďována na pozemku majitele stavby. Ornice bude 
použita pro následné terénní úpravy. Nově vytvářené svahy budou po výšce 0,3m 
hutněny pro zajištění minimálního dodatečného sedání, tyto svahy nebudou mít 
negativní vlivy na okolí stavby. 

 
b) použité vegetační prvky 
 

V rámci této projektové dokumentace je navrženo zatravnění nově provedených 
upravených terénů mimo zpevněné plochy, kterém bude provedeno pomocí zápětí 
travního semene. Travní semeno bude celoplošně rozprostřeno po celé 
zatravňované ploše, poté bude provedeno zajištění semeno proti přesunu, a to 
pomocí vrstvy zeminy smíchané s pískem. Nutno zajistit dostatečnou vlhkost 
zeminy. 
 

c) biotechnická opatření 
 
 Není součástí projektové dokumentace. 
 

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

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

Průběh výstavby objektů ani výsledná stavba nemají vliv na okolní 
stavby/pozemky. Výstavba rodinného domu s provozovnou bude probíhat 
výhradně na pozemku majitele stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na 
odtokové poměry území. Stavba bude napojena na vodovodní řád obce, 
komunální odpad sbírán do popelnic a odvážen pravidelnými svozy firmou 
RESPONO s.r.o.. Práce s vysokou hladinou dB budou prováděny vždy pouze 
v čase od 7:00 – 16:00 hod. Případné možné znečištění vozovky v blízkosti stavby 
bude ihned odklizeno, a to ve spolupráci majitele s firmou provádějící dodávku 
práce. Budováním objektu nedojde ke znečištění půdy na pozemku majitele. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
 Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
 Pozemek se nenachází na území Natura 2000 ani v jeho blízkém okolí. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
 
 Stavba není omezena podmínkami posouzení vlivu na životní prostředí. 
  
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
 
 Není předmětem. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
 
 Všechna ochranná a bezpečnostní pásma se nacházejí pouze na pozemku majitele 
stavby. 
 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s 
posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť 
jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
 Projektovou dokumentací nedošlo ke změně požadavků na ochranu obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Na provoz staveniště budou zřízeny přípojky na technickou infrastrukturu, které 
budou součástí budoucí stavby. 
 

b) odvodnění staveniště 
 

Staveniště se v žádné části ani etapě nenachází pod hladinou podzemní vody. 
Odvodnění staveniště není řešeno, počítá se s dostatečným vsakováním vody na 
pozemku stavby. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu odpovídá napojení 
dle budoucí stavby viz B.3 a), B.4 b), koordinační situační výkres C.3, Pro 
napojení zařízení staveniště budou na pozemku stavby zřízeny odbočky 
kanalizace, vodovodu a elektrické energie. Elektrická energie bude ukončena 
rozvodnou skříní, u které bude zajištěna dostatečná velikost jističe a voděodolnost.  
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Průběh výstavby objektů ani výsledná stavba nemají vliv na okolní 
stavby/pozemky. Výstavba rodinného domu s provozovnou bude probíhat 
výhradně na pozemku majitele stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na 
odtokové poměry území. Práce s vysokou hladinou dB budou prováděny vždy 
pouze v čase od 7:00 – 16:00 hod.  

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

Případné možné znečištění vozovky v blízkosti stavby bude ihned odklizeno, a to 
ve spolupráci majitele s firmou provádějící dodávku práce. Budováním objektu 
nedojde ke znečištění půdy na pozemku majitele. Pozemek je v místě potřebném 
k výstavbě prostý všech dřevin, nacházejí se zde pouze nízké náletové keře a 
traviny. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
 Zábory nebudou během výstavby objektu vytvořeny. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
 Obchozí trasy nevzniknou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na odpad stavebního 
materiálu, který vzniká při zemních a stavebních pracích pro novostavbu 
rodinného domu. Odpady budou odstraňovány v souladu s ustanoveními § 16 a 
17 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. Vzniklé stavební odpady 
budou uloženy na registrovanou skládku v nejbližším okolí. Před oznámením o 
ukončení prací budou na příslušný stavební úřad doloženy doklady o uložení a 
likvidaci odpadu. 

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

Sejmutá ornice bude skladována na pozemku stavby a bude použita při úpravách 
terénu po dokončení stavby, ostatní vykopaná zemina bude nákladním 
automobilem odveze na místní skládku. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavby 
 

Při výstavbě rodinného domu bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, Vyhláška č. 383/2001 Sb. - 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o porobnostech nakládání s odpady 

   
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Během výstavby je dodavatel stavby povinen postupovat podle platných právních 
předpisů Nařízení vlády č. 591/206 Sb., Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
 Výstavbou rodinného domu nebudou dotčeny žádné okolní stavby. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

S ohledem na nízkou frekventovanost místní komunikace nebude provozem 
stavby dopravní infrastruktura žádným způsobem omezena.  

