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ABSTRAKT 

 

Předmětem zadané bakalářské práce je projektová dokumentace 

pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou v obci Suchý u Boskovic. Stavba 

má doplnit stávající zástavbu rodinných domů. Objekt je samostatně stojící.  

Dominantní část objektu je rodinný dům pro 4 osoby, Další část budovy slouží jako 

provozovna kadeřnictví. Předpokládá se, že jeden z majitelů domu bude kadeřník 

a bude využívat navrženou provozovnu. 

             Budova je navržena jako třípodlažní, má dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží, podsklepení je pouze částečné. Zastřešení tvoří jednoplášťová a dvouplášťová 

plochá střecha. Nosná konstrukce střechy je navržena pomocí skládaných, 

keramických stropů Miako stejně jako ostatní stropy. Nosný systém svislých stěn je 

z keramických broušených bloků Heluz.Family. Suterénní zdivo je vyzděno 

z betonových bloků ztraceného bednění. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Rodinný dům s provozovnou, kadeřnictví, skládaný keramický strop Miako, plochá 

střecha s provětrávanou mezerou. 

 

ABSTRACT 

 The aim of the bachelor´s thesis is to work out the design documentation for  

realization of the construction of a family house with an business premises in a village 

Suchý Nera the Down Boskovice. 

Designed building should fill in surrounding buildings of family houses. The object is 

detached. The dominant part of the object is a family house for  4 users. Another part 

of the building will be used  as hairdressing business premises. It is assumed  that one 

of  owners  will be a hairdresser and will use the proposed business premises. 

               The building is designed  as a three-storey partly house, with two above-

ground  and one underground  floor, the basement is only partial. 



. The roofing is created by contact flat roof and flat roof with ventilated air gap. 

the supporting structure of the roofs  is designed  by stacked ceramic floors, remaining 

floors is created by stacked ceramic floors, too. Supporting system of vertical walls is 

created by ceramic blocks Heluz Family The basement masonary is lined with concrete 

blocks of performing  formwork with contact thermal insulation system. 

 

KEY WORDS 

Family house with an business premises, hairdresser´s, stacked ceramic floors miako, 

flat roof with ventilated air gap. 
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1 ÚVOD 

Moje bakalářská práce se zabývá vytvořením projektové dokumentace 

k provedení stavby v rozsahu v zadání bakalářské práce. Dle zadání je projektová 

dokumentace vytvořena pro rodinný dům s provozovnou, jako provozovna byla 

vybrána provozovna kadeřnického salonu. Lokalita výstavby je v obci Suchý nedaleko 

města Boskovice Lokalita je již zastavěna klasickou vesnickou zástavbou rodinných 

domů. Dům je členěn na dvě funkční jednotky a to tak, že na provozovnu a rodinný 

dům. Budova je třípodlažní částečně podsklepená samostatně stojící.  

Cílem BK bylo mimo jiné také vytvořit vhodnou dispozici. Vzhledem k již 

známému účelu provozovny a s předpokladem toho, že provozovnu bude využívat 

obyvatel domu, byly prověřeny návaznosti a možnosti pohodlného používání budovy 

podle navržené dispozice. Po vytvoření základní dispozice byl vybírán materiál pro 

obvodové zdivo, na toto téma byla zpracována seminární práce, která je součástí příloh 

BP, z ní vyšel jako nejlepší materiál pro obvodový plášť systém Heluz family 2in1, 

na další konstrukce byly navrženy prvky ze systému Heluz.  

Dalším cílem bylo navrhnout budovu tak aby vyhovovala normovým 

požadavkům na budovu daného typu, touto problematikou se zabývá část bakalářské 

práce stavební fyzika. 

Práce je členěna na dvě části. První je hlavní textová část, ta se zabývá 

textovou dokumentací stavby, to znamená průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva 

a technická zpráva. Druhá část je přílohová obsahující přípravné práce (přeběžné 

rozměry, studie atd…) vizualizace, stavebně technické řešení, architektonické řešení, 

požárně bezpečnostní řešení a stavebně fyzikální řešení.  

Objekt byl navrhován podle platných právních předpisů a norem. Důraz byl kladen 

především na funkčnost objektu. 
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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 

par číslo 227/4  

katastrální území Suchý [759317], 680 01 Suchý 

Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je novostavba rodinného domu s provozovnou včetně 

inženýrských přípojek přilehlých zpevněných ploch a oplocení.  

Stupeň dokumentace 

Dokumentace pro provedení stvby. 

A. 1.2  Údaje o stavebníkovi 

Vilém Sekanina, Suchý č 129, 68001  

A. 1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Zpracovatel projektové dokumentace 

Hlavní projektant: 

Vilém Sekanina, Suchý 129, 628001 

Projektanti dílčích částí 

Stavebně-konstrukční řešení: 

Vilém Sekanina, suchý 129, 68001, tel. 732 106 324 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 

SO 01 – Rodinný dům vč. přilehlých zpevněných ploch 

Z koordinační situace (výkres č. C3) je patrná pozice a orientace navrženého objektu 

rodinného domu. Samotný objekt rodinného domu podrobněji řeší projektová 

dokumentace. Součástí SO 01 jsou rovněž zpevněné plochy. Vjezd na pozemek 

i navazující zpevněné plochy v okolí objektu tvoří betonová dlažba.  

SO 02 – Oplocení  

Hranici dotčeného pozemku parc. č. 227/4 tvoří navržené oplocení, které je navrženo 

v kombinaci zděných pilířů a systémové zděné výplně. Výška oplocení bude cca 2,0m. 

SO 03 – Připojení na elektřinu  

Z koordinační situace (výkres č. C3) je patrná pozice a vedení sítí pro přívod elektrické 

energie. 

SO 04 – připojení na veřejný vodovod  

Z koordinační situace (výkres č. C3) je patrná pozice a vedení sítí pro přívod pitné 

vody.  

SO 05 – Vrty pro tepelné čerpadlo 

Z koordinační situace (výkres č. C3) je patrná pozice 2 ks vrtů pro tepelné čerpadlo. 

Vrty budou mít hloubku 70m a jsou navrženy vždy v min. vzdálenosti 2,0m od hranice 

pozemku. 

SO 06 – Dešťová kanalizace se retenční nádrž 

Z koordinační situace (výkres č. C3) je patrná pozice navržené retenční nádrže 

(využívána k závlaze) a následně při plném stavu nádrže je odvedena do veřejné 

dešťové kanalizace.  

SO 07 – připojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 

Z koordinační situace (výkres č. C3) je patrná pozice a vedení sítí pro odvod 

splaškových vod z objektu.  
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) aktuální územní plán pro dotčenou lokalitu 

b) výškopisné a polohopisné zaměření 

c) inženýrsko geologický průzkum 

d) architektonická studie 

e) platné normy a předpisy 

 

V Brně dne 5. 6.2020  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

Charakteristika území a stavebního pozemku 

  Zájmové území se nachází v obci Suchý, dotčený stavební pozemek je tvořený 

parc. č. 227/4 v katastrálním území Suchý 759317 v obci suchý má lichoběžníkový 

půdorys, je téměř rovinatý, s východo – západní orientací. 

