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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (3) Vyhláška č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 

Vyhláška č. 323/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) 

Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů a konstrukčních systémů; (8) 

Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a její architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby částečně 

podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční 

soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně 

vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace podle 

vyhlášky č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 

a D.1.3. Bude obsahovat také studie s předběžnými návrhy budovy a jejího dispozičního 

řešení včetně 3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného konstrukčního systému 

a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené 

budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situací, základů, osazení do terénu, 

půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, 

výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace 

budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu 

a vybraných detailů v rozsahu znalostí BSP. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace 

budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením 

obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány 

s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 

polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž 

obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění 

stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) “Závěr”. Mimo 

desky student odevzdá poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho grafickou 

vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
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(povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
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odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, 

ale textovou část doplňují).  

 
Ing. arch. Ivana Utíkalová 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 



   

Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům 

s provozovnou cukrárny. Stavba se nachází v obci Hradčany na Moravě na pozemku 

parcelních čísel 30 a 32. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě 

nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Pohyb mezi patry je po betonovém schodišti. 

Objekt je navržen z konstrukčního systému SENDWIX a je opatřen kontaktním 

zateplovacím systémem. Stropy jsou keramické z nosníků a vložek. Na objektu je 

navržena jednoplášťová plochá střecha a střecha vegetační. Stavba je založena na 

základových betonových pasech. 

Rodinný dům s provozovnou, provozovna, plochá střecha, vápenopískové kvádry 

SENDWIX, ETICS, částečné podsklepení, vegetační střecha, keramický strop 

      The bachelor thesis deals with the project documentation for the family house with a 

patisserie. The building is located in Hradčany na Moravě on the land numbers 30 and 

32. The family house is designed for a family of four. The building has two above-

ground floors and there is a basement below some part of the building. The movement 

amongst the floors is through concrete staircase. The object is built from the SENDWIX 

system and is equipped by contact thermal insulation system. Ceilings are made of cera-

mic beams and inserts. There are flat roof in the project and green roof. The building is 

based on underlying concrete belts. 

Family house with an establishment, establishment, flat roof, sand-lime blocks 

SENDWIX, ETICS, partial basement, green roof, ceramic ceiling
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1 Úvod  

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením projektové dokumentace pro novostavbu 

rodinného domu s provozovnou cukrárny. Rodinný dům s provozovnou je navržen v obci 

Hradčany na Moravě a je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má dvě nadzemní 

podlaží a je částečně podsklepený. Provozovna se nachází v části prvního patra a má 

samostatný vstup. Zbylou část prvního patra a celé druhé nadzemní podlaží tvoří prostory 

pro rodinné bydlení. Suterén je navržen jako technická část se skladem a prádelnou. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou střechou, dále je zde navržená plochá střecha 

jednoplášťová vegetační, která pokrývá první nadzemní podlaží v místě nad kuchyní a 

obývacím pokojem. Stěnový systém je z vápenopískových tvárnic SENDWIX. Suterénní 

zdivo je z tvárnic ze ztraceného bednění BEST. Stropní konstrukce je řešená jako 

keramická z KMB nosníků a vložek miako. Obvodové nosné zdivo je opatřeno 

kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénu. Dispoziční řešení vychází podle 

platných předpisů a norem.  

Bakalářská práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Dále je připojena část 

z oblasti požární bezpečnosti, stavební fyziky, akustiky a osvětlení. 

 2 Vlastní text práce 
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A  Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby:       Rodinný dům s provozovnou  

Místo stavby:               p. č. 30;32, k.ú. Hradčany na Moravě 

Předmět PD:       novostavba rodinného domu  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi        

Jméno a příjmení:          Václav Mika 

Trvalé bydliště:                Šišma  3, 751 11 Šišma 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení:                Jana Řehulková 

Trvalé bydliště:        Opavská 126, Vítkov 749 01 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.2.1 Dosavadní využití  

Pozemek byl využíván jako zahrada, je porostlý nízkým porostem. 

A.2.2 Výčet provedených průzkumů  

Zaměření pozemku 

A.2.3 Výčet výchozích podkladů  

• výpis z Listu vlastnictví  

• katastrální mapa  

• studie RD  

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území  

Řešený pozemek je v katastrálním území Hradčany na Moravě, ležící na dvou 

pozemcích p. čísel 30;32. Celková plocha obou pozemků je 2279 m2. Pozemek je 

mírně svažitý směrem k jihu. 
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území  

Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. V současnosti se na 

pozemku nenachází žádné stavební objekty. Plocha dotčená plánovanou výstavbou 

RD je doposud bez využití.  

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.)  

Řešené území nespadá do rozsáhlého chráněného území. 

d) Údaje o odtokových poměrech  

Navrhovanou stavbou nedojde k podstatným změnám původního stavu pozemku - 

odtokové poměry se zásadním způsobem nemění. 

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

územního plánování  

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Hradčany na 

Moravě.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Projektová dokumentace stavby respektuje stavební zákon ve všech bodech a 

veškeré místní úpravy a dodržuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 

č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Neposuzuje se.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Stavba nevyžaduje žádné další věcné a časové vazby ani podmiňující stavby, 

vyvolané a související investice.  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

Místo - k.ú. Hradčany 6466195  

Pozemky a stavby dotčené navrhovanou stavbou 
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Pozemky a stavby sousední  

p.č. 
Druh pozemku 

(způsob využití) 
Vlastník 

Výměra 

dle LV 

(m2) 

25 Orná půda Krejčí Ondřej, č.p. 32, 751 11 Hradčany 307 

27 Orná půda Vaculíková Barbora, č.p. 31, 751 11 Hradčany 748 

28 Ostatní plocha Krejčí Ondřej, č.p. 32, 751 11 Hradčany 486 

34 Orná půda Vaculíková Barbora, č.p. 31, 751 11 Hradčany 2158 

106

0 

Ostatní plocha 

(komunikace) 
Obec Hradčany, č.p. 64, 751 11 Hradčany 5214 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit k bydlení, provozovna je navržena jako cukrárna. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

Neřešeno. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

Objekt je navržen v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Celá 
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dokumentace je zpracována podle platných právních předpisů a technických norem. 

Objekt vyhovuje z hlediska požárně bezpečnostního a tepelně technického řešení. 

Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v provozu cukrárny. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů budou následně po obdržení vyjádření do 

dokumentace zapracovány. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není známo. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 

počet uživatelů / pracovníků apod.), 

zastavěná plocha: 295 m2 

obestavěný prostor: 1471,05 m3 

užitná plocha: 412,3 m2 

počet byt. Jednotek: 1 

počet uživatelů: 4 

i) 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.) 

Elektrická energie  

Připojení na stávající zemní kabelovou distribuční síť NN bude napájecí kabel 

přiveden do pojistkové skříně.  

Spotřeba vody   

Zásobování vodou je navrženo novou vodovodní přípojkou PELD 40x5,5 o 

délce cca 7,0m, napojenou navrtávacím pasem na vodovod uložený na parc.č.1060. 

Denní spotřeba vody Q = 4 x 96 = 384 l/den (spotřeba vody pro uvažované 4 stálé 

obyvatele domu). 

Dešťové a splaškové odpadní vody 

Splaškové vody z navrženého objektu jsou svedeny do hlavní revizní šachty, 
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která je pak napojena na jednotnou kanalizaci. Množství splaškových vod (viz. 

spotřeba vody) - 4 obyv. x 96 = 384 l/den. 

Dešťové vody jsou svedeny do vedlejší revizní šachty, které pak pokračují do 

hlavní šachty. 

Odpady  

Množství vzniklého odpadu v průběhu stavby bude orientačně spočteno ve 

výkazu výměr. Z velké části se jedná o staveništní odpad, který vzniká při přípravě 

staveniště a vlastních stavebních pracích. Likvidace odpadů ze stavební činnosti 

bude prováděna dle schváleného plánu, dle podmínek stavebního 

povolení a v souladu se zákonem o hospodaření s odpady. Po uvedení do provozu 

bude vyprodukovaný odpad komunální likvidován způsobem v místě obvyklém.  

Energetická náročnost – pro navrhovaný záměr byl zpracován průkaz energetické 

náročnosti budovy (PENB) v souladu s požadavky zákona č. 406/2006 Sb., o 

hospodaření energií a vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov., ve 

kterém je objekt hodnocen jak z hlediska navržených stavebních konstrukcí, tak také 

z hlediska energetického hospodářství - tzn. zhodnocení potřeby tepla na vytápění, 

rozvody a regulace systému, potřeby tepla na přípravu teplé užitkové vody, potřebné 

energie na osvětlení.  