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
 Speciální podmínky nejsou pro provádění stavby stanoveny. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

Stavba bude zahájena v předpokládaném termínu 9/2019 s dokončením hrubé 
stavby do konce kalendářního roku 2019. Dokončení stavby je plánováno 
v termínu 9/2020. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad a jednotnou kanalizaci. Dešťové vody 
budou svedeny do retenční nádrže na pozemku majitele s přepadem do jednotné 
kanalizace.  
Záměrem nejsou vyvolány zásahy do vodovodního a kanalizačního řadu nebo 
povolení vodních děl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24. 5. 2019 
 

---------------------------------------------------- 
Petr Formánek   
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D.1.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1.a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení 

Jedná se novostavbu rodinného domu s provozovnou moto-servisu. 
Rodinný dům má jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a podkroví. 
Provozovna servisu je součástí rodinného domu bez vzájemného vlivu na 
využívání objektů. Rodinný dům je osazen ve vzdálenosti přes 27 m od hranice 
pozemku.  

Rodinný dům disponuje garáží pro jeden osobní automobil (vyjma vozů 
na plynná paliva). Na pozemku majitele stavby bude zhotoveno parkovací stání 
pro 2 osobní automobily, před provozovnou moto-servisu bude vytvořena větší 
odstavená plocha pro odstavení a manipulování s motocykly. 

Objekt rodinného domu bude zastřešen pomocí sedlové střechy, její 
hřeben je ve vodorovném směru s osou komunikace. Provozovna bude zastřešena 
pomocí pultové střechy ve spádu 9 % směrem od objektu rodinného domu.  

 Fasáda navržena v kombinaci kamenného obkladu s fasádní silikátovou 
omítkou dvou odstínů šedé barvy zajištující paropropustný a vodoodpudivý 
povrch. Pomocí různých odstínu šedé barvy budou od sebe odděleny objekty 
rodinného domu a provozovny. Rodinný dům bude osazen dřevěný výplněmi 
otvorů v odstínu tmavě hnědé barvy.  

Rodinný dům s provozovnou bude na stávající dopravní infrastrukturu 
napojen pomocí dvou příjezdových zpevněných ploch z betonové dlažby 
zakončené betonovými vpusťmi zabraňujícími ve vytékání dešťové vody na 
pozemní komunikaci obce Radslavice. Pro pěší bude vstup zajištěn pomocí 
chodníku z betonové dlažby ukončený brankou ze svařovaných hliníkových 
profilů. 

Oplocení pozemku bude tvořeno pomocí drátěného pletiva na sloupcích 
z ocelových trubek. Podél hranice s komunikací objektu bude vytvořen betonový 
plet s vloženými hliníkovými výplněmi.  

 

D.1.1.b) Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o soukromý objekt rodinného domu, pro tuto stavbu nejsou požadavky 
na bezbariérový přístup stanoveny.  

 

D.1.1.c) Technické vlastnosti stavby, stavební fyzika: tepelná technika, 
osvětlení, akustika – hluk, vibrace 

Tepelná technika 
 
Tepelná technika objektu řešena samostatně viz příloha „stavební fyzika“, 
příloha č.6.1 – komplexní posouzení skladeb stavebních konstrukcí, přílohy č. 
6.2 – Štítek energetické náročnosti objektu. 
 

Osvětlení a akustika 
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Osvětlení a akustika objektu řešeno samostatně viz příloha „stavební fyzika“. 
 

D.1.2 Konstrukční a stavebně technické řešení 

Zemní práce  
 

Na části pozemku, která bude zasažena výstavbou rodinného domu dojde 
ke stržení ornice v celé její mocnosti (předpokládaná výška 300 mm), ornice bude 
nakupena v severní části pozemku a bude následně použita na úpravy terénu po 
dokončení výstavby objektu. V rámci zemních prací budou provedeny výkopy pro 
podsklepenou část objektu, dále budou provedeny rýhy pro základové konstrukce 
nepodsklepených částí. Po dokončení výstavby objektu bude na pozemku 
investora umístěna retenční nádrž, která bude zakopána pod úroveň upraveného 
terénu. Všechny výkopové práce se budou provádět strojní technikou s následným 
ručním dočištěním, a to v co nejkratším časovém úseku před následnou betonáží 
základových konstrukcí. 