Navržený rodinný dům doplní stávající relativně mladou zástavbu v této části obce. 

Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

  Navržený rodinný dům se nachází ve stávající zástavbě, která je dle aktuálního 

územního plánu obce Suchý vydaného 20. dubna 2010 zařazena do ploch určené 

bydlení v rodinných domech. 

 
 

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 
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  V rámci projektu nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – souhlas s provedením stavby,  

v zájmovém území nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 

2. České Radiokomunikace a.s. – v zájmovém území nedojde ke styku s žádným  

podzemním ani nadzemním vedením/zařízením, bez námitek či připomínek 

3. ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s provedením stavby, v zájmovém území  

4. Vodafone Czech Republic a.s. – souhlas s realizací stavby, v zájmovém území se  

nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení sítí elektronických komunikací 

5. T-Mobile Czech Republic a.s. – souhlas s realizací stavby, nedojde ke kolizi  

s technickou infrastrukturou  

6. OÚ Suchý – povolení zřízení sjezdu a nájezdu k místní komunikaci,  

za podmínek: 

• vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdu a nájezdu nesmí 

být způsobena škoda na silničním tělese výše uvedené silnice a 

inženýrských sítích a vozovka silnice nesmí být znečišťována 

• sjezd bude proveden na zámkové dlažbě 

• v případě stavby technické infrastruktury (TI) pod vjezdem rozebere 

žadatel na své náklady potřebnou část vjezdu 

• po dokončení stavby TI uvede žadatel vjezd na své náklady do původního 

stavu 

• obec se zavazuje, nejméně v jednoměsíčním předstihu upozornit žadatele 

na stavbu TI 

• veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly 

při výjezdu zajištěny dostatečné rozhledové poměry 
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• jakékoliv případné poškození silničního tělesa, dopravního značení, sil. 

příkop a sil. vpustí v důsledku provádění této stavby musí být opraveno 

na náklady investora 

• v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, 

výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován na vozovce, vozovka 

musí být udržována čistá 

• v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního 

materiálu, na povrch bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a 

obnovena zeleň 

• upozorňujeme, že i po dokončení stavby je vlastník sjezdu, nájezdu 

povinen zajišťovat řádnou údržbu celého připojení 

• pozemek nesmí být oplocen 

• po ukončení stavebních prací vyzve žadatel zástupce obecního úřadu 

na za účelem kontroly provedených prací a úpravy terénu v okolí 

komunikace vč. protokolárního předání 

1. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – souhlasné závazné  

stanovisko. 

2. MěÚ Boskovice, odbor dopravy – nebude dotčena komunikace II. a III. třídy,  

čímž nebudou dotčeny zájmy OÚ.Po získání požadavků dotčených orgánů budou 

tyto do dokumentace zapracovány. 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci předprojektové přípravy byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, 

měření radonu a podrobné výškopisné a polohopisné zaměření.  

S jinými průzkumy díky jednoduchosti navržené stavby není uvažováno. 

Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 

záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

apod. 

  Novostavba rodinného domu není navržena v památkové rezervaci, zóně, ani 

jiném chráněném území. 
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Dotčené území nenáleží do záplavové zóny, ani není poddolováno. 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

  Viz předešlá kapitola – navržený rodinný dům se nenachází v záplavovém ani 

poddolovaném území.  

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

na odtokové poměry v území 

  Vliv stavby rodinného domu na okolní stavby a pozemky je v zásadě shodný 

s celkovým vlivem stavby na životní prostředí – viz kap. B. 6. 

Vliv navržené stavby rodinného domu na okolní stavby a pozemky bude díky umístění 

a dodržení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 

minimální. 

  Díky rozsahu (velikosti) novostavby objektu rodinného domu, nebude mít 

tento zásadní vliv na odtokové poměry daného území – odtokové poměry daného 

území nebudou stavbou narušeny. 

  Stavebník garantuje dodržení hygienických limitů hluku ve smyslu § 32 

zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Hluková 

situace u nejbližší obytné zástavby nebude provozem navrženého rodinného domu 

negativně ovlivňována, poněvadž v rámci navrženého objektu nedojde k instalaci 

žádného zařízení vykazující hlučnost. Provozovna je určena pro provoz kadeřnictví, 

z tohoto není předpokládaná žádná hluková zátěž. 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  V rámci realizace projektové dokumentace byl dotčený stavební pozemek 

zbaven náletové zeleně a keřů, tudíž není vznesen požadavek na kácení dřevin, ani 

na asanaci či demolici stávajících objektů. 

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

  Dotčený pozemek parc. č. 227/4 náleží do zemědělského půdního fondu, 

z tohoto důvodu bude nutné vyjmout 390 m2. 
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Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě 

  Napojení na dopravní infrastrukturu 

  Navržený rodinný dům bude ke stávající komunikaci. připojen sjezdem 

z betonové dlažby. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

  V rámci technické infrastruktury se provede napojení ke stávajícím veřejným 

sítím, přípojky budou součástí objektů přípojek jednotlivých sítí. Jedná se o přípojku 

vodovodu, el. vedení NN a, dešťové a splaškové kanalizace. 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

  Věcné a časové vazby nejsou známy, stejně jako podmiňující, vyvolané ani 

související investice. 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umísťuje a provádí 

parcela  výměra (m2)  druh pozemku  způsob  

227/4   1103    orná půda    ZPF 

Uvedená parcela je ve vlastnictví stavebníka. 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Na žádné parcele vlivem novostavby rodinného domu nevznikne žádné ochranné 

pásmo. 
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B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

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 

  Soubor stavebních objektů je navržen jako nová stavba rodinného domu vč. 

přilehlých zpevněných ploch, přípojek k inženýrským sítím, oplocení pozemku, vrtů 

pro tepelné čerpadlo a dešťové kanalizace vč. Retenční nádrže. 

Účel užívání stavby 

  Hlavním účelem užívání stavby vyplývá z jeho funkce = rodinný dům pro 

čtyřčlennou rodinu. Dalším účelem využívání stavby je provozování kadeřnictví.  

Trvalá nebo dočasná stavba 

  Jedná se o stavbu trvalou. 

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště 

pak se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě: vyhláška č. 137/1998 Sb., 

o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 501/2006 Sb. 

O obecných požadavcích na využití území a vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci 

staveb. 

  Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

nebyla díky charakteru neveřejné novostavby (rodinný dům) uplatněna.  

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

  Po získání požadavků dotčených orgánů budou tyto dokumentace 

zapracovány. 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
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Navržený objekt nebude chráněnou kulturní památkou ani chráněn dle jiných právních 

předpisů. 

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha RD:  279,0 m2 

Obestavěný prostor:  1 978,4 m3 

Užitná plocha:    320,98 m2(bez venkovní terasy) 

Počet funkčních jednotek:   1  byt  

1 garáž 

2  provozovna 

Pozn. zastavěná plocha je v souladu a byla počítána dle § 2 odst. 7 stavebního zákona. 

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. 

Předpokládaný odběr el. Energie:   22kw 

Množství splaškových vod:     750 l/den 

Množství potřebné pitné vody:    144 m3/hod. 

