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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s advokátní 
kanceláří v Oboře u Boskovic. Objekty jsou od sebe oddělené a každý tvoří 
samostatný celek. Stavba je umístěna na okraji obce Obora u Boskovic v mírně 
svažitém terénu. Rodinný dům ve tvaru písmene „T“ je funkčně navržen pro 
čtyřčlennou rodinu s komfortním dispozičním uspořádáním. Rodinný dům je 
přízemní, částečně podsklepený, zastřešený sedlovou střechou s tradičním 
dřevěným krovem. Uspořádání a velikost oken v obou objektech je navrženo za 
účelem výhledu do krajiny. Advokátní kancelář je přízemní obdélníkový objekt 
zastřešený plochou střechou. Obsahuje 3 kanceláře, jednací místnost a hygienické 
zázemí. 
Konstrukční systém obou objektů je podélný, stěnový. Svislé nosné konstrukce jsou 
z broušených keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce v rodinném domě jsou 
monolitické železobetonové a v advokátní kanceláři polomontovaný 
keramobetonový. Projekt byl zpracován v programu AutoCad, 3D model v programu 
SketchUp. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rodinný dům, advokátní kancelář, rohové okno, broušené keramické 
tvárnice, monolitické konstrukce, dřevěná okna, tradiční krov, plochá střecha, 
částečně podsklepený, přízemní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

The subject of my bachelor thesis is a new-building of a detached house with 
a solicitor’s office in Obora near Boskovice. The objects are separated from each 
other and each of them makes a separate unit. The building is located in the suburb 
of Obora in slightly sloping terrain. The “T” shaped house is designed for a four 
membered family with a comfort dispositive organization. The house is ground 
floor, partly with a cellar, roofed by a saddle roof with a traditional wooden trussing. 
The organization and size of the windows in both objects are designed in order to 
have a view to the countryside. The solicitor’s office is a ground floor object roofed 
by flat roof. It consists three offices, one meeting room and sanitary facilities.  

The structural system of both objects is longitudinal, wall. The vertical load-bearing 
constructions are made from cut ceramic blocks. The horizontal constructions in the 
detached house are monolithic, ferroconcrete and in the solicitor’s office they are 
half-prefabricated, ceramics-concrete. The project was made in AutoCad software 
application, 3D model in 3D modelling computer program SketchUp.     

KEYWORDS  

Detached house, solicitor’s office, corner window, cut ceramic blocks, 
monolithic constructions, wooden windows, traditional trussing, flat roof, partly with 
a cellar, ground floor 
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1. ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá novostavbou rodinného domu s advokátní 

kanceláří na kraji obce Obora u Boskovic v okrese Blansko. Objekty jsou 

navrženy dle přání investora a jeho požadavků.  

Rodinný dům ve tvaru písmene „T“ je dispozičně navržen pro 

čtyřčlennou rodinu tak, aby zaručoval co největší komfort a funkčnost.  

Objekt je přízemní, bez obytného podkroví, částečně podsklepený směrem 

k východní straně pozemku, zastřešený sedlovou střechou s tradičním 

dřevěným krovem, valbou a dvěma štíty které poukazují na venkovskou 

zástavbu. Terén je svažitý. Rodinný dům je navržen tak, aby respektoval 

svažitost terénu, rozhled a panoramata okolní krajiny a okolní zástavbu. 

Advokátní kancelář je separována od rodinného domu, budovy jsou 

propojené dlážděným chodníkem. Dispozičně je uspořádána pro 3 advokáty, 

z nichž každý má svoji kancelář, dále mají možnost jednání v jednací 

místnosti, využívání čajové kuchyně a hygienického zázemí. Objekt je 

soukromý, není tedy třeba uvažovat s požadavky pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Advokátní kancelář je přízemní, 

obdélníkového tvaru, zastřešena plochou střechou. U objektu se nacházejí 4 

parkovací místa. 

Projektová dokumentace je členěna na části: Přípravné a studijní 

práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně 

konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, stavební fyziku a 

dokladovou část. 

Použitý software byl především AutoCad, dále excel, DekSoft, Teplo+ a 

Sketchup pro 3D model. 
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2. VLASTNÍ PRÁCE 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby, 

Rodinný dům s advokátní kanceláří 

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků, 

k. ú. Obora u Boskovic, parc. Č. 191/1, 926, 185/10 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby. 

Nová stavba 

Trvalá 

Stavba pro bydlení, administrativa 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Mgr. Müllerová Hana, Obora u Boskovic č.p. 48, PSČ 679 01 
Havíř Jan, Obora u Boskovic č.p. 94, PSČ 679 01 

 
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)  
nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba), 

 

David Müller 

Obora u Boskovic č.p. 48, PSČ 679 01 

IČO: 08051828 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace, 

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

Ing. et Ing. Kacálek Petr Ph.D 

Libchavy - Dolní Libchavy 230, PSČ 561 16 

IČO: 01940350 

ČKAIT: 1005782, IP00 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 – Rodinný dům 
SO 02 – Advokátní kancelář 
S0 03 – zpevněné plochy 
SO 04 – oplocení 
IO 01 – Přeložka vodovodní přípojky 
IO 02 – Přípojka nízkého napětí 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
- Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu 

- Územně plánovací podklady 

- Vizuální prohlídka parcely 

- Požadavky investora 

- Katastrální mapa 

- Trasy distributorů sítí 
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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, 

Řešené území je vymezeno pozemkem ve vlastnictví investora, nachází 

se v zastavěné části katastrálního území Obora u Boskovic parc.č. 191/1, 926, 

185/10 

Jedná se o stavební pozemek v mírně svažitém terénu. Navrhovaná stavba 

respektuje okolní zástavbu typickou venkovskou formou se sklonitou 

sedlovou střechou a advokátní kancelář s plochou střechou. V řešeném 

území budou vybudovány nové přípojky NN a vodovodu.  