 
Základy  

 
Objekt je založen na původní únosné zemině. Celý objekt je založen na 
základových pasech, jejich velikost viz. Příloha č. 4.2. Základové konstrukce jsou 
navrženy z betonu třídy nejméně C25/30. Betonáž základových konstrukcí je 
nutno provádět v souladu s projektovou dokumentací stavby. Před samotnou 
betonáží bude provedeno vyčištění základové spáry, vložení zemnícího pásku pro 
zajištění dostatečného uzemnění objektu a budou provedeny veškeré nutné 
prostupy dle projektové dokumentace. Základové konstrukce budou před 
zasypáním zaizolovány a bude provedena ochranná vrstva izolací dle projektu. Je 
nutné dbát velké opatrnosti při provádění detailů spojování hydroizolací spodní 
stavby z důvodů špatné přístupnosti v případné nutnosti oprav.  

 
Svislé nosné konstrukce 

 
Konstrukční systém je zděný z keramických broušených tvárnic s vloženou 
tepelnou izolací lepené na maltu pro tenké spáry s pevností 10MPa. Obvodové 
nosné zdivo je navrženo tloušťky 500 mm, vnitřní nosné stěny navrženy 
s tloušťkou 250 mm. V podsklepené části bude svislá konstrukce chráněna 
pomocí dvou vrstev modifikovaných asfaltových SBS pásů. Hydroizolační vrstva 
bude chráněna pomocí extrudovaného polystyrenu tloušťky 40 mm. V místě 
nadpraží okenních otvorů a v místě železobetonového věnce bude použita 
keramická věncovka pro zachování jednolitosti keramického materiálu. 

 
Vodorovné konstrukce 

 
Stropní konstrukce v prostorech rodinného domu skládané z nosníků a 
keramických vložek výšky 250 mm, nad provozovnou z monolitické 
železobetonové desky výšky 250 mm. V místě komínového průduchu je navržena 
výměna pomocí železobetonového ztužujícího trámu s vloženou výztuží dle 
statického výpočtu. 

 



34 
 

Schodiště 
 
Všechny podlaží rodinného domu jsou propojena pomocí jednoho 
dvouramenného železobetonového schodiště. Z důvodu různých konstrukčních 
výšek jsou schodiště navržena s různými výškami schodišťového stupně. Z 1.PP 
vede do 1.NP 18 schodišťových stupňů výšky 187,5 mm a šířky 255, z 1.NP do 
2.NP 18 stupňů výšky 184,375 mm šířky 265 mm.  Šířka schodiště a 
mezipodesty je navržena 1100 mm. Navržené schodiště odpovídá ČSN 73 4301. 
Celý výpočet schodiště viz příloha č 4.1 

 
Svislé nenosné konstrukce 

 
Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z broušených keramických tvárnic pro 
šířku zdiva 100 mm lepených na maltu pro tenké spáry s pevností 10MPa. Mezi 
obytnými pokoji je navržena nenosná příčka 115 mm AKU, které splňuje 
požadavky na minimální vzduchovou neprůzvučnost. 

 
Střešní konstrukce 

 
Konstrukce krovu vaznicová z odpracovaných trámů ze smrkového dřeva 
opatřených impregnací. Při výstavbě je nutno provádět kontrolu impregnování 
ořezů a osazení. Celoplošné pobití bude provedeno ze smrkových 
impregnovaných desek šířky 25 mm. Na bednění bude položena a přikotvena 
difuzní pojistná hydroizolační fólie se specifikací pro kontaktní použití.  Střešní 
krytina z pálených keramických tašek s lazurou černé barvy bude osazena na 
závěsné latě. Střecha nad provozovnou je tvořena pomocí sbíjených dřevěných 
vazníků. Hlavní ochranná vrstvá je navržena z asfaltových modifikovaných SBS 
pásů určených pro lepení za studena. Tloušťka asfaltových pásů 4 mm, kladeno 
ve dvou vrstvách. Pod asfaltovými pásy se nachází 30 mm tepelné izolace ležící 
na plnoplošném pobití. 

 
Podlahové konstrukce 

 
V místě kontaktu s terénem jsou navrženy podlahové konstrukce výšky 150 mm 
pro možnost zajištění dostatečné mocnosti tepelné izolace podlahy, ostatní 
podlahové konstrukce výšky 100 mm. Pro celý rodinný dům je navržena nášlapná 
vrstva z PVC linolea vyjma místností sociálního zařízení, technické místnosti a 
zádveří kde bylo navrženou použití keramické dlažby. V objektu provozovny byla 
v celém rozsahu navržena keramická dlažba pro lepší vlastnosti údržby a 
mechanické a chemické odolnosti. Jednotlivé skladby dle přílohy viz č 4.3. 