Třída energetické náročnosti.:    A++ 

Dešťová voda bude shromažďována v retenční nádrži na pozemku investora a bude 

používána pro závlahu zahrady a další práce. Při přeplnění retenční nádrže (10 000l) 

bude přes přepad dešťová voda odvedena do kanalizace dešťových vod.  

 

Komunální odpad běžný komunální odpad vznikající provozem rodinného domu 

bude soustřeďován do nádoby na odpad a odvážen firmou určenou k likvidaci daných 

odpadů. Součástí komunálního odpadu bude i odpad z kadeřnictví, protože 

v kadeřnictví nevzniká jiný než běžný odpad. 

 

Odpady z výroby nejedná se o výrobní objekty, není řešeno. 

 

Emise - rodinný dům bude vytápěn teleným čerpadlem mas 10kW třídy emisí A++ 
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Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

Stavební povolení vč. nabytí právní moci   06/2020 

Zahájení stavby         10/2020 

Ukončení stavby         12/2022 

Výstavba rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

Stavba nepředpokládá zkušební provoz. 

Stavba nepředpokládá postupné uvádění do provozu. 

Stavba nebude členěna na etapy. 

  Orientační náklady stavby 

  Orientační náklady novostavby RD byly dle obestavěného prostoru odhadnuty 

na cca 17,160 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Celkové urbanistické řešení jakož i architektonické řešení vychází z okolní 

zástavby rodinných domů severní části obce Suchý. Urbanistické řešení si klade za cíl 

udržet umístěním stavby charakter okolního prostředí – výstavbu rodinných domů. 

Svou polohou, skladbou hmot a orientací ke světovým stranám chce přispět k využití 

určeného prostoru se zachováním maximálního možného využitelného místa 

ve prospěch dalšího rozvoje.Zásady urbanistického řešení stavby jako celku vychází 

z charakteru širšího okolí a z umístění stavby vůči tomuto okolí. 

 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

 Navržený objekt tvořený kubickými hmotami s plochými střechami, je 

třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 

Objekt je velkými francouzskými okny opticky propojen se zahradou, jejíž součástí je 

bazénová plocha a terasa. Bazén není předmětem projektové dokumentace 

Objekt je navržen jako standardní zděná stavba. 1.PP je z železobetonových 

montovaných  stěn ze ztraceného bednění, 1.NP a 2.NP tvoří nosné tvarovky 

z keramického zdiva Heluz Family 50 2in1.  
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Střešní konstrukce jsou ploché, střešní krytina je ze souvrství asfaltových pásů.  

B.2.3 Dispoziční a celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Hlavní vstup do objektu, resp. vjezd je z ulice v obci suchý přes betonovou 

zpevněnou plochu. 

 Ze vstupní haly je přístup do garáže, a dominantního obytného prostoru 

s kuchyní a jídelnou obývacím pokojem. Celé 1.NP má vlastní hygienické zázemí 

situované uprostřed dispozice. Obytný prostor je propojen se zahradou a navazuje 

na venkovní zpevněnou plochu terasy. V 1NP je také situována ložnice s vlastním 

hygienickým zařízením. 

 Schodištěm je prostor 1.NP propojen s 1. PP a 2.NP. 1. PP se dá označit jako 

de fakto technické a skladové zázemí celého objektu, avšak je zde umístěno tzv. 

domácí welnes.  

2.NP je podlažím odpočinkovým, ze schodišťového prostoru je přístupná pracovna, 

dva dětské pokoje s vlastním hygienickým zázemím a společenskou místností 

(hernou).Díky charakteru stavby projektová dokumentace provozní řešení 

a technologii výroby neřeší. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

   Vzhledem k charakteru objektu a způsobu jeho využívání není v souladu 

s vyhláškou 398/2009 sb. bezbariérové užívání stavby řešeno, nicméně celé 1.NP lze 

v budoucnu kdykoliv vybavit tak, aby bylo považováno za bezbariérové. Dále je 

přístup do budovy opatřen rampou pro případ, že by provozovnu navštívila osoba se 

sníženou schopností pohybu.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

   Navrhovaná stavba je navržena dle zásad bezpečnosti práce a technických 

zařízení vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.. Bezpečnost práce na pracovištích bude odpovídat 

Nařízení vlády č. 105/2005 Sb.. V souladu s § 156 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

musí mít technologické zařízení vlastnosti, které splňuje požadavky na požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
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ochranu proti hluku a na úsporu energie. Vlastnosti musí být ověřeny např. podle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

   Při výstavbě je nutno dodržet vyhl. ČÚBP č.324/1990 Sb.. Bezpečnost 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se řídí 

Nařízením vlády č.362/2005 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 

   Navržený objekt tvořený kubickými hmotami s plochými střechami, 

je třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 

Objekt je prosklenými francouzskými okny opticky propojen se zahradou, jejíž 

součástí je bazénové plocha a terasa. 

   Objekt je navržen jako standardní zděná stavba. 1. PP je z železobetonových 

montovaných stěn z tzv ztraceného bednění, 1.NP a 2. NP tvoří nosné tvarovky 

z keramického zdiva heluz family 50 2in1. Fasáda objektu je opatřena keramickým 

obkladem z cihelných pásků a na vyšší části klasickou silikátovou omítkou  

Střešní konstrukce jsou ploché, střešní krytina je ze souvrství asfaltových pásů viz 

skladby konstrukcí. 

   Hlavní vstup do objektu resp. vjezd je z ulice přes betonovou zpevněnou 

plochu. 

   Ze vstupní haly je přístup do garáže a dominantního obytného prostoru 

s kuchyní, obývacím pokojem a jídelnou dále je zdi situována ložnice s vlastním 

hygienickým zařízením. Celé 1.NP má vlastní hygienické zázemí situované uprostřed 

dispozice. Obytný prostor je propojen se zahradou a navazuje na venkovní zpevněnou 

plochu. 

   Schodištěm je prostor 1.NP propojen s 1. PP a 2.NP. 1. PP se dá označit jako 

de fakto technické a skladové zázemí celého objektu, avšak je zde umístěno tzv. 

domácí welnes. 

   2.NP je podlažím odpočinkovým, ze schodišťového prostoru je přístupná 

pracovna, dva dětské pokoje s vlastním hygienickým zázemím a dále pak společenská 

místnost (herna). 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

B.2.7.1  Technické řešení 

   Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu stávající 

přípojkou z ulice v obci Suchý. Pro závlahu zelených ploch bude používána voda 

zadržená v retenční nádrži. 

   Splaškové odpadní vody budou z objektu odváděny navrženou přípojkou 

do veřejné kanalizační stoky, která je vedena v ulici obce Suchý. Hygienické zázemí 

v 1. PP bude do potřebné úrovně čerpáno malou domovní přečerpávající stanicí. 

   Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou jímány do akumulační 

nádrže, ze které budou dále využívány pro závlahu zelených ploch. 

   Navržený objekt bude napojen stávající přípojkou na veřejnou elektrickou síť 

NN. 

   Výměna vzduchu v řešeném objektu bude probíhat v 1.NP a ve 2.NP přirozeně 

prostřednictvím navržených otevíravých fasádních výplní a částečné větrací jednotkou 

s rozvody v podhledech. Celý prostor 1. PP bude větrán nuceně pomocí 

vzduchotechnické jednotky, která je umístěna v 1. PP. 

   Vytápění a ohřev TUV bude zajištěn tepelným čerpadlem v systému země - 

voda. Vytápění bude teplovodní v tělesech. V 1.NP a ve 2.NP budou nainstalovány 

tzv. chlazené stropy. Tyto budou chlazeny reverzním provozem tepelného čerpadla. 

B.2.7.2  Výčet technických a technologických zařízení 

S technologickými zařízeními není v objektu navrženého rodinného domu uvažováno. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

  Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné požární zprávě viz D.1.3. 

Konstrukční řešení stavby bude provedeno podle požární zprávy s požadovanou 

požární odolností konstrukcí a rozdělením na požární úseky. 
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  Ze závěrů zprávy bude takto postavená budova splňovat požadavky požární 

bezpečnosti dele vyhlášky č. 23/2008 Sb. O technických pomínkách požární ochrany 

staveb 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9.1 Kritéria tepelně-technického posouzení 

   Materiály splňují požadavky vyhlášek a norem. A to ČSN 730540 Tepelná 

technika budov a vyhlášku č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Skladby podlah, stěn a střech splňují požadovaný součinitel prostupu tepla U dle ČSN 

730540-2.  Má se jednat o budovu s témčř nulovou ztrátou energie, a proto byly 

posudky provedeny na příslušnou hodnotu. 

B.2.9.2 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

  Posouzení využití alternativních zdrojů nebylo provedeno. Do budoucna se 

však počítá s umístěním slunečních kolektorů na plochou střechu objektu.  

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. 

   Větrání je navrženo pomocí větrací jednotky s rekuperací s umístěním v 1. PP 

a do objektu je čerství vzduch přiváděn pomocí vnitřních rozvodů v podhledech. 

   Vytápění je řešeno pomocí tepelného čerpadla talterra wzs země zduch se 

zásobníkem teplé vody umístěného v 1.PP topení pomocí otopných těles. 

   Požadavky na osvětlení jsou splněny a prokázány v oddílu stavební fyzika 

D.1.4  v projektové dokumentaci. 
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    Vodou bude objekt zásoben z místního vodovodního řadu, na který bude 

napojen. Objek je smerem od řadu ve spádu a není nutné navrhovat přečerpávací 

stanici. Splaškové vody budou odváděny gravitačně do místního kanalizačního vedení. 

Dešťové vody jsou řešeny v celkovém vodohopodářském řešení. 

   Díky funkci navrženého rodinného domu není uvažováno s vibracemi, hlukem 

ani prašností, které by jakýmkoliv způsobem ovlivňovaly stavby v okolí. 

   Stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 

o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu 

s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky 

na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Objekt splňuje příslušné předpisy 

a požadavky pro vliv staveb na okolní životní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

   Dle radonové mapy ČR je maximální radonový index pozemku střední. Jako 

ochrana před pronikáním radonu z podloží slouží asfaltové hydroizolační pásy ve dvou 

vrstvách. Viz skladby konstrukcí  

Ochrana před bludnými proudy 

   Díky charakteru stavby provozu není s bludnými proudy uvažováno. 

Analýzu rizik by podrobněji řešila část dokumentace Dxx. - část elektroinstalace. 

Ochrana před technickou seizmicitou 

   Ochrana před technickou seismicitou není v projektu uvažována z důvodu 

typu a umístění řešeného objektu. 

Ochrana před hlukem 

   Z dostupných mapových podkladů a místních znalostí projektant nenašel 

v blízkosti stavby zdroje nadměrného hluku. Za nejbližší možný zdroj hluku lze 

považovat silnici druhé třídy vzdálené cca 150m, posouzení je uvedeno v příloze 

stavební fyziky.  

Stavba nevyžaduje speciální řešení ochrany proti hluku. Jedná se o stávající zástavbu 

rodinných domův okrajové části obce. 
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Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 730532/2000 Z 1-

5/2005 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků tak, aby hladina hluku vyhověla nař. vlády č. 502/2000 Sb. 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nař. vlády 

č. 88/2004 Sb. Hlučnost větracích zařízení bude maximálně omezena umístěním 

ventilátorů na málo frekventovaných místech. Hlučnost zařízení odpovídá podmínkám 

nařízení vlády č. 148/2006, o ochraně zdraví, před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. V objektu nebude nainstalováno žádné zařízení s nadměrnou hlučností.  

Protipovodňová opatření 

   Zájmové území navazující na ulici v obci Suchý vč. pozemku stavby se 

nachází mimo záplavové území, proto není uvažováno s protipovodňovými 

opatřeními. 

Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

   V rámci novostavby rodinného domu a díky jeho umístění není uvažováno 

s ostatními účinky vnějšího prostředí. 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

Jak již bylo popsáno výše, navržený objekt rodinného domu bude k technické 

infrastruktuře napojen navrženými přípojkami vody, splaškové a dešťové kanalizace a 

přípojkou el. energie NN. 

B.4  Dopravní řešení 

Dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Díky rozsahu navrženého rodinného domu neřeší projektová dokumentace 

dopravní řešení jako takové, zabývá se pouze napojením objektu k místní dopravní 

infrastruktuře a výpočtem parkovacích a odstavných míst pro osobní automobily. 
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Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt rodinného domu, který je navržen na pozemcích parc. č. 227/4, bude 

napojen na stávající místní komunikaci navrženým sjezdem z betonové zpevněné 

plochy (dlažba). 

Doprava v klidu 

V rodinném domě je vedena jedna bytová jednotka o celkové ploše nad 100 

m2, pro kterou jsou určena 2 parkovací místa. Parkovací místa jsou umístěna 

na pozemku stavebníka na zpevněné ploše u domu (zatravňovací bloky). Pro návštěvu 

se předpokládá parkování na zpevněné ploše před domem. Veškeré odstavné 

a parkovací plochy se nacházejí na pozemcích stavebníka. 

 

 

Výpočet počtu parkovacích míst: 

O0 = 2 

P0  = 0  

ka = 1,04 

kp = 1 

 

N = O0  ∙ ka + P0 ∙ ka  ∙ kp  = 2 x 1,04 + 0 x 1 x 1 = 2,08 tj. 2 PM 

 

Navržený počet 4 PM – VYHOVUJE požadavkům ČSN 736110. 

  Pěší a cyklistické stezky 

Nenachází se zde žádné pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Terénní úpravy 

Po dokončení hrubých terénních úprav dojde k ohumusování a zatravnění 

ploch v rozsahu terénních úprav. 

Použité vegetační prvky 
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Popis vegetačních úprav a prvků bude podrobně řešen v dalším stupni 

projektové dokumentace, která bude zhotovena zahradním architektem. Obecně se 

předpokládá s výsadbou keřů a ovocných stromů. 

Biotechnická opatření 

S biotechnickým opatřením není v rámci stavebních úprav objektu uvažováno. 

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

Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. 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. 
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Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.) 

Číslo odpadu Název odpadu Kateg. Způsob likvidace 

Odhadova
né 

množství 
odpadu (t) 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 
Separace, materiálové 

využití 

0,3 

15 01 02 Plastové obaly O 
Separace, materiálové 

využití 

0,3 

17 01 01 Beton O Recyklace + využití 
1 

17 01 02 Cihla O Recyklace + využití 1 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu a 

keramických výrobků 
(dlažby, obklady) 

O Recyklace 

1 

17 02 01 Dřevo O 
Separace, materiálové 

využití 
0,5 

17 02 02 Sklo O 
Separace, materiálové 

využití 
0,1 

17 02 03 Plasty a PVC O 
Separace, materiálové 

využití 
0,2 

17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 

03 01 

O Recyklace nebo 
skládka 

0,1 

17 04 02 
Hliník (hliníkové odřezky, 

obložení stěn) 
O Recyklace 

0,05 

17 04 05 Železný šrot O Recyklace 
0,1 

17 05 04 Zemina nebo kameny O 
Skládkování, využití 
Deponii určí investor 

stavby 

10 

17 06 04 
Izolační materiály (skelná 

nebo minerální vlna) 
O 

Odstranění 
skládkováním 

0,1 

17 09 04 
Směsný stavební nebo 

demoliční odpad 
O 

Odstranění 
skládkováním 

1 

 Odpady ze stavby celkem:   
15,75 

 

Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

Díky rozsahu navrženého objektu rodinného domu se vliv na přírodu a krajinu 

neřeší. Při provádění prací bude dodržována ČSN 83 9011 - Práce s půdou, ČSN 83 

9041-Technicko - biologická zabezpečovací opatření a ČSN 83 9061- Ochrana stromů, 

prostorů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
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Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Díky rozsahu a umístění navrženého rodinného domu se vliv na soustavu 

chráněných území Natura 2000 neřeší. 

Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Díky rozsahu a umístění navrženého rodinného domu se výše zmíněný způsob 

neřeší. 

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  

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma, ani žádná omezení 

nebo podmínky podle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Nebylo uvažováno se vznesením požadavků na využití stavby k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Staveniště bude zásobováno elektrickou energií a vodou ze sousední 

nemovitosti. Ze sousední nemovitosti se bude odebírat elektrická energie o hodnotě 

220 V a 380 V. Voda bude odebírána z kohoutku světlosti 25 mm a max. průtokem 

0,88l/s. Veškeré materiály a hmoty budou zajišťovány nákupem v prodejnách 

stavebnin, v nejbližším lomu a v nejbližší betonárně, stavba nemá nároky 

na mimořádná množství násypových materiálů. 
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Odvodnění staveniště 

V rámci výstavby bude odvodnění staveniště zajištěno přirozeným způsobem – 

vsakováním na pozemku stavebníka. Pří výstavbě musí být zajištěno to, aby voda 

stékající z pozemku neznečišťovala přilehlou komunikaci.  

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Doprava na místo staveniště bude zajištěna z místní komunikace, která 

navazuje na místní obecní komunikaci. Díky dostatečné šířce v okolí stavby nebude 

ani případná vykládka stavebního materiálu nikterak omezovat stávající dopravu. 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby bude omezeno na nejnižší míru obtěžování nadměrným 

hlukem, vibracemi a prachem na okolní stavby a pozemky. Provádění stavby bude 

výhradně spjato s pozemkem ve vlastnictví investora.   

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

V rámci projekčních prací nejsou požadavky na asanace, demolice, ani 

na kácení dřevin.  

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V rámci navrženého objektu rodinného domu není nutné řešit dočasné ani trvalé 

zábory. Veškerý stavební materiál bude na místo přivážen postupně – dle potřeby 

a zpracování. Pokud bude nutné materiál skladovat, bude se tak dít vždy na dotčených 

pozemcích. 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na obchozí trasy nebyly vzneseny. 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odpady a jejich likvidace bude prováděna podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.), vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé při realizaci stavby objektu jsou zařazeny 

do kategorií dle vyhlášky NV č. 381/01 Sb. 

Odpady vznikající při stavbě bude dodavatel třídit a evidovat. Nerecyklovatelný 

nespalitelný odpad bude odvezen na skládku k tomuto účelu určenou. Recyklovatelný 

odpad bude roztříděn (např. papír, kov a sklo) a bude odvezen do sběrny. Spalitelný 
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odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny. Nebezpečné odpady budou likvidovány 

odbornou firmou. 

Během provozu objektu vzniká běžný komunální odpad skladovaný 

v odpadních nádobách, které budou umístěny v garáži navazující na objekt rodinného 

domu. 

Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) musí být 

shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanovením 

zákona o odpadech. 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájení stavby bude pozemek srovnán na pracovní rovinu o kótě 

uvedené v koordinačním výkresu. 

Výkopové práce budou spočívat v realizaci stavební jámy pro 1. PP a v hrubých 

terénních úpravách. Pro základové pasy budou vyhloubeny výkopy, resp. rýhy šířek 

patrných z výkresové dokumentace základů. 

Vytěžená zemina bude použita na násypy, resp. na hrubé terénní úpravy v okolí 

objektů. Ornice bude odstraněna v ploše nově navržené budovy a zpevněných ploch. 

Síla sejmutí ornice je cca 300 mm. Ornice bude po dokončení prací použita na sadové 

úpravy. Provedou se hrubé terénní úpravy, tj. stavební jáma na kótu podlahového 

betonu. Z těchto úrovní hrubých terénních úprav budou hloubeny výkopy pro 

základové pasy. Dorovnání na úroveň HTÚ bude provedeno pomocí hutněného 

štěrkopísku nebo místní zeminou s prosypem a promícháním štěrku. Zemina 

z vykopané stavební jámy bude odvážena na nejbližší možnou deponii. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby budou dodrženy obecné požadavky stanovené 

příslušným stavebním úřadem. Pro eliminaci případného negativního vlivu stavby 

na životní prostředí během její realizace je zejména nutné:  

• důsledně respektovat veškeré podmínky vyjádření příslušných orgánů 

na úseku ochrany vod a ochrany životního prostředí  

• zabezpečit, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů na okolních 

pozemcích zabezpečit, aby výstavbou a jejím provozováním nedošlo 

ke znečištění povrchových ani podzemních vod  
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• dodržovat časová omezení pro těžké transporty a hlučné práce -důsledně 

čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace  

• třídit a monitorovat odpady vzniklé při výstavbě a zajistit jejich likvidaci 

u atestovaných firem. 

Novostavba rodinného domu resp. jeho výstavba neovlivní negativně životní prostředí. 

Výstavba objektu neohrozí znečištěním podzemní ani povrchové vody. Dojde ke 

zvýšenému hluku, vibracím a prašnosti, ale nebudou překročeny dané limity. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všechny montážní a stavební práce budou dodržovat bezpečnost práce dle  

BOZP. Provádění stavebních prací se bude řídit předpisy, které jsou stanoveny 

zákonem č. 309/2006 Sb. 

Při výstavbě je nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy zajišťující 

ochranu a bezpečnost zdraví pracovníků stavby. 

Dodavatel je povinen zachovávat veškeré pracovní předpisy, vyhlášky 

a postupy při provádění prací.  

Předně je nutno dodržovat: 

Zákon 309/2006 kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění BOZP při činnostech mimo pracovněprávní vztahy.  

Zákon 251/2005 o inspekci práce.  

NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

NV č.361/2007 o podmínkách ochrany zdraví při práci.  

NV č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

NV č. 378/2002- bezpečný provoz, používání strojů a nářadí. 

Za dodržování výše zmíněných předpisů zodpovídá zhotovitel. Při situaci kdy 

působí na staveništi více zaměstnanců různých zhotovitelů, určí zhotovitel počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Koordinátor zpracuje před započetím stavby plán BOZP s vyhodnocením rizik 

a návrhem opatření, po dobu výstavby jej bude udržovat v aktuální podobě. Během 

realizace bude kontrolovat jeho dodržování. 
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Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou se neovlivní ostatní stavby ani objekty,   

Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Charakter navržené stavby rodinného domu zásady pro dopravní inženýrská opatření 

neřeší.  

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Charakter navržené stavby rodinného domu nevyžaduje stanovení speciálních 

podmínek pro provádění stavby provozu, opatření proti účinkům prostředí 

při výstavbě. 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavební povolení vč. nabytí právní moci   09/2020 

Zahájení stavby         10/2020 

Ukončení stavby         12/2022 

Výstavba rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku 

bez přerušení. Stavba nepředpokládá zkušební provoz. Stavba nepředpokládá postupné 

uvádění do provozu. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  

Rodinný dům bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu z ulice 

v obci Suchý, dešťové vody jsou shromažďovány v retenční nádrži a dále odvedeny 

do veřejné dešťové kanalizace Zadržená dešťová voda je používaná na zalévání 

zelených ploch a dalších… Splaškové vody jsou odvedeny do veřejné splaškové 

kanalizace. 

 

 

 

V Brně dne 5. 6. 2020    Vypracoval: Vilém Sekanina 
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D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝ 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO 

NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

 

D.1.1. Architektonické a výtvarné řešení 

Navržený objekt tvořený kubickými hmotami s plochými střechami, je 

třípodlažní stavba téměř obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt je prosklenými okny opticky propojen se zahradou, 

jejíž součástí je bazénová plocha a terasa. 

Situování domu se odvíjí od orientace ke světovým stranám pozemku, při návrhu byl 

kladen důraz na dispozici místností. 

D.1.1.1.  Dispoziční řešení 

Navržený objekt tvořený kubickými hmotami s plochými střechami, 

je třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 

Objekt je prosklenými francouzský (HS portaly) okny opticky propojen se zahradou, 

jejíž součástí je bazénové plocha a terasa. Bazen není v projektu řešen 

Objekt je navržen jako standardní zděná stavba. 1. PP je z železobetonových 

montovaných stěn z tzv ztraceného bednění, 1.NP a 2.NP tvoří nosné tvarovky 

z keramického zdiva heluz family 50 2in1. Fasáda objektu je opatřena keramickým 

obkladem z cihelných pásků a na vyšší části klasickou silikátovou omítkou  

Střešní konstrukce jsou ploché, střešní krytina je ze souvrství asfaltových pásů 

viz skladby konstrukcí. 

Hlavní vstup do objektu resp. vjezd je z ulice přes betonovou zpevněnou 

plochu. 
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Ze vstupní haly je přístup do garáže a dominantního obytného prostoru 

s kuchyní, obývacím pokojem a jídelnou dále je zdi situována ložnice s vlastním 

hygienickým zařízením. Celé 1.NP má vlastní hygienické zázemí situované uprostřed 

dispozice. Obytný prostor je propojen se zahradou a navazuje na venkovní zpevněnou 

plochu. 

Schodištěm je prostor 1.NP propojen s 1. PP a 2.NP. 1. PP se dá označit jako 

de fakto technické a skladové zázemí celého objektu, avšak je zde umístěno tzv. 

domácí welnes. 

2.NP je podlažím odpočinkovým, ze schodišťového prostoru je přístupná pracovna, 

dva dětské pokoje s vlastním hygienickým zázemím a dále pak společenská místnost 

(herna). 

D.2.1 Stavebně konstrukční řešení 

D.2.1.1  Výkopové práce 

Výkopové práce budou spočívat v provedení stavební jámy a rýh 

pro základové pasy 

různých šířek patrných z výkresové dokumentace základů, které budou hloubeny vždy 

do nezámrzné hloubky cca 1,0 m pod upravený terén. 

Vytěžená zemina se použije k terénním úpravám kolem domu. Přebytečná 

vytěžená zemina bude odvážena dodavatelem stavby na místa k tomu určená. Ornice 

bude odstraněna v ploše nově navrženého rodinného domu a zpevněných ploch. Síla 

sejmutí ornice je cca 300 mm. Ornice bude po dokončení prací použita na sadové 

úpravy. 

Provedou se hrubé terénní úpravy tj. stavební jáma na kótu podlahového 

betonu v 1. PP. Z těchto úrovní hrubých terénních úprav budou hloubeny výkopy pro 

základové pasy. Dorovnání na úroveň HTÚ bude provedeno pomocí hutněného 

štěrkopísku nebo místní zeminou s prosypem a promícháním štěrku. Výkopy se budou 

provádět převážně v 3. tř. těžitelnosti. Hladina podzemní vody nebyla v průběhu 

průzkumných prací zjištěna.  
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Vlastní výkopy pro základové pasy budou prováděny strojně s ručním dočištěním 

základové spáry bezprostředně před betonáží základů. Výkop je nutné chránit před 

působením srážkové vody. 

D.2.1.2  Základové konstrukce 

Tvar a rozmístění základových pasů je zřejmý z výkresové dokumentace 

(půdorys základů a řezy). Základové pasy pod objekty budou vybetonovány z prostého 

betonu třídy C20/25, betonová mazanina pod podlahami bude provedena z betonu vč. 

vyztužení ocelovou sítí Kari (6/100/100mm). Zásypy zeminou budou minimálně 

hutněny na stejnou hodnotu únosnosti zeminy, jako je rostlý terén. 

Na základové pasy bude nadbetonována základová mazanina o tloušťce 

150mm. Pod betonovými mazaninami je umístěná tepelná izolace určená pro izolaci ve 

vlhkých prostorách tl. 200mm. Tepelná izolace je umístěna na drenážní vrstvě 

zhutněného kameniva. Do základové spáry budou umístěny zemnící vodiče FeZn 

s vývody. 

D.2.1.3  Svislé konstrukce 

Navržené obvodové zdivo bude tvořeno z keramických tvarovek Heluz family 

50 2in1 pro úsporné budovy bez nutnosti tepelné izolace. V 1.PP je obvodová stěna 

tvořena betonovými tvarovkami tzv. ztracené bednění vč. betonové zálivky a výztuže 

(tvoří opěrné stěny) doplněná vrstvou XPS 200mm.  

Vnitřní nosné zdivo je vytvořeno z keramických tvarovek Heluz 25, jedna 

z vnitřních zdí je provedena z tvarovky Heluz family 50 z důvodu návaznosti na horní 

podlaží. Dělící nenosné příčkové zdivo je navrženo rovněž z keramických tvarovek 

Heluz 14 v některých případech jsou příčky doplněny instalačními předstěnami 

ze sádrokartonových desek DEK. V 2.NP jsou příčky provedeny ze systému 

sádrokartonových příček DEK. Všechny keramické tvarovky jsou broušené a zděné 

na tenkovrstvé lepidlo guttafoam. 

Prostupy a otvory pro instalace profesí nutno provést dle jejich požadavků. 
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D.2.1.4  Konstrukce spojující různé úrovně 

Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové monolitického dvouramenné. 

Beton je použitý C20/25 a ocel B500B. Schodiště je kotveno do základů a podestových 

nosníků. Podestové nosníky jsou vynášeny pomocí vnitřní schodišťové stěny 

a obvodové nosné stěny. 

Před vstupem do provozovny je provedena betonová rampa pro překonání 

výškového rozdílu mezi upraveným terénem a nástupní teráskou před vchodem beton 

C16/20.   

D.2.1.5  Vodorovné stavební konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.PP, 1.NP a 2. NP Stropní konstrukce tvoří skládaný 

strop z keramických vložek Heluz Miako 19 zalité 60 mm beton třídy C25/30.. 

Překlady nad okenními otvory budou převážně systémové keramické spřažené 

až na pár výjimek s roletovou schránkou, u menších otvorů budou překlady bez 

roletové schránky. V nenosných příčkách budou instalovány překlady keramické 

ploché. 

D.2.1.6  Střešní konstrukce 

Objekt bude zastřešen navrženou plochou střechou jednoplášťovou 

i dvouplášťovou. Její nosná část je popsána v předešlém odstavci (strop miako), 

skladebně bude tvořena z tepelné izolace a hydroizolace ze souvrství asfaltových pásů. 

Nad vyšší částí budovy je střecha plochá dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou 

mezerou. Skladba je navržena tak aby v mezeře nedocházelo ke kondenzaci.  

D.2.1.7  Dilatace 

V rámci navržených stavebních úprav není s dilatací uvažováno. 
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D.2.1.8  Vnitřní úpravy povrchů 

Podlahy 

Podlahy na terénu jsou v tloušťkách 150mm a v patře nad vytápěným prostorem 

100mm. Nášlapné vrstvy podlah uvnitř objektu budou tvořeny kombinací keramických 

dlažeb a dřevěných podlah, v případě dětských pokojů vinylová podlaha   

Stěny 

Vnitřní nosné i příčkové stěny budou omítnuty vápenocementovými 

omítkami, vnější rohy omítek budou vyztuženy podomítkovými lištami z 

pozinkovaného plechu. Styky jednotlivých zdících materiálů budou důkladně 

přebandážovány výztužnou tkaninou.  

Podhledy 

Téměř v celé ploše 1.NP a 2.NP dojde k instalaci sádrokartonového 

systémového zavěšeného podhledu pouze s finální malbou v barvě omítky.  

D.2.1.9 Vnější úpravy povrchů 

Jak je patrno z výkresové dokumentace – výkres pohledů – vnější povrchy 

fasády objektu budou tvořeny šedou fasádní omítkou další variantou je kombinace  

obkladových pásků a plechového obkladu střech. 

Odstín výplní fasádních otvorů bude antracitový. 

D.2.1.10 Výplně otvorů 

Vnější 

Veškeré vnější výplně dveřních resp. okenních otvorů jsou navrženy 

z hlinikových profilů se zasklením izolačními trojskly (UOKNA= max 0,8 W/m2 K). 

Vnější parapety oken budou z  TiZn plechů tl. 0,7 mm. 

Vnitřní 

Vnitřní dveře budou dýhované do dřevěných obložkových zárubní. 
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D.2.1.11 Hydroizolace, izolace tepelné 

Na penetrované betonové základové mazanině bude instalována izolace proti 

zemní vlhkosti  

a radonu z modifikovaných asfaltových pásů. A to 2x modifikovaný asfaltový pás se 

skleněnou tkaninou Glastek 40 mineral. Pro hydroizolaci by stačil pouze jeden pás, 

avšak izolace proti radonu vyžaduje nejméně 2 pásy. 

Střešní plášť nad objektem (plochá střecha jednoplášťová) bude tvořen ze 

dvou asfaltových pásů a to  Elastek 500 graden a po ním samolepící afaltový pás se 

spalitelnou pe folii na horním povrchu. Střešní plášť nad objektem (plochá střecha 

dvouplášťová) bude vytvořen z horní strany sbs modifikovaným asfaltovým pásem 

Glastek 40 special dekor pro pohledové konstrukce a po ním sbs modifikovaný 

asfaltový pás glastek 40 mineral.  

Tepelné izolace podlah, jsou z polystyrenových desek.isover eps 150 SE.  

Tepelné izolace stěn spodní stavby je tvořen estrudovaným polystiren URSA SPS n-v-l 

tl. 200mm. 

Tepelné izolace střechy dvouplášťové je vytvořena z minerální vaty ve dvou 

vrstvách. Tepelné izolace střechy jednoplášťové je provedena ze stabilizovaných 

pěnových desek z polistirenu EPS 100, které tvoří i spádovou vrstvu střechy. 

Vodorovnou hydroizolaci je nutné vytáhnout min. 300 mm nad hranici HTU. 

Hydroizolace stěn ve sprchách proti stékající vodě bude provedena stěrkovým 

hydroizolačním systémem na silikátové bázi. 

D.2.1.12 PSV 

Popis výrobků PSV bude podrobně řešen v části  projektové dokumentace v 

samostatných přílohách. Práce budou provedeny renomovanými firmami, musí 

vyhovovat požadavkům  ČSN a po ukončení prací musí být vyhotoveny zkušební 

protokoly a revize. 
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D.2.1.13 Úpravy okolí objektu 

Vjezd na pozemek tvoří betonová zámková dlažba stání na pozemku investora 

je vytvořeno ze zatravňovacích bloků. Dotčený objekt bude oplocen systémovým 

oplocením výšky 2,0m.  

D.2.1.14 Péče o bezpečnost práce 

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky 

o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu výstavby budou prováděny 

speciální pracovní úkony vyžadující zvláštní proškolení, a to pouze osobami 

způsobilými tuto činnost vykonávat.  

D.2.1.15 Protihluková a protiprašná opatření během realizace stavby 

V případě stavebních prací bude při výstavbě vyvíjena snaha zabránit 

v maximálně možné míře vlivům ohrožujícím životní prostředí obyvatel okolí stavby. 

Zvýšená prašnost (zejména v průběhu provádění bouracích) bude eliminována 

kropením.  

Případné znečištění vozovek a komunikací pro pěší bude neprodleně 

odstraněno. Veškerý odpadový materiál bude během stavby průběžně nakládán 

a odvážen mimo staveniště  

na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu s možností recyklace.  

Z hlediska hygienických limitů, lze pro denní dobu a sledovaný okolní 

venkovní prostor uvažovat s rozsahem hodnot LAeq = 50 až 55 dB a pro noční dobu 

a sledovaný okolní venkovní prostor pak s rozsahem hodnot LAeq = 40 až 45 dB.  

 

 

 

V Brně dne 6. 5. 2020   Vypracoval: Vilém Sekanina 
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2 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vyhotovit projektovou dokumentaci 

pro provedení rodinného domu s provozovnou v obci Suchý nedaleko města 

Boskovice. V projektové dokumentaci jsou podle zadaného rozsahu obsaženy i tyto 

přílohy - požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické posouzení, akustika, 

a posouzení osvětlení. 

V první části práce byla vytvořena architektonická studie zabývající se 

dispozičním řešením objektu. na jejím základě byla dále vypracována projektová 

dokumentace pro provedení stavby. 

Při vypracovávání této práce jsem čerpal ze znalostí nabytých během studia 

na VUT, práce mi dala mnoho cenných zkušeností, co se týče práce s novými 

materiály postupy a časem. 
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zásady  

ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy   

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky • 

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 

 

Webové stránky 

https://www.heluz.cz/ 

https://www.dek.cz/ 

https://www.tzb-info.cz/ 

https://www.isover.cz/ 

https://www.cuzk.cz/ 

https://www.mapy.cz/ 

https://www.cad-detail.cz/ 

https://www.vekra.cz/ 

https://www.sulko.cz/ 

https://www.supellex.cz/ 

https://www.topwet.cz/  

https://www.heluz.cz/
https://www.dek.cz/
https://www.tzb-info.cz/
https://www.isover.cz/
https://www.cuzk.cz/
https://www.mapy.cz/
https://www.cad-detail.cz/
https://www.vekra.cz/
https://www.sulko.cz/
https://www.supellex.cz/
https://www.topwet.cz/
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4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AKU akustická 

apod. a podobně 

B. p. v. Balt po vyrovnání 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi  

BP bakalářská práce 

č. číslo 

č. p. číslo popisné 

ČSN česká státní norma 

dl. délka 

DN průměr 

EPS expandovaný polystyren 

HI hydroizolace 

HUP hlavní uzávěr plynu 

k. ú. katastrální úřad 

kce konstrukce 

KV konstrukční výška 

min minimální 

m n. m. metrů nad mořem 

n. v. nařízení vlády 

NP nadzemní podlaží 

odst. odstavec 

p. u. požární úsek 

p. č. parcelní číslo 
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PB prostý beton 

PE polyetylen 

PVC polyvinylchlorid 

pozn. poznámka 

PT původní terén 

PP podzemní podlaží 

UT upravený terén 

S – JTSK Sb. jednotné trigonometrické sítě katastrální sbírky  

SDK sádrokarton 

SO stavební objekt 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

tab. tabulka 

TI tepelná izolace 

tl. tloušťka 

viz odkaz na jinou stranu, odkaz 

VUT Vysoké učení technické 

vyhl. vyhláška 

XPS extrudovaný polystyren 

ŽB železobeton 

U  součinitel prostupu tepla 

UN,20  požadovaný součinitel prostupu tepla 

Urec,20  doporučený součinitel prostupu tepla 

Upas,20  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní domy 

q  nahodilé zatížení 

g  stále zatížení 

dB  decibel 
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C20/25  označení pevnosti betonu 

B500B  označení pevnosti oceli 

MV ČR  ministerstvo vnitra České republiky 

MMR ČR  ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

NV  nařízení vlády 

vyhl.  Vyhláška 

WC  toaleta 

ZTI z dravotně technická instalace 

PP  polypropylen 

PE  polyethylen 

Σ  suma 

λ  součinitel tepelné vodivosti 

pv  výpočtové požární zatížení 

R  tepelný odpor konstrukce 

PHP  přenosný hasící přístroj 

ϴai  návrhová teplota interiéru 

ϴe  návrhová teplota exteriéru 

φi  vlhkost v interiéru 

fRsi  teplotní faktor 

HT  měrná ztráta prostupem tepla 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,n  doporučený součinitel prostupu tepla 

Uem,rec  požadovaný součinitel prostupu tepla 

bi  činitel teplotní redukce 
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5 SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č. 1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A STUDIE  

Č      NÁZEV VÝKRESU    MEŘÍTKO   

01      PŮDORYS 1.NP      1:100 

02      PŮDORYS 2.NP      1:100   

03      PŮDORYS 1.PP      1:100  

04      ŘEZ A-Ä¨        1:100  

05      POHLEDY        1:100 

06      POHLEDY        1:100 

07      NÁVRH SCHODIŠTĚ 

08      NÁVRH ZÁKLADŮ 

09      3D MODEL 

 

SLOŽKA Č. 2  C- SITUAČNÍ VÝKRESY  

Č     NÁZEV VÝKRESU     MEŘÍTKO   

C1     SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   

C2     KATASRÁLNÍ SITUACE     1:500   

C3     KOORDINAČNÍ SITUACE     1:200 
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SLOŽKA Č. 3  D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

Č    NÁZEV VÝKRESU      MEŘÍTKO   

D.1.1.1   PŮDORYS 1. NP        1:50  

D.1.1.2   PŮDORYS 2. NP        1:50  

D.1.1.3   PŮDORYS 1. PP        1:50  

D.1.1.4   ŘEZ A-A, VÝPIS STŘECH A STĚN   1:50  

D.1.1.5   ŘEZ B-B, VÝPIS PODLAH      1:50  

D.1.1.6   POHLED JIŽNÍ, VÝCHODNÍ     1:50  

D.1.1.7   POHLED SEVERNÍ, ZÁPADNÍ    1:50  

 

 

SLOŽKA Č. 4 D.1.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  

Č    NÁZEV VÝKRESU      MEŘÍTKO 

D.1.2.1   ZÁKLADY          1:50 

D.1.2.2   SKLADBA STRUPU NAD 1.S     1:50  

D.1.2.3   SKLADBA STRUPU NAD 1.NP    1:50  

D.1.2.4   SKLADBA STRUPU NAD 2.NP    1:50 

D.1.2.5   PLOCHÁ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ  1:50 

D.1.2.6   PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ  1:50 

D.1.2.7   DETAIL  ULOŽENÍ STROPU    1:10 

D.1.2.8   DETAIL  SUTERÉNÍ STĚNY    1:10 

D.1.2.9   DETAIL  ATIKY        1:5 

D.1.2.10  DETAIL  UKONČENÍ STŘECHY   1:10 

D.1.2.11  DETAIL  ZALOŽENÍ SCHODIŠTĚ   1:10 

D.1.2.12  VÝPISY PSV 
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SLOŽKA Č. 5  D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

Č    NÁZEV VÝKRESU      MEŘÍTKO 

D.1.3.1   REŠERŽE POŘÁRNÍHO ŘEŠENÍ   

D.1.3.2   PŮDORYS 1. NP        1:50  

D.1.3.3   PŮDORYS 2. NP        1:50  

D.1.3.4   PŮDORYS 1. PP        1:50 

D.1.2.5   SITUACE PŘB         1:250 

 

SLOŽKA Č. 6  D.1.4 STAVEBNÍ FYZIKA  

Č    NÁZEV VÝKRESU     

D.1.4.1   STAVEBNÍ FYZIKA  

D.1.4.2   PŘÍLOHY   

 

SLOŽKA Č. 7  D.1.5 A2 POSTER  

Č    NÁZEV VÝKRESU     

D.1.5.   A2 POSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 5. 6. 2020     Vypracoval: Vilém Sekanina 


