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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby 

rodinného domu s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, která tvoří samostatnou 

provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Objekt se nachází v nezastavěné 

lokalitě obce Prace v katastrálním území Prace, Brno-venkov na parc. č. 776/7 a 776/8. 

Pozemky se nachází na ulici Blažovská. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s 

částečným podsklepením a valbovou střechu malého sklonu. Součástí této novostavby je 

také venkovní sklad a otevřené garážové stání s plochou střechou, která tvoří prostor 

terasy v druhém nadzemním podlaží. Dvě terasy se nachází i v prvním nadzemím podlaží. 

Rodinný dům je dominantní stavbou díky sloupům nesoucí terasu a balkon na východní 

straně a tvoří podpůrnou konstrukci pro valbovou střechu, dále díky francouzským oknům 

od firmy RI- okna, navrženým v obou podlažích a dekorativnímu podbití střechy a 

dělících pásů z polystyrenu od firmy JKR GROUP. Objekt má dva hlavní samostatné 

vstupy a dva vstupy vedlejší. Hlavní vstup do rodinného domu se nachází v úrovni 

prvního nadzemního podlaží, kde jsou navrženy kuchyň se vstupem na terasu, obývací 

pokoj, hygienické zařízení a dále třeba prádelna se vstupem na zahradu. Hlavní vstup do 

provozovny cukrárny se nachází taktéž v úrovni prvního nadzemního podlaží a je řešen 

jako bezbariérový. Součástí cukrárny je sklad, toaleta a kuchyňka pro dvoučlenný 

personál. Druhé nadzemní podlaží tvoří hygienické zařízení, pokoje a ložnice s šatnou a 

přístupem na terasu. V suterénu se nachází technická místnost, hygienické zařízení, 

sklady, sklep a posilovna. V rámci provozu cukrárny je navrženo venkovní parkovací 

stání pro 3 automobily a jedno stání pro osoby ZTP a ZTPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klíčová slova 

Bakalářská práce, rodinný dům, provozovna, cukrárna, valbová střecha, Porotherm T 

Profi, terasa, nadzemní podlaží, dekorativní, podbití, francouzské okno, RI- okna, JKR 

GROUP, MIAKO. 
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Abstract 

 

The topic of this bachelor's thesis is the elaboration of project documentation for a new 

family house with a functionally separate confectionery plant, which forms a separate 

operational and functional unit (has a separate entrance). The building is located in an 

undeveloped locality of the village Prace in the cadastral area of Prace, Brno-venkov on the 

plat number 776/7 and plat number 776/8. The land is located on Blažovská Street. It is a 

two-storey family house with a partial basement and a hipped roof of small slope. Part of this 

new building is also an outdoor warehouse and a garage with a flat roof, which forms the 

space of the terrace on the second floor. Two terraces are also located on the first floor. The 

family house is the dominant building thanks to the columns supporting the terrace and 

balcony on the east side and forms a supporting structure for the hipped roof, thanks to 

French windows from RI-windows, designed on both floors and decorative roofing and 

polystyrene dividing strips from JKR GROUP. The building has two main separate entrances 

and two secondary entrances. The main entrance to the family house is located on the first 

floor, there is a kitchen with access to the terrace, living room, sanitary facilities and a 

laundry room with access to the garden. The main entrance to the confectionery is also 

located at the first floor and is designed as a barrier-free. The patisserie has a storage room, 

toilet and kitchen for two staff. The second floor consists of sanitary facilities, rooms and 

bedrooms with dressing room and access to the terrace. In the basement there is a utility 

room, sanitary facilities, warehouses, a cellar and a gym. As part of the confectionery's 

operation, an outdoor parking space is designed for 3 cars and one space for people with 

disabilities and disabled people. 
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1 Úvod 

Předmětem bakalářské práce je zpracování stavební části projektové dokumentace 

novostavby rodinného domu s provozovnou ve stupni pro provedení stavby. Práce se 

zaměřuje na návrh objektu pro bydlení v nezastavěné lokalitě obce Prace v katastrálním 

území Prace, Brno-venkov na parc. č. 776/7 a 776/8. Pozemky se nachází na ulici 

Blažovská. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout rodinný dům, který bude sloužit k bydlení 

čtyřčlenné rodiny. Stavba bude řešena jako dvoupodlažní a částečně podsklepená. 

Součástí stavby je také otevřené parkovací stání pro jeden automobil a jedno nekryté 

parkovací stání. 

Práce je členěna na část obsahující přípravné a studijní práce, zohledňující 

především základní rysy objektu dané tvarovým, dispozičním, architektonickým a 

materiálovým řešením objektu. Nedílnou součástí této práce je situační část, kde je řešena 

návaznost stavby na přilehlé okolí a dopravně technickou infrastrukturu v dané lokalitě. 

V části architektonicko- stavební je řešeno konstrukční a materiálové řešení objektu, 

vycházející z přípravných a studijních prací. Stavebně konstrukční část řeší stavbu z 

hlediska posouzení materiálů nosného konstrukčního systému budovy. V předposlední 

části je objekt posouzen z hlediska požární bezpečnosti staveb a v části poslední se tato 

práce zabývá posouzením objektu z hlediska stavební fyzicky navržených konstrukcí a 

materiálů. 
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2 Vlastní text práce 

 
A Průvodní zpráva 

A. 1. Identifikační údaje 
 

Údaje o stavbě 

 
Název stavby: Rodinný dům s 

provozovnou 
 

Místo stavby: adresa: 

katastrální území: 

parcelní čísla pozemků: 

ul. Blažovská, 664 58 

Prace 

parc. č. 776/7, 776/8 

 
Předmět projektové dokumentace: 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení 

stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 

zákona nebo pro vydání stavebního povolení 

 

Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník:  Hana Sedlaříková,  

                                                Sokolovská 1469 

                                                Čelákovice 250 88 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zodpovědný projektant: Eliška Dýnková,  

                                                Svážná 396/5 Nový Lískovec,  

                                                63400 Brno  

 

 A. 2. Seznam vstupních podkladů 
 

- Architektonická studie objektu 

- Požadavky stavebníka 

- Katastrální mapa 

- Terénní průzkum 11/2019 

- Zjištění stávajícího stavu 

- Vyjádření správců technické infrastruktury o poloze sítí 

- Inženýrsko-geologický, hydrogeologický   a radonový   průzkum sousedního 

pozemku 

- Stavebně-technický průzkum pozemků dotčených stavbou projektantem 
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 A. 3. Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 

Novostavba se nachází v nezastavěném území obce Prace v katastrálním území 

Prace, Brno-venkov na parc. č. 776/7 a 776/8, územním plánem stanovené jako 

zastavitelná plocha. Pozemky se nachází na ulici Blažovská. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Stavební pozemek byl doposud využíván jako orná půda k pěstování. Nyní je 

určen k výstavbě rodinného domu s cukrárnou 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Území, v kterém se navrhovaný objekt nachází, nemá evidovánu žádnou ochranu. 

Parcela se nenachází v památkové ani přírodní zóně, chráněném územní ani záplavové 

oblasti. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 

Staveniště leží na rovném terénu, voda je vsakována přímo na pozemku parc. č. 

776/7 a 776/8. Podle projektové dokumentace nebudou stavbou narušeny stávající 

odtokové poměry dané lokality. Srážková voda je na pozemku z části zasakována a z části 

odvedena přirozeným odtokem přes odvodnění místních komunikací do dešťové 

kanalizace. Dešťová voda ze střechy objektu bude sváděna do podzemní retenční nádrže 

o objemu cca 12 m3. Tato nádrž bude vybavena čerpadlem a umístěna na jižní straně 

pozemku sloužící jako zahrada. Tato voda bude sloužit jako užitková. 

 

e) Údaje o souladu s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí 

 

Pro lokalitu obce Prace, ve které se stavba nachází, byl vydán územní plán Prace 

formou opatření obecné povahy usnesením č. 1/24/4 ze dne 30. 11. 2009. Charakter 

navrhované stavby rodinného domu a z toho vyplývající využití území je v souladu s 

tímto územním plánem. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Navrhovaná stavba rodinného domu dodržuje obecné požadavky na využití 

území. 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Řešení navrhované stavby respektuje požadavky dotčených orgánů a správců 

inženýrských sítí vzešlých z předběžných projednání záměru s nimi. 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Stavební záměr nevyžaduje řešení žádných výjimek ani úlev. 

 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Pro řešené území se nepojí žádné související a podmiňující investice. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Pozemky dotčené prováděním stavby se nachází v katastrálním území obce Prace 

(okres Brno- venkov) a jedná se o: 

- pozemek vlastní stavby:     - parcela č. 776/7, 776/8, orná půda, ve vlastnictví  

Zelinka Václav a Zelinková Helena, Blažovská 262, 

664 58 Prace 

- sousední pozemky: - parcela č. 776/6, orná půda, ve vlastnictví Strádal 

František a Strnadová Ludmila, Jiříkovská 149, 664 

58 Prace 

                                             - parcela č. 315/28, ostatní plocha, ve vlastnictví  

Buchta Milan, U Stadionu 280, 59501 Velká Bíteš 

                                             - parcela č. 315/29 ostatní plocha, ve vlastnictví  

Nos Robert a Nosová Eva, Ponětovská 57, 664 58 

Prace 

                                               - parcela č. 315/30, ostatní plocha, ve vlastnictví  

Obec Prace, Ponětovská 129, 664 58 Práce 

                                             - parcela č. 318, zahrada, ve vlastnictví Jeřábek 

Tomáš a Jeřábková Kateřina, Jiříkovská 157, 664 58 

Prace 

                                             - parcela č. 322, zahrada, ve vlastnictví Richter 

Karel, Jiříkovská 196, 664 58 Prace 

                                             - parcela č. 324, zahrada, ve vlastnictví Haluza 

Jaroslav Ing. A Haluzová Dagmar Ing., Jiříkovská 

242, 664 58 Prace 

                                             - parcela č. 776/9, orná půda, ve vlastnictví Poulík 

Jiří a Poulíková Marie bc., Jiříkovská 297, 664 58 

Prace 

                                               - parcela č. 776/18, ostatní plocha, ve vlastnictví  

Poulík Jiří a Poulíková Marie bc., Jiříkovská 297, 

664 58 Prace 

                                               - parcela č. 776/10, ostatní plocha, ve vlastnictví  

Obec Prace, Ponětovská 129, 664 58 Prace 

                                               - parcela č. 315/3, ostatní plocha, ve vlastnictví  

Uzel Petr, Jiříkovská 156, 664 58 Práce 
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 A. 4. Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu, záměrem je vybudovat rodinný dům s provozovnou včetně 

napojení na inženýrské sítě. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Účelem užívání stavby je trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu a provozování 

cukrárny. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Pro navrhovanou stavbu není požadavek pro stanovení ochrany podle jiných 

právních předpisů 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 

Sb. o technických požadavcích na stavby. Příjezd a vstup do prostor cukrárny jsou 

navrženy tak, aby splňovali požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců 

inženýrských sítí. Stavba nevyžaduje splnění žádných zvláštních požadavků. Veškeré 

požadavky dotčených orgánů, které jsou zpracovateli projektu známy, jsou zohledněny. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Pro dotčené území nejsou žádné výjimky a úlevová řešení vydána. 