Řešená parcela se nachází v území vymezeném v územním plánu jako plocha 

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

Dle Územního plánu obce Obora u Boskovic, je řešená lokalita určena 

jako ‚‚plocha pro bydlení‘‘. Objekt je navržen v souladu s požadavky 

stanovenými Stavebním zákonem č.183/2006 Sb. Pro stupeň dokumentace 

pro spojené územní a stavební řízení zohledňuje podmínky obecných 

požadavků na využití územní vyhlášky č. 501/2006 Sb.   

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

Výjimky ani úlevová řešení nebyly projektem vyžadovány. 

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

Požadavky dotčených orgánů státní správy i správců sítí známé v době 

zpracování PD byly splněny a jsou zapracovány v PD ve výkresové části.  

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

Geologický průzkum byl proveden z důvodu informovanosti 

projektanta o únosnosti základové půdy a postup metodiky zakládání. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Ochrana území podle jiných předpisů nebyla nařízena. Do novostavby 

rodinného domu s advokátní kanceláří nezasahují žádná ochranná 

bezpečnostní pásma. Řešené území se nenachází v památkové zóně či 

rezervaci, záplavovém území ani jinak chráněném území. 

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

Stavba není ohrožena záplavovým či poddolovaným územím. 

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

Dešťové odpadní vody budou sváděny akumulační nádrže a z ní 

přepadem do domovní čistírny odpadních vod a poté budou svedeny do 

vsakovacího zařízení na pozemku investora. Proveden vsakovací experiment 

hydrogeologem. 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Jedná se o kácení drobných dřevin na pozemku investora, a to jsou z 
velké části keře a drobné ovocné stromy. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Nejsou stavbou vyžadovány. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Novostavba rodinného domu a advokátní kancelář bude napojena na 
NN el. Energie a provede se přeložka vodovodní přípojky. Vjezd k rodinnému 
domu bude vybudován ze stávající silniční komunikace a k advokátním 
kancelářím bude vybudován další vjezd.  

Jedná se o soukromé objekty – není třeba uvažovat s užívání osaobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Související ani podmiňující investice se nepředpokládají. 
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m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Parc.č. Majitel 
Způsob 
dotčení 

191/1 Havíř Jan, č. p. 94, 67901 Obora 
Müllerová Hana, č. p. 48, 67901 Obora 

Dotčen 
stavbou 

926 Havíř Jan, č. p. 94, 67901 Obora 
Müllerová Hana, č. p. 48, 67901 Obora 

Dotčen 
stavbou 

185/10 Havíř Jan, č. p. 94, 67901 Obora 
Müllerová Hana, č. p. 48, 67901 Obora 

Dotčen 
stavbou 

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

Parc.č. Majitel 
Způsob 
dotčení 

185/11 Dvořáčková Eva, Havlíčkova 1092/21, 68001 Boskovice 
Pavlék Radim, Na Pískách 2402/10, 67801 Blansko 
Šebelová Dita, č. p. 181, 67906 Senetářov 

sousední 
pozemek 

185/1 Kristýn Tomáš, Chelčického 1186/56, 67801 Blansko sousední 
pozemek 

185/7 Flieger František, č. p. 125, 67901 Obora sousední 
pozemek 

190/4 Španěl Michal Ing., Ph.D., č. p. 119, 67901 Obora 
Španělová Markéta, č. p. 119, 67901 Obora 

sousední 
pozemek 

888/5 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

sousední 
pozemek 

 

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, 

Nová stavba 
 
b) účel užívání stavby, 

Stavba pro bydlení, podnikání 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
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Výjimky ani úlevová řešení nebyly projektem vyžadovány. Bezbariérový 
přístup není vzhledem k charakteru stavby vyžadován. 

Objekt je navržen v souladu s požadavky stanovenými Stavebním 
zákonem č.183/2006 Sb. Dále jsou dodrženy podmínky stanoveny obecnými 
požadavky na výstavbu prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb..   
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů státní správy i správců sítí známé v době 
zpracování PD byly splněny a jsou zapracovány v PD ve výkresové části. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Ochrana území podle jiných předpisů nebyla nařízena. 
Do novostavby nezasahují žádná ochranná bezpečnostní pásma. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Rodinný dům: 
zastavěná plocha :      181,5 m2 

obestavěný prostor:          883,5 m3 

počet funkčních jednotek:   1 bytová jednotka 4+1  

užitná plocha:  274,52 m2 

 
Advokátní kancelář: 

zastavěná plocha :      126,8 m2 

obestavěný prostor:          475,5 m3 

počet funkčních jednotek:   3 advokátní kanceláře  

užitná plocha:  97,10 m2 

 
zpevněná plocha (velkoformátová betonová dlažba 500/500/50):  123,7 m2 

zpevněná plocha (zasakovací betonová dlažba):  280,0 m2 

 

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., 

Bilance potřeby vody 
Rodinný dům:  4 osoby 
Advokátní kancelář:  3 advokáti 
 
Specifická potřeba vody Qs: 

Rodinný dům 
Qs = qr / d 
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Qs = 35 / 365 = 0,096 m3 / osobu x den =96 l / osobu x den 
qr – směrné číslo roční potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro bytovou 
jednotku na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou je 35 m3. 
d – počet provozních dnů v roce  

Advokátní kancelář 
Qs = qr / d 
Qs = 18 / 250 = 0,072 m3 / osobu x den = 72 l / osobu x den 
qr – směrné číslo roční potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Pro 
kancelářské budovy připadá na jednoho zaměstnance 18 m3 vody. 
d – počet provozních dnů v roce (250 dní v roce na zaměstnance) 
 

Průměrná denní potřeba vody Qd: 
Qd = ∑Qs x n 
Qd = 4 x 0,096 + 3 x 0,072 = 0,6 m3 / den = 600 l / den 

 
Maximální denní potřeba vody Qm: 

Qm = Qd x kd 
Qm = 0,6 x 1,5 = 0,9 m3 / den = 900 l / den 
kd – součinitel denní nerovnoměrnosti (kd = 1,25 – 1,5) 
 

Maximální hodinová potřeba vody Qh: 
Qh=   Qm /t  x kh  
Qh=   0,9 /24   x 2,3=  0,08625 m3 / hod = 86,25 l / hod 
kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kh = 1,8 – 2,3) 
 