 
Povrchové úpravy 
 

Vnitřní konstrukce budou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou 
s zrnitostí 1 mm. Barevný odstín výmalby jednotlivých místností dle investora. 
Fasáda navržena v kombinaci kamenného obkladu s fasádní silikátovou omítkou 
zajištující paropropustný a vodoodpudivý povrch. 

 
Izolace proti vodě 
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Spodní stavba bude proti vodě izolovaná systémem modifikovaných asfaltových 
SBS pásu tloušťky 4 mm ve dvou vrstvách. Tyto pásy budou taky použity na 
izolaci horní stavby v kontaktu s terénem. V místě svislých izolací základových a 
nadzákladových konstrukcí bude izolace SBS pásy ukončena v úrovni terénu. 
Tyto konstrukce budou dále minimálně do výšky 300 mm nad úroveň terénu 
izolovány systémem silikátových stěrek se spotřebou 4 kg/m2. Minimální překrytí 
izolací ve styku 200 mm. Zvýšená pozornost je věnována provádění spojování, 
překrývání a stykování hydroizolací. V místech s kolmým ohybem hydroizolace 
bude využito náběhových klínů. Náběhové klíny budou osazeny na místo pomocí 
systému bezešvých bitumenových stěrek a poté budou provedeny izolace SBS 
pásy. Asfaltové pásy jsou dostačující i jako ochrana proti působení radonu 
pronikajícímu z podloží. 
 

Tepelné izolace 
 

Základové konstrukce budou pod úrovní terénu izolovány pomocí extrudovaného 
polystyrénu tloušťky 100 mm. Extrudovaný polystyrén je použit i jako ochranná 
vrstva hydroizolace spodní stavby, která je zděna z keramického zdiva tloušťky 
500 mm s vloženou izolací. Tato ochranná vrstva je tloušťky 40 mm. Podlahové 
konstrukce v kontaktu s terénem obsahují ve skladbě 100 mm XPS polystyrénu 
pro zajištění dostatečné tepelné odolnosti konstrukce. Napraží okenních a 
dveřních otvorů a železobetonové věnce jsou proti vzniku tepelných mostů 
chráněny 160 mm expandovaného polystyrénu. Nad nejvyšším podlažím se 
nachází vaznicová soustava krovu se sádrokartonovým podhledem s vloženou 
tepelnou izolací z minerální vlny λ = 0,030 W/m*K tloušťky 320 mm ve skladbě 
200 mm mezi krokvemi a 120 mm pod krokvemi. 

 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

zpracováno viz samostatné „PBS“ příloha „D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 
ŘEŠENÍ“. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Zdravotně technické instalace 
 
Rozvody vody budou provedeny z potrubí PPR. Kanalizační potrubí stojaté 
pomocí potrubí HT a ležaté pomocí potrubí KG.  

 
Vzduchotechnika a vytápění, chlazení 

 
Vytápění celého objektu je navrženo pomocí tepelného čerpadla vzduch – 
vzduch a akumulační nádobou opatřenou elektronickou patronou pro případný 
dohřev otopné vody. Výroba TUV bude zajištěna pomocí akumulační nádoby 
s výměníkem. 

 
Silnoproudá elektrotechnika 
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Rozvody NN provedeny z kabelů CYKY pod finální omítkou. Hlavní rozvaděč 
objektu se bude nacházet v zádveří rodinného domu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24. 5. 2019 
 

---------------------------------------------------- 
Petr Formánek   
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3. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá návrhem prováděcí projektové dokumentace pro 
rodinný dům s provozovnou samostatně stojící na pozemku v obci Radslavice na okrese 
Vyškov. Pozemek se nachází na jižním okraji obce. 
 Dle rozsahu zadání byl zpracován návrh dispozičního a funkčního řešení stavby. 
Po schválení návrhu dispozice bylo možné dále pokračovat v návrhu konstrukcí stavby. 
Stavba je navržena v souladu s právními normami, vyhláškami a předpisy. Bylo také 
použito technických listů výrobců pro vytvoření správných konstrukčních detailů 
stavby.  Byla vytvořena kompletní prováděcí projektová dokumentace stavby. 
 Byl dodržen rozsah projektové dokumentace sestávající se z výkresové části a 
dokladové části jejichž součástí je i samostatná zpráva požárně bezpečnostního řešení 
objektu, štítek energetické náročnosti objektu, posouzení z hlediska akustiky a vibrací a 
posouzení z hlediska osvětlení a oslunění objektu.  
 Během vypracování bakalářské práce jsem usiloval o využití veškerých 
poznatků získaných během celého studia. 
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