 
h) Navrhované kapacity stavby 

 

Navržená stavba rodinného domu má v úrovni prvního nadzemního podlaží 

provozovnu- cukrárnu, prostor pro bydlení o dvou nadzemních podlažích s přilehlým 

otevřeným parkovacím stáním. 
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Zastavěná plocha: 248,44 m2 

Obestavěný prostor: 1790,03 m3 

Podlahová plocha: 499,46 m2 z toho obytné místnosti:         98,66 m2  

                                                                                    z toho provozovna:                       42,54 m2 

Užitná plocha: 258,02 m2 

Velikost prostoru cukrárny: -veřejné plochy – 30,60 m2 

-ostatní – 11,94 m2 

Počet uživatelů:  4 osoby v obytné části 

Počet funkčních jednotek:  2 osoby-zaměstnanci, až 8 hostů 

 

i)     Základní bilance stavby 

 
Navrhovaná stavba bude spotřebovávat následující energie s jejich 

předpokládanými spotřebami: 

- Bilance spotřeby vody: 

Rodinný dům, 4 osoby, 98 l/osoba/den 

Celkem                                                               392 l/den 

Roční spotřeba vody                                          143,1 m3/rok 

 

Provozovna, 2 osoby, 98 l/osoba/den 

Celkem                                                               196 l/den 

Roční spotřeba vody                                            71,5 m3/rok 

 

Celkem za ceý objekt:                                        588 l/den 

Celkem za celý objekt:                                       214,6 m3/rok    

 

- Bilance množství odpadních vod: 

Splaškové vody RD: 

Průměrný denní odtok                                        392 l/den 

Maximální hodinový odtok                                0,01 l/s 

Roční odtok                                                        143,1 m3/rok 

 

Splaškové vody provozovny: 

Průměrný denní odtok                                        196 l/den 

Maximální hodinový odtok                                0,01 l/s 

Roční odtok                                                        71,5 m3/rok 

 

Celkem za celý objekt:                                       214,6 m3/rok 

 

 

Dešťové vody RD: 

Redukovaná plocha střechy                                168,64 m2 

Roční srážky                                                       670,0 mm 

Max. intenzita                                                     72,0 mm 

Roční odtok ze stechy: 0,67 m3/rok/m2=0,67 x 168,64 m2=112,99 m3/rok 
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Dešťové vody provozovny: 

Redukovaná plocha střechy                                55,75 m2 

Roční srážky                                                       670,0 mm 

Max. intenzita                                                     72,0 mm 

Roční odtok ze stechy: 0,67 m3/rok/m2=0,67 x 55,75 m2=37,35 m3/rok 

 

Celkový roční odtok ze střechy objektu             150,34 m3/rok 

     

Dešťová voda ze střechy objektu bude sváděna do podzemní retenční nádrže o 

objemu cca 12 m3. Tato nádrž bude vybavena čerpadlem a umístěna na jižní straně 

pozemku sloužící jako zahrada. Tato voda bude sloužit jako užitková. 

 

- Bilance spotřeby elektrické energie: 

Bilance příkonu el. energie                                24,0 kW 

Předpokládaná roční spotřeba el. energie          3,7 MWh 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy není součástí zadání. Objekt je navržen 

v běžném energetickém standardu. Jako zdroj tepla pro ohřev topné vody pro vytápění 

objektu je navržen kondenzační kotel plynový s nuceným odtahem spalin. V provozovně 

je dále navržen maloobjemový elektrický ohřívač vody TO 15 UP od firmy Dražice a 

v části rodinného domu v místnosti kuchyně bude instalována baterie s el. ohřevem vody 

Homelife Termo Quick od firmy Siko. 

 

Stavba bude svým provozem produkovat pouze běžný komunální odpad, který 

bude skladován v uzavíratelných kontejnerech na vyhrazeném místě pozemku stavby. 

Každá funkční jednotka má svoji vlastní popelnici. Místo určené pro shromažďování 

odpadu viz výkres C1. 02 Technická situace. Komunální odpad bude vyvážen v 

pravidelných intervalech specializovanou firmou. 

 

Navrhovaná budova je dle EŠOB řazena do kategorie B – velmi úsporná. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

 

Zahájení stavby se předpokládá v dubnu roku 2021. Předpokládaná délka 

výstavby je odhadnuta na 18 měsíců. 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

Odhadované investiční náklady na stavbu: 11 071 570 Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

- Objekt rodinného domu s cukrárnou  SO01 

- Zpevněné plochy (vjezd do garáže, chodníky, parkoviště, 

příjezdové plochy)                            SO02 

- Vodovodní přípojka                          SO03 

- Elektropřípojka NN                           SO04 

- Plynovodní přípojka NTL                 SO05 

- Kanalizační přípojka                         SO06 
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B Souhrnná technická zpráva 

 B. 1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Objekt se nachází v nezastavěné lokalitě obce Prace v katastrálním území Prace, 

Brno-venkov na parc. č. 776/7 a 776/8. Sousedními parcelami jsou: parc. č. 776/6, 315/28, 

315/29, 315/30, 315/3, 318, 322, 324, 776/9, 776/18 a 776/10. Řešené pozemky jsou bez 

sklonu a nenachází se v zátopovém ani poddolovaném území. Stavbu neohrožují ani 

sesuvy půdy. Stavební pozemek je nezastavěný a nenachází se zde žádné dřeviny. 

Pozemky se nachází na ulici Blažovská. Jsou obdélníkového půdorysu, 776/7 o rozměru 

266,57 x 12 m a pozemek parc. 776/8 o rozměru 202,81 x 12,71 m s podélnou osou 

orientovanou ve směru sever- jih. Z východní strany pozemku je hlavní veřejná 

komunikace a ze strany severní se nachází obslužná komunikace. Přístup k pozemku je 

umožněn z obou komunikací. Východní část pozemku je obklopena zahradami, severní a 

západní část pozemku je obklopena rozlehlými poli, jižní hranice opět zahradami. Na 

pozemek jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí – plynovodní, kabelová elektro NN, 

vodovodní, splašková a dešťová kanalizace. Přípojky jsou ukončeny na východní hranici 

pozemku.  

Příjezdy a přístupy na pozemek jsou bezproblémové po stávajících komunikacích, 

zařízení staveniště se vejde na stavební pozemek a nejsou nutná zvláštní opatření. 

 

b) Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů 

 
Geologický a hydrogeologický průzkum na pozemcích nebyl proveden. Byly 

použity geologické průzkumy provedené na sousedním pozemku 328/1.Na pozemku byly 

zachyceny písky s příměsí jemnozrnné zeminy třídy S3. Pro zakládání rodinného domu 

je odvozena hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt=250kPa (platí pro hloubku 

založení 1m). Při průzkumech nebyla zastižena úroveň hladiny podzemní vody. Na 

zájmových parcelách byla provedena technická obhlídka. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

V okolí stavby se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod. 

 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém, seizmicky aktivním, ani 

poddolovaném území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Stavba není zdrojem hluku a nebude negativně ovlivňovat okolní stavby a 

pozemky a ani neovlivní stávající odtokové poměry v území. Není třeba navrhovat 

žádnou ochranu okolí. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se nenachází žádný objekt určený k demolici či sanaci. Stromy ani 

keře se na pozemku, kde se bude stavět, nenacházejí. 

 

g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkci lesa (dočasné/trvalé) 

 

Není zde požadavek na zábory do půdního fondu nebo pozemků určených k funkci 

lesa 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

 

Napojení na dopravní síť je navrženo v technické situaci C2.02 a bude prováděno 

před výstavbou rodinného domu. Zpevněné plochy okolo objektu budou napojeny přes 

nově vybudovanou příjezdovou komunikaci k parkovišti a otevřenému parkovacímu stání 

z místní komunikace na ulici Blažovská. Dům se nachází mimo hlavní dopravní tepnu a 

není potřeba zřizovat protihlukové opatření. Stavba bude napojena na stávající inženýrské 

sítě vedené v komunikaci na ulici Blažovská. Splašková kanalizace bude napojena přes 

kanalizační přípojku do stávající splaškové kanalizace (provozovatel VaS a. s.). Dešťová 

kanalizace bude napojena přes kanalizační přípojku do stávající dešťové kanalizace 

(provozovatel VaS a. s.). Hlavní vstupní a revizní šachta bude umístěna na severní hranici 

pozemku. Objekt bude napojen na vodovodní řád vodovodní přípojkou (provozovatel 

VaS a. s.). Vodoměrná šachta bude umístěna na východní hranici pozemku. Plynová 

přípojka bude napojena přes hlavní uzávěr plynu na východní hranici pozemku do STL 

plynovodu (provozovatel E. ON.). Zásobování elektrickou energií bude zemní kabelovou 

přípojkou NN od elektroměrného rozvaděče na východní hranici pozemku (provozovatel 

E. ON). 

 

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

 

Žádné věcné a časové vazby stavby, které by vyvolaly související nebo 

podmiňující investice nejsou známy. 
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 B. 2. Celkový popis stavby 
 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Účelem užívání stavby je rodinné bydlení s provozovnou, která plní funkci 

cukrárny. Jde o dvě samostatné funkční jednotky. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. 

V provozovně budou pracovat dvě osoby. 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Řešené území se nachází jihovýchodně od města Brna v obci Prace v katastrálním 

území Prace, Brno-venkov na parc. č. 776/7 a 776/8. Pozemky se nachází na ulici 

Blažovská. Navrhovaný objekt je dvoupodlažní s částečným podsklepením a valbovou 

střechou malého sklonu. Střecha nad otevřeným parkovacím stáním a skladem tvoří terasu 

pro druhé nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu rodinného domu je z východní 

strany, vedlejší vstup ze západní strany. Hlavní vstup do cukrárny je ze strany severní. 

V okolí cukrárny jsou zajištěna 3 parkovací stání a jedno místo pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. V blízkém okolí se nachází zejména rodinné domy a rozsáhlá pole. 

Rodinný dům je v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. Půdorysný tvar 

objektu je členitý. Objekt je osazen v rovném terénu. Přístupové cesty jsou vedeny z 

veřejné komunikace na východní a severní straně, které na sobě nejsou závislé. 