Roční potřeba vody Qr: 
Qr = qr x n = Qd x d 
Qr = 35 x 4 + 18 x 3 = 194 m3 / rok 
 

Bilance potřeby teplé vody 
Průměrná potřeba teplé vody Qt: 

Qt = qt x n 
Qt = 40 x 7 = 280 l / den = 0,28 m3 / den 
qt – specifická denní potřeba teplé vody (qt = 40 l / os x den) 
 

Bilance odtoku splaškových vod 
Průměrný denní odtok splaškových vod Qds: 
Qds = qs x n 
Qds = 100 x 7 = 700 l / den = 0,7 m3 / den 
qs – specifická produkce odpadních vod dle ČSN 75 6402 (qs = 100 l / os x 
den) 
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Maximální denní odtok splaškových vod Qms: 
Qms = Qds x kd 
Qms = 0,7 x 1,5 = 1,05 m3 / den = 1050 l / den 

Maximální hodinový odtok splaškových vod Qhs: 
Qh= Qms /t x kh   
Qh= 1,05 /24  x 9 = 0,394 m3 / hod = 394 l / hod 
kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kh pro 7 osob = 9) 
Roční odtok splaškových vod Qrs: 
Qrs = Qds x d 
Qr = 0,7 x 250 = 175 m3 / rok 
 

Bilance odtoku dešťových vod 
Odvodňované plochy: 
Typ odvodňované plochy  A  c  Ared 
Střecha šikmá   181,5  1,0  181,5 
Plochá střecha   126,8  1,0  126,8 
 
Ared = 308,30 m2 

Roční odtok srážkových vod Qrd: 
Qrd = Ared x h 
Qrd = 308,30 x 0,607 = 187,1381 m3 / rok 
A – odvodňovaná plocha (m2) 
c – součinitel odtoku dešťových vod (-) 
Ared – Redukovaná plocha (m2) 
h – dlouhodobý srážkový úhrn pro Boskovice (h = 607mm) 
 

Dešťové vody budou napojeny do retenční nádrže a dále budou 
vsakovány prostřednictvím vsakovacího objektu.. 
Veškeré srážkové vody budou likvidovány na pozemku investora. 
 

Energetická náročnost: 
Viz příloha: Stavební fyzika – Energetický štítek rodinného domu  a 

advokátní kanceláře. 
 
Množství a druhy odpadů:  
Předpokládá se množství a druhy obvyklé pro domácnosti. Pro tříděný 

odpad budou využity místa s kontejnery na separovaný odpad.  
Komunální odpad (rodinný dům): 4 osoby * 5litrů/os/den = 20litrů/den 

= 140litrů / týden.  
Komunální odpad (advokátní kancelář): 3 osoby * 5litrů/os/den = 

15litrů/den = 105litrů / týden.  
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Navrženy jsou dvě nádoby o objemu 140l s frekvencí vývozu 1x za 2 
týdny. Nádoba bude u rodinného domu umístěna u vstupní branky a u 
advokátních kanceláří u vjezdové brány. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Je předpokládáno, že stavba proběhne v jedné etapě, v roce 2021 
hrubá stavba a v roce 2022 dokončení stavby. 

 
j) orientační náklady stavby  

Orientační náklad stavby (zařízení) stanoven na základě obestavěného 
prostoru činí přibližně pro rodinný dům 4.417.500,- Kč a pro advokátní 
kancelář 2.856.000,- Kč. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Nejsou známy žádné územní regulace nebo studie. 
Objekt rodinného domu respektuje nově budovanou zástavbu se sklonitými 
sedlovými střechami a advokátní kancelář s plochou střechou zapuštěná do 
terénu nevyčnívá z terénu.  
Uliční čáru není možné z důvodu členitosti a komplikovanosti parcelace 
pozemků dodržet. 
Jedná se o rodinný dům v mírném svahu, přízemní, částečně podsklepený, 
zastřešený sedlovou střechou a přízemní advokátní kancelář, zastřešenou 
plochou střechou. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Tvarově novostavba rodinného domu tvoří "písmeno T" , štít je kolmý 
na komunikaci a na severozápadní části je valba. Advokátní kancelář má 
obdélníkový tvar, delší strana je rovnoběžná s rodinným domem. Fasáda 
objektu bude ze silikátové omítky v bílé barvě. Výplně otvorů budou dřevěné 
v šedé barvě. Střešní taška šikmé střechy bude základní režná v červené 
barvě a plochá střecha bude pokryta asfaltovými pásy. Soklová část domu a 
meziokenní pilířky budou obloženy z tažených cihelných pásků. Opěrná 
plotová zídka bude provedena z gabionu. 

 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Dispozičně byl navržen rodinný dům tak, aby byl z mírného svahu 
přístupný po rovině do přízemí i do suterénu. Advokátní kancelář je osazena 
vzhledem k vrstevnicím terénu. Objekty akceptují orientaci vůči světovým 
stranám. 
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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. 

Vzhledem k povaze objektu a požadavkům investora není nutné řešit 
jeho užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekty 
jsou soukromé. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Vzhledem k povaze jednotlivých stavebních částí se žádné zdroje 
ohrožení v souvislosti s provozem nepředpokládají. Jednotlivé stavební části 
jsou navrženy tak, aby při jejich užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem uvnitř nebo v blízkosti jednotlivých objektů nebo k úrazu 
způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání stavby nebude 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Výkopové práce 

Sejmutí ornice bude provedeno v mocnosti 200mm. 
Výkopy budou provedeny z hrubých terénních úprav. Provádění výkopů bude 
prováděno strojně, v blízkosti inženýrských sítí pak ručně se zvýšenou 
opatrností. Výkopy je nutné zabezpečit proti sesunutí odpovídajícím 
svahováním, případně pažením. 
 
Základové konstrukce 
 Objekty jsou založeny plošně na základových pasech, dále na tvárnicích 
ztraceného bednění, na kterých je proveden podkladní beton tl. 14mm 
vyztužený karisítí. 
 
Svislé konstrukce 

Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 500mm, první 
šár zdiva tl. 380mm. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z keramických 
příčkovek tl. 115 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických 
tvárnic tl. 250mm. Překlady budou použity systémové nosné a nenosné, v 
případě velkých rozpětí, nebo nad atypickými otvory mohou být 
železobetonové.   
Obvodové stěny suterénu budou provedeny ze ztraceného bednění tl. 
400mm, prolévaného betonem a vyztuženého betonářskou výztuží. 
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Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce střechy je nevržena jako krov s vrcholovou vaznicí, 
viz výkres krovu. Sloupky podporující vrcholovou vaznici jsou přímo uloženy 
na monolitickou stropní desku, problematika byla konzultována se statikem. 

Nad advokátní kanceláří bude jednoplášťová plochá střecha, 
polomontovaný keramobetonový strop. 

 
Výplně otvorů 

Okna a dveře v obvodových zdech jsou navrženy dřevěné s izolačním 
trojsklem. Vnitřní parapety budou z mdf desky, resp. keramické z dlaždic (bez 
přesahu) u technických místností a sociálního zázemí. Vstupní dveře do 
objektu budou také dřevěné, zasklené izolačním trojsklem. 

Dveře vnitřní budou voštinové s folií, osazeny do obložkových zárubní. 
V suterénu ocelové cgu. 

 
Povrchy stěn: 

Vnitřní omítky jsou navrženy dvouvrstvé vápenocementové s 
interiérovou barvou v provedení: cementový postřik, jádrová omítka, štuková 
omítka. Stěny budou doplněny  soklem dle druhu podlahové krytiny - 
keramický sokl výšky cca 100mm, resp. systémová lišta. Stěny na WC budou 
opatřeny keramickým obkladem do výšky 1,5m, v koupelnách pak jsou 
obloženy do výšky stropu.  
 Vnější omítka – předpokládá se použití silikátové omítky bílé barvy. 
 
Stropní konstrukce: 

Strop nad 1.NP bude opatřen vápenocementovou omítkou s 
interiérovou otěruvzdornou malbou, (případně v obývacím pokoji bude 
ponechán pohledový betonový strop opatřen impregnačním nátěrem. 

 
Klempířské výrobky:  

Např. žlaby, svody, parapety atd. budou provedeny z poplastovaného 
plechu. 

 
 

Zámečnické výrobky: 
Z důvodu vyšší životnosti je navržena úprava kovových částí žárovým 

zinkováním. 
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b) konstrukční a materiálové řešení, 
- základy:    monolitické betonové základové pásy 
- hydroizolace:   asfaltové pásy 
- obvodové zdivo:    keramická tvárnice Porotherm tl. 500mm 
- zastřešení:    tradiční krov s vrcholovou vaznicí  
- podlaha:    nášlapná vrstva – vinyl, keramická dlažba 
- výplně otvorů:   dřevěné okenní rámy + izolační dvojsklo 
- vnitřní omítky:   hladké, točené – světlý odstín 
- dělící konstrukce:   keramické příčkovky tl. 115mm  
- podlaha sklepa:   podlaha SikaFloor 
- vnější omítky:   točená silikátová v bílé barvě 
 
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
viz stavebně konstrukční část dalšího stupně projektu. Po dobu 

životnosti nedojde k nepříznivým deformacím ani poruchám nosných 
konstrukcí. Budou dodrženy veškeré související normy. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Zařízení pro vytápění staveb: 

Vytápění rodinného domu bude řešeno kotlem na tuhá paliva v 
suterénu, rozvod do otopných těles. V přízemí bude proveden teplovodní krb 
pro dohřev vody. Akumulační nádrže budou navrženy specialistou pro tento 
obor a budou umístěny pod krbem v suterénu. Ohřev TUV je zajištěn 
elektrickým boilerem umístěným v kotelně v suterénu. 

Vytápění advokátní kancelář bude pomocí zavěšeného elektrokotle a 
z něj i ohřev teplé vody. 

 
Vzduchotechnická zařízení : 
Odvětrání obytných prostor je navrženo jako přirozené – okny. 

Hygienická zázemí a kuchyně budou větrána nuceně v podtlakovém režimu. 
Přívod vzduchu bude zajištěn infiltrací dveřmi (bez prahu). Množství vzduchu 
do 100m3/h přes bezprahové podřezané dveře. Odvod pomocí lokálně 
umístěných ventilátorů v prostorech hyg. zázemí. Znehodnocený vzduch je 
vyfukován nad střešní rovinu. Množství odváděného vzduchu je dáno dávkou 
na zařizovací předmět dle hygienických norem. Zařízení budou spínána se 
světlem (popř. od čidla pohybu) a budou vybavena doběhem 2-20min. 

- min. výměny vzduchu:  50m3/h (WC kabina) 
    30m3/h (umyvadlo) 
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Zdravotně technické instalace: 

 Venkovní kanalizace: 

Splašky z rodinného domu a advokátní kanceláře budou svedeny do 
domovní ČOV a dále budou vsakovány na pozemku investora. 

 
Venkovní vodovod: 
Stávající napojení na vodovodní řad, které vede přes sousední 

pozemek a není k němu zřízeno věcné břemeno bude z důvodu budoucí 
výstavby na tomto pozemku přeloženo. (viz trasa vedení přípojky v 
koordinační situaci) 

 
Vnitřní kanalizace: 
Stupačky kanalizace budou opatřeny větracími hlavicemi. Jeden metr 

nad nejnižším podlažím bude na stoupačkách osazen čistící kus.  
Vnitřní kanalizační potrubí (odpadní a připojovací) bude provedeno z 

plastu HT – systém. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, 
každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenosti 
maximálně po 2 metrech, vedení pod stropem se zavěsí ve vzdálenosti 
maximálně 10 D. Je nutné přesně dodržovat technologické pokyny výrobce. 

Potrubí uložené v zemi je navrženo plastové KG – systém.  
Roury a tvarovky z PVC se kladou o lůžka z písku. Po zhutnění musí být 

tloušťka lůžka 100 - 150 mm. Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až 
po úspěšné zkoušce těsnosti. Materiál na obsyp se rozprostře po obou 
stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po 
obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané. 

Provedení vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN 75 6760. 
 
Vnitřní rozvody vodovodu: 
TV bude připravovaná centrálně v  zásobníku TV napojeném na el. 

Energii, případně na kotel na tuhá paliva. Vnitřní vodovod bude proveden z 
plastového potrubí  PP-R  PN 20 S3,2. Potrubí bude vyrobeno jedním 
výrobcem, bude řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené 
výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity 
tvarovky s plastovým závitem. Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 
73 6660. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulický nezávislý okruh 
pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak je 1,6 
násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,2 Mpa. Při provádění 
tlak. zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.  Tepelná 
izolace potrubí bude provedena návlekovou izolací. Veškeré spoje izolace 
budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky budou uchyceny 
na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace bude jednotná. 
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Zemní plyn: 
Nebude instalován. 
 
Elektroinstalace: 
 Venkovní NN: 

Napojení na vedení NN el. energie bude prostřednictvím PER skříně, 
která je vybudována na hranici investora. 

 
Veřejné osvětlení: 
Nebude upravováno. 
 
Venkovní rozvody VN: 
Nebude upravováno. 
 
Elektrozařízení - slaboproudé: 
Nebude instalováno. 
 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod: 
Bude standardní – podrobné řešení v prováděcím projektu. 

Hromosvod bude instalován. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Technologická zařízení nejsou obsahem projektu. Výčet technických 

řešení viz bod „a“ – technické řešení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz samostatná část D.1.3. – požární bezpečnost stavby. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba bude napojena na vodovod a vedení NN el. energie. 

Objekt bude vybudován v souladu s požadavky tepelné techniky ČSN….. 
 

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. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Na stavbě budou dodržena opatření k omezení prašnosti (kropení apod.) dle 
zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. Odpady vzniklé s realizací stavby 
budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/201 Sb. O odpadech. 
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Při stavebních pracech bude dodržena ochrana porostů dle ČSN 839061 
Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. Demolice a kácení dřevin nejsou uvažovány. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Spodní stavba bude opatřena izolací (asf. pásy) proti pronikání radonu 
z podloží. Naměřeno střední radonové riziko. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Opatření nejsou vyžadována. Není předmětem záměru. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Opatření nejsou vyžadována. Není předmětem záměru. 

 

d) ochrana před hlukem, 
Objekt se nachází v klidní části obce Obora. Nebylo provedeno žádné 

měření ani hluková studie v této lokalitě. 
 

e) protipovodňová opatření, 
Opatření nejsou vyžadována. Není předmětem záměru. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Opatření nejsou vyžadována. Není předmětem záměru. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Pro napojení médií a energií budou vybudovány nové domovní 

přípojky elektřiny a přeložka stávající vodovodní přípojky.  
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Viz. projektová dokumentace, výkres koordinační situace. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Dopravní napojení bude z pozemku investora na stávající silniční 
komunikaci řešeno dvěma sjezdy: parkovací stání ve východní části pozemku 
u rodinného domu a čtyři parkovací stání v severozápadní části objektu pro 
advokátní kancelář. Rozhledové poměry viz specializovaný situační výkres. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Budou vybudovány dva sjezdy na pozemek investora (dle koordinační 

situace). 
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c) doprava v klidu, 
Parkování je řešeno 5 parkovacími misty (1 pro rodinný dům a 4 pro 

advokátní kancelář).  
Počet 5  parkovacích míst odpovídá s rezervou normové hodnotě dle normy 
ČSN 73 6110. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 

Nejsou předmětem návrhu. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Na pozemku budou provedeny terénní úpravy v rámci položení 

základových konstrucí novostavby. Část pozemku vyznačená v situaci bude 
zpevněna zasakovací betonovou dlažbou. Parkovací stání bude vydlážděno 
ze zasakovací betonové dlažby. 
 
a) terénní úpravy, 

Bude sejmuta ornice a provedeny výkopy pro betonování základových 
pasů. Na hranách pozemku bude následně  terén zapraven do úrovně 
původního terénu. 
 

b) použité vegetační prvky, 
Zatravnění. 

 

c) biotechnická opatření. 
Biotechnická opatření nejsou vyžadována. Dešťové odpadní vody 

budou sváděny do retenční nádoby a z ní poté přepadem do vsakovacího 
objektu. 

 

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

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Na stavbě budou dodržena opatření k omezení prašnosti (kropení 

apod.) dle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. Odpady vzniklé s 
realizací stavby budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/201 Sb. O 
odpadech. Hluk bude omezen do pracovní doby od 7 do 19 hod. 
 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Při stavebních pracech bude dodržena ochrana porostů dle ČSN 
839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebích činnostech. Demolice a kácení dřevin nejsou uvažovány. 
 

 



30 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Soustava chráněných území Natura 2000 není stavbou dotčena.  

 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Budou splněny veškeré požadavky oboru životního 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, 
 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
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. 

Na stavbu se nevztahují ochranná a bezpečnostní pásma životního 
prostředí.  
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Projektantovi nejsou v současnosti známy žádné požadavky civilní 
ochrany. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Z médií bude využívána voda a elektřina – nová přípojka elektro NN a 

přeložka vodovodní přípojky. Stavební hmoty budou dováženy na staveniště 
dle potřeb stavby, skladovací plochy budou umístěny výhradně na pozemcích 
v majetku investora. 

 
b) odvodnění staveniště, 

Dešťové vody ze staveniště budou vsakovány do terénu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je napojeno na dopravní i technickou infrastrukturu – vjezd, 
přípojka vody, NN, jsou vybudovány a jsou funkční. Dopravní napojení bude 
ze stávající silniční komunikace IV třídy.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
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Na stavbě budou dodržena opatření k omezení prašnosti (kropení 
apod.) dle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. Odpady vzniklé s 
realizací stavby budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/201 Sb. O 
odpadech. Hluk bude omezen do pracovní doby od 7 do 19 hod. 
 

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

Při stavebních pracech bude dodržena ochrana porostů dle ČSN 
839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebích činnostech. Demolice a kácení dřevin nejsou uvažovány.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Trvalým i dočasným záborem budou dotčeny pouze pozemky 
v majetku investora. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou stavbou vyžadovány. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  
Odpady vzniklé při výstavbě: 
   zatřídění dle Katalogu odpadů, vyhláška č. 93/2016 Sb.:  
 
 Způsob likvidace odpadů: 

 Veškeré odpady vzniklé při výstavbě a provozu budou 
likvidovány v souladu s podmínkami, uvedenými v zákoně č. 185 / 
2001 sb. 
 Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k 
převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

 
17  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 

kontaminovaných míst) 
 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
 17 01 01 Beton    : recyklace    
 17 01 02 Cihly    : recyklace 
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky : recyklace 
 
 17 02 Dřevo, sklo a plasty 
 17 02 01 Dřevo    :energetické využití 
 17 02 02 Sklo     :recyklace 
 
 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
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 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01    
: skládka 

 
 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
 17 04 05 Železo a ocel    : recyklace 
 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  : skládka 

 
 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 
 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   

: uložení na pozemku a zpětné využití při terénních úpravách 
 

 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03     : skládka 
 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační 
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Většina zeminy ze zemních prací bude odvážena průběžné, část bude 
uschována na pozemku stavby a použita pro konečné terénní úpravy. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Na stavbě budou dodržena opatření k omezení prašnosti (kropení apod.) dle 
zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. Odpady vzniklé s realizací stavby 
budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/201 Sb. O odpadech. 
Při stavebních pracech bude dodržena ochrana porostů dle ČSN 839061 
Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebích činnostech. Demolice a kácení dřevin nejsou uvažovány. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Bezpečnost práce při výstavbě se řídí Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Dále se bezpečnost řídí obecně platnými právními předpisy 
a technickými normami. Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění 
provádění stavby přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců. Bude dodržena bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
na staveništi dle § 15 z. č. 309/2006 Sb.  
 

1) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Vzhledem k povaze objektu a požadavkům investora není nutné řešit 

jeho užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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Objekt je soukromý. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Bude řešeno před zahájením stavby. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládá se realizace v jedné etapě v roce 2021 a 2022. 

Drobné stavební práce budou prováděny svépomocí, monolitické stropní 
konstrukce budou prováděny dodavavatelsky.  
 

POSTUP VÝSTAVBY 
• vyčištění staveniště  

• vybudování zařízení staveniště  

• vybudování staveništních přípojek  

• vybudování příjezdové komunikace  

• HTU, výkopy, základy  

• Hrubá stavba 

• Práce PSV a dokončovací  

• terénní úpravy a chodníky  

• vegetační úpravy  

• zrušení staveniště  

• zprovoznění zařízení, revize, kolaudace a předání do užívání  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Dešťové odpadní vody budou svedeny do retenční nádrže. 
Splaškové odpadní vody budou přečištěny v domovní ČOV a dále budou 
vsakovány na pozemku investora ve vsakovacím zařízení. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH, 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko– stavební řešení 
 

a) Technická zpráva 
 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Rodinný dům s advokátní kanceláří, dva oddělené objekty, rodinný 
dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a advokátní kancelář pro 3 
zaměstnance. 

Rodinný dům: 
zastavěná plocha :      181,5 m2 

obestavěný prostor:          883,5 m3 

počet funkčních jednotek:   1 bytová jednotka 4+1  

užitná plocha:  274,52 m2 

 
Advokátní kancelář: 

zastavěná plocha :      126,8 m2 

obestavěný prostor:          475,5 m3 

počet funkčních jednotek:   3 advokátní kanceláře  

užitná plocha:  97,10 m2 

 
zpevněná plocha (velkoformátová betonová dlažba 500/500/50):  123,7 m2 

zpevněná plocha (zasakovací betonová dlažba):  280,0 m2 

 
Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
 Rodinný dům má půdorysný tvar písmene „T“, je částečně 
podsklepený, přízemní, zastřešený sedlovou střechou s tradičním dřevěným 
krovem, na severovýchodní straně fasády se nachází rohové panoramatické 
okno bez sloupku. V obývacím pokoji je navrženo okno dlouhé 6 metrů , které 
„rámuje“ obraz nádherného výhledu do krajiny. Štít objektu je kolmý na 
komunikaci a rovnoběžně s ní je valba pro změkčení pohledu. 
 Advokátní kancelář je obdélníkového půdorysu, přízemní, zastřešena 
plochou střechou. Velká okna zaručují výhled a komfortní denní osvětlení 
pracovního prostoru. 
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 Na fasádě je natažena pastovitá silikátová omítka v bílé barvě, obklad 
fasády raženými keramickými pásky je znázorněn v pohledech. 
 Okna jsou dřevěná, zasklená izolačními trojskly, v šedé barvě. 
Šikmá střecha má krytinu z keramických pálených tašek, režných. 
 Plochá střecha má krytinu z asfaltových pásů. 
 
Dispoziční a provozní řešení 
 Dispozičně jsou oba objekty od sebe oddělené a jsou propojeny pouze 
spojovacím chodníčkem. 
 V rodinném domě se nachází: předsíň, šatna, chodba, oddělená 
toaleta, koupelna s toaletou, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, spíž, 
schodiště do sklepa, ložnici, dva dětské pokoje, hobby dílnu, sklep, 
technickou místnost a sklad. 
 Advokátní kancelář je vybavena: 3 kancelářemi, jednací místností, 
čajovou kuchyní, technickou místností, předsíní, koupelnou, toaletou, 
skladem a serverem. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
 Objekty jsou soukromé. Není tedy třeba postupovat podle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. Obecné technické požadavky zabezpečující bezbarierové 
užívání staveb. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 Konstrukční systém obou objektů je stěnový podélný. Zdivo je 
z broušených keramických tvárnic vyzděných na lepidlo pro tenké spáry. 
 Zdivo suterénu je provedeno z tvárnic ztraceného bednění 
prolévaného betonem a vyztužené betonářskou výztuží. 
 Stropní konstrukce v rodinném domě jsou monolitické 
železobetonové. V advokátní kanceláři je to polomontovaný 
keramobetonový strop z nosníků a vložek. 
 Krov je řešen novodobý, s vrcholovou vaznicí, podepřenou sloupky a 
vzepřeno pásky, Krokve, pozednice, kleštiny. 
 Opěrné stěny jsou vytvořeny z gabionových košů, vyplněné skládaným 
kamenem. 
  

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace 
Viz příloha STAVEBNÍ FYZIKA 
 

B. VÝKRESOVÁ ČÁST 
 Viz příloha D.1.1 a D.1.2 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

a) Technická zpráva 
 

Zemní práce 
 Stavební pozemek je svažitý. Převýšení pozemku viz E. – geodetické 
podklady. Sejmutí ornice se provede v mocnosti 200mm od původního 
terénu. Založení dle výkresů základů. 
 Zatřídění zemin je specifikováno i s danými vlastnostmi v části E – 
geologický, hydrogeologický a radonový průzkum parcely. 
 Deponie zemin budou řešeny na pozemku investora. 
 
Základové konstrukce 

Založení objektů bude plošné na základových pasech z prostého 
betonu. K vyrovnání budou sloužit tvárnice ztraceného bednění prolévané 
betonem a vyztužené betonářskou výztuží. Podkladní beton je vyztužený 
karisítí d5mm s oky 150/150mm.  

Ve výkresech základů můžeme zaznamenat podrobnější informace. 
 

Hydroizolace, opatření proti radonu, parotěsná fólie 
Izolace proti zemní vlhkosti bude celoplošně natavena na asfaltový lak 

penetrační a bude provedena jednovrstvě z modifikovaného asfaltového 
pásu typu „S“. Tento asfaltový pás bude zároveň tvořit i izolaci proti 
střednímu radonovému riziku.  

Parozábranu nad přízemím rodinného domu a nad advokátními 
kanceláří tvoří také jedna vrstva modifikovaného asfaltového pásu typu 
S  ,celoplošně natavený na asfaltový lak penetrační. Přesahy min. 120mm. 

Střešní krytinu nad advokátní kanceláří tvoří dvě vrstvy asfaltových 
pásů, z nichž jedna je samolepící přímo na tepelnou izolaci a druhá je 
pískovaná, celoplošně nataveno.  
 

Svislé konstrukce 
Obvodové nosné zdivo je bez zateplovacího sytému, je jednovrstvé, 

z broušených keramických tvárnic 500/249/249mm, zděných na lepidlo pro 
celoplošnou tenkou spáru. 

Vnitřní nosné zdivo je provedeno z keramických broušených tvárnic, 
vyzděných na lepidlo pro celoplošnou tenkou spáru. 

Vnitřní nenosné zdivo se sestává z keramických příčkovek a omítky. 
 

Vodorovné konstrukce 
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Vodorovné konstrukce jsou řešeny jako monolitické železobetonové 
tl. 240mm. Pod stropní konstrukci není třeba betonovat ztužující věnec. 
Budova drží kompaktně, efekt tuhé stropní tabule. 

Strop nad advokátními kanceláří je polomontovaný, keramobetonový 
z nosníků a vložek s celoplošnou nadbetonávku. 

 
 

Konstrukce schodiště 
Schodiště bude provedeno jako pórobetonové, oboustranně 

podporované, podezděné, dodané na míru. Schodiště spojuje suterén a 
přízemí. 

 
Překlady 

Překlady v nosných stěnách jsou použity keramobetonové, sestavení 
viz výkresová dokumentace. Ploché nenosné překlady jsou umístěny pouze 
v nenosných příčkách.  

Překlad nad délku  6m v obývacím pokoji a rohovým oknem je 
integrován do stropní monolitické konstrukce.  

 
Střešní konstrukce 

Střecha rodinného domu má sklon 35°, je sedlová se dvěma štíty a 
valbou. Nosnou konstrukci tvoří tradiční dřevěný krov s vrcholovou vaznicí, 
pozednicemi, krokvemi, kleštinami a zavětrovacími pásky. 

Střecha advokátní kanceláře je plochá jednoplášťová. Parozábrana je 
ve formě asfaltových pásů, spádová vrstva ve formě spádových klínů 
z pěnového polystyrenu  a na ní je položena tepelně izolační vrstva – pěnový 
polystyren. Jako krytina jsou použité dva asfaltové pásy typu S. Horní vrstva 
pásů je pískovaná. 
 
Podlahové konstrukce 

Podlahová konstrukce je navržena jako těžká plovoucí podlaha a 
nášlapnou vrstvou buď keramickou dlažbou, nebo vinylovou podlahou. 
V suterénu je navržená epoxidová podlaha. 

 
Výplně otvorů 

Vnitřní dveře jsou v rodinném domě navrženy jako otočné, voštinové, 
částečně prosklené v obložkové zárubni. Z obývacího pokoje do kuchyně jsou 
navrženy posuvné dveře do kapsy ve zdivu. 

Dveře v advokátních kancelářích budou řešeny jako bezfalcové, neboli 
dveřní křídlo bez polodrážky.  
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Povrchové úpravy 

Vnitřní omítky  
Vnitřní omítky budou tradiční „házené“ s cementovým postříkem, 

vápenocementovým jádrem a vápenným štukem. 
 
 
 
Vnější omítky 

Jelikož je objekt bez zateplovacího systému, je vnější omítka tvořena 
cementovým postřikem, dále vápenocementovým jádrem, dále je 
přestěrkována lepidlem pro stavební použití s vloženou armovací tkaninou 
dle požadavků výrobce a následně napenetrována a natažena pastovitou 
silikátovou omítkou, která je zatočená plastovým hladítkem. 
 
Skladby podlah 
 Skladby podlah jsou uvedeny v části D.1.1.24 
 
Truhlářské výrobky 
 Veškeré truhlářské výrobky budou provedeny na míru. (kuchyňská 
linka, skříně, atd..) 
 
Zámečnické výrobky 
 Vjezdová brána se vstupní brankou, zábradlí schodiště a zábradlí na 
gabionech bude z pozinkovaného železa. 
 
Klempířské výrobky 
 Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu. 
Barva RAL dle přání investora. 
 

Zpevněné plochy 
 Zpevněné plochy se dělí na dva druhy. Pojízdné a pochuzí skladby. 
Pojízdná skladba je ze zasakovací betonové dlažby ve formátu 
250/250/60mm a pochuzí dlažba je velkoformátová betonová 
z vibrolisovaného betonu ve formátu 500/500/50mm. 
 

a) Výkresová část 
Přílohy-složka „Architektonicko stavební řešení“ a „Stavebně 

konstrukční řešení“ 
 

b) Statické posouzení 
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Statické výpočty základových konstrukcí a schodiště jsou 
v příloze „ 
E–dokladová část“. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 Požárně bezpečnostní řešení objektu je vyřešeno v samotné příloze: 
„Požárně bezpečnostní řešení.“  
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3.ZÁVĚR 
V této bakalářské práci jsem kladl důraz především na detailní 

zpracování dokumentace pro provedení stavby a stavební fyziku obou 

objektů.  

Zadání bakalářské práce „Rodinný dům s advokátní kanceláří“ jsem si 

zvolil po dohodě s vedoucím bakalářské práce z toho důvodu, že moje setra 

má v plánu stavět rodinný dům na dané parcele. Jelikož pracuje v advokátní 

kanceláři v Blansku navrhnul jsem jí k rodinnému domu oddělenou 

provozovnu, přístupnou z rodinného domu chodníkem po zahradě. Rodinný 

dům má v plánu realizovat, advokátní kancelář nejspíš ne. Dispoziční 

uspořádání bylo prokonzultováno s investorem dle jeho požadavků. 

Na daném pozemku jsem si nivelačním přístrojem vytyčil budoucí 

výšky podlahy suterénu rodinného domu, přízemí rodinného domu a 

podlahy advokátní kanceláře dle určeného výškového bodu geodetem. Dále 

jsem provedl vytyčení rohových bodů budov s pomocí pásma a nivelačního 

přístroje. Vše sedí dle projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Závěrem tohoto vytyčení vyplývá, že projektované stavby by do lokality 

zapadly a jsou proveditelné. 
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5.SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 
BP   bakalářská práce 
RD   rodinný dům 
PD   projektová dokumentace 
DSP   dokumentace pro stavební povolení 
1NP   první nadzemní podlaží (přízemí) 
1S   suterén 
UT   upravený terén 
PT   původní terén 
S   sever 
ŽB   železobeton 
EPS   expandovaný polystyren 
EPS-P   perimetrický polystyren 
FeZn   pozinkované železo 
Ρ   objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3] 
λ   návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
λD   deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
U   součinitel prostupu tepla [W/m2·K] 
UN,20   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2·K] 
Uem   průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2·K] 
Uem,N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2·K] 
UW   součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W/m2·K] 
Ug   součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2·K] 
Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W/m2·K] 
RT   odpor konstrukce při prostupu tepla [m2·K/ W] 
Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K/ W] 
Rse   odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/ W] 
Rsik   tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí [m2·K/ W] 
fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
fRsi,N   požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitř. povrchu [-] 
θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 
θsi   vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 
θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 
θi   návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 
θsik   vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 
Δ θi   teplotní přirážka [°C] 
ξRsi   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 
ξRsik   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 
A   plocha [m2] 
Ag   plocha výplně otvorů [m2] 
Af   plocha rámu výplně otvorů [m2] 
HT   měrná ztráta prostupem tepla 
lg   viditelný obvod zasklení [m] 
φe   relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%] 
φi   relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 
BOZP   bezpečnost osob a zdraví při práci 
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PBS   požární bezpečnost staveb 
P.Ú.   požární úsek 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
DP1   nehořlavý konstrukční systém 
OB1   obytné budovy první kategorie 
A1   reakce na oheň 
REI 120  požární odolnost konstrukce 
N 1.01   označení požárního úseku 
h   požární výška objektu [m] 
ho   výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m] 
hs   světlá výška prostoru [m] 
hu   výška požárního úseku [m] 
S   celková plocha P.Ú. [m2] 
Si   plocha místností v požárním úseku [m2] 
So   celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m2] 
Sp   plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 
Spo   požárně otevřená plocha [m2] 
pv   požární zatížení výpočtové [kg/m2] 
p   požární zatížení (stálé a nahodilé) [kg/ m2] 
ps   požární zatížení stálé [kg/m2] 
pn   požární zatížení nahodilé [kg/m2] 
a   součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska charakteru 

hořlavých látek [-] 
d   odstupové vzdálenosti [m] 
s   součinitel podmínek evakuace 
l   délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště P.Ú. [m] 
SO 01   označení stavebního objektu 
TV   teplá voda 
NN   nízké napětí, označení IS 
EIA   vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
parc. č.  parcelní číslo 
k. ú.   katastrální území 
L   délka 
Ø   průměr 
mm   milimetr, délková jednotka 
m   metr, délková jednotka 
m2   metr čtvereční, plošná jednotka 
m3   metr krychlový, plošná jednotka 
MPa   megapascal, jednotka tlaku 
°   stupeň 
%   procenta 
ČSN EN  eurokód 
ČSN   česká státní norma 
vyhl.   vyhláška 
§   paragraf 
Sb.   sbírka zákona 
ks   kus 
tl.   Tloušťka 
č.   číslo 
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Tab.   tabulka 
apod.   a podobně 
pozn.   poznámka 
kce   konstrukce 
Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa] 
C 25/30  beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 25 MPa a 

charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 35 MPa 
m n. m.  metrů nad mořem 
DN   jmenovitý průměr 
PB   prostý beton 
PVC   polyvinylchlorid 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
UT   upravený terén 
PT   původní terén 
B.p.v.   Balt po vyrovnání 
S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
K.V.   konstrukční výška 
Ʃ   suma 
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