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podkrovím. Objekt tvoří jednu bytovou jednotku pro čtyřčlennou rodinu s možností 

ubytování hostů. Dům je navržen z jednovrstvého keramického zdiva bez zateplení se 

šikmou střechou s vaznicovou soustavou. Autodílna má jedno nadzemní podlaží a je 

obdélníkového půdorysu. V přední části je umístěna samotná autodílna a v zadní části je 

zázemí pro pracovníky. Objekt je navržen z keramického zdiva s dodatečným 

zateplením. Střecha je tvořena příhradovými vazníky. 
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ground. The house is L-shaped with one ground floor and attic. This building is made as 

a one unit made for four family members with option of accomodation of guests. The 

house is designed as a single layer clay masonry without thermal insulation with a 

pitched purlin roof. The building of the car workshop has got only one ground floor and 

it has a rectangular shape. In the front section there is the car workshop and the back 

section is a base for workers. The building is designed from clay masonry with a 

additional thermal insulation. The roof is made from truss girders. 
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Úvod 

 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové 

dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s autodílnou. Pozemek, na kterém 

objekty stojí je rovinatý. Oba objekty jsou samostatně stojící. Rodinný dům má jedno 

nadzemní podlaží a obytné podkroví. Dům je založen na základových pasech z prostého 

betonu, na kterých jsou vyzděny dvě řady zdiva ze ztraceného bednění, na kterých je 

provedena základová deska. Svislé obvodové konstrukce jsou provedeny 

z jednovrstvého keramického zdiva Heluz v tloušťce 500 mm bez dodatečného 

zateplení. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z keramických tvárnic tloušťky 250 a 300 

mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové 

desky vyztužené v jednom směru. Střecha je tvořena vazníkovou soustavou se 

zateplením mezi a pod krokvemi. Objekt autodílny je jednopodlažní a je rozdělen na 

přední část, kde je samotná autodílna a zadní, kde mají zázemí pracovníci. Stejně jako 

rodinný dům je provozovna založena na základových pasech s dvěma řadami 

ztraceného bednění a následně vybetonovanou základovou deskou. Na tomto objektu je 

obvodové nosné zdivo vyzděno z keramických tvárnic Heluz v tloušťce 300 mm 

s dodatečným zateplením z EPS polystyrenu. Konstrukce stropu nad zázemím je 

navržena z monolitického železobetonového stropu a nad prostorem autodílny je 

navržena jako sádrokartonový podhled kotvený do příhradových vazníků. Střecha je 

tvořena příhradovými vazníky s možností výlezu do půdního prostoru. 
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A  Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 

Rodinný dům s autodílnou 

b) Místo stavby: 

Zhoř u Mladé Vožice, kat. ú. Zhoř u Mladé Vožice, p. č. 370/20 

c) Předmět dokumentace:  

Nová trvalá stavba pro účely bydlení  

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Investor:     

Bc. Petr Černý, Holubí 1237/5, 165 00 Praha 6 - Suchdol 

A.1.3 Údaje o zpracovateli 

Petr Svoboda, Slepá 451, 391 55 Chýnov 

PBŘ: Petr Svoboda, Slepá 451, 391 55 Chýnov 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01 – Rodinný dům – rodinný dům s obytným podkrovím 

SO02 – Provozovna – autodílna se zázemím pro pracovníky 

SO03 – Oplocení stavebního pozemku 

SO04 – Zpevněná plocha na oplocené části pozemku 

SO05 – Zpevněná plocha sjezdu na pozemek 

IO01 – Přípojka přepadu z ČOV do kanalizace 

IO02 – Studniční vodovod 

IO03 – Přípojka nízkého napětí elektrického proudu 

IO04 – Přípojka telekomunikačních sítí 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Katastrální mapa 

- Radonový průzkum 

- Požadavky investora 

- Vyjádření od správců sítí o existenci daných sítí 

  - Technické listy výrobků  
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné nebo nezastavěné 

území, soulad stavby s navrhovaným územím, dosavadní využití území 

Pozemek byl do současné doby využíván jako louka, byl součástí velkého pozemku, 

který byl rozparcelován. Pozemek je rovinatý. V severozápadním cípu tohoto pozemku 

stojí stávající garáž investora. Zvolená poloha je vhodná vzhledem k navržené funkci 

objektu a vzhledem ke světovým stranám. Objekt se nachází v okraji zastavěného území 

obce. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavba je v souladu s územním souhlasem. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, případně stavebních 

úprav podmiňujících změnu užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využití území 

Žádné výjimky nejsou součástí projektu. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Stanoviska budou zohledněna v textové i výkresové části projektu, budou-li dotčenými 

orgány stanoveny. 

f) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum. Dle Českých geologických map spadá 

pozemek do středního radonového indexu. Před zahájením bude provedeno měření 

k přesnému určení výskytu radonu na pozemku. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Lokalita není v ochranném pásmu městské ani vesnické památkové rezervace.  

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí vliv stavby na 

odtokové poměry 

Pozemek je rovinatý. Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže na pozemku 

investora a bude dále využívána k zálivce. Přepad z retenční nádrže bude do vsaku. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou. 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba rodinného domu a příjezdové cesty se nachází na pozemku zemědělského 

půdního fondu. Zastavěná plocha parcely, jež je součástí ZPF: 

parc. č. 370/20 – 722,4 m2 

l) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

V průběhu výstavby bude elektrická energie zajištěná z nové přípojky na pozemek, jako 

zdroj vody bude sloužit nádrž na vodu dodaná investorem. 

Doprava: 

Příjezd na pozemek bude z veřejné komunikace přes nový sjezd ze západní strany 

pozemku. Parkování je uvažováno v průběhu výstavby na pozemku investora. Po 

ukončení stavby budou na pozemku vybudovány dvě parkovací stání v prostoru mezi 

objektem rodinného domu a autodílny. 

Elektrická síť: 

Napojení na elektrickou síť bude provedeno novou přípojkou ze západní strany 

pozemku. 

Vodovod: 

Zdrojem pitné vody bude studna na pozemku investora.  

Kanalizace: 

Veškeré odpadní a splaškové vody z objektu rodinného domu budou svedeny a 

napojeny do domovní ČOV, ze které bude přepad do dešťové kanalizace, která protéká 

obcí. Kanalizační potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy na pískové lože tloušťky    

100 mm s následným obsypem pískem nebo prohozenou zeminou do výšky 200 mm 

nad potrubí. Další zához kanalizačního potrubí bude proveden zeminou a bude postupně 

hutněn.  

Vytápění: 

Jako zdroj tepla bude sloužit tepelné čerpadlo vzduch/voda o jmenovitém výkonu 8,8 

kW situované ze severní strany rodinného domu. Otopný systém bude podlahovým 

topením a žebříky v koupelnách.  

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

Nejsou. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Dotčené pozemky: 

Katastrální území: Zhoř u Mladé Vožice 

Parcelní číslo: 370/20(KN) 

Výměra: 4300 m2 

 

Číslo LV: 317 

Druh pozemku: orná půda 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

pásmo nebo bezpečnostní pásmo 

Nejsou. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího využívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o objekty novostaveb. 

b) Účel užívání stavby 

Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení a autodílna bude sloužit jako provozovna. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

d) Údaje o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se bezbariérové užívání neřeší. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska budou zohledněna v textové i výkresové části projektu, budou-li dotčenými 

orgány stanoveny. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Lokalita není v ochranném pásmu městské ani vesnické památkové rezervace, ani 

v dalším pásmu. 

g) Navrhované parametry stavby 

SO 01 Rodinný dům: 

Zastavěná plocha: 184 m2    

Obestavěný prostor: 1656 m3 
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Výška hřebene: max. 7,88 m nad upravený terén 

 

SO 02 Provozovna: 

Zastavěná plocha: 166 m2    

Obestavěný prostor: 927 m3 

Výška hřebene: max. 5,66 m nad upravený terén 

h) Základní bilance stavby 

Potřeba vody, kanalizace, tepelná ztráta, NN jsou řešeny v samostatné části D.1.4 

Technika prostředí staveb. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Stavba bude probíhat ve dvou etapách dle SO. Započetí stavby se předpokládá 07/2020 

Stavba bude probíhat 2 roky. 

j) Orientační náklady stavby 

5 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projekt řeší novostavbu rodinného domu pro bydlení se samostatnou provozovnou na 

pozemku 370/20 v k. ú. Zhoř u Mladé Vožice. Na dotčeném pozemku se 

v severozápadní části nachází garáž v majetku investora. 

S objektem sousedí pole, louky a příjezdová komunikace. Svým charakterem 

koresponduje s okolní zástavbou. Objekt je situován v severozápadní části řešeného 

pozemku.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a 

barevného řešení 

Objekt rodinného domu je půdorysu tvaru L o celkových rozměrech 13,15 x 15,50 m 

s valbovou střechou. Vstup do objektu bude ze západní strany. Za vstupními dveřmi se 

nachází zádveří, ze které je vstup do chodby objektu a na schodiště vedoucí do 

podkroví. Z chodby jsou přístupné všechny místnosti. Hlavní obytný prostor je spojen 

společně s kuchyňským koutem a prostorem pro stolování.  

Objekt provozovny je obdélníkového tvaru o celkových rozměrech 8,2 x 20,2 m 

se sedlovou střechou. Vstup do autodílny a do prostoru zázemí je z jižní strany. Po 

vstupu do zázemí provozovny se za dveřmi nachází chodba, ze které je přístup do všech 

částí provozovny. Součástí zázemí je denní místnost se vstupem na WC a do koupelny. 

V prostorách autodílny se nachází další samostatné WC. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu s možností ubytování hostů 

v samostatné části 1.NP. Podkroví slouží především jako soukromé patro pro rodinu. 

V 1.NP se nachází technická místnost, ze které je umožněn přístup na zahradu a do 

provozovny. 

Provozovna je koncipována pro cca 4 pracovníky. Kde v přední části je autodílna a 

v zadní části objektu je zázemí pro pracovníky. 

Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny 

požadavky veškerých předpisů a norem. 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazům. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Stavba rodinného domu je navržená jako zděná z keramických tvárnic Heluz. Obvodové 

zdivo bude z tvárnice tloušťky 500 mm bez dodatečného zateplení. Založení stavby 

bude na základových pasech, které budou dosahovat nezámrzné hloubky s dvěma 

řadami tvárnic ze ztraceného bednění. Střecha bude tvořena klasickou krovovou 

soustavou. 

Objekt provozovny je navržen jako zděný z keramických tvárnic Heluz. Obvodové 

zdivo bude z tvárnic tloušťky 300 mm s dodatečným kontaktním zateplením. Založení 

stavby bude provedeno ze základových pasů, které společně s dvěma řadami tvárnic ze 

ztraceného bednění budou dosahovat nezámrzné hloubky. Střecha bude tvořena 

vazníkovou soustavou. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

SO01 Rodinný dům 

Zemní práce 

Bude provedena skrývka ornice v prostoru parcely do hloubky cca 200 mm, kde bude 

probíhat samotná stavba rodinného domu. Ornice bude uskladněna v jihovýchodní části 

pozemku a bude využita při finálních úpravách parcely po dokončení stavby. Dále 

budou vykopány základové pasy dle projektu a rýhy pro vnější vedení rozvodů a sítí. 

Část vykopané zeminy bude sloužit k zasypání rýh a terénním úpravám a zbytek bude 

odvezen na příslušnou skládku. 

 

Základové konstrukce 
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Objekt bude založen na základových pasech, které budou v hloubce minimálně 0,80 m 

pod upraveným terénem po dokončení stavby. Základové pasy budou z prostého betonu 

C20/25, šířky 600 mm a výšky 400 mm. V místech prostupu budou základové pasy 

zvětšeny dle projektové dokumentace. Zbylá část základu bude vyzděna z tvárnic 

ztraceného bednění. Tvárnice ztraceného bednění budou vyztuženy v horizontálním i 

vertikálním směru betonářskou výztuží průměru 12 mm. Na základových pasech bude 

poté provedena základová deska, která bude vyztužena při spodním i horním okraji kari 

sítí 150x150x6 mm s přesahem minimálně 2 oka. 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Heluz. Obvodové stěny 

budou v tl. 500 mm, vnitřní nosné stěny budou tl. 250 a 300 mm. Příčky jsou navrženy 

z příčkovek Heluz v tl. 150 mm a SDK příčky v podkroví budou v tl. 210 mm. 

Obvodové nosné konstrukce budou v úrovni stropní konstrukce a pod krovem 

zakončeny železobetonovým věncem výšky 250 mm z betonu C 20/25 s výztuží ocelí 

B500B – podélní výztuž 4ØR 10, třmínky ØR 6 á 250 mm. Nadpraží okenních a 

dveřních otvorů v obvodové stěně je navrženo ze systémových překladů Heluz 23,8. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří monolitické železobetonové desky vyztužené v jednom směru 

z betonu C20/25 a oceli B500B. V konstrukci budou provedeny skryté železobetonové 

průvlaky pro vynesení sloupků krovu kde výztuž bude provedena dle statického návrhu. 

 

Schodiště 

Schodiště do prostoru podkroví bude železobetonové. Stupně a podstupnice budou 

obloženy keramickou dlažbou. Zábradlí schodiště bude v provedeno z nerezové oceli. 

 

Podlahové konstrukce 

V přízemí bude podlaha z cementového potěru v tloušťce 50 mm v místnostech 

s nášlapnou vrstvou z PVC a v tloušťce 38 mm v místnostech s nášlapnou vrstvou 

z keramických dlaždic. Podlaha bude zateplena polystyrenem a systémovou deskou pro 

podlahové vytápění z polystyrenu. přízemí bude podlaha z cementového potěru 

v tloušťce 50 mm v místnostech s nášlapnou vrstvou z PVC a v tloušťce 38 mm 

v místnostech s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic. Podlaha bude opatřena 

kročejovou izolací tl. 50 mm a systémovou deskou pro podlahové vytápění z 

polystyrenu. 

 

Střešní konstrukce 

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří dřevěný krov sestávající se z vaznicové soustavy. 

Dřevěné prvky budou impregnovány proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu. 
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Střešní krytina je navržena skládaná na latích 40 x 60 mm. Pod kontralatěmi bude 

položena pojistná difuzně propustná folie. Podkroví bude zatepleno tepelnou izolací 

z minerální plsti mezi a pod krokvemi. Prostor nad touto izolací bude větrán. 

Odvětrávání tohoto prostoru bude umožněno taškami s odvětrávacím otvorem 

v prostoru pod hřebenem o otvory v prostoru u okapu. 

 

 

 

Střešní krytina 

Střešní krytina bude z betonových tašek Bramac Classic Protector Plus v barevném 

provedení – cihlově červená. 

 

Výplně otvorů 

Okna budou dřevěná a budou s izolačním trojsklem. Všechny dveře budou dřevěné, 

vchodové dveře budou provedeny v bezpečnostním provedení. 

 

Klempířské prvky 

Oplechování, žlaby a odpadní potrubí pro odvedení dešťových vod je navrženo z plechů 

hluboce žárově pozinkovaných, lakovaných RAL 8019. 

 

SO02 Provozovna 

Zemní práce 

Bude provedena skrývka ornice v prostoru parcely do hloubky cca 200 mm, kde bude 

probíhat samotná stavba provozovny. Ornice bude uskladněna v jihovýchodní části 

pozemku a bude využita při finálních úpravách parcely po dokončení stavby. Dále 

budou vykopány základové pasy dle projektu a rýhy pro vnější vedení rozvodů a sítí. 

Část vykopané zeminy bude sloužit k zasypání rýh a terénním úpravám a zbytek bude 

odvezen na příslušnou skládku. 

 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pasech, které budou v hloubce minimálně 0,80 m 

pod upraveným terénem po dokončení stavby. Základové pasy budou z prostého betonu 

C20/25, šířky 500 mm a výšky 400 mm. V místech prostupu budou základové pasy 

zvětšeny dle projektové dokumentace. Zbylá část základu bude vyzděna z tvárnic 

ztraceného bednění. Tvárnice ztraceného bednění budou vyztuženy v horizontálním i 

vertikálním směru betonářskou výztuží průměru 12 mm. Na základových pasech bude 

poté vylita základová deska, která bude vyztužena při spodním i horním okraji kari sítí 

150x150x6 mm s přesahem minimálně 2 oka. 
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Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Heluz. Obvodové stěny 

budou v tl. 300 mm. Příčky jsou navrženy z příčkovek Heluz v tl. 150 mm. Obvodové 

nosné konstrukce budou v úrovni konstrukce stropu a pod vazníky zakončeny 

železobetonovým věncem výšky 250 mm z betonu C 20/25 s výztuží ocelí B500B – 

podélní výztuž 4ØR 10, třmínky ØR 6 á 250 mm. Napraží okenních a dveřních otvorů 

v obvodové stěně je navrženo ze systémových překladů Heluz 23,8. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci nad prostorem autodílny bude tvořit vodorovný sádrokartonový 

podhled, který bude kotvený do vazníků. Stropní konstrukci nad zázemím tvoří 

monolitické železobetonové desky vyztužené v jednom směru z betonu C20/25 a oceli 

B500B. 

 

Podlahové konstrukce 

V prostoru autodílny bude provedena cementová mazanina v tloušťce 70 mm a jako 

nášlapná vrstva bude nivelační stěrka pro středně zatížené provozy v tloušťce 10 mm. 

V zázemí bude proveden cementová mazanina v tloušťce 77 mm v místnosti s PVC a 

v tloušťce 65 mm v místnostech s keramickou dlažbou. Podlaha bude zateplena 

polystyrenem. 

 

Střešní konstrukce 

Nosnou konstrukci zastřešení bude tvořit vazníková soustava. Dřevěné prvky budou 

impregnovány proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu. Střešní krytina je 

navržena skládaná na latích 40 x 60 mm. Pod kontralatěmi bude položena pojistná 

difuzně propustná folie. V části zateplení je zateplení provedeno položením tepelné 

izolace z minerální plsti na stropní konstrukci a v autodílně je tepelná izolace vložena 

mezi spodní pás příhradových vazníku a na spodní pás. 

 

Střešní krytina 

Střešní krytina bude z betonových tašek Bramac Classic Protector Plus v barevném 

provedení – cihlově červená. 

 

Výplně otvorů 

Okna budou dřevěná a budou s izolačním trojsklem. Všechny dveře budou dřevěné, 

vchodové dveře budou provedeny v bezpečnostním provedení. Vjezdové vrata do 

autodílny budou dvoukřídlé otevíravé. 

 

Klempířské prvky 
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Oplechování, žlaby a odpadní potrubí pro odvedení dešťových vod je navrženo z plechů 

hluboce žárově pozinkovaných, lakovaných RAL 8019. 

 

 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 

za následek: 

- zřícení stavby nebo její části,  

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vnitřní kanalizace bude plastová z PVC a musí zajišťovat bezproblémový odvod 

odpadních vod. Vnitřní vodovod bude z plastových trubek PPR. V objektu budou 

provedeny všechny potřebné elektroinstalace. Vytápění bude zajištěno pomocí 

tepelného čerpadla vzduch/voda.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných požárních norem a předpisů. Příjezd k objektu je po 

veřejné komunikaci. Více viz samostatná část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Tepelně technické posouzení je hodnoceno v samostatné části viz složka Stavební 

fyzika 

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

komunální prostředí 

Větrání 

Větrání bude probíhat přirozeně okny. 

 

Vytápění  

Prostory budou vytápěny pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. 

 

Zásobování vodou  

Přívod vody je z nové studny na pozemku investora, která je řešená samostatným 

projektem. 
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Odkanalizování objektu 

Objekt je napojen na domovní ČOV situovanou v severní části pozemku.  

 

Řešení likvidace odpadů 

Likvidace odpadů bude probíhat individuálně do nádob určených ke svozu. Nádoby 

budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku. Z tohoto místa pak budou nádoby 

vyprazdňovány a odpad bude odvážen v cyklu cca 1x týdně příslušnou správní 

společností. Odpad se bude třídit dle typu na sklo, papír, plasty a biologický odpad.  

 

Vibrace a hluk 

V návrhu stavby se nepočítá se zdroji vibrací a hluku.  

 

Hluk z dopravy 

Kolem pozemku vede místní účelová komunikace, která slouží pouze k obsluze 

sousedních pastvin a luk. Na této komunikaci je frekvence dopravy zanedbatelná. Na 

komunikaci není vedený hlavní tah, ani nespojuje významnější sídelní celky. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 

Pro odvětrání radonu bude ve štěrkovém loži položena síť perforovaných trubek, která 

bude svedena do jedné a následně vtažena nad střešní úroveň. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavby není nutné chránit před bludnými proudy, protože se v dané lokalitě nevyskytují. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v seizmické oblasti, proto není nutné objekt chránit před tímto 

jevem. 

d) Ochrana před hlukem 

V okolí staveb se nenachází významný zdroj hluku, před kterým by bylo nutné stavby 

chránit 

e) Protipovodňová opatření 

Objekty není nutné chránit, protože nenacházejí v povodňové oblasti. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nejedná se o poddolovanou oblast a metan se v oblasti nevyskytuje. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Na pozemek bude nový sjezd z komunikace a na pozemku budou vydlážděné dvě místa 

pro parkování vozidel v prostoru mezi rodinným domem a provozovnou. 
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a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení bude přes nové přípojky, které budou na pozemku investora (elektrická 

energie, přepad z ČOV), kterou řeší samostatný projekt. S plynem není uvažováno. 

Kanalizace bude řešená domovní ČOV s přepadem do dešťové kanalizace v obci. Voda 

je řešena novou studnou (vrtem) na pozemku investora a studničním vodovodem, které 

řeší samostatný projekt. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Kanalizační přípojka DN 160 mm, 46 m 

Studniční vodovod – DN 50 mm, 38,4 m 

 

B.4  Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pozemek sousedí ze západní strany s místní účelovou komunikací, ze které bude 

vytvořen nový sjezd na pozemek. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na místní účelovou komunikaci nově vybudovaným sjezdem ze 

západní strany pozemku. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku budou vybudovány dvě parkovací stání mezi objekty autodílny a 

rodinného domu 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Žádné pěší a cyklistické stezky nebudou budovány. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Bude provedena skrývka ornice v prostoru parcely do hloubky cca 200 mm, kde bude 

probíhat samotná stavba provozovny. Ornice bude uskladněna v jihovýchodní části 

pozemku a bude využita při finálních úpravách parcely po dokončení stavby. Dále 

budou vykopány základové pasy dle projektu a rýhy pro vnější vedení rozvodů a sítí. 

Část vykopané zeminy bude sloužit k zasypání rýh a terénním úpravám a zbytek bude 

odvezen na příslušnou skládku. 

b) Použité vegetační prvky 

 Bude provedeno vysazení listnatých stromů viz Koordinační situace. 
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c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou nutná 

 

 

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

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

Stavba nebude mít svým charakterem vliv na životní prostředí. Komunální a staveništní 

odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech.  

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

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

apod. 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Není řešeno. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Vznikne ochranné pásmo u vrtané studny, a to ve vzdálenosti 10 m od vrtu. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Objekt negativně neovlivní životní podmínky v dané lokalitě. Jsou splněny požadavky 

na situování a řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

K napojení na technickou infrastrukturu bude využito nové přípojky elektro. Spotřeba 

médií se bude odvíjet dle zvolených postupů výstavby stavby. Potřebu vody a dalších 

medií si zajistí zhotovitel stavby. 
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b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude do vyhloubené rýhy, kde se bude vsakovat.  

 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupová cesta na staveniště bude ze sousední účelové komunikace. Sjezd při výstavbě 

bude označen dopravním značením 

d) Vliv prostředí stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o novostavbu rodinného domu a provozovny, po skončení výstavby nebude mít 

tato stavba negativní vliv na životní prostředí ani na své okolí. 

Během výstavby může být životní prostředí v dané lokalitě přechodně zhoršeno.  

Při zásobování staveniště stavebním materiálem a manipulací s technikou mimo 

staveniště je nutno respektovat konstrukci a stav místní komunikace a přizpůsobit 

rychlost a hmotnost vozidel konkrétní situaci.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Není řešeno.  

f) Maximální zábory pro staveniště 

Nejsou navrženy zábory pro staveniště. Vše se bude odehrávat na pozemku investora. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou stanoveny speciální požadavky. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 

Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během 

výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat 

přímo na staveništi, skladování bude zajištěno na skládkách a v kontejnerech. Odpady 

vzniklé během stavby budou likvidovány předepsaným způsobem.  

Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a 

zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a 

v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. 

Odpady vzniklé během výstavby lze zatřídit dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů. 

Nebezpečné odpady:  

15 01 06 – směs obalových materiálů  

17 03 01 – asfaltové pásy a lepenky  

Odpady obyčejné: 
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17 01 01 – beton  

17 01 02 – cihly  

17 01 07 – směsi oddělené složky betonu, cihel, obkladaček, dlaždic a keramiky  

17 02 01 – dřevo  

17 02 02 – sklo  

17 02 03 – plasty 

17 04 05 – železo a ocel 

20 8 02 – stavební materiály na bázi sádry  

20 03 99 – komunální odpady jinak nespecifikované 

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

Vykopaná zemina bude uskladněna na pozemku investora a následně použita na zásypy 

a terénní úpravy. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby může být životní prostředí v dané lokalitě přechodně zhoršeno. Je 

nutné dodržovat hygienické normy pro výstavbu. Nesmí být překračovány normy pro 

hlučnost a prašnost. Auta opouštějící stavbu musí být dostatečně očištěna. Odpady se 

musí likvidovat na místech k tomu určených. Na stavbě bude dodržován pořádek a 

čistota. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle jiných 

právních předpisů 

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, zejména 

zákon č. 309/2006 Sb. (požadavky na BOZP), který doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. Dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Pracovníci vybrané stavební firmy budou používat pracovní ochranné pomůcky (přilby, 

rukavice, obuv) a budou řádně proškoleni.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu není na staveništi třeba žádných úprav. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

U výjezdu ze staveniště bude umístěno dočasné dopravní značení upozorňující na 

výjezd ze staveniště. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby – předání staveniště, vytýčení stávajících inženýrských sítí 

dokončení výkopových a základových konstrukcí 
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dokončení hrubé stavby objektu 

dokončení příček, zdravotních instalací, elektroinstalace, omítek 

dokončení nátěrů a maleb 

dokončení stavby 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťová voda ze střech bude svedena do retenční nádrže a bude ji možné použít pro 

zálivku. 
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D Technická zpráva 

D.1 Architektonicko – stavební řešení 

D.1.1 Architektonické řešení 

Rodinný dům je ve tvaru L, jednopodlažní s obytným podkrovím s valbovou střechou. 

Do objektu se vchází ze západní strany po zpevněné ploše ze zámkové dlažby. Vstup do 

objektu je také možný ze severní strany, kde bude vytvořen prostor pro parkování dvou 

osobních automobilů.  

Objekt provozovny je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Ze západní strany jsou 

vjezdová vrata a z jižní strany je možný vstup prostoru autodílny i do prostor zázemí 

provozovny. 

 

D.1.2 Výtvarné řešení 

Fasády obou objektů jsou provedeny ze silikonových nátěrů bílé barvy. Výplně 

dveřních i okenních otvorů budou dřevěné, vjezdové vrata do prostoru autodílny budou 

také dřevěné. Venkovní parapety budou hliníkové hnědé barvy RAL 8019. 

 

D.1.3  Materiálové řešení 

Objekty budou založeny na základových pasech z prostého betonu, na nich bude 

vyzděno ztracené bednění ve dvou úrovních, které následně bude zmonolitněno. 

Tvárnice ztraceného bednění budou vyztuženy ve vertikálním i v horizontálním směru. 

Objekty v místě soklu budou zatepleny pomocí XPS polystyrenu. Svislé nosné 

konstrukce jsou zhotoveny ze systému Heluz. Obvodová stěna rodinného domu bude 

tvořena jednovrstvým zdivem tloušťky 500 mm bez dalšího zateplení. Obvodová stěna 

provozovny bude tvořena zdivem tloušťky 300 mm s kontaktním zateplením z EPS 

polystyrenu tloušťky 100 mm. Stropní konstrukce budou tvořeny monolitickými 

železobetonovými deskami vyztužené v jednom směru tloušťky 160 mm v rodinném 

domě a 140 mm v případě zázemí v provozovně. Stropní konstrukce nad autodílnou 

bude tvořena sádrokartonovým podhledem. Střecha nad rodinným domem bude tvořena 

vaznicovou valbovou soustavou a střecha nad provozovnou bude sedlová s vazníkovou 

soustavou. Překlady budou tvořeny pomocí systémových překladů Heluz 23,8 u 

nosných zdí a pomocí překladů Heluz 14,5 u příček. 

 

D.1.4  Dispoziční a provozní řešení 

Po vstupu do rodinného domu ze západní strany je v objektu zádveří, ze kterého je 

přístup na chodbu v 1.NP a schodiště do podkroví. Z chodby v 1.NP je možný přístup 

do hlavního obývacího prostoru s kuchyňským koutem, WC, koupelny, pracovny, 
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sušárny, technické místnosti a části pro hosty. Z technické místnosti je přístup na 

zahradu. V podkroví jsou prostory určené výhradně pro rodinu. Nachází se zde dva 

dětské pokoje, z nichž je jeden průchozí, WC, koupelna, pracovna, ložnice a knihovna.  

Vstup do objektu provozovny je z jižní strany. Je možné využít vstup do prostoru 

autodílny, i vstupu do zázemí provozovny. Vstupem do zázemí provozovny se vstoupí 

na chodbu, ze které je přístup do všech hlavních částí, a to do kanceláře, skladu, denní 

místnosti s koupelnou a WC a do autodílny. V prostorách autodílny se nachází oddělené 

WC. Výjezd z autodílny je umožněn garážovými vraty, které jsou ze západní strany 

objektu. 

 

D.1.5  Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérovost stavby se neřeší. 

 

D.1.6  Konstrukční a stavebně technické řešení 

SO01 Rodinný dům 

Základy jsou z prostého betonu šířky 600 mm a výšky 400 mm. Na základových pasech 

budou vyzděny dvě řady ztraceného bednění vyztužené výztuží ve vertikálním i 

horizontálním směru. Základová deska bude tloušťky 150 mm vyztužena při horním i 

spodním líci kari sítí s velikostí ok 150 mm. Svislé obvodové konstrukce budou tvořeny 

jednovrstvým zdivem Heluz tloušťky 500 mm bez dodatečného zateplení. Vnitřní nosné 

zdivo bude z tvárnic Heluz tloušťky 250 a 300 mm. Příčky v objektu jsou navrženy z 

příčkovek Heluz tloušťky 140 mm a příčky z SDK desek jsou tloušťky 210 mm. 

Překlady jsou navrženy systémové Heluz 23,8 v případě nosných stěn a Heluz 14,5 

v případě příček. Schodiště je navrženo jako monolitické. Stropní konstrukce 

monolitická železobetonová. Střecha bude tvořena valbovou vaznicovou střechou se 

skládanou betonovou krytinou ve sklonu 35°.  

 

SO02 Provozovna 

Základy jsou z prostého betonu šířky 500 mm a výšky 400 mm. Na základových pasech 

budou vyzděny dvě řady ztraceného bednění vyztužené výztuží ve vertikálním i 

horizontálním směru. Základová deska bude tloušťky 150 mm vyztužena při horním i 

spodním líci kari sítí s velikostí ok 150 mm. Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy 

ze zdiva Heluz tloušťky 300 mm s dodatečným kontaktním zateplením z EPS 

polystyrenu. Vnitřní nosné stěny jsou ze zdiva Heluz tloušťky 250 mm. Příčky 

v prostorách zázemí jsou tloušťky 140 mm. Překlady v nosných stěnách budou 

systémové Heluz 23,8 a v případě příček budou překlady Heluz 14,5. Stropní konstrukci 

nad autodílnou bude tvořit SDK podhled. Střechu bude tvořit vazníková sedlová 

soustava se skládanou betonovou krytinou se skonem 22°.    
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Pozemek bude napojen na stávající komunikaci pomocí nově vybudovaného sjezdu. Na 

pozemku bude nově vybudovaná přípojka na elektrickou energii. Kanalizace bude 

řešena pomocí domovní ČOV. Zdrojem pitné vody bude studna na pozemku investora. 

 

D.1.7  Stavební fyzika 

Viz složka č. 6 – stavební fyzika. 

 

D.1.8  Požadavky na požární ochranu konstrukce 

Viz složka č. 5 – požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.2.1  Popis navrženého konstrukčního systému 

SO01 Rodinný dům 

Založení rodinného domu bude provedeno na základových pasech z prostého betonu 

šířky 600 mm a výšky 400 mm. Na základových pasech budou vyzděny dvě řady 

ztraceného bednění vyztužené výztuží ve vertikálním i horizontálním směru. Základová 

deska bude tloušťky 150 mm vyztužena při horním i spodním líci kari sítí s velikostí ok 

150 mm a přesahem minimálně 2 oka. Hydroizolace bude provedena pomocí 

natavovaných asfaltových pásů, která bude současně sloužit jako izolace proti radonu. 

Svislé obvodové konstrukce budou tvořeny jednovrstvým zdivem Heluz tloušťky       

500 mm bez dodatečného zateplení. Vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic Heluz tloušťky 

250 a 300 mm. Příčky v objektu jsou navrženy z příčkovek Heluz tloušťky 140 mm a 

příčky z SDK desek jsou tloušťky 210 mm. Překlady jsou navrženy systémové Heluz 

23,8 v případě nosných stěn a Heluz 14,5 v případě příček. Schodiště je navrženo jako 

monolitické. Stropní konstrukce bude monolitická železobetonová tloušťky 160 mm, 

kde beton bude C20/25 a ocel B500B. Střecha bude tvořena valbovou vaznicovou 

střechou se skládanou betonovou krytinou ve sklonu 35°.  

 

SO02 Provozovna 

Založení provozovny bude stejné jako v případě rodinného domu, jen v případě 

základových pasů bude šířka 500 mm. Základová deska bude tloušťky 150 mm 

s vyztužením kari sítí u horního a spodního líce desky, velikost ok bude 150 mm a 

přesah sítí musí být alespoň 2 oka. Hydroizolace bude provedena z asfaltových 

natavovaných pásů, které budou zároveň sloužit jako ochrana proti radonu. Svislé 

obvodové konstrukce jsou navrženy ze zdiva Heluz tloušťky 300 mm s dodatečným 

kontaktním zateplením z EPS polystyrenu. Vnitřní nosné stěny jsou ze zdiva Heluz 

tloušťky 250 mm. Příčky v prostorách zázemí jsou tloušťky 140 mm. Překlady 



33 

 

v nosných stěnách budou systémové Heluz 23,8 a v případě příček budou překlady 

Heluz 14,5. Stropní konstrukci nad autodílnou bude tvořit SDK podhled na nosné 

kovové konstrukci, která bude kotvena do spodního pásu příhradového vazníku. Stropní 

konstrukci nad zázemím bude tvoři železobetonový monolitický strop tloušťky 140 mm. 

Střechu bude tvořit vazníková sedlová soustava se skládanou betonovou krytinou se 

skonem 22°. 

 

D.2.2  Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

1. Zemní práce 

Před samotným zahájením zemních prací se objekty vytyčí pomocí laviček. Zemní 

práce budou zahájeny skrývkou ornice v tloušťce cca 200 mm, která bude uložena na 

deponii na pozemku investora. Vytěžená zemina bude později použita na terénní úpravy 

na pozemku. Přebytečná zemina se odveze na skládku. 

2. Základové konstrukce 

SO01 Rodinný dům 

Založení rodinného domu bude provedeno na základových pasech z prostého betonu 

šířky 600 mm a výšky 400 mm. Na základových pasech budou vyzděny dvě řady 

ztraceného bednění vyztužené výztuží ve vertikálním i horizontálním směru. Základová 

deska bude tl. 150 mm vyztužena při horním i spodním líci kari sítí s velikostí ok 150 

mm a přesahem minimálně 2 oka.   

 

SO02 Provozovna 

Založení provozovny bude provedeno na základových pasech z prostého betonu šířky 

500 mm a výšky 400 mm. Na základových pasech budou vyzděny dvě řady ztraceného 

bednění vyztužené výztuží ve vertikálním i horizontálním směru. Základová deska bude 

tloušťky 150 mm vyztužena při horním i spodním líci kari sítí s velikostí ok 150 mm a 

přesahem minimálně 2 oka. 

Před betonáží základových pasů bude položen zemnící FeZn pásek pro uzemnění 

hromosvodu. 

3. Hydroizolace a izolace proti radonu 

Hydroizolace je navržena z modifikovaného SBS asfaltového pásu Glastek 40 special 

mineral, která bude současně sloužit jako izolace proti radonu. Pásy budou natavovány 

s minimálním přesahem 100 mm. Všechny prostupy musí být dokonale utěsněny tak, 

aby nedocházelo k porušení izolace. 
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4. Svislé konstrukce 

SO01 Rodinný dům 

Obvodové stěny rodinného domu budou tvořeny jednovrstvým zdivem Heluz Family 50 

broušená tloušťky 500 mm bez dodatečného zateplení. Vnitřní nosné zdivo bude 

z tvárnic Heluz Family 25 broušená tloušťky 250 mm a Heluz Family 30 broušená 

tloušťky 300 mm. Příčky v objektu jsou navrženy z příčkovek Heluz 14 broušená 

tloušťky 140 mm, příčky z SDK desek jsou tl. 210 mm. Zdivo bude zděno na maltu 

Heluz pro tenkovrstvé spáry.  

 

SO02 Provozovna 

Obvodové stěny provozovny budou tvořeny zdivem Heluz Family 30 broušená tloušťky 

300 mm s dodatečným kontaktním zateplením. Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic Heluz 

Family 25 broušená tloušťky 250 mm. Příčky v objektu jsou navrženy ze zdiva Heluz 

14 tloušťky 140 mm. Zdivo bude zděno na maltu Heluz pro tenkovrstvé spáry.  

5. Překlady 

Překlady jsou tvořeny pomocí systémových překladů Heluz 23,8 u nosných stěn a 

v případě příček pomocí překladů Heluz 14,5. V obvodových stěnách jsou překlady 

doplněny o tepelnou izolaci tloušťky 140 mm.  

6. Stropní konstrukce 

SO01 Rodinný dům 

Stropní konstrukci v rodinném domě bude tvořit monolitická železobetonová deska 

vyztužená v jednom směru tloušťky 160 mm, beton C20/25, ocel B500B. 

 

SO02 Provozovna 

Stropní konstrukci v zázemí provozovny bude tvořit monolitická železobetonová deska 

vyztužená v jednom směru tloušťky 140 mm, beton C20/25, ocel B500B. V autodílně 

bude strop tvoři sádrokartonový podhled, kotvený do spodního pásu příhradových 

vazníků pomocí ocelových pozinkovaných CW profilů. 

7. Schodiště 

Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické. Všechny stupně mají stejnou 

výšku a šířku. Rozměry stupňů jsou navrženy dle Lehmanova vzorce (2*h + b=610). 

Rozměry stupňů jsou: výška 184,3 mm a šířka 250 mm. Počet stupňů je 16. Šířka 

schodišťového ramene je 1000 mm. Povrchovou úpravu tvoří keramické dlaždice. 

Instalováno bude ocelové nerezové zábradlí, a to ve výšce min. 900 mm nad hranou 

schodu. 
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8. Střešní konstrukce 

SO01 Rodinný dům 

Střešní konstrukce rodinného domu bude provedena jako valbová vaznicová soustava se 

sklonem 35°. Střešní rovina bude ztužena kleštinami. Pozednice bude kotvena pomocí 

závitové tyče M16 a chemické kotvy, po maximální vzdálenosti 1,5 m. 

 

SO02 Provozovna 

Střešní konstrukce provozovny bude tvořena sedlovou střechou z vazníkové soustavy se 

klonem 20°. Příhradový vazník bude mít šířku 50 mm a výšku jednotlivých pásů 120 

mm. Jednotlivé vazníky budou kotveny pomocí úhelníku, který se zakotví do pozedního 

věnce pomocí ocelové kotvy a svorníkem, který se prošroubuje skrz vazník. 

Všechny dřevěné prvky budou impregnovány proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. 

9. Podlahy 

Podlaha je řešena jako plovoucí. Nášlapné vrstvy tvoří keramická dlažba nebo 

polyvinylchlorid, kromě prostorů autodílny, kde bude nášlapnou vrstvu tvořit 

samonivelační stěrka s větší pevností v tlaku. U místností s keramickou dlažbou je 

nutno opatřit stěny keramickým soklem a u místností s PVC systémovou soklovou 

lištou. Podlahy v rodinném domě jsou opatřeny podlahovým vytápěním. 

10. Výplně otvorů 

Výplně všech otvorů jsou dřevěné. Vchodové dveře jsou opatřeny bezpečnostním 

systémem. Okenní výplně jsou opatřeny izolačním trojsklem. Vjezdová vrata do 

autodílny jsou dvoukřídlá otevíravá. Střešní okna jsou dřevěná s horním madlem. 

11. Vnitřní povrchy 

Omítky budou provedeny ručně jako jednovrstvé vápenocementové. V prostorách, 

koupelnách a WC se provede nanesení tekuté hydroizolace. Sádrokartonové podhledy 

budou přetmeleny a opatřeny pohledovým nátěrem.  

12. Vnější povrchy 

SO01 Rodinný dům 

Vnější omítky rodinného domu budou provedeny lehčenou jádrovou omítkou tloušťky          

15 mm, vrchní omítkou tloušťky 3 mm a fasádním silikonovým nátěrem.  

 

SO02 Provozovna 

Vnější omítky provozovny budou prováděny na zateplovací systém ETICS. Na izolant 

se nanese lepící stěrková hmota, do které se vtlačí výztužná síťovina, znovu se nanese 

stěrkové hmota a zatře se. Po zaschnutí se plocha napenetruje a nanese silikonový 

fasádní nátěr. 
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13. Oplocení 

Oplocení pozemku bude provedeno z drátěného plotu výšky 2000 mm. V místě vjezdu 

na pozemek bude osazena brána pro vjezd automobilů a branka pro vstup osob. 

14. Zámečnické práce  

Viz. specifikace výrobků.  

15. Klempířské práce  

Viz. specifikace výrobků. 

16. Truhlářské práce  

Viz. specifikace výrobků.  

 

D.2.3  Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu 

a) Stálá zatížení – uvažováno vl. tíha navržených konstrukcí. 

b) Užitná zatížení – užitné zatížení bylo zvoleno 1,5 kN/m2 pro rodinný dům a 2,5 pro 

provozovnu. 

c) Zatížení sněhem – dle sněhové mapy sněhových oblastí spadá oblast do III. sněhové 

oblasti, které se rovná zatížení 1,5 kN/m2. 

d) Mimořádná zatížení – s mimořádným zatížením se neuvažuje. 

 

D.2.4  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo tech. postupů 

Nejsou navrženy žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy. 

 

D.2.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby  

Všechny práce musí být prováděny v souladu technických prováděcích předpisů a 

platných norem. Konstrukce nebude nijak ovlivňovat sousední stavby. 

 

D.2.6  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Konstrukce, které budou trvale zakryté se musí řádně zkontrolované. Dodavatel přizve 

investora, případně technický dozor investora a provede zápis do stavebního deníku. 

Provede se především důkladná kontrola: základové spáry, umístění výztuže, celkové 

zhotovené stropní konstrukce, správná pokládka izolací, provedení fasádní zateplení atd. 
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Závěr 

 Předmětem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby rodinného domu a provozovny s autodílnou ve Zhoři u Mladé Vožice. 

 V průběhu zpracování bakalářské práce jsem zužitkoval nabyté znalosti získané 

studiem. Navržené objekty splňují požadavky vycházející z platných vyhlášek, předpisů 

a norem. 

 Při zpracování dokumentace došlo k několika změnám oproti původně 

vytvořeným studiím. Stropní konstrukce ze Spiroll panelů v rodinném domě byla 

nahrazena monolitickou stropní deskou a byl odstraněn SDK podhled. Některé stěny 

byly upraveny z konstrukčních důvodů a byla také přidaná střešní okna, aby místnosti 

splňovali požadavky pro minimální požadavky na činitel denní osvětlenosti. 

V provozovně byla rovněž upravená a přidaná okna, a to konkrétně v autodílně. Pro 

práci byly použity softwary AutoCAD, Microsoft Office, Building Design, Lumion, 

SketchUp a Deksoft. 

 V rámci bakalářské práce je zpracováno architektonicko-stavební řešení, 

stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyzika s 

posouzením z hlediska požadavků tepelné techniky, oslunění a akustiky.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

RD  Rodinný dům 

NP  Nadzemní podlaží 

PT  Původní terén 

UT  Upravený terén 

kk  Kuchyňský kout 

č.  Číslo 

čl.   Článek 

kci  Konstrukci 

kce  Konstrukce 

DPS  Dokumentace pro stavební povolení 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

mm  milimetr 

m n. m. metrů nad mořem 

B. p. v.  Balt po vyrovnání 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

k. ú.  Katastrální území 

parc. č.  Parcelní číslo 

EPS  Expandovaný polystyren 

XPS  Extrudovaný polystyren 

HI  Hydroizolace 

PVC  Polyvinylchlorid 

C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

B500B  Značka typu betonářské oceli 

RAL   Barevný odstín škály RAL 

tl.   Tloušťka 

kN  Kilonewton 

kPa  Kilopascal 

MPa  Megapascal 

DN  Jmenovitý průměr 

°  Stupeň 

%   Procento 

kg/m2   Kilogram na metr čtvereční 

Ø   průměr 

Sb.   Sbírky 

dB  Decibel 

Hz  Hertz 
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Rw   Vzduchová neprůzvučnost laboratorní 

U  Součinitel prostupu tepla 

UN  Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20   Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 

λ   Tepelná vodivost 

R  Tepelný odpor 

RT   Tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla  

Rsi   Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

Rse   Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Ug  Součinitel prostupu tepla zasklením okna 

PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 

DP1   Druh konstrukční část 

OB1   Skupina budov pro bydlení 

R  Třída požární odolnosti – nosnost konstrukce 

E   Třída požární odolnosti – celistvost konstrukce 

W  Třída požární odolnosti – hustota tepelného toku konstrukce 

I   Třída požární odolnosti – tepelní izolace konstrukce 

pv   Výpočtové požární zatížení 

Spo   Požárně otevřená plocha 

h  Požární výška 

ETICS  Vnější kontaktní zateplovací systém 

NN  Nízké napětí 

RN   Retenční nádrž 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

TZB  Technické zařízení budov 
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