Komunikace pro cukrárnu je vedena ze severní strany s parkovištěm. Pro rodinný dům je 

komunikace vedena z východní strany.  

 

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

řešení 

Objekt je navržen jako rodinný dům s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, 

která tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Součástí 

stavby je otevřené parkovací stání pro jeden automobil s možností jednoho nekrytého 

stání na jižní straně pozemku. Cukrárna je orientována na severní straně pozemku a má 

vlastní parkovací stání. 

 Řešená stavba má dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením a valbovou 

střechu malého sklonu. Součástí této novostavby je také venkovní sklad a otevřené 

parkovací stání, které tvoří prostor terasy v druhém nadzemním podlaží. Dvě terasy se 

nachází i v prvním nadzemím podlaží. Rodinný dům je dominantní stavbou díky sloupům 

nesoucí terasu a balkon na východní straně a tvoří podpůrnou konstrukci pro valbovou 

střechu. V objektu jsou navržena francouzská okna od firmy RI- okna v obou podlažích. 

Pod střešní konstrukcí je navrženo dekorativnímu podbití a dělící pásy z polystyrenu od 

firmy JKR GROUP. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je členěného 

půdorysu. Střechy rodinného domu i cukrárny jsou valbové, mírného sklonu do 15 ° a 

nejsou uloženy ve stejné výšce. Část provozovny má pouze jedno nadzemní podlaží. 
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Konstrukční systém objektu je navržen ze systému Porotherm. Svislé obvodové 

nosné konstrukce nadzemních podlaží budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 

44 T Profi na maltu pro tenké spáry a stejně tak podzemní podlaží. Vnitřní nosné stěny 

jsou z keramických tvárnic Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry a Porotherm 

30 Profi na maltu pro tenké spáry. Příčky tvoří tvárnice Porotherm 14 Profi na maltu pro 

tenké spáry a sádrokartonová šachtová stěna Knauf tl. 80mm. Stropní konstrukce jsou 

tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky 

vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží v celkové tl. stropu 250 mm. 

V druhém nadzemním podlaží bude řešen vstup na střechu pomocí stahovacího 

schodiště. Střecha je řešena jako vazníkový krov s tepelnou izolací mezi krokvemi. 

Schodiště ze suterénu až po druhé nadzemní podlaží je železobetonové. 

 

Vnější povrchové konstrukce nadzemních podlaží a sloupů jsou opatřeny 

pastovitou fasádní omítkou Baumit v bílé barvě. Střešní krytina je navržena z pálených 

střešních tašek Bramac barvy ebenově černá. Okna a dveře jsou dřevěná v odstínu bílé. 

Podlahová krytina je navržena dle provozu jednotlivých místností a to: keramická, 

dřevěná dlažba a litá teraco podlaha. Jednotlivé skladby podlah viz výpis podlah D2.15 

 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení 

 

Hlavní vstup do objektu rodinného domu je z východní strany pozemku v úrovni 

prvního nadzemního podlaží, stejně tak vedlejší vstup ze západní strany. Hlavní vstup do 

cukrárny je ze strany severní. Ze vstupní venkovní plochy je vstup do otevřeného 

garážového stání. Hlavním vstupem se dostaneme přes zádveří do prostoru schodiště, 

které tvoří spojnici pro všechna podlaží a je z něj umožněn přístup na terasu na východní 

straně objektu. Přes tento prostor se dostaneme do chodby, která tvoří komunikační 

prostor pro všechny místnosti přízemí. Pravá část podlaží tvoří společenskou zónu. V 

druhé části podlaží se nachází jídelna s kuchyňským koutem, kde je možnost vstupu na 

terasu a obývací pokoj, které jsou navzájem propojeny, a tvoří klidovou zónu. V úrovni 

prvního nadzemního podlaží se ze severní strany nachází i hlavní bezbariérový vstup do 

cukrárny. Přes zádveří se dostaneme do prostoru cukrárny. V západní části provozovny 

se nachází místnosti sloužící pro obsluhu cukrárny- sklad, kuchyňka a hygienické 

zařízení. V druhém nadzemním podlaží je ze schodišťového prostoru umožněn přístup na 

balkon a do chodby, která spojuje všechny přilehlé místnosti. V pravé části se nachází 

hygienické zařízení, které tak tvoří společenskou zónu. V levé části podlaží najdeme 

pokoje a ložnici s šatnou s možností vstupu na terasu a tvoří tak klidovou zónu. Vstup do 

suterénu je pouze přes schodiště. Chodba vedoucí od schodišťového prostoru spojuje 

jednotlivé místnosti. V první části se nachází technická místnost, v další části pak 

hygienické zařízení, sklady, sklep a posilovna.  

 

 

 

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 
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Stavba nemá požadavky na bezbariérové užívání. Vstup do prostoru cukrárny je 

navržen bezbariérový. Společenský prostor cukrárny je také navržen jako bezbariérový. 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky na bezpečnost při užívání stavby. 

Stavba je v tomto ohledu navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné. Francouzská okna 

v druhém nadzemním podlaží jsou opatřena zábradlím, stejně tak terasa, balkon a 

schodišťový prostor. Bezbariérový přístup do cukrárny- rampa má taktéž navržené 

zábradlí. 
 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektu 

 

a) Stavební řešení 

Objekt je navržen jako rodinný dům s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, 

která tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Součástí 

stavby je otevřené parkovací stání a jedno nekryté parkovací stání na jižní straně 

pozemku. Cukrárna je orientována na severní straně pozemku a má vlastní parkovací 

stání. 

 Řešená stavba má dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením a valbovou 

střechu malého sklonu. Součástí této novostavby je také venkovní sklad a otevřené 

parkovací stání pro jeden automobil, které tvoří prostor terasy v druhém nadzemním 

podlaží. Dvě terasy se nachází i v prvním nadzemím podlaží. Rodinný dům je dominantní 

stavbou díky sloupům nesoucí terasu a balkon na východní straně a tvoří podpůrnou 

konstrukci pro valbovou střechu. V objektu jsou navržena francouzská okna od firmy RI- 

okna v obou podlažích. Pod střešní konstrukcí je navrženo dekorativnímu podbití a dělící 

pásy z polystyrenu od firmy JKR GROUP. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. 

Objekt je členitého půdorysu. Střechy rodinného domu i cukrárny jsou valbové, mírného 

sklonu do 15 ° a nejsou uloženy ve stejné výšce. Část provozovny má pouze jedno 

nadzemní podlaží. 

 Konstrukční systém objektu je navržen jako stěnový obousměrný a je navržen v 

systému Porotherm. Svislé obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží budou 

vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry a stejně 

tak podzemní podlaží. Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic Porotherm 44 T 

Profi na maltu pro tenké spáry a Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry. Veškeré 

nosné zdivo je založeno na betonových monolitických základových pasech, které jsou 

navrženy pod všemi nosnými stěnami, sloupy a schodišťovým stupněm. Základové pasy 

budou provedeny z prostého betonu C16/20. Základovou desku bude tvořit prostý beton 

C16/20 vyztužený kari sítí s oky 100/100/6 mm umístěné uprostřed tloušťky desky. V 

základových konstrukcích budou provedeny prostupy pro vedení sítí. Příčky tvoří 

tvárnice Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry a sádrokartonová šachtová stěna 

Knauf tl. 80mm. Stropní konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží 

v celkové tl. stropu 250 mm.  
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Obě části objektu jsou zastřešeny valbovou střechou se sklonem 15°. Hlavní 

nosnou částí střechy jsou dřevěné lepené vazníky a vazníky uložené na pozednici. 

Vazníky jsou tvořeny pásovými a mezipásmovými pruty spojenými styčníky. Tepelná 

izolace ISOVER T 100 je umístěna mezi a pod vazníky.  

Kolem objektu je navržen okapový chodník ze zámkové betonové dlažby kladené 

do drceného kameniva. V místě parkovacího stání a přilehlé plochy jsou navrženy 

zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby sloužící pro příjezd a přístup do domu. 

Výška objektu je 8,240 m. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích 3 m. 

Světlá výška podlaží je 2,6 m. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní a přípravné práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm. 

Ornice bude uložena na pozemku ke konečným terénním úpravám. Zemní práce budou 

spočívat v provedení výkopu dvou stavebních jam s různou úrovní dna, ve které budou 

vyhloubeny jednotlivé rýhy pro základové pasy. Poslední vrstva zeminy bude odkryta 

těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry. Okraje 

stavební jámy budou svahovány 1: 0,5. Výkopy se budou provádět pro základové 

konstrukce domu, dále pro konstrukce založení oplocení a výkopy pro inženýrské sítě a 

komunikace. Zemní práce budou provedeny strojně s ručním dočistěním. 

 

Základy 

 

Objekt bude založen plošně na betonových monolitických základových pasech, 

které jsou navrženy pod všemi nosnými stěnami, sloupy a schodišťovým stupněm. 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20. Základovou desku bude 

tvořit prostý beton C16/20 vyztužený kari sítí s oky 100/100/6 mm umístěné uprostřed 

tloušťky desky. V základových konstrukcích budou provedeny prostupy pro vedení sítí. 

 

Svislé konstrukce – nosné 

 

Svislý konstrukční systém objektu je navržen ze systému Porotherm. Svislé 

obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží budou vyzděny z keramických tvárnic 

Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry pevnosti M10 a stejně tak podzemní 

podlaží. Sloupy vynášející garáž a balkony jsou tvořeny pomocí betonových pilířových 

tvárnic PT 30/21 o rozměru 300x300x330 mm. Vnitřní nosné stěny jsou z keramických 

tvárnic Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry pevnosti M10 a Porotherm 30 Profi 

na maltu pro tenké spáry pevnosti M10.  

 

 

 

Svislé konstrukce – nenosné 
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Svislý nenosný konstrukční systém je tvořen tvárnicemi Porotherm 14 Profi na 

maltu pro tenké spáry pevnosti M10. Výjimku tvoří sádrokartonová šachtová stěna Knauf 

tl. 80mm. 

 

Vodorovné konstrukce – nosné 

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží 

v celkové tl. stropu 250 mm. Uložení nosníků je 125mm a součástí stropní konstrukce 

bude ŽB ztužující věnec, který bude v úrovni stropní konstrukce. Překlady nad otvory 

jsou navrženy ve stejném systému jako stropní konstrukce a to Porotherm KP 7. Bližší 

specifikace výrobků viz. složka č.3 – D2.14 Výpis překladů. Vodorovná konstrukce 

terasy je z části uložena na průvlacích uložených na sloupech a částečně na obvodové 

stěně a je tvořena rovněž v systému Porotherm, stejně tak je provedena konstrukce 

balkonu uložená na průvlacích. 