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy) 

Záměr bude realizován po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

řízení a po nabytí právní moci. Zahájení bude upřesněno dle výběru dodavatele 

stavby, celkově se uvažuje o jedné etapě výstavby.  

Zahájení stavby: květen 2019  

Ukončení výstavby: září 2020 

k) orientační náklady stavby 

Orientační propočet nákladů byl stanoven propočtem ceny na 1 m3 obestavěného 

prostoru – k= 6 000,-Kč. 

Cena=obestavěný prostor x k = 1471,05 x 6000 = 8 826 300,- Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  

Stavební objekty: 

S001-NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 

S002-REVIZNÍ ŠACHTA  

S003-RETENČNÍ NÁDRŽ 

S004-VSTUPNÍ ŠACHTA  

S005-HLAVNÍ VSTUPNÍ (REVIZNÍ) BET. ŠACHTA 

S006-VODOMĚRNÁ ŠACHTA  

S007-ZÁMKOVÁ DLAŽBA  

S008-ZATRAVNĚNÁ PLOCHA 

S009-PŘÍPOJOVACÍ SKŘÍŇ NN 

S010-HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU  

S011-VJEZD NA POZEMEK 

S012-TERASA CUKRÁRNY 

S013-TERASA DOMU 

S014-PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 

S015-PŘÍPOJKA PLYNU 

S016-PŘÍPOJKA VODY 

S017-PŘÍPOJKA KANALIZAC
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Řešené území pro umístění objektu se nachází v obci Hradčany na Moravě, na dvou 

pozemcích parcelních čísel 30;32, která jsou doposud využívaná jako zahrada. Na 

pozemku se v současnosti nenacházejí žádné stavby. Obě parcely jsou v současnosti 

zatravněny. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Bude proveden radonový průzkum 05/2019), před zahájením prací na PD byla 

provedena prohlídka území. 

Geotechnický průzkum nebyl proveden, předpokládají se jednoduché podmínky pro 

založení objektu. Při zahájení výkopových prací se provede posouzení únosnosti 

základové spáry a navrhovaných základů. V případě zjištění jiné únosnosti základové 

půdy, než bylo předpokládáno, bude přehodnocena šířka základových pasů příp. zvolen 

jiný způsob založení. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná pásma budou respektována. Nové inženýrské sítě a přípojky jsou 

vedeny v souladu s prostorovou normou vedení inženýrských sítí. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, v území s nebezpečím 

sesuvů půdy, ani v území s výskytem seizmických jevů. 

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

na odtokové poměry v území 

Stavba nebude nadmíru negativně ovlivňovat okolní stavby a pozemky, jak v průběhu 

výstavby, tak i v průběhu následného užívání, při řádném dodržovaní platných norem, 

předpisů a pravidel. Stavba není zdrojem nadměrné hlukové zátěže, ani svou konstrukcí 

nezastiňuje okolní obytné budovy. 

Při provádění stavby  je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik 

nadměrné hlučnosti a prašnosti, stavební práce budou probíhat v denních hodinách. Musí 
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být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a  poškozování zeleně provozem 

stavební mechanizace, pokud by byly vozidly stavby znečištěny příjezdové komunikace 

musí být pravidelně čištěny. V projektu jsou dodrženy podmínky Nařízení vlády č. 

068/2010 Sb., kterým se mění NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci v platném znění. 

Navrhovanou stavbou nedojde k podstatným změnám původního stavu pozemku - 

odtokové poměry se zásadním způsobem nemění. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci projektu budou provedeny práce spojené s přípravou území pro stavbu 

nových objektů a zpevněných ploch. Dále se jedná o provedení skrývky ornice v mocnosti 

dle skutečného stavu na staveništi a provedení hrubé terénní úpravy. Ornice bude 

ponechána na meziskládce a bude následně použita v rámci terénních a sadových úprav. 

Na pozemku nebudou prováděny žádné bourací práce ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba je navrhována na pozemku s využitím jako zahrada, který je pod ochranou 

ZPF. Před zahájením stavby je nutno provést trvalé vynětí plochy ze ZPF. 

h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Dopravní napojení – účelová komunikace od objektu zprostředkovává napojení na 

silnici III/43718. 

Technická infrastruktura – je navrhována nová přípojka NN, vody, plynu a kanalizace. 

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

investice. 

Nejsou známy. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude sloužit k rodinnému bydlení investora. 

Kapacity: 
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- zastavěná plocha  295 m2 

- obestavěný prostor 1471,05 m3 

- užitná plocha 412,3 m2 

- počet byt. jednotek 1 

- počet uživatelů 4 

- počet parkovacích stání 3 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešení dotčeného území vychází ze současné celkové koncepce rozvoje obce 

Hradčany, zpracovaného územního plánu a je v souladu s plánovanou zástavbou. 

Novostavba rodinného domu bude umístěna v severní polovině pozemku p.č. 30 a 32 

v odstupu od účelové komunikace s vytvořením klidové zóny. Zbývající část parcely 

směrem k jihu tvoří zahrada. Dopravní napojení bude zajištěno z komunikace III. třídy č. 

43718. 

a) Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení. 

Novostavba rodinného domu je dvoupodlažní, částečně podsklepená budova s 

plochou střechou. Pozemek je od komunikace oddělen zděným oplocením s vjezdovou 

bránou a vstupní brankou, mezi terasou cukrárny a vjezdu na pozemek je ponechán pás 

pozemku určený pro osázení zeleně, a to zeleného plotu turkestánského brestu výšky 1,8 

m. 

Materiálové řešení 

Jedná se o zděnou stavbu z vápenopískových tvárnic založenou na základových 

pásech. Zateplení obvodových stěn je provedeno kontaktním zateplovací systémem 

ETICS. Zastřešení objektu RD je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s kombinaci 

vegetační střechou. Stropní konstrukce nad 1S, 1NP a 2NP RD je řešena jako 

polomontovaný strop z keramických nosníků a vložek. Fasády jsou řešeny tak, aby 

vzhledově odlišily část bytovou a část provozní. U rodinného domu jsou řešeny bílou 

omítkou a šedou omítkou u cukrárny. Vnější výplně otvorů jsou řešeny dřevohliníkovými 

okny a hliníkovými dveřmi zasklenými izolačním trojsklem, vnitřní dveře jsou dřevěné 
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do obložkových zárubní. Francouzské okna v jižní části jsou opatřeny předokenními 

žaluziemi. Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí s roznášecí deskou z vyztuženého 

betonu, nášlapné vrstvy tvoří keramické dlažby a dřevěné lamely. Zpevněné plochy jsou 

řešeny jako pojízdné a pochozí z betonové dlažby. Oplocení v čelní frontě je zděné z 

betonových plotových tvárnic s vjezdovou bránou a vstupní brankou, zbývající část 

oplocení pozemku bude řešena plotovým pletivem. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do domu je situován na severní straně objektu, kde přes závětří 

vstupujeme do chodby. Odtud je přístupná spíž, ze které je možný přístup do kuchyně 

s jídelnou. Z chodby je dále přístupná komora, garáž a schodiště. Ze schodiště se 

dostaneme na WC a koupelnu, pokoje pro hosty, obývacího pokoje a kuchyně. V 

obývacím pokoji je v jeho centrálním prostoru umístěn krb, v jižní stěně je širokými 

posuvnými dveřmi přístupná venkovní terasa zajišťující propojení se zahradou. V 1S se 

nachází sklad, technická místnost a prádelna s přístupem na terasu pomocí 

jednoramenného schodiště. 2NP slouží jako klidová část, nachází se zde ložnice s šatnou 

a koupelnou pro rodiče, komora, 2 dětské pokoje a koupelna pro děti. Propojení mezi 

patry je umožněno dvouramenným monolitickým schodištěm. Provozovna cukrárny není 

průchozí s rodinným domem. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérové řešení je provedeno v části provozovny cukrárny. Je navrženo jedno 

parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu na severní části pozemku. 

Návrh hygienického zařízení splňuje předpisy dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Provoz objektu je po 

stránce konstrukcí, únikových prostor a požární bezpečnosti řešen s ohledem na 

bezpečnost uživatelů. Technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen v případě, 

že odpovídají příslušným předpisům a po provedení předepsaných zkoušek a revizí. 

Dodavatel stavby zajistí provedení uvedených a požadovaných zkoušek a revizí včetně 
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protokolů. Při provozování objektu je nutné dodržovat příslušná ustanovení ČSN a 

dalších souvisejících předpisů, vztahujících se na provoz technických zařízení v objektu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Jedná se o zděnou stavbu z vápenopískových tvárnic založenou na základových 

pásech. Obvodová konstrukce suterénu je provedena ze ztraceného bednění. Zastřešení 

objektu RD je řešeno plochou střechou. Stropní konstrukce je řešena jako polomontovaný 

strop z keramických nosníků a vložek. Vnější výplně otvorů jsou řešeny 

dřevohliníkovými okny a hliníkovými dveřmi zasklenými izolačním trojsklem, vnitřní 

dveře jsou dřevěné do obložkových zárubní. Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí s 

roznášecí deskou z vyztuženého betonu, nášlapné vrstvy tvoří keramické dlažby a 

lamelové podlahy. Klempířské prvky budou provedeny dle platné ČSN 73 3610. Vnější 

parapety budou tažené hliníkové. Vnější povrchové úpravy objektu tvoří šlechtěné 

omítky. Vnitřní povrchové úpravy jsou řešeny vápenocementovými omítkami, v 

hygienickém zázemí keramickými obklady. Podlahy jsou těžké plovoucí s roznášecí 

deskou z vyztuženého betonu, nášlapné vrstvy tvoří keramické dlažby a lamelové 

podlahy. 

Oplocení - na severní straně v čelní frontě RD je navrženo zděné z betonových 

plotových tvárnic tl. 250 mm zděných na cementovou maltu, prolitých betonem C20/25 

s vkládanou výztuží ukotvenou do základového pasu, kombinovaných s dřevěnou 

plotovou výplní. Hlava zdiva je ukončená plochou betonovou zákrytovou deskou tl. 

60 mm. Je zde řešena vjezdová brána a vstupní branka pro umístění zvonkového tabla s 

domovní schránkou. Zbývající část oplocení pozemku bude řešena klasickým plotovým 

poplastovaným pletivem na ocelových poplastovaných stojinách. 

 

a) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukčně se jedná o objekt s nosnými obvodovými a vnitřními stěnami s plošným 

založením na základových pasech z monolitického betonu. Vnější obvodová konstrukce 

je dvouvrstvá, zděná sendvičovým systémem z vápenopískových tvárnic KM BETA 
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SENDWIX  s polystyrenovou tepelnou izolací tloušťky 180 mm, strop je řešen jako 

keramický ze stropních nosníků KMB a vložek miako. 

b) Mechanická odolnost a stabilita. 

Stabilita objektu je zajištěna tuhostí navzájem na sebe kolmých stěn svázaných 

ztužujícími věnci a stropní konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Splašková kanalizace - Splaškové vody z navrženého objektu jsou svedeny do hlavní 

revizní šachty, která je pak napojena na jednotnou kanalizaci. Množství splaškových vod 

(viz. spotřeba vody) - 4 obyv.  x  96  = 384 l/den.  

Dešťová kanalizace - odvodnění střechy je navrženo vnitřními vtoky, vyspádování 

střechy splňuje  normu. Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno podélným a příčným 

spádováním se zasakováním do trávníku, u příjezdové komunikace pomocí žlabu se 

spodním odtokem a napojením na dešťovou kanalizaci. 

Vodovod - zásobování vodou je navrženo novou vodovodní přípojkou PELD 40x5,5 

o délce cca 7,0m, napojenou navrtávacím pasem na vodovod uložený na parc.č.1060. 

Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě situované na pozemku investora. Z této 

šachty bude zásobování RD řešeno podzemním rozvodem pitné vody, který je ukončen v 

technické místnosti domovním uzávěrem vody. Vodovod bude z potrubí DN40 v délce 

cca 15m. 

Ohřev TUV -  je zajištěn nepřímo ohřívaným zásobníkem umístěným pod závěsným 

plynovým kotlem v technické místnosti. Na vstupu SV do zásobníku TV bude na odbočce 

připojena expanzní nádoba na pitnou vodu a pojistný ventil napojený do kanalizace. 

Rozvod TV je řešen s cirkulací tak, aby byla ve všech výtocích k dispozici teplá voda bez 

odpouštění studené. 

Před uvedením do provozu, musí být provedena revize a desinfekční proplach potrubí 

a zařízení zdravotně technických instalací. 

Vytápění  

Zdrojem tepla a teplé vody bude plynový kotel  JUNKERS CERAPUCARU-SMART. 

- Vzduchotechnika (VZT) 
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V rámci projektu VZT je řešeno pouze větrání hygienického zařízení umístěného 

uvnitř dispozice 1NP a odvod vzduchu od kuchyňské digestoře. Ostatní prostory jsou 

větrány přirozeně okny. 

Na odsávání hygienického zařízení je navržen radiální ventilátor s vývodem nad 

střechu. Ventilátor bude zapínán samostatným spínačem a vypínán automaticky časovým 

spínačem s doběhem. Přívod vzduchu zajištěn oknem a infiltrací dveřmi bez prahu z 

přilehlé místností. 

Nad sporákem v kuchyni bude instalován nerezový odsavač par s výkonem 200-550 

m3/h. Výfuk od ventilátoru digestoře je vyveden nad střechu a ukončen výfukovou 

hlavicí.  

Hromosvod (bleskosvody) 

Objekt bude opatřen vnější ochranou před bleskem dle ČSN EN 62305. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

e) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

f) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

g) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

h) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

 Koncepce požárně bezpečnostního řešení je zpracována v samostatné části PD, 

viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Návrh jednotlivých konstrukcí a vůbec celého objektu musí zajišťovat správnou 

funkci z hlediska stavební tepelné techniky, požadované mikroklima vnitřního prostředí 

a minimalizaci energetické náročnosti objektu. Konstrukce jsou navrženy v souladu 

s požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, čímž bude 

v souladu s požadavky stavebního zákona zajištěno hospodárné splnění základního 

požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Základním parametrem pro 

hodnocení obalových ochlazovaných konstrukcí je dle výše citované normy součinitel 

prostupu tepla UN [W.m-2.K-1], jehož hodnota je stanovena v rovině požadované a 

doporučené. Skladby ochlazovaných konstrukcí jsou navrženy tak, aby splňovaly, 

případně přesahovali hodnoty doporučené (viz část D.1.1 Architektonicko-stavební 

řešení). 

b) Energetická náročnost stavby 

Pro navrhovaný záměr byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

v souladu s požadavky zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky 

č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve kterém je objekt  hodnocen jak 

z hlediska navržených stavebních konstrukcí, tak také z hlediska energetického 

hospodářství - tzn. zhodnocení potřeby tepla na vytápění, rozvody a regulace systému, 

potřeby tepla na přípravu teplé užitkové vody, potřebné energie na osvětlení. PENB je 

samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V objektu se nenachází alternativní zdroje. 

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.). 

Z hlediska ochrany zdraví jsou splněny vyhovující prostorové podmínky a technické 

řešení jednotlivých místností, dále je zajištěno vyhovující vnitřní prostředí pro daný 

provoz - větrání objektu je přirozené okny, prostory uvnitř dispozice bez okenních otvorů 
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jsou větrány nuceně ventilátory. Prosvětlení místností je zajištěno okenními otvory 

umístěnými v obvodových stěnách a potřebná úroveň denního osvětlení je v souladu 

s požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. Umělé osvětlení je zajištěno 

jednotlivými svítidly. 

Vliv stavby na okolí - jako zdravotní rizika plynoucí z navrhovaného záměru lze 

uvažovat  potenciální ovlivnění okolí faktorem fyzikálním (hluk, vibrace), chemickým 

(znečištění ovzduší, vody a půdy), psychosociálním (rušení pohody v průběhu výstavby) 

aj. Tyto faktory by se mohly projevit při výstavbě  - např. znečišťování ovzduší  a okolních 

komunikací možnou nadměrnou prašností v době provádění zemních prací, manipulace 

se sypkými materiály atd. Tyto negativní vlivy jsou pouze dočasné a zhotovitel je povinen 

je v průběhu stavebních prací minimalizovat. Po uvedení navrhované stavby do provozu 

nedojde ke zvýšení úrovně hlučnosti v zájmové lokalitě oproti současnému stavu. 

Nakládání s odpady - s veškerým odpadem bude nakládáno v souladu s platnými 

předpisy, zejm. zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. 

V souvislosti se stavbou je nutno řešit likvidaci odpadů související s vlastní realizací 

stavby a likvidaci odpadů po uvedení záměru do provozu. 

Při realizaci stavby vzniknou běžné stavební odpady - generální dodavatel stavby 

zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů a při kolaudačním řízení předloží 

doklady o způsobu jejich likvidace odpadů. Odpady vznikající za provozu (komunální 

odpad) bude likvidován způsobem v místě obvyklým.  

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, v území s nebezpečím 

sesuvů půdy, ani v území s výskytem seizmických jevů. Veškeré konstrukce jsou 

navrženy tak, aby vyhovovaly navrhovanému účelu užívání pro předpokládanou 

životnost stavby s ohledem na veškeré vlivy vnějšího prostředí na ni působící – vlivy 

povětrnosti, zemní vlhkosti apod. 

d) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pozemek byl dle provedeného posudku z hlediska pronikání radonu z geologického 

podloží do staveb zařazen do kategorie nízkého radonového indexu, půda s nízkou 

plynopropustností. 
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Proti pronikání radonu z podloží je objekt chráněn souvislou vrstvou navrhované 

povlakové hydroizolace v dimenzi min. 1 x hydroizolační pás typu S. Bude použit pás 

z SBS modifikovaného asfaltu vyztuženého PE rohoží v celkové tl. 4,0 mm se 

součinitelem difúze radonu D = 1,9.10-11 m2/s. 

e) Ochrana před bludnými proudy 

− s ohledem na povahu stavby není řešeno 

f) Ochrana před technickou seizmicitou 

− s ohledem na povahu stavby není řešeno 

g) Ochrana před hlukem 

Stavba není zdrojem škodlivého hluku a vibrací takového významu, aby ovlivnila 

sousední objekty a pozemky, zvýšení hladiny hluku z automobilového provozu se 

nepředpokládá. 

Z hlediska stavební akustiky budou stavební konstrukce navrženy v souladu s 

požadavky ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - a to tak, aby byly splněny požadavky stanovené nařízením 

vlády NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jedná 

se o požadavky jak na zvukovou izolaci konstrukcí mezi místnostmi v budovách, tak na 

zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a jejich částí. 

Veškeré prvky TZB, které jsou zdrojem hluku a které přenášejí vibrace do stavebních 

konstrukcí, budou pružně uloženy tak, aby došlo k eliminaci účinku vibrací a šíření hluku 

v budově (ventilátory, kotel, vedení potrubí...) 

h) Protipovodňová opatření 

− s ohledem na umístění a povahu stavby není řešeno 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

-viz samostatný projekt technické zařízení budov 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní napojení  je navrhováno novým sjezdem na účelovou komunikaci, která je 

napojena na silnici III. tř. č. 43718. Společně s vjezdem je řešen také přístupový chodník 

ke vstupní brance. Tyto nové pojízdné a pochozí zpevněné plochy budou provedeny po 

přípravných pracích a po zhotovení podzemních vedení, jsou  opatřeny povrchem 

z betonové dlažby kladené na hutněný podklad ze štěrkodrti. 

Parkování k rodinnému domu pro část provozovny je zajištěno třema parkovacími 

stáními z nichž jedno je bezbariérové. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení  je navrhováno novým sjezdem na účelovou komunikaci, která je 

napojena na silnici III. tř. č. 43718. 

c) Doprava v klidu 

Parkování k rodinnému domu je zajištěno na pozemku investora za vjezdovou branou.   

d) Pěší a cyklistické stezky. 

V rámci stavebního záměru jsou navrhovány zpevněné pochozí plochy pouze jako 

přístupový dlážděný chodník ke vstupní brance ze strany místní komunikace a jako 

přístupový chodník ke vstupu do objektu.   

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy - řeší modelaci terénu v dotčeném prostoru, pro kterou bude použita 

zemina z výkopů stavby uložená na skládce v místě stavby. Zemina bude hutněna po 

vrstvách max. 200 mm. Na takto připravený podklad bude na všech nezpevněných 

plochách rozprostřena ornice v  mocnosti min. 150 mm pro zatravnění, resp. ozelenění 

(zatravnění ani sadovnické úpravy nejsou součástí tohoto objektu). V místech návaznosti 

na stávající zatravněné plochy bude zajištěno plynulé výškové navázání povrchu. 

b) Použité vegetační prvky 

− v rámci projektu není řešeno 
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c) biotechnická opatření. 

− v rámci projektu není řešeno 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a 

půda 

Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí v okolí stavby, případný 

vliv stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce provádět 

s ohledem na okolní pozemky a stavby. 

Ovzduší 

- je třeba zajistit omezení prašnosti v průběhu stavby při přípravě území, terénních 

úpravách a omezení prašnosti na přilehlých komunikacích v případě jejich znečištění. 

Omezení bude řešeno technickými a organizačními opatřeními - kropením vodou a to 

buď vlastními prostředky (hadicí s vodou) nebo v případě komunikací s využitím 

kropícího vozu dle potřeby a na náklady zhotovitele. Při manipulaci s prašným stavebním 

materiálem bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimální produkci prachu 

(např. použití plachet k jejich zakrytí, omezení množství prachu skrápěním). 

- ochrana před zvýšením hladiny emisí – všechny automobily používané na stavbě 

zhotovitele a také uživatelem po uvedení stavby do užívání musí mít platnou technickou 

kontrolu, stejně jako kontrolu emisní. Stavební stroje nepodléhající technické a emisní 

kontrole jsou kontrolovány technikem dopravy zhotovitele, který ručí za splnění emisních 

limitů.   

Tuto problematiku řeší zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (vč. změn) a nařízení 

vlády č. 415/2012 Sb. o  přípustné  úrovni  znečišťování  a  jejím  zjišťování  a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

Hluk 

Požadavky na ochranu proti hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a následně NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a zdraví a vibrací. Dodavatel stavby je povinen respektovat tyto požadavky 

po celou dobu výstavby, bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, bude 

provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanismů a strojů. 
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Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami 

a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 

přestávkami. Mechanizmy a těžké dopravní prostředky nebudou používány v nočních 

hodinách. 

Dešťové vody jsou odvedeny vnitřními vtoky do retenční nádrže. Při provozu RD 

vzniká běžný komunální odpad, který je likvidován standardním způsobem a to svozem 

tohoto odpadu dle termínů daných obecní vyhláškou. 

V  zájmovém území se nepředpokládá znečištění půdy a vodních toků. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Navrhovaným stavebním záměrem se stávající stav s ohledem na ekologické funkce 

a vazby v krajině zásadním způsobem nemění, navrhovaný záměr nemá negativní vliv na 

přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není požadováno řešit. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Není požadováno řešit. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Stávající ochranná pásma budou respektována. Nové inženýrské sítě a přípojky budou 

vedeny v souladu s prostorovou normou vedení inženýrských sítí. Stavba nevyžaduje 

stanovení bezpečnostních a ochranných pásem. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Civilní ochrana obyvatelstva je v současné době řešena podle zák.č. 241/2000 Sb. 

v platném znění. Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav (dále jen "krizové stavy") a přijetí 

hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů. Zákon stanoví pravomoc vlády a 

správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví 
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též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských 

opatření pro krizové stavy. Pro účely tohoto zákona se rozumí hospodářským opatřením 

pro krizové stavy organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním 

úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, 

bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů, (dále jen "nezbytná dodávka"). 

Stav nebezpečí – krizový stav zde nemůže nastat, v rozsahu navrhovaného stavebního 

záměru není v současné době známa žádná látka v nebezpečném množství, která by svým 

únikem mohla ohrozit  obyvatelstvo a navodit krizový stav. Stavba tedy nevykazuje 

negativní dopad na své okolí. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Pro staveniště bude nutno zřídit přípojku vody a přípojku NN. Do doby než bude 

vybudována přípojka vody, bude zásobování vodou zajištěno mobilními nádržemi na 

vodu. Dále je nutno zabezpečit hygienické podmínky pro pracovníky instalováním 

přenosného chemického WC. 

Nejpozději před zahájením stavebních prací bude s investorem smluvně řešen přesný 

způsob a místa napojení na rozvody a měření spotřeby el. energie a vody. 

b) Odvodnění staveniště 

S ohledem na rovinnost pozemku není nutné speciální řešení. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Dopravní napojení  je navrhováno novým sjezdem na účelovou komunikaci, která je 

napojena na silnici III. tř. č. 43718. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí okolí stavby - nesmí 

docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, 

nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, při nakládání 

s odpady je nutno dodržovat podmínky  Zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Případný vliv 

stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce provádět s ohledem 

na okolní pozemky, stavby a zejména jejich obyvatele. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Jedná se o ochranu sousedních navazujících objektů a zpevněných ploch, příp. 

poškození je nutno před ukončením stavby uvést do původního stavu 

- navrhované demolice – v rámci projektu není uvažováno 

- kácení dřevin – v rámci projektu není uvažováno 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

V rámci projektu není uvažováno 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Dodavatel stavby bude plnit povinnosti původce odpadů podle § 16 zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. včetně prováděcích právních předpisů. 

S odpady, které vzniknou během stavby, musí být nakládáno ve smyslu § 9a hierarchie 

způsobu nakládání s odpady zákona č. 185/2001 Sb., kdy ukládání odpadů na skládku je 

poslední možnost podle uvedené hierarchie 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 

kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

 

 

Katalog 

číslo 

 

Druh odpadu 
Kat. 

odpadu 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 

odpadu) 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

O 
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Katalog 

číslo 

 

Druh odpadu 
Kat. 

odpadu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků – neuvedené pod číslem 170 106 

O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 

kamení a vytěžená hlušina 

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 směsné kovy O 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 

látky 

N 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 

01 

O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
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Katalog 

číslo 

 

Druh odpadu 
Kat. 

odpadu 

17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 

materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 

obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 

kondenzátory obsahující PCB) 

N 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 

látky 

N 

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

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v 

podskupině 15 01) 

 

20 01 01 Papír, lepenka O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 07 Objemný odpad O 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

 

Zhotovitel  stavby  zajistí  při  provádění  stavby  třídění  odpadů,  jejich  oddělené  

uložení  do připravených kontejnerů a v případě, že již nebude možné jejich opětovné 

využití, likvidaci na skládce (viz níže oprávněné firmy). 

Přebytečné zeminy budou v maximální možné míře využity na místě stavby pro 

terénní úpravy a zásypy výkopů.  Další nakládání se zeminou bude ve smyslu zákona 

č.169/2013 Sb. 

Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným 

ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.    

Při předání stavby (kolaudačním řízení) předloží dodavatel stavby doklady o způsobu 

zneškodnění odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 
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Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu 

zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště.  

Oprávněné firmy (osoby) pro převzetí a likvidaci odpadu (uvedeného v tabulce) 

vzniklého při stavbě: 

Např. SITA – provoz Hradčany 

Recyklace stavebních odpadů : 

Např. RESTA DAKON s.r.o. – (Recyklační závod Přerov) 

 Další oprávněné osoby oprávněné k nakládání s odpady včetně jejich povolených 

odpadů, je možno dohledat v seznamu vydaným Krajským úřadem Olomouckého kraje 

na stránkách  www.kr-olomoucky.cz 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výškové osazení objektu do terénu bylo navrženo takovým způsobem, aby byla 

bilance zemních prací vyrovnaná, rovněž také bilance odtěžené (sejmuté) a použité ornice 

je téměř nulová. Drobné přebytky budou skladovány na pozemku stavby a následně 

využity na sadové úpravy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí okolí stavby - nesmí 

docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, 

nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, při nakládání 

s odpady je nutno dodržovat podmínky  Zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném 

znění. Případný vliv stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce 

provádět s ohledem na okolní pozemky, stavby a zejména jejich obyvatele. 

Omezení hlukové zátěže z hlučných pracovních strojů a mechanismů – v okolí 

navrhované stavby se jedná o zajištění hygienického limitu ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru okolních staveb 

a v chráněném venkovním prostoru. Požadavky na ochranu proti hluku vycházejí ze 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a následně NV č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je zřejmé, že sousední objekty 

(obytné objekty) mohou být hlukem ze stavby zasaženy a je nutné počítat s případným 

omezením výstavby vyplývajícím z požadavků NV 272/2011 Sb., zejména hlučné práce 

(vrtání, řezání apod.) bude nutné provádět ve zkrácené části dne od 7:00 do 21:00 hod. 
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Požadovaná maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku se vztahuje ke 

kontrolnímu bodu umístěnému 2 m před oknem obytných příp. pobytových místností 

zasažených objektů. 

Dodavatel stavby je povinen respektovat požadavky po celou dobu výstavby, bude 

nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro 

snížení hluku (přednostně budou využívány stroje, které mají sníženou hlučnost provozu), 

bude provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanismů a strojů. Zhotovitel 

zabezpečí plynulou práci strojů, zajistí dostatečný počet dopravních prostředků. 

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 

přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 

přestávkami. Mechanizmy a těžké dopravní prostředky nebudou používány v nočních 

hodinách. 

Omezení prašnosti – je třeba zajistit omezení prašnosti v průběhu stavby při přípravě 

území, terénních úpravách a omezení prašnosti na přilehlých komunikacích v případě 

jejich znečištění. Omezení bude řešeno technickými a organizačními opatřeními - 

kropením vodou, a to buď vlastními prostředky (hadicí s vodou) nebo v případě 

komunikací s využitím kropícího vozu dle potřeby na náklady zhotovitele. Při manipulaci 

s prašným stavebním materiálem bude použito postupů a prostředků, které zajistí 

minimální produkci prachu (např. použití plachet k jejich zakrytí, omezení množství 

prachu skrápěním). 

Ochrana před zvýšením hladiny emisí – v průběhu stavby dochází v prostoru 

staveniště ke znečišťování ovzduší dopravou a stavebními stroji. Všechny automobily 

používané na stavbě zhotovitele musí mít platnou technickou kontrolu, stejně jako 

kontrolu emisní. Stavební stroje nepodléhající technické a emisní kontrole jsou 

kontrolovány technikem dopravy zhotovitele, který ručí za splnění emisních limitů. 

 Tuto problematiku řeší zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (vč. změn) a nařízení 

vlády č. 415/2012 Sb. o  přípustné  úrovni  znečišťování  a  jejím  zjišťování  a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce 

ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté 
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vybaveni ochrannými pomůckami, pracovníci budou označeni logem firmy. Stavba bude 

prováděna podle vypracované projektové dokumentace a stanoveného technologického 

postupu, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Při jednotlivých typech 

technických činností při realizaci je nutno dodržet ustanovení platných norem a předpisů 

vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě. Jedná se hlavně o práci ve výškách, 

bourací práce, manipulaci se zdvihadly, vázání břemen, svařování a řezání plamenem, 

svařování el. proudem, montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji apod. 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob je nutno provést prokazatelné 

seznámení pracovníků s pohybem po staveništi a s riziky prováděných prací. Staveniště 

bude oploceno a řádně označeno, příjezdy na staveniště budou osvětleny stávajícím 

veřejným nebo venkovním osvětlením, osvětlení vlastního staveniště bude řešit vybraný 

zhotovitel. Veškeré dílčí výkopy budou řádně ohrazeny a osvětleny. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení 

prací, způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště 

bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem nejpozději při 

předání staveniště. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, 

první pomoci a policie. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci poučeni o 

bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření 

musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané 

ochranné pomůcky dle NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších 

předpisů a dále dle NV č. 068/2010 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Dále musí být dodržena 

minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší 

požadavky na pracovní postupy a obsah školení dle § 21. 

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti 

požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce musí být prováděny 

v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé 

činnosti, smí být zahájeny až po vydání písemného příkazu odpovědnou osobou určenou 

zhotovitelem a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a 

pomůckami určenými v technologickém postupu. 
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Po ukončení prací  musí být dílo předáno se závěrečnou zprávou dokladující, že práce 

byly provedeny v souladu s platnou legislativou, mj. zejm. zákonem č. 309/2006 Sb. 

(zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento zákon upravuje 

v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Dále vyhlášku č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Při stavebních činnostech je nutné dodržet zejména zásady technických, 

organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Z hlediska bezpečnosti 

práce budou dodrženy především následující právní předpisy v platných zněních: 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích (včetně příloh). 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- NV č. 068/2010 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

- NV č. 405/2004 Sb., kterým se mění NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanový vzhled 

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
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- Nařízení  vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků. 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy vč. platných ČSN. 

Při následném provozování objektu je nutné dodržovat příslušná ustanovení ČSN a 

dalších souvisejících předpisů, vztahujících se na provoz technických zařízení v objektu. 

Při provádění zemních prací musí být dodržovány bezpečnostní ustanovení ČSN EN 

1610 a ČSN 73 30 50. 

Plán BOZP 

Předpokládá se, že práce bude provádět 1 zhotovitel. Pokud by práce provádělo více 

zhotovitelů a rozsah stavby by překračoval limity dle §15 zákona č.309/2006 Sb.– musí 

stavebník stanovit koordinátora BOZP. 

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá provádění prací a činností vystavující fyzické 

osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č. 5 Vyhl. 591/2006 

Sb.), není nutné zpracování plánu BOZP. V případě změny uvažované technologie výroby 

vedoucí k výskytu těchto prací, vzniká zhotoviteli povinnost zpracovat plán BOZP. 

V případě, že bude naplněn §15 zákona 309/2006 Sb. – oznámí zadavatel zahájení 

prací OIP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Cukrárna je uzpůsobena pro bezbariérové užívání.  
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Žádné dopravně inženýrské opatření není navrhováno. Doprava na staveniště se 

neprojeví na bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v okolí. Případné 

znečištění blátem při výjezdu vozidel z prostoru stavby bude okamžitě odstraněno. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Záměr bude realizován po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

řízení a po nabytí právní moci. Zahájení bude upřesněno dle výběru dodavatele stavby, 

celkově se uvažuje o jedné etapě výstavby.  

Zahájení stavby: květen 2019  

Ukončení výstavby: září 2020 
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

D1.1.a   Technická zpráva 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 

- projekt řeší novostavbu rodinného domu s cukrárnou v katastrálním území Hradčany 

na Moravě 646695. Objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený, zastřešený plochou 

střechou, bude sloužit k bydlení investora. 

Kapacity: 

- zastavěná plocha  295 m2 

- obestavěný prostor 1471,05 m3 

- užitná plocha 412,3 m2 

- počet byt. jednotek 1 

- počet uživatelů 4 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

- popis architektonického a výtvarného řešení: 

Novostavba rodinného domu je dvoupodlažní, částečně podsklepená budova s 

plochou střechou. Pozemek je od komunikace oddělen zděným oplocením s vjezdovou 

bránou a vstupní brankou, mezi terasou cukrárny a vjezdu na pozemek je ponechán pás 

pozemku určený pro osázení zeleně a to zeleného plotu turkestánského brestu výšky 1,8 

m. 

 RD obsahuje standardní místnosti obytného domu rozložené podél centrálního 

komunikačního prostoru hlavní chodby. Obývací pokoj je soustředěn v jižní části objektu, 

před jižním průčelím je ve venkovním prostoru navržena pobytová terasa s bazénem. 

Kuchyň je orientovaná na sever. Dům je rozdělen na část pobytovou a část provozní. 

Provozovna cukrárny není průchozí s rodinným domem. 

 Fasády jsou řešeny tak, aby vzhledově odlišily část bytovou a část provozní. U 

rodinného domu jsou řešeny bílou omítkou a šedou omítkou u cukrárny. Okna jsou 

navržena dřevohliníková, v jižní části jsou opatřeny předokenními žaluziemi. Levá část 
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RD je zastřešena plochou vegetační střechou. Zbylé časti střechy jsou tvořené plochou 

střechou se stabilizační vrstvou z kameniva. 

Materiálové řešení 

Jedná se o zděnou stavbu z vápenopískových tvárnic založenou na základových 

pásech. Obvodová konstrukce v suterénu je provedena tvárnicemi ze ztraceného bednění 

zalité výplňovým betonem C16/20.  

Stropní konstrukce je řešena jako polomontovaný strop z KMB keramických nosníků 

a stropních vložek miako. 

Vnější povrchové úpravy objektu tvoří šlechtěné omítky s vnější tenkovrstvou 

probarvenou omítkou. Zateplení objektu je provedeno kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí s roznášecí deskou z 

vyztuženého betonu, nášlapné vrstvy tvoří keramické dlažby a dřevěné lamely. 

Dispoziční a provozní řešení 

Hlavní vstup do domu je situován na severní straně objektu, kde přes závětří 

vstupujeme do chodby. Odtud je přístupná spíž, ze které je možný přístup do kuchyně s 

jídelnou, dále je z chodby přístupná komora, garáž a schodiště. Ze schodiště se dostaneme 

na WC a koupelnu, pokoje pro hosty, obývacího pokoje a kuchyně. V obývacím pokoji je 

v jeho centrálním prostoru umístěn krb, v jižní stěně je širokými posuvnými dveřmi 

přístupná venkovní terasa zajišťující propojení se zahradou. V 1S se nachází sklad, 

technická místnost a prádelna s přístupem na terasu pomocí jednoramenného schodiště. 

2NP slouží jako klidová část, nachází se zde ložnice s šatnou a koupelnou pro rodiče, 2 

dětské pokoje, komora a koupelna pro děti. 

Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení je provedeno v části provozovny cukrárny. Je navrženo jedno 

parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu na severní části pozemku. 

Návrh hygienického zařízení splňuje předpisy dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
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D.1.2   Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

Konstrukčně se jedná o objekt s nosnými obvodovými a vnitřními stěnami s plošným 

založením na základových pasech z monolitického betonu. Vnější obvodová konstrukce 

je dvouvrstvá, zděná sendvičovým systémem z vápenopískových VPC KM BETA 

SENDWIX  s polystyrenovou tepelnou izolací tloušťky 180 mm, strop je řešen jako 

keramický ze stropních nosníků KMB a vložek miako. Zastřešení objektu je navrženo 

plochou střechou. 

Klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

nátěrem. Vnější parapety jsou navrženy tažené hliníkové, vnitřní parapety jsou dřevěné 

podle barvy oken. Okna v obvodovém plášti budou dřevohliníkové s izolačním trojsklem, 

vstupní dveře hliníkové. Vnitřní dveře budou dřevěné do obložkových zárubní. 

Vnitřní povrchové úpravy jsou řešeny vápenocementovými omítkami, v hygienickém 

zázemí keramickými obklady. Podlahy jsou těžké plovoucí s roznášecí deskou z 

vyztuženého betonu, nášlapné vrstvy tvoří keramické dlažby a dřevěné lamely. 

Zemní práce – výkopy 

V rámci přípravy stavby nebylo provedeno inženýrsko-geologické posouzení 

staveniště. Před zahájením prací na objektu bude provedeno sejmutí ornice v 

předpokládané tl. cca 200 mm a hrubá terénní úprava. Výkopové práce nebudou velkého 

rozsahu, budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Vytěžená zemina bude uložena 

na pozemku investora pro použití pro zpětné zásypy a terénní úpravy, přebytečná zemina 

se nepřepokládá. 

Základové poměry se předpokládají jednoduché, s hladinou spodní vody pod úrovní 

základové spáry. Návrh založení objektu byl proveden pro únosnost základové půdy 

0,2 MPa. Po odkrytí základové spáry se provede posouzení základových poměrů a 

navrhovaných základů. V případě zjištění jiné únosnosti základové půdy, než bylo 

předpokládáno, bude přehodnocena šířka základových pasů příp. zvolen jiný způsob 

založení. 

Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu s ohledem na umístění a 

působící zatížení. Základová spára je v nezámrzné hloubce. Před betonáží základů nesmí 
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být opomenuto položení zemnícího pásku a provedení potřebných prostupů a drážek dle 

požadavků jednotlivých profesí.  

Zásypy a násypy 

Pro vytvoření násypů pod ornici a zásyp podél obvodových stěn vně objektů se 

předpokládá použití původní zeminy z výkopů stavby uložené na skládce v místě stavby. 

Zemina bude hutněna po vrstvách 200 mm. Součástí prací jsou práce spojené s modelací 

terénu a konečnou úpravou terénu potřebné před prováděním sadovnických úprav. Na 

plochách určených k ozelenění (zatravnění) bude rozprostřena ornice v minimální 

tloušťce 150 mm. 

Pro násypy pod nově navrhované pojízdné zpevněné plochy bude použit lehce 

zhutnitelný materiál, hutněný po vrstvách max. 300 mm. 

Radonové zatížení 

V rámci přípravy stavby nebyl pro stavbu proveden radonový průzkum. Z 

bezpečnostního hlediska proti pronikání radonu z podloží je objekt chráněn souvislou 

vrstvou navrhované povlakové hydroizolace v dimenzi min. 1 x hydroizolační pás typu 

S, s plynotěsně provedenými prostupy. Bude použit pás z SBS modifikovaného asfaltu 

vyztuženého PE rohoží v celkové tl. 4,0 mm. 

Svislé konstrukce 

Objekt je navržen jako zděná stavba z VPC KM BETA SENDWIX 16-DF-LD u 

obvodového a nosného vnitřního zdiva, KM BETA SENDWIX 4-DF-LD u nenosného 

vnitřního zdiva v tloušťkách dle výkresové dokumentace. 

Vodorovné konstrukce 

Strop je navržen jako polomontovaná konstrukce s keramickými KMB vložkami 

19/62,5 a KMB keramických nosníků. Strop bude proveden dle technických podkladů 

KMB včetně typizovaných detailů prostupů atd. Tloušťka stropní konstrukce je navržena 

dle světlého rozpětí nosných konstrukcí 250 mm. 

Překlady nad okenními otvory jsou navrženy vápenopískové KMB SENDWIX, nad 

garáží je navrhován překlad z U profilu SENDWIX zalitý betonem. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo monolitické s ocelovým zábradlím výšky 1,0 m. 
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Střecha 

Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou v kombinaci střechou vegetační. 

Ve střešní konstrukci nad 2NP bude střešní světlík procházející stropem sloužící k 

osvětlení schodišťového prostoru. Odvodnění střechy je navrženo vnitřními vtoky, které 

jsou navržené tak, aby nezasahovali do obytných prostorů a  vyspádování splňuje  normu.  

Komíny 

Krb – Jako doplňkové vytápění je v m.č.106 - obývací pokoj, navržen krb (krbová 

kamna) na dřevo o jmenovitém výkonu do 7kW. Kolem krbu je nutno provést veškeré 

konstrukce (podlaha, stěny) z nehořlavých materiálů. 

Komíny (krb) - pro odvedení spalin bude použit ucelený komínový systém 

SCHIEDEL ABSOLUT s dvěma komínovými průduchy o průměru 180 mm s napojením 

na krb.  Ve vnějším prostředí v nadstřešní části bude komín ukončen nerezovým 

nástavcem ICS50 ABSOLUT a mechanicky ukotven k fasádě. Pro pohyb po střeše bude 

střecha zajištěna bezpečnostním záchytným systémem. 

Při provádění je nutno dodržet platné normy a předpisy a doporučení výrobce 

systémů, montáž provede odborná kominická firma, která po realizaci vypracuje výchozí 

revizi spalinové cesty. 

Povrchové úpravy 

a) Vnitřní povrchové úpravy – vnitřní povrchové úpravy stěn jsou řešeny jako 

vápenocementové vnitřní omítky. 

b) Vnitřní keramické obklady – keramický obklad s keramickým soklem do lepidla 

c) Vnější povrchové úpravy (fasáda) – tvoří šlechtěné omítky 

Podlahy 

Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí, s roznášecí betonovou vrstvou umístěnou 

na tepelné izolaci. Nášlapné vrstvy jsou z keramické dlažby a dřevěné lamely - viz 

Výkresová dokumentace, tabulka místností. 

Přesný typ použitých nášlapných vrstev a jejich odolnost musí být navržena podle 

konkrétních požadavků na jednotlivé místnosti. Protiskluzová úprava povrchu všech 

nášlapných vrstev musí odpovídat normovým hodnotám a při jejich návrhu je rovněž 

nutno protiskluznost posoudit i s ohledem na možné změny vlivem vlhkosti – pro 

posouzení se použijí hodnoty deklarované výrobcem v souladu s příslušnou technickou 

specifikací výrobku. 
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Rovinnost a vodorovnost podlahy musí splňovat požadavky ČSN 74 4505 Podlahy. 

Izolace 

a) Izolace proti vodě 

Hydroizolace spodní stavby - hydroizolace je navržena z modifikovaného asfaltového 

pásu vyztuženého PE rohoží o celkové tl. min. 4 mm plnoplošně nataveného na podkladní 

beton, z vnější strany bude hydroizolace plnoplošně natavena na povrch stěny do výšky 

min. 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. 

Hydroizolační vrstvu ve skladbě střešní konstrukce tvoří dvě vrstvy z modifikovaného 

asfaltového pásu.   

b) Izolace mokrých provozů – v mokrých provozech (koupelna, lokálně v technické 

místnosti) bude použit ve skladbě podlahy a stěnách systém stěrkové hydroizolace vč. 

systémového řešení veškerých detailů jako např. řešení koutů ve styku stěn a podlah, 

řešení dilatačních spár, utěsnění prostupujících prvků apod. 

c) Izolace tepelné 

Zateplení fasády je řešeno fasádními polystyrénovými deskami EPS tloušťky 180 

mm, v suterénu je navržena izolace Styro perimetr tloušťky 140 mm a opatřeno 

přizdívkou ze ztraceného bednění z betonových tvárnic tl. 150 mm. 

Tepelná izolace podlahových konstrukcí (podlaha na terénu) je navržena z EPS tl. 140 

mm. 

d) Izolace proti hluku 

Izolace určená primárně pro omezení šíření hluku není v objektu navrhována, dělící 

stěny s požadavkem na zvukově-izolační parametry jsou navrženy v souladu s ČSN 

73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků – Požadavky. 

Výplně otvorů 

a) vnější výplně otvorů (okna) jsou navržena dřevohliníková (Uf=0,72 W/m2K), zasklená 

izolačním trojsklem - při zasklení izolačním trojsklem s Ug = 0,5 W/m2K. b) vchodové 

venkovní dveře jsou hliníkové (Uf=1,8 W/m2K), u prosklení bude použito izolační 

trojsklo 

c) vnitřní výplně - vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do obložkových zárubní. 

 

 



 

49 

  

Klempířské výrobky 

Vnější parapety oken a další klempířské prvky budou provedeny dle platné ČSN 73 3610. 

Venkovní parapety budou hliníkové tažené, vnitřní parapety jsou řešeny jako dřevěné 

podle barvy oken. 

Terénní úpravy v rámci projektu 

- okapový chodník v šířce 500 mm je tvořen vrstvou kačírku na štěrkopískovém 

podsypu odděleném netkanou textilií. 

- venkovní terasa – nášlapnou vrstvu tvoří dřevěná terasová prkna. 

- terasa cukrárny – zámková betonová dlažba 

- přístupový chodník, sjezd na místní komunikaci a zpevněná plocha za 

posuvnou branou - horní vrstvu tvoří betonová zámková dlažba většího 

formátu, která má pochozí i pojízdnou funkci 

Ostatní konstrukce 

Zámečnické výrobky – provedeny jako svařované konstrukce kotvené chemickými 

kotvami do nosných konstrukcí 

Oplocení - na severní straně v čelní frontě RD je navrženo zděné z betonových 

plotových tvárnic tl. 250 mm zděných na cementovou maltu, prolitých betonem C20/25 

s vkládanou výztuží ukotvenou do základového pasu, kombinovaných s dřevěnou 

plotovou výplní. Hlava zdiva je ukončená plochou betonovou zákrytovou deskou tl. 60 

mm. Základový pás bude proveden z betonu do nezámrzné hloubky, proti vzlínání 

vlhkosti bude na horní líc základu položena hydroizolace s asf. pásu typu S min. tl. 3,5 

mm. 

Je zde řešena vjezdová brána s průjezdnou šířkou 4,5 m, která je navržena jako 

posuvná s automatickým pohonem a dálkovým ovládáním, a dále vstupní branka š. 0,9 

m. Výška oplocení se pohybuje kolem 1,80m u vstupní branky je navržena nika pro 

umístění zvonkového tabla s domovní schránkou. Kovové prvky oplocení budou opatřeny 

žárovým zinkováním s finální úpravou komaxitem, dřevěná výplň bude ošetřena lazurou. 

 

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis 

řešení, výpis použitých norem 

- tepelná technika 
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Skladby navrhovaných stavebních konstrukcí a výplně otvorů jsou navrženy 

v souladu s požadavky platné ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

Nově navrhované teplo-směnné stavební konstrukce, které tvoří obálku budovy na 

její systémové hranici jsou navrženy takovým způsobem, aby bylo dosaženo 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Dodavatel je povinen dodržet tepelně 

technické vlastnosti navržených konstrukcí. U výplní otvorů je povinen doložit tepelně 

technický výpočet jako součásti výrobní dokumentace (se zohledněním skutečných prvků 

navržených ve výrobní dokumentaci a se zohledněním tepelných mostů vlivem kotvení). 

 

Tab. - Tepelně-technické vlastnosti obalových konstrukcí 

Konstrukce Un (W/m2K) 

Požadovaný/doporučený 

U (W/m2K) 

Vypočtený 

podlaha na terénu 0,45 / 0,30 0,248 

strop pod plochou střechou 0,30 / 0,20 0,117 

vnější stěna 0,30 / 0,25 0,187 

okno – celý výrobek 1,5 / 1,2 0,6 

vnější dveře – celý výrobek 1,7 / 1,2 0,7 

 

Denní osvětlení 

Požadavky na úroveň denního osvětlení jsou dány charakterem a obtížností daných 

zrakových činností. Pro obytné budovy musí být dle normy ČSN 73 0580-2 – Denní 

osvětlení budov - část 2: Denní osvětlení obytných budov splněn požadavek na minimální 

hodnotu činitele denní osvětlenosti (č.d.o.) Dmin ve dvou kontrolních bodech v polovině 

hloubky obytné místnosti, nejdále však 3 m od okna. Tato hodnota musí dosahovat min. 

0,7 % a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti Dm z obou těchto bodů nejméně 

0,9%. V případě obytných místností s horním denním osvětlením nebo s kombinovaným 

denním osvětlením, kdy je podíl horního osvětlení na průměrné hodnotě č.d.o. roven 

nejméně jedné polovině musí být průměrná hodnota č.d.o. rovna min. 2%. 

Prosvětlení místností je zajištěno okenními otvory umístěnými v obvodových stěnách 

a potřebná úroveň denního osvětlení je v souladu s požadavky ČSN 73 0580 Denní 

osvětlení budov. 



 

51 

  

Oslunění 

Dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. musí být všechny byty prosluněny. Při 

posuzování proslunění se vychází z normových hodnot ČSN 73 4301 Obytné budovy, 

která stanovuje podmínky jimiž definuje „prosluněný byt“ jako byt splňující mj. 

následující hlavní podmínky: 

 byt je prosluněn, je-li součet ploch jeho prosluněných obytných místností roven 

nejméně jedné třetině součtu ploch všech jeho obytných místností 

 obytná místnost je prosluněna, jsou-li splněny následující podmínky: 

 půdorysný úhel slunečních paprsků svírá s rovinou okenního otvoru min. 25°, výška 

slunce nad horizontem musí být min.5° 

 celková plocha okenních otvorů, kterými vniká do místnosti sluneční záření, 

stanovená ze skladebných rozměrů je rovna min. 1/10 podlahové plochy místnosti, 

nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího otvoru je 0,90 m 

 sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině vnitřního 

zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale 

nejméně 1200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti 

 při zanedbané oblačnosti musí být dne 1.března a 21. června doba proslunění rovna 

min. 1,5 hod. 

Požadavky z hlediska oslunění a proslunění budou s ohledem na orientaci objektu 

vůči světovým stranám a situování objektu vůči okolním stavbám jednoznačně splněny – 

všechny obytné místnosti jsou ve smyslu normy prosluněny. 

Nově navrhovaný objekt nemá na míru proslunění okolních obytných objektů žádný 

vliv (záměr není v rozporu s ČSN 73 0580). 

Akustika, hluk a vibrace 

Z hlediska stavební akustiky a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací budou stavební konstrukce provedeny v souladu s požadavky ČSN 73 0532 – 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků 

- (02/2010) a to tak, aby byly splněny požadavky stanovené nařízením vlády NV 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jedná se o 
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požadavky jak na zvukovou izolaci konstrukcí mezi místnostmi v budovách, tak na 

zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a jejich částí. 

Při provádění stavby je nutno dbát na správné provedení jednotlivých konstrukcí 

(dodržet technologické postupy a montážní předpisy dodavatelů jednotlivých systémů), 

správně řešit umístění instalací do akusticky citlivých stavebních konstrukcí (el. zásuvky 

na protilehlých stranách neumisťovat proti sobě, příp. rozvody pokud možno vést pouze 

z jedné strany stěny, rozvody nevést křížem atd.), správné provedení plovoucích podlah 

(obvodové dilatace, prostupující instalace dilatačně oddělit od konstrukce podlahy, 

oddilatování rozvodů vedených podlahových konstrukcí atd.), správné osazení oken v 

obvodovém plášti, zejména dokonalé provedení připojovací spáry a další. 

Dále je nutno u všech akusticky činných zařízení (kotel ÚT, ventilátory VZT, 

čerpadla, rozvody vody a ÚT apod.) provést opatření k eliminaci účinku vibrací a šíření 

hluku v budově jejich pružným uložením, vložením tlumičů hluku do VZT zařízení, 

umístěním v samostatných místnostech od ostatních prostor oddělených konstrukcemi 

s akustickým útlumem, správným řešením dilatací atd. 

Výpis použitých norem 

Při návrhu a provádění této stavby je třeba dodržet hlavní technické normy pro 

navrhování staveb, pro provádění staveb (příprava a zhotovení stavby) a normy 

stanovující požadavky na stavební výrobky. Při návrhu byly respektovány mj. požadavky 

následujících předpisů: 

- ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

- ČSN P 73 0606  Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 

ustanovení 

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

- ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

- ČSN 73 0580 -1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 

- ČSN 73 0580 -2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 

- ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot 

- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
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- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

- ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

- ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních 

prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a 

kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 

- ČSN 73 08xx - Požární bezpečnost staveb... (soubor norem) 

- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů 

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

- ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 

- ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

- ČSN EN ISO 14713 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu 

železných a ocelových konstrukcí proti korozi a veškeré normy související. 

- ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení 

- ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele 

smykového tření 

- ČSN 74 6077  - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 
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3 Závěr  

Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro realizaci stavby rodinného 

domu s provozovnou. Při vypracování práce bylo dohlíženo na platné právní předpisy 

týkající se dané stavby. Práce byla vypracována v rozsahu podle zadání vedoucího 

bakalářské práce. Součástí práce jsou mimo textové a výkresové části, také výpočty 

stavební fyziky a požární bezpečnosti. V této práci jsem se snažila využít veškeré 

dosavadní znalosti ze studia a vytvořit celkový projekt rodinného domu.  
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů  

AKU    Akustické  

apod.    a podobně  

BOZP                                             Bezpečnost ochrana zdraví při práci  

mm  milimetr  

RD         Rodinný dům  

NP                Nadzemní podlaží  

S                Podzemní podlaží  

KZS                                  Kontaktní zateplovací systém  

ETICS           Vnější kontaktní zateplovací systém,  

MW            Minerální vlna  

EPS                            Expandovaný polystyren  

XPS                          Extrudovaný polystyren  

PE       Polyethylen  

PVC              Polyvinylchlorid  

mPVC                              Měkčený polyvinylchlorid  

SPB                                Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ        Požární úsek  

TI            Tepelná izolace  

PT          Původní terén 

UT            Upravený terén  

ŽB        Železobeton  

DN                                                               Světlost  

PHP                          Přenosný hasící přístroj  

HUP                     Hlavní uzávěr plynu  

NN        Nízké napětí  

EL  Elektřina  

RŠ           Revizní šachta  

PB          Polohový bod  
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PD                           Projektová dokumentace  

T                  Truhlářský výrobek  

K                    Klempířský výrobek 

Z                     Zámečnický výrobek  

S                  Skladba konstrukce  

P              Plastový výrobek  

C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost 

betonu  

H                                                                 Výška  

B                                                                 Tloušťka  

ČSN                             Česká technická norma 65  

MMNRČR                                           Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  

λ                                 Součinitel tepelné vodivosti  

U                            Součinitel prostupu tepla  

SDK       sádrokarton  

m n. m.                 metrů nad mořem  

BpV                 Balt po vyrovnání  

TL.                                                               tloušťka  

Ø                                                                  průměr  

R                                                                  Tepelný odpor  

Uw                                                               Součinitel prostupu tepla oknem  

Ug                                      Součinitel prostupu tepla sklem  

R´w,N                                      Vážená stavební neprůzvučnost  

L´w,N  Vážená normalizovaná hladina akustického 

tlaku kročejového zvuku  

fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního 

faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,cr                                                      Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

θai                                             Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θex                                                                Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k  

vnější straně konstrukce v zimním období  
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θai                                                                Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

přilehlého prostředí pro vnitřní konstrukce  

θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v  

zimním období  

θi                           Návrhová vnitřní teplota  

θe                                                           Venkovní návrhová teplota v zimním období  

θim                                                            Převažující vnitřní teplota v otopném období  

θgr  Návrhová teplota zeminy pro konstrukce 

přilehlé k zemině  

∆θ10,N  Požadovaná hodnota poklesu dotykové 

teploty podlahy  

∆φi                                        Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

φi  Návrhová relativní vlhkost vnitřního 

vzduchu v zimním období  

∆φi                                          Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

∆φr                                                                Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu 

vlivem teploty venkovního vzduchu  

ϕsi,cr                                              Kritická vnitřní povrchová vlhkost  

UN  Požadovaná hodnota součinitele prostupu   

tepla.  

Uem                                               Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N  Požadovaná hodnota průměrného součinitele 

prostupu tepla  

Mc                                                                Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce  

Mc,a  Roční množství zkondenzované vodní páry      

uvnitř konstrukce  

e1                          Součinitel typu budovy  

HT                           Měrná ztráta prostupem  

bj                                Teplotních redukční činitel  

A/V                                       Objemový faktor tvaru budovy 

Uem,N,rq  Požadovaná normová hodnota průměrného 

součinitele prostupu tepla  
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