 

Vodorovné konstrukce – nenosné 

 

Bude provedeno dekorativní podbití střechy a dělících pásů z polystyrenu od 

firmy JKR GROUP pomocí lepicí pěny Etics BOND. 

 

Schodiště a rampy 

 

Vnitřní schodiště pro celý objekt je navrženo jako dvouramenné přímočaré s 

mezipodestou. Je řešeno jako železobetonové schodiště s mezipodestou vetknutou do 

nosné stěny a rameny podepřenými pomocí podestového nosníku. Povrchovou úpravou 

stupňů je keramická dlažba.  

 

Zastřešení 

 

Obě části objektu jsou zastřešeny valbovou střechou se sklonem 15°. Hlavní 

nosnou částí střechy jsou dřevěné lepené vazníky a vazníky uložené na pozednici. 

Vazníky jsou tvořeny pásovými a mezipásmovými pruty spojenými styčníky. Na 

konstrukci vazníků jsou připevněny kontralatě a závěsné latě podporující pálenou 

keramickou střešní tašku Bramac. Tepelná izolace ISOVER T 100 je umístěna mezi a pod 

vazníky. Ve střešním souvrství je navržena pojistná izolace Penefol 650 a parozábrana 

Dorken Delta Reflex. Větrání konstrukce střechy je vedeno přes hřeben. 

Dešťová voda ze střechy objektu bude sváděna do podzemní retenční nádrže o 

objemu cca 12 m3. Tato nádrž bude vybavena čerpadlem a umístěna na jižní straně 

pozemku sloužící jako zahrada. Tato voda bude sloužit jako užitková. 

 

 

 

 

Komín 
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V objektu je navržen dvou průduchový komín Schiedel Uni Advanced. Rozměr 

komínového systému je 360/360mm. Komínové těleso prochází od suterénu až do 

druhého nadzemního podlaží a končí vyústěním nad střechu. Pod komínové těleso je 

nutné provést základ. Jednotlivé komínové tvarovky budou spojeny pomocí Schiedel   

speciální zdící směsi. Rozměr tvarovky je 360x360x330. V komínovém průduchu je 

umístěna zateplená šamotová vložka, která se spojuje Schiedel spárovací hmotou FM 

Rapid. V nadstřešní části bude komín opatřen oplechováním – pozinkovaný plech tl. 

0,6mm. Nad střešní rovinou bude komín sahat do výšky 7,230 m od hrany čisté podlahy 

1 NP, výše nad střechu pak bude vyveden pouze průduch a na konci opatřen komínovou 

hlavou. Horní hrana komínového systému bude přesahovat o 1000 mm, se snížením úhlu 

10°, hřeben střechy. Provedení komínu bude odpovídat ČSN 73 4201 Komíny a 

kouřovody a ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky. 

 

Izolace proti vodě 

 

Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu 

Sklobit typ S 40 MINERAL. Hydroizolace je navržena tak, aby odolávala vzlínající 

vlhkosti. Izolace bude vytažena 300 mm nad úroveň terénu. 

 

Po obvodu anglických dvorků bude provedena hydroizolace nopovou folií Den 

Braven N400. 

 

Ve střešním souvrství je navržena pojistná hydroizolace Penefol 650 a 

parozábrana Dorken Delta Reflex.. 

 

V koupelnách, technických místnostech a na WC bude pod dlažbou a obklady 

navržena hydroizolace z oxidovaného asfaltu Sklobit typ S 40 MINERAL. 

 

Ve skladbě teras a balkonů jsou navrženy oxidované asfalt. pásy Sklobit typ S 40 

MINERAL. 

 

Ve styku sloupu a průvlaku u teras a balkonů je taktéž navržen oxidovaný 

asfaltový pás Sklobit typ S 40 MINERAL. 

 

Izolace tepelné 
 

V souvrství šikmých střech jsou navrženy tepelné izolace z pěnového polystyrenu 

EPS ISOVER T 100. 

 

V konstrukci těžkých plovoucích podlah je navržena tepelná izolace z pěnového 

polystyrenu EPS ISOVER T 100 a EPS ISOVER TDPT.  

 

Konstrukce teras a balkónů je opatřena tepelnou izolací z pěnového polystyrenu 

EPS ISOVER T 100. 
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Zateplení obvodového zdiva je zajištěno speciálním typem keramických tvárnic 

Porotherm T Profi. Velké otvory v cihlách jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální 

vatou. 

Nadpraží a pozední železobetonové věnce jsou doplněny o tepelnou izolaci 

z pěnového polystyrenu EP ISOVER T 100. 

 

Obvodové suterénní zdivo je doplněno o tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu 

EP ISOVER T 100. 

 

Výplně otvorů 

 

Okna a dveře jsou celodřevěné, navrženy z profilu WD REAL 78 a zasklené čirým 

izolačním trojsklem. Veškerá okna a dveře jsou vybaveny účinným těsněním a 

hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem. Kování je vícebodové bezpečnostní, 

typ MULTI- POWER se dvěma bezpečnostními body a protikusy na každém křídle 

a neviditelnými panty skrytými mezi rám a křídlo. Stavební hloubka rámu je 78 mm. 

Interiérové a vchodové dveře mají dřevěnou obložkovou zárubeň. Vnitřní dveře jsou 

typizované, z dřevěných hranolů opatřené dýhou se skleněnou tabulovou výplní. 

 

Úpravy povrchů – vnější 

 

Vnější omítky stěn a sloupů budou provedeny čtyř složkovým nátěrem ve složení 

Baumit Termo  omítka+ Baumit přednástřik, lepicí hmota Baumit Pro Contact se 

síťovinou, penetrační nátěr Baumit UniPrimer a konečnou pastovitou fasádní omítkou 

Baumit v bílé barvě.  

 

Úpravy povrchů – vnitřní 

 

Vnitřní omítky jsou provedeny z hladké lehčené sádrové omítky Baumit L barva 

bílá. Povrchová úprava stropní konstrukce je provedena z hladké lehčené sádrové omítky 

Baumit L barva bílá.  

 

V koupelnách a kuchyních budou provedeny keramické obklady. 

 

Nášlapné vrstvy podlah jsou dle provozů provedeny jako keramické, dřevěné 

podlahy a lité teraco. 

 

Klempířské konstrukce 

 

Vnější parapety oken jsou navrženy z titanzinkového předzvětralého plechu 

Rheinzink tl. 0,7 mm barvy ebenově černá. Střešní žlaby a svody jsou navrženy z vysoce 

jakostního titanzinkového plechu tl. 0,7 mm barvy ebenově černá. Lemování komínu je 

provedeno z titanzinkového plech tl. 0,7 mm. 

 

Zámečnické konstrukce 
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Zámečnické konstrukce zahrnují vnější zábradlí rampy, balkónů a teras a vnitřní 

zábradlí schodiště. Tyto konstrukce jsou provedeny z nerezových sloupků z kované oceli 

z profilu jekl. Tento typ konstrukcí zahrnuje i ocelové příložky pro kotvení zábradlí, 

ocelové úhelníky a ocelové pásoviny pro kotvení pozednic a v neposlední řadě zakrytí 

anglických dvorků pomocí ocelových roštů z žárově pozinkované oceli. Výplň roštu je 

tvořena svislou ocelovou pásovinou. Do této kategorie patří i revizní ocelová dvířka o 

rozměrech 400x400mm a umístěna ve výšce 1100 mm. 

 

Zpevněné plochy a terénní úpravy 

 

Zpevněné plochy v prostoru parkovacího stání a pro příjezd k domu jsou navrženy 

dlážděné, z betonové zámkové dlažby. Podkladní vrstvy budou provedeny dle typových 

skladeb pro pojezd automobily do 3,5t. Kolem objektu je proveden okapový chodník z 

betonové zámkové dlažby vymezený zahradními obrubníky. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Objekt je navržen v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů tak, aby 

zatížení na něho působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby 

nebo její části nebo nedošlo k nepřípustnému přetvoření konstrukcí. Návrh konstrukcí 

bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. 

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických řešení 

 

a) Technické řešení 

 

Od stávajících připojovacích bodů na severovýchodní hranici pozemku budou 

provedeny rozvody sítí technické infrastruktury do rodinného domu. Jedná se o podzemní 

vedení elektro NN, NTL plynovod, vodovodní potrubí a potrubí splaškové a dešťové 

kanalizace. 

 

Jako zdroj tepla pro ohřev topné vody pro vytápění objektu je navržen 

kondenzační kotel plynový s nuceným odtahem spalin. Vytápění objektu je řešeno jako 

teplovodní. Ohřev TUV je řešen v nepřímo ohřívaném zásobníku, který je součástí 

plynového kotle. V provozovně je dále navržen maloobjemový elektrický ohřívač vody 

TO 15 UP od firmy Dražice a v části rodinného domu v místnosti kuchyně bude 

instalována baterie s el. ohřevem vody Homelife Termo Quick od firmy Siko 

Po domě je proveden rozvod pitné vody k jednotlivým výtokovým armaturám, 

dále je od jednotlivých zařizovacích předmětů v objektu zřízena splašková kanalizace. 

Dešťová kanalizace je svedena ze střech a je napojena na hlavní dešťovou kanalizaci přes 

retenční nádrž o objemu cca 12 m3. Tato nádrž bude vybavena čerpadlem a umístěna na 

jižní straně pozemku sloužící jako zahrada. Tato voda bude sloužit jako užitková. Pro 

plynový kotel a vaření je proveden rozvod zemního plynu. Dům je vybaven rozvody 

silnoproudé elektrotechniky, slaboproudé elektrotechniky (domácí telefon), 
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strukturované kabeláže a TV/SAT. 

 

Prostory objektu jsou větrány přirozeně okny. Místnosti, které nelze větrat 

přirozeně okny- místnost 110- sklad bude odvětrán větracím otvorem u stropu.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 
Objekt bude vybaven technickým zařízením pro elektroinstalace. 

 
B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Pro tuto stavbu je zpracováno samostatně v příloze D1.3 – Požárně bezpečnostní 

řešení stavby. 

 

B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Kritériem tepelně technického hodnocení je splnění minimálně požadovaných 

hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky budovy a zároveň 

splnění požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle 

ČSN 73 0540 – 2:2011 +Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 

Navrhovaná budova je dle průměrného součinitele prostupu tepla Ue,m 

stanoveného obálkovou metodou s porovnáním stanovených požadavků s referenční 

budovou řazena do kategorie B – velmi úsporná.  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů 

 

Nebudou se využívat žádné alternativní zdroje. 

 

B: 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky kladené na hygienu, 

ochranu zdraví a životního prostředí. Obytné místnosti mají 20°C a 50% vlhkosti. 

 

Větrání 

 

Veškeré místnosti objektu jsou ovětrávány přirozeně pomocí oken. Výjimku tvoří 

místnost 110- sklad, který je odvětráván větracím otvorem 200x200mm vedeným u stropu 

ve výšce 2250 mm. 

 

 

Osvětlení 
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Všechny obytné místnosti jsou dostatečně osvětleny okenními otvory. Prostory 

budou osazeny i dostatečně navrženým umělým osvětlením-úspornými zářivkami dle 

výběru investora. 

 

Zásobování vodou 

 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky, která bude 

napojena na veřejný řád. 

 

Odpady 

 

Odpady budou ukládány do popelnic na zpevněné ploše v severní části pozemku. 

Rodinný dům i cukrárna budou mít vlastní popelnici. Viz. výkres C1.02 Technická 

situace. 

 

Vibrace 

 

Užívání rodinného domku nevykazuje vibrace. 

 

Hluk 

 

V objektu se nachází jen nepatrný zdroj hluku. Hlučnost je omezena samotnou 

obvodovou konstrukcí objektu. Akustika venkovního prostoru nebude provozem objektu 

prakticky ovlivněna. Bližší posouzení vnitřních příček, vnitřních nosných zdí a stropu viz 

složka č. 5 Výpočty stavební fyziky. 

 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Stavba nemá požadavky na ochranu před pronikáním radonu z podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Stavba nemá požadavky na ochranu před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Území v okolí stavby není seizmicky aktivní. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Stavba a její konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami pro 

obytné budovy. Hlučnost je omezena samotnou obvodovou konstrukcí objektu. Akustika 

venkovního prostoru nebude provozem objektu prakticky ovlivněna. Bližší posouzení 

vnitřních příček, vnitřních nosných zdí a stropu viz složka č. 6 Výpočty stavební fyziky. 
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e) Protipovodňová opatření 

 

Projektová dokumentace neřeší žádná protipovodňová opatření, stavební pozemek 

se nenachází v záplavové oblasti. 

 

 B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Přístupy a příjezdy k objektu jsou po ulici Blažovská z východní a severní strany. 

Podrobněji jsou řešeny v Koordinačním situačním výkresu C1.03. 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
Připojovací a výkonové kapacity budou stanoveny až při přesném výpočtu 

potřeby energií specializovaným pracovníkem. 

 

 B. 4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 

 

Novostavba rodinného domu bude dopravně napojena novými příjezdovými 

cestami na místní komunikaci na ulici Blažovská ze severní a východní strany. Severní 

cesta je obslužná a je velmi málo frekventovaná, východní hlavní komunikace je také 

velmi málo frekventovaná a šířky 4m.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Místní komunikace je napojená přes uliční sítě části obce Prace hned na několik 

tepen- komunikace druhé třídy II/417, komunikace třetí třídy III/4178 nebo komunikaci 

třetí třídy III/4176. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Pro rodinný dům je navrženo otevřené garážové stání pro jeden automobil, 

s možností jednoho nekrytého parkovacího stání vedle vjezdu do ní. Pro provozovnu je 

navržené nekryté parkovací stání pro 3 automobily a jedno statí pro ZTP. Parkování je 

podrobněji řešeno ve výkresu C1.02 Technická situace. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

V blízkosti pozemku se nenachází pěší ani cyklistická stezka. 
 

 B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
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Navrhovaný objekt respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen 

nezbytné vyrovnávací terénní úpravy. Terén dotčených parcel je rovný, bez svahování. 

Vykopaná zemina bude částečně využita ke zpevněnému násypu a zbylá část bude 

odvezena na skládku. Po dokončení stavby bude kolem objektu provedeno urovnání 

terénu, které zajistí odvod povrchové vody směrem od budovy a bude respektovat místní 

výškové poměry. Kolem objektu bude proveden okapový chodník z betonové zámkové 

dlažby. 

b) Použité vegetační prvky 

 

Nově vzniklé plochy budou zatravněny. 

 

c) Biotechnická opatření 

 

Navrhovaná stavba neřeší biotechnická opatření. 

 

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

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

 

Navrhovaná stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší ani nevytváří 

hluk. Odpadní vody jsou odvedeny do splaškové kanalizace a půda v okolí objektu není 

nijak degradována. Z objektu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Odpady 

vzniklé při výstavě objektu se budou likvidovat zákonným způsobem dle plánu likvidace 

odpadů zodpovědnou firmou. 

Odpady vzniklé ze stavební činnosti dle vyhlášky č. 381/2001 sb. 

- 170504 zemina z výkopů- vlastní pozemek 

- 170405 železo a ocel- kovošrot 

- 170201 dřevo- skládka 

- 170202 sklo- skládka 

- 170904 směsné stavební odpady- skládka 

- 170102 cihly- skládka 

- 170101 beton- skládka 

- 170203 plasty- skládka 

- 200127 barvy, lepidla- skládka 

 

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

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

 

Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině.  V 

okolí stavby se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu těchto chráněných území. 



32 

 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 

Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIA (Environmental Impact 

Assessment). 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

 B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. Pozemek kolem stavby je oplocen. 

 B. 8 Zásady organizace výstavby 
 

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

 

Pro potřeby stavby bude dočasně zřízena přípojka elektrické energie a vody. 

Vychází se z navrhované doby výstavby a produktivity práce. Stavební materiál bude 

dovážen na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy na skladování 

materiálu. Veškeré dílčí skládky materiálu budou označeny a zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných osob. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

Po dobu výstavby bude realizováno odvodnění příjezdové cesty tak, aby 

nedocházelo k znečišťování asfaltové komunikace na ulici Blažovská. 

 

Při realizaci výkopových prací bude zajištěno odvodnění dna stavební jámy 

pomocí spádování terénu do obvodové rýhy. Pomocí rýh bude přebytečná voda odvedena 

k jihozápadnímu okraji pozemku do vyhloubené jímky, odkud bude v případě potřeby 

vyčerpána čerpadlem mimo stavební jámu. 

 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveniště bude napojeno na místní komunikaci na ulici Blažovská vybudovaným 

vjezdem. Přívod elektrické energie bude zajištěn ze staveništního rozvaděče.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Při započetí výstavby rodinného domu budou vznikat do jisté míry negativní vlivy 

na okolí, co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. Stavební činnost bude 

prováděna pouze v denních hodinách. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 
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502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  vibrací   ve   znění   

vládního   nařízení č. 88/2004 Sb. 

 

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

dřevin 

 

Není navržena žádná speciální ochrana okolí staveniště, ani požadavky na sanace 

či demolice, nebo kácení dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

 

Trvalý zábor je vymezen hranicemi stavebního pozemku. Plocha staveniště 

nepřesáhne plochu řešeného území. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů, emisí při výstavbě a jejich 

likvidace 

 

Při výstavbě budou produkovány pouze běžné stavební odpady (viz. tabulka bod 

B. 6). 

Při stavbě nebudou produkovány emise v takovém množství, aby překračovalo 

stávající produkci výfukových plynů z dopravy. 

 

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

 

Před zahájením výkopových prací bude v nutném rozsahu stažena ornice do 

hloubky 200 mm a uložena v jihovýchodním rohu pozemku pro opětovné využití při 

dokončení terénních úprav. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

V době výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Dodavatel 

musí zajistit pravidelné čištění staveniště a komunikací. V nočních hodinách od 22:00 do 

06:00 musí být dodržován noční klid. Odpady vzniklé při výstavě objektu se budou 

likvidovat zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou firmou. 

Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. 

Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv 

stavby na životní prostředí je posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.  

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb. Řešené 

území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. 

 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravý při práci podle jiných právních 

přepisů 

 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně 
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zdraví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pomůcky a prostředky a musí být 

seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a zařízeními, včetně poplachových směrnic. 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to jeho oplocením. 

Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní 

podmínky a pracovní prostředí na pracovišti. 

Na základě výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat Plán 

BOZP ve fázi přípravy stavby. Každý zhotovitel musí písemně určit osobu zodpovědnou 

za dodržování předpisů a BOZP, stejně tak má každý zhotovitel povinnost předložit 

pracovní postup s ohledem na BOZP a seznámit s ním všechny své pracovníky i 

pracovníky jiných zhotovitelů. 

- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k §14 

odst. 1 zákona č.309/2006 Sb. 

- Na stavbě budou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (montáž těžkých 

konstrukčních dílců). 

- Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se 

předpokládá překročení limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou ostatních staveb bez požadavků 

 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s bezbariérovým užíváním. 

 

l) Úpravy pro dopravně inženýrské opatření 

 

Nejsou navržena žádná dopravně inženýrská opatření. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění staveb. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předání staveniště: 01. 04. 2021 

Zahájení prací: 01. 04. 2021 

Dokončení prací a předání staveniště: 30. 09. 2022 

V první fázi se předpokládá provedení hrubých terénních úprav, poté bude 

postavena vlastní stavba rodinného domu, která bude probíhat po jednotlivých ucelených 

celcích. 

 

 

D. Technická zpráva 

 
D. 1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

a) Účel objektu 
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Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení a provozování cukrárny. 

 

b) Funkční náplň 

 
Jedná se o stavbu rodinného domu s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, která 

tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). 

 

c) Kapacitní údaje 

 

Zastavěná plocha: 248,44 m2 

Obestavěný prostor: 1790,03 m3 

Podlahová plocha: 499,46 m2 z toho obytné místnosti: 98,66 m2  

                                                                                    z toho provozovna:                      42,54 m2 

Užitná plocha: 258,02 m2 

Velikost prostoru cukrárny:         -veřejné plochy – 30,60 m2 

        -ostatní – 11,94 m2 

Počet uživatelů:      4 osoby v obytné části 

Počet funkčních jednotek:    2 osoby-zaměstnanci, až 11 

hostů 

 

D. 2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

a) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Objekt je navržen jako rodinný dům s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, 

která tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Součástí 

stavby je otevřené garážové stání pro jeden automobil s možností jednoho otevřeného 

parkovacího stání na jižní straně pozemku. Cukrárna je orientována na severní straně 

pozemku a má vlastní parkovací stání. 

 Řešená stavba má dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením a valbovou 

střechu malého sklonu. Součástí této novostavby je také venkovní sklad a otevřené 

parkovací stání, které tvoří prostor terasy v druhém nadzemním podlaží. Dvě terasy se 

nachází i v prvním nadzemím podlaží. Rodinný dům je dominantní stavbou díky sloupům 

nesoucí terasu a balkon na východní straně a tvoří podpůrnou konstrukci pro valbovou 

střechu, sloupy vynáší i konstrukci pro parkovací stání rodinného domu a dále díky 

francouzským oknům od firmy RI- okna, navrženým v obou podlažích a dekorativnímu 

podbití střechy a dělících pásů z polystyrenu od firmy JKR GROUP. Objekt je navržen 

pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je členěného půdorysu. Střechy rodinného domu i 

cukrárny jsou valbové, mírného sklonu do 15 ° a nejsou uloženy ve stejné výšce. Část 

provozovny má pouze jedno nadzemní podlaží. 

 Konstrukční systém objektu je navržen stěnový obousměrný a je navržen v 

systému Porotherm. Svislé obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží budou 
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vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry a stejně 

tak podzemní podlaží. Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic Porotherm 44 T 

Profi na maltu pro tenké spáry a Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry. Veškeré 

nosné zdivo je založeno na betonových monolitických základových pasech, které jsou 

navrženy pod všemi nosnými stěnami, sloupy a schodišťovým stupněm. Základové pasy 

budou provedeny z prostého betonu C16/20. Základovou desku bude tvořit prostý beton 

C16/20 vyztužený kari sítí s oky 100/100/6 mm umístěné uprostřed tloušťky desky. V 

základových konstrukcích budou provedeny prostupy pro vedení sítí. Příčky tvoří 

tvárnice Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry a sádrokartonová šachtová stěna 

Knauf tl. 80mm. Stropní konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží 

v celkové tl. stropu 250 mm.  

 

Obě části objektu jsou zastřešeny valbovou střechou se sklonem 15°. Hlavní 

nosnou částí střechy jsou dřevěné lepené vazníky a vazníky uložené na pozednici. 

Vazníky jsou tvořeny pásovými a mezipásmovými pruty spojenými styčníky. Tepelná 

izolace ISOVER T 100 je umístěna mezi a pod vazníky.  

 

Kolem objektu je navržen okapový chodník ze zámkové dlažby kladené do 

drceného kameniva. V místě parkovacího stání a přilehlé plochy jsou navrženy zpevněné 

plochy z betonové zámkové dlažby sloužící pro příjezd a přístup do domu. Vchod do 

provozovny je bezbariérový, prostřednictvím rampy z betonové zámkové dlažby. 

 

Výška objektu je 8,240 m. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích 3 m. 

Světlá výška podlaží je 2,6 m. 

 

Okna a dveře jsou celodřevěné, navrženy z profilu WD REAL 78 a zasklené čirým 

izolačním trojsklem. Veškerá okna a dveře jsou vybaveny účinným těsněním a 

hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem. Kování je vícebodové bezpečnostní 

typ MULTI- POWER se dvěma bezpečnostními body a protikusy na každém křídle 

a neviditelnými panty skrytými mezi rám a křídlo. Stavební hloubka rámu je 78 mm. 

Interiérové a vchodové dveře mají dřevěnou obložkovou zárubeň. Vnitřní dveře jsou 

typizované, z dřevěných hranolů opatřené dýhou se skleněnou tabulovou výplní. 

 

Vnější omítky stěn a sloupů budou provedeny čtyř složkovým nátěrem ve složení 

Baumit Termo  omítka+ Baumit přednástřik, lepicí hmota Baumit Pro Contact se 

síťovinou, penetrační nátěr Baumit UniPrimer a konečnou pastovitou fasádní omítkou 

Baumit v bílé barvě.  

 

Vnitřní omítky jsou provedeny z hladké lehčené sádrové omítky Baumit L barva 

bílá. Povrchová úprava stropní konstrukce je provedena z hladké lehčené sádrové omítky 

Baumit L barva bílá. V koupelnách a kuchyních budou provedeny keramické obklady. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou dle provozů proveden jako keramické, dřevěné podlahy a 

lité teraco. 
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Vnější parapety oken jsou navrženy z titanzinkového předzvětralého plechu 

Rheinzink barvy ebenově černá. Střešní žlaby a svody jsou navrženy z vysoce jakostního 

pozinkovaného plechu barvy ebenově černá. Zábradlí rampy, balkónů a teras je z kované 

oceli barvy ebenově černá. 

 

Zámečnické konstrukce zahrnují vnější zábradlí rampy, balkónů a teras a vnitřní 

zábradlí schodiště. Tyto  konstrukce  jsou  provedeny  z nerezových sloupků z kované 

oceli z profilu jekl. Tento typ konstrukcí zahrnuje i ocelové příložky pro kotvení zábradlí, 

ocelové úhelníky a ocelové pásoviny pro kotvení pozednic a v neposlední řadě zakrytí 

anglických dvorků pomocí ocelových roštů z žárově pozinkované oceli. Výplň roštu je 

tvořena svislou ocelovou pásovinou. 

 

b) Dispoziční řešení 

 

Hlavní vstup do objektu rodinného domu je z východní strany pozemku v úrovni 

prvního nadzemního podlaží, stejně tak vedlejší vstup ze západní strany. Hlavní vstup do 

cukrárny je ze strany severní. Vchod do provozovny je bezbariérový, prostřednictvím 

rampy. Ze vstupní venkovní plochy je vstup do otevřeného garážového stání pro jeden 

automobil. Hlavním vstupem se dostaneme přes zádveří do prostoru schodiště, které tvoří 

spojnici pro všechna podlaží a je z něj umožněn přístup na terasu na východní straně 

objektu. Přes tento prostor se dostaneme do chodby, která tvoří komunikační prostor pro 

všechny místnosti přízemí. Pravá část podlaží tvoří společenskou zónu. V druhé části 

podlaží se nachází jídelna s kuchyňským koutem, kde je možnost vstupu na terasu a 

obývací pokoj, které jsou navzájem propojeny, a tvoří klidovou zónu. V úrovni prvního 

nadzemního podlaží se ze severní strany nachází i hlavní bezbariérový vstup do cukrárny. 

Přes zádveří se dostaneme do prostoru cukrárny. V západní části provozovny se nachází 

místnosti sloužící pro obsluhu cukrárny- sklad, kuchyňka a hygienické zařízení. V 

druhém nadzemním podlaží je ze schodišťového prostoru umožněn přístup na balkon a 

do chodby, která spojuje všechny přilehlé místnosti. V pravé části se nachází hygienické 

zařízení, které tvoří společenskou zónu. V levé části podlaží najdeme pokoje a ložnici 

s šatnou s možností vstupu na terasu, které tak tvoří  klidovou zónu. Vstup do suterénu je 

pouze přes schodiště. Chodba vedoucí od schodišťového prostoru spojuje jednotlivé 

místnosti. V první části se nachází technická místnost, v další části pak hygienické 

zařízení, sklady, sklep a posilovna.  

 

c) Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba nemá požadavky na bezbariérové užívání. Vstup do prostoru cukrárny je 

řešen jako bezbariérový prostřednictvím rampy z betonové zámkové dlažby. Stejně tak je 

bezbariérový i prostor cukrárny.  

 

D. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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a) Provozní řešení 

Objekt je navržen jako rodinný dům s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, 

která tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Tyto dvě 

funkční jednotky jsou dispozičně vzájemně odděleny nosnou stěnou. Součástí stavby je 

otevřené garážové stání pro jeden automobil s možností jednoho otevřeného parkovacího 

místa na jižní straně pozemku. Cukrárna je orientována na severní straně pozemku a má 

vlastní parkovací stání. 

Část pro bydlení je v obou podlažích rozdělena na společenskou a klidovou zónu. 

V 1.NP i 2.NP severní část společenskou zónu a jižní část klidovou zónu. 

 

b) Technologie výroby 

 

Nejedná se o výrobní objekt. 

 

D. 4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

 

a) Zemní a přípravné práce 

 

 Příprava území 

 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm. 

Ornice bude uložena na pozemku ke konečným terénním úpravám.  

 

      Výkopové práce 

 

Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu dvou stavebních jam s různou 

úrovní dna, ve kterých budou vyhloubeny jednotlivé rýhy pro základové pasy. Poslední 

vrstva zeminy bude odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím 

k rozbřednutí základové spáry. Okraje stavební jámy budou svahovány 1: 0,5. Výkopy se 

budou provádět pro základové konstrukce domu, sloupy, dále pro konstrukce založení 

oplocení a výkopy pro inženýrské sítě a komunikace. Zemní práce budou provedeny 

strojně s ručním dočistěním. Dno jámy nepodsklepené části je navrženo v úrovni: -1,050 

m od úrovně čisté podlahy 1.NP. Dno podsklepené části je navrženo v úrovni - 3,800 m 

od úrovně čisté podlahy 1.NP. Z těchto výškových úrovní budou provedeny výkopy pro 

plošné základové konstrukce v hloubkách a šířkách dle profilu základových konstrukcí 

(jednotlivé úrovně dle výkresové části) a výkopy pro uložení sítí technické infrastruktury. 

Základové spáry pod plošnými základovými konstrukcemi budou očištěny a zhutněny. 

 

Geologický a hydrogeologický průzkum na pozemcích nebyl proveden. Byly 

použity geologické průzkumy provedené na sousedním pozemku 328/1.Na pozemku byly 

zachyceny písky s příměsí jemnozrnné zeminy třídy S3. Pro zakládání rodinného domu 

je odvozena hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt=250kPa (platí pro hloubku 

založení 1m). Při průzkumech nebyla zastižena úroveň hladiny podzemní vody. Na 

zájmových parcelách byla provedena technická obhlídka. 
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Násypy 

 
Násypy budou provedeny zeminou vykopanou hutněnou na Rdt=250kPa po 

200mm. 

 

Základy 

 
Založení objektu bude plošné na monolitických základových pasech z prostého 

betonu a na železobetonové desce. 

 

Základové pasy a desky 

 
Základové pasy budou vybetonovány dle výškových úrovní na výkresech a v 

závislosti na reálném průběhu stávajícího terénu po odstranění ornice a provedení 

výkopových prací. Základové pasy budou provedeny z betonu C20/25. Základová spára 

je navržena na vrstvě písku s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F. Obvodové pasy musí 

být založeny do nezámrzné hloubky, což v dané lokalitě odpovídá hloubce 0,8-1,0 m pod 

úrovní upraveného terénu. 

 

Objekt bude založen plošně na betonových monolitických základových pasech, 

které jsou navrženy pod všemi nosnými stěnami, sloupy a schodišťovým stupněm. 

Výškové úrovně jsou patrné z výkresové dokumentace. Základové pasy budou provedeny 

z prostého betonu C16/20. Základovou desku bude tvořit prostý beton C16/20 vyztužený 

kari sítí s oky 100/100/6 mm umístěné uprostřed tloušťky desky. V základových 

konstrukcích budou provedeny prostupy pro vedení sítí. Obvodové pasy musí být 

založeny do nezámrzné hloubky, což odpovídá hloubce 0,8-1,0 m pod úrovní upraveného 

terénu. 

 

Nadzákladové zdivo 

 
Na základových pasech bude provedeno nadzákladové zdivo z keramických 

tvárnic Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry pevnosti M10. 

 

 

Podkladní betony 

 
Základovou desku bude tvořit prostý beton C16/20 vyztužený kari sítí s oky 

100/100/6 mm umístěné uprostřed tloušťky desky. 

 

b) Svislé konstrukce 

 

Nosné konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce domu jsou navrženy z kombinovaného stěnového 
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systému z keramických tvárnic systému Porotherm. Svislé obvodové nosné konstrukce 

nadzemních podlaží budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 44 T Profi na maltu 

pro tenké spáry pevnosti M10 a stejně tak podzemní podlaží. Sloupy vynášející garáž a 

balkony jsou tvořeny pomocí betonových pilířových tvárnic PT 30/21 o rozměru 

300x300x330 mm. Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic Porotherm 44 T Profi 

na maltu pro tenké spáry pevnosti M10 a Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry 

pevnosti M10.  

 

Svislý nenosný konstrukční systém je tvořen tvárnicemi Porotherm 14 Profi na 

maltu pro tenké spáry pevnosti M10. Výjimku tvoří sádrokartonová šachtová stěna Knauf 

tl. 80mm. 

 

c) Komíny 

 

V objektu je navržen dvo průduchový komín Schiedel Uni Advanced. Rozměr 

komínového systému je 360/360mm. Komínové těleso prochází od suterénu až do 

druhého nadzemního podlaží a končí vyústěním nad střechu. Pod komínové těleso je 

nutné provést základ. Jednotlivé komínové tvarovky budou spojeny pomocí Schiedel   

speciální zdící směsi. Rozměr tvarovky je 360x360x330. V komínovém průduchu je 

umístěna zateplená šamotová vložka, která se spojuje Schiedel spárovací hmotou FM 

Rapid. V nadstřešní části bude komín opatřen oplechováním – pozinkovaný plech tl. 

0,6mm. Nad střešní rovinou bude komín sahat do výšky 7,230 m od hrany čisté podlahy 

1 NP, výše nad střechu pak bude vyveden pouze průduch a na konci opatřen komínovou 

hlavou. Horní hrana komínového systému bude přesahovat o 1000 mm, se snížením úhlu 

10°, hřeben střechy. Provedení komínu bude odpovídat ČSN 73 4201 Komíny a 

kouřovody a ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky. 

 

d) Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží 

v celkové tl. stropu 250 mm. Uložení nosníků je 125mm a součástí stropní konstrukce 

bude ŽB ztužující věnec, který bude v úrovni stropní konstrukce. Překlady nad otvory 

jsou navrženy ve stejném systému jako stropní konstrukce a to Porotherm KP 7. Bližší 

specifikace výrobků viz. složka č.3 – D2.14 Výpis překladů. Vodorovná konstrukce 

terasy je z části uložena na průvlacích uložených na sloupech a částečně na obvodové 

stěně a je tvořena rovněž v systému Porotherm, stejně tak je provedena konstrukce 

balkonu uložená na průvlacích. 

 

Bude provedeno dekorativní podbití střechy a dělících pásů z polystyrenu od 

firmy JKR GROUP pomocí lepicí pěny Etics BOND. 

 

e) Schodiště a rampy 

 

Vnitřní schodiště pro celý objekt je navrženo jako dvouramenné přímočaré s 
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mezipodestou. Je řešeno jako železobetonové schodiště s mezipodestou vetknutou do 

nosné stěny a rameny podepřenými pomocí podestového nosníku. Povrchovou úpravou 

stupňů je keramická dlažba. Zpevněné plochy v prostoru parkovacího stání a pro příjezd 

k domu jsou navrženy dlážděné z betonové zámkové dlažby. Podkladní vrstvy budou 

provedeny dle typových skladeb pro pojezd automobily do 3,5t. Kolem objektu je 

proveden okapový chodník z betonové zámkové dlažby vymezený zahradními obrubníky. 

Venkovní rampa umožňující vstup do provozovny je z betonové zámkové dlažby kladené 

do pískového lože. 

 

f) zastřešení 

 

Obě části objektu jsou zastřešeny valbovou střechou se sklonem 15°. Hlavní 

nosnou částí střechy jsou dřevěné lepené vazníky a vazníky uložené na pozednici. 

Vazníky jsou tvořeny pásovými a mezipásmovými pruty spojenými styčníky. Na 

konstrukci vazníků jsou připevněny kontralatě a závěsné latě podporující pálenou 

keramickou střešní tašku Bramac. Tepelná izolace ISOVER T 100 je umístěna mezi a pod 

vazníky. Ve střešním souvrství je navržena pojistná izolace Penefol 650 a parozábrana 

Dorken Delta Reflex. Větrání konstrukce střechy je vedeno přes hřeben. 

Dešťová voda ze střechy objektu bude sváděna do podzemní retenční nádrže o 

objemu cca 12 m3. Tato nádrž bude vybavena čerpadlem a umístěna na jižní straně 

pozemku sloužící jako zahrada. Tato voda bude sloužit jako užitková. 

 

g) Výplně otvorů 

 

Vnější okna a dveře, prosklené stěny 

 

Okna a dveře jsou celodřevěné, navrženy z profilu WD REAL 78 a zasklené čirým 

izolačním trojsklem. Veškerá okna a dveře jsou vybaveny účinným těsněním a 

hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem. Kování je vícebodové bezpečnostní 

typ MULTI- POWER se dvěma bezpečnostními body a protikusy na každém křídle 

a neviditelnými panty skrytými mezi rám a křídlo. Stavební hloubka rámu je 78 mm. 

Interiérové a vchodové dveře mají dřevěnou obložkovou zárubeň. Vnitřní dveře jsou 

typizované, z dřevěných hranolů opatřené dýhou se skleněnou tabulovou výplní. Kování 

a doplňky jednotlivých dveřních výplní viz výpisy jednotlivých výrobků. 

 

Okna a dveře jsou navrženy se zasklením izolačním trojsklem s Ug =0,6 W/m2K. 

Součinitel prostupu tepla rámu Uf =0,98 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla oken 

je dle tepelně-technického posudku v rozmezí od 0,70 ≤Uw≤1,10 W/m2K. 

 

Vnější okna a dveře, prosklené stěny 

 

Interiérové dveře mají dřevěnou obložkovou zárubeň. Vnitřní dveře jsou 

typizované, z dřevěných hranolů opatřené dýhou se skleněnou tabulovou výplní.  Kování 

a doplňky jednotlivých dveřních výplní viz výpisy jednotlivých výrobků. 

 



42 

 

h) Izolace proti vodě 

 

Izolace spodní stavby 

 

Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu 

Sklobit typ S tl. 4 mm. Hydroizolace je navržena tak aby odolávala vzlínající vlhkosti. 

Izolace bude vytažena 300mm nad úroveň terénu. 

Po obvodu anglických dvorků bude provedena hydroizolace nopovou folií Den 

Braven N400 tl 0,45 mm. 

Všechny prostupy izolací musí být dokonale utěsněny dle typových detailů 

výrobce hydroizolačního systému. Hydroizolace je navržena tak aby odolávala vzlínající 

vlhkosti. 

 

Izolace střech 

 

Ve střešním souvrství šikmé střechy je navržena pojistná hydroizolace 

polyetylenová LDPE fólie Penefol 650 tl. 4 mm zajišťující vodotěsnost. Tyto fólie jsou 

svařovány horkým vzduchem. 

 

Parozábrany 

 

Jako parozábrana do střešního souvrství byla zvolena čtyřvrstvá parozábrana 

Dorken Delta Reflex tl. 1,5 mm. 

 

Izolace v podlahách 

 

V koupelnách a na WC bude pod dlažbou a obklady navržena hydroizolace 

z oxidovaného asfaltu Sklobit typ S 40 MINERAL tl. 4 mm. Deklarovaný součinitel 

tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,200 W.m-1.K-1 

 

Ve skladbě teras a balkonů jsou navrženy oxidované asfalt. pásy Sklobit typ S 40 

MINERAL tl. 8 mm a 4 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu 

λD=0,200 W.m-1.K-1 

 

Ve styku sloupu a průvlaku u teras a balkonů je taktéž navržen oxidovaný 

asfaltový pás Sklobit typ S 40 MINERAL tl. 4 mm. Deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti tohoto materiálu λD=0,200 W.m-1.K-1 

 

i) Tepelná izolace 

 

Izolace ve střechách 
 

V souvrství šikmých střech jsou navrženy tepelné izolace z pěnového polystyrenu 

EPS ISOVER T 100 tl. 150 mm mezi vazníky a tl. 100 mm pod vazníky uložené na stropní 

konstrukci. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,031 W.m-

1.K-1 
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Izolace v podlahách 
 

V konstrukci těžkých plovoucích podlah je navržena tepelná izolace z pěnového 

polystyrenu EPS ISOVER T 100 a EPS ISOVER TDPT. Deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti tohoto materiálu λD=0,031 W.m-1.K-1 

 

Konstrukce teras a balkónů je opatřena tepelnou izolací z pěnového polystyrenu 

EPS ISOVER T 100. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,031 

W.m-1.K-1 

 

Izolace ve stěnách 

 

Zateplení obvodového zdiva je zajištěno speciálním typem keramických tvárnic 

Porotherm T Profi. Velké otvory v cihlách jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální 

vatou. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,066 W.m-1.K-1 

 

Nadpraží a pozední železobetonové věnce jsou doplněny o tepelnou izolaci 

z pěnového polystyrenu EP ISOVER T 100. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

tohoto materiálu λD=0,031 W.m-1.K-1 

 

Izolace spodní stavby 

 

Izolace spodní stavby je zajištěna speciálním typem keramických tvárnic 

Porotherm T Profi. Velké otvory v cihlách jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální 

vatou. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,066 W.m-1.K-1 

Obvodové suterénní zdivo je doplněno o tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu 

EP ISOVER T 100. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,031 

W.m-1.K-1 

 

 

 

 

j) Úpravy povrchů 

 

Vnější úpravy povrchů a KZS 

 

a) Omítky stěn a podhledových části přesazených konstrukcí 

 

Zateplení obvodového zdiva je zajištěno speciálním typem keramických tvárnic 

Porotherm T Profi. Velké otvory v cihlách jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální 

vatou. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,066 W.m-1.K-1 

Povrchová úprava a jednotlivé vrstvy systému jsou dány mezemi, které udává 

certifikovaný systém. Vnější omítky stěn a sloupů budou provedeny čtyř složkovým 

nátěrem ve složení Baumit Termo  omítka+ Baumit přednástřik, lepicí hmota Baumit Pro 
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Contact se síťovinou, penetrační nátěr Baumit UniPrimer a konečnou pastovitou fasádní 

omítkou Baumit v bílé barvě. Celková tloušťka vnější omítky je 35 mm. 

 

b) Podlahy teras v 2. nadzemním podlaží 

 

Povrchová úprava a jednotlivé vrstvy systému jsou dány mezemi, které udává 

certifikovaný systém. Skladba terasy je tvořena keramickou dlažbou na podložkách. 

Celková skladba terasy je uvedena ve výpisu podlah D2.15. 

 

c) Podlahy teras v 1. nadzemním podlaží 

 

Skladba terasy je tvořena keramickou dlažbou na podložkách od firmy 

Semmelrock. Celková skladba terasy je uvedena ve výpisu podlah D2.15. 

 

d) Podlahy balkonu 

 

Povrchová úprava a jednotlivé vrstvy systému jsou dány mezemi, které udává 

certifikovaný systém. Skladba balkonu je z keramické dlažby tl. 10 mm. Celková skladba 

je uvedena ve výpisu podlah. 

 

e) Podlahové konstrukce vjezdů a rampy 

 

Zpevněné plochy v prostoru parkovacího stání a pro příjezd k domu jsou navrženy 

dlážděné z betonové zámkové dlažby. Podkladní vrstvy budou provedeny dle typových 

skladeb pro pojezd automobily do 3,5t. Kolem objektu je proveden okapový chodník z 

betonové zámkové dlažby vymezený zahradními obrubníky. Venkovní rampa umožňující 

vstup do provozovny je z betonové zámkové dlažby kladené do drceného kameniva. 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní úpravy povrchů 

 

a) Omítky stěn  

 

Vnitřní omítky jsou provedeny z hladké lehčené sádrové omítky Baumit L barva 

bílá. Povrchová úprava stropní konstrukce je provedena z hladké lehčené sádrové omítky 

Baumit L barva bílá tl. 10 mm. Před zahájením samotného omítání bude provedeno 

ošetření rizikových míst přechodů materiálů. Bude použito lepidlo s odolností proti 

alkáliím a naneseno s přesahem min. 200 mm na obě materiálové plochy. 

 

V kuchyních budou provedeny keramické obklady RAKO od výšky 800 mm nad 

úrovní podlahy v pásu vysokém 600 mm. V koupelnách budou provedeny keramické 

obklady RAKO přes celou výšku stěny. 
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b) Omítky stropů 

 

Povrchová úprava stropní konstrukce bude provedena z hladké lehčené sádrové 

omítky Baumit L barva bílá tl. 10 mm. 

 

c) Podlahy 
 

Nášlapné vrstvy podlah jsou dle provozů provedeny jako keramické a 

dřevěné/PVC podlahy. Podlahy jsou navrženy s tl. 150 mm. Každá podlaha je opatřena 

dřevěnou lištou nebo keramickým soklem. Skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu 

podlah D2.15. 

 

k) Klempířské konstrukce 

 

a) Klempířské konstrukce z titanzinkových plechů 

 

Vnější parapety oken a oplechování střešní konstrukce jsou navrženy z 

titanzinkového předzvětralého plechu Rheinzink barvy ebenově černá. Parapetní plechy 

budou kotveny lepením k podkladu systémovým lepidlem určeným k lepení TiZn plechů. 

Aby bylo toto lepení možné, musí být pod parapety vytvořena celoplošná vrstva 

cementové stěrky, která bude vyztužena pomocí sklotexitlní síťoviny v tl. 10 mm. 

 

Oplechování vrcholu střechy bude provedeno přímým kotvením pomocí šroubů 

s krycím puklíkem letovaným k plechu. Střešní žlaby a svody jsou navrženy z vysoce 

jakostního titanzinkového plechu barvy ebenově černá. Zábradlí rampy, balkónů a teras 

je z kované oceli barvy ebenově černá. 

 

Při provádění jednotlivých konstrukcí je nutné brát na vědomí a dodržovat 

technologický postup provádění prací.  

 

 

b) Klempířské konstrukce z nerezových plechů 

 

Větrací mřížky z nerezové oceli budou osazeny na západní fasádě u místnosti 109- 

komora.  

Bližší specifikace výrobků viz. složka č.3 – D2.10 Výpis klempířských výrobků. 

 

l) Zámečnické konstrukce 

 

Zámečnické konstrukce zahrnují vnější zábradlí rampy, balkónů a teras a vnitřní 

zábradlí schodiště. Tyto konstrukce jsou provedeny z nerezových sloupků z kované oceli 

ø50mm z nerezových profilů jekl 40x40x3 mm. Tento typ konstrukcí zahrnuje i ocelové 

příložky pro kotvení zábradlí tl. 5 mm, ocelové úhelníky a ocelové pásoviny pro kotvení 

pozednic tl. 2,5 mm a v neposlední řadě zakrytí anglických dvorků pomocí ocelových 

roštů z žárově pozinkované oceli. Výplň roštu je tvořena svislou ocelovou pásovinou 
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30x2 mm, rozměr ok 30x 30 mm. Bližší specifikace výrobků viz. složka č.3 – D2.11 

Výpis zámečnických výrobků. 

 

m) Plastové výrobky 

 

Mezi plastové výrobky jsou zařazeny anglické dvorky z polypropylenu zesíleného 

skelnými vlákny tl. 8 mm. Atypické rozměry těchto dvorků zajišťuje firma Renoplast, 

která zajistí i jejich osazení. V nejnižším místě je anglický dvorek opatřen otvorem DN 

100 pro odvod srážkové vody. Bližší specifikace výrobků viz. složka č.3 – D2.13 Výpis 

plastových výrobků. 

 

n) Truhlářské výrobky 

 

Vnější okna a dveře jsou celodřevěné, navrženy z profilu WD REAL 78 a zasklené 

čirým izolačním trojsklem. Interiérové a vchodové dveře mají dřevěnou obložkovou 

zárubeň. Vnitřní dveře jsou typizované, z dřevěných hranolů opatřené dýhou se skleněnou 

tabulovou výplní. Bližší specifikace výrobků viz. složka č.3 – D2.12 Výpis oken a dveří. 

 

 

o) Větrání 

 

Veškeré místnosti objektu jsou ovětrávány přirozeně pomocí oken. Výjimku tvoří 

místnost 110- sklad, který je odvětráván větracím otvorem vedeným u stropu. 

 

p) Zpevněné plochy a terénní úpravy 

 

a) Zpevněné plochy dlážděné 
 

Zpevněné plochy v prostoru parkovacího stání a pro příjezd k domu jsou navrženy 

jako dlážděné z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Podkladní vrstvy budou provedeny 

dle typových skladeb pro pojezd automobily do 3,5t.  

 

b) Okapové chodníky 

 

Kolem objektu je navržen okapový chodník ze zámkové betonové dlažby tl. 40 

mm kladené do pískového lože.  

 

c) Terénní úpravy 

 

Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy kolem domu rozprostřením 

zeminy z výkopových prací s vrchní vrstvou z ornice. 

 

q) Zdravotně technické instalace 

 

Vodoměrná souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody jsou umístěny 
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v typové vodoměrné šachtě o rozměru 900x 1200 mm na pozemku. 

 

r) Vytápění 

 

Jako zdroj tepla pro ohřev topné vody pro vytápění objektu je navržen 

kondenzační kotel plynový s nuceným odtahem spalin. V provozovně je dále navržen 

maloobjemový elektrický ohřívač vody TO 15 UP od firmy Dražice a v části rodinného 

domu v místnosti kuchyně bude instalována baterie s el. ohřevem vody Homelife Termo 

Quick od firmy Siko. 

 

s) Kanalizace 

 

Srážková voda je na pozemku z části zasakována a z části odvedena přirozeným 

odtokem přes odvodnění místních komunikací do dešťové kanalizace. Dešťová voda ze 

střechy objektu bude sváděna do podzemní retenční nádrže o objemu cca 12 m3. Tato 

nádrž bude vybavena čerpadlem a umístěna na jižní straně pozemku sloužící jako zahrada. 

Tato voda bude sloužit jako užitková. 

 

 

 

t) Elektroinstalace 

 

Vnitřní elektrické rozvody světelné a zásuvkové jsou napojeny na rozvaděče. 

Jednotlivé kabelové rozvody jsou vedeny pod omítkou v drážkách ve zdech. Elektroměr 

je umístěn ve sloupku, který je součástí oplocení objektu na hranici pozemku.  

 

u) Plynoinstalace 

 

Plynová přípojka je vybudována od venkovního rozvodu NTL vedení do sloupku, 

ve kterém je osazen hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku a plynoměr. Sloupek je součástí 

oplocení objektu a je umístěn na hranici pozemku. 

 

v) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Konkrétní vlastnosti stavebních konstrukcí jsou navrženy a posuzovány dle normy 

ČSN 73 0540-2: 2011+Z1 2012- Tepelná ochrana budov. 

Výpočtová venkovní teplota:     -15 °C 

Výpočtová vnitřní teplota:         +20°C 

 

Tepelně technické výpočty jsou uvedeny v příloze složka č. 5- D1.4 Stavební 

fyzika. 

 

w) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko- geologického 

a hydrogeologického průzkumu 

 

Geologický a hydrogeologický průzkum na pozemcích nebyl proveden. Byly 
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použity geologické průzkumy provedené na sousedním pozemku 328/1.Na pozemku byly 

zachyceny písky s příměsí jemnozrnné zeminy třídy S3. Pro zakládání rodinného domu 

je odvozena hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt=250kPa (platí pro hloubku 

založení 1m). Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tl. 200 

mm. Ornice bude uložena na pozemku ke konečným terénním úpravám Dno jámy 

nepodsklepené části je navrženo v úrovni -1,050 m od úrovně čisté podlahy 1.NP. Dno 

podsklepené části je navrženo v úrovni - 3,800 m od úrovně čisté podlahy 1.NP. Při 

průzkumech nebyla zastižena úroveň hladiny podzemní vody. Na zájmových parcelách 

byla provedena technická obhlídka. 

 

x) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 

Navrhovaná stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší ani nevytváří 

hluk. Odpadní vody jsou odvedeny do splaškové kanalizace a půda v okolí objektu není 

nijak degradována. Z objektu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Odpady 

vzniklé při výstavě objektu se budou likvidovat zákonným způsobem dle plánu likvidace 

odpadů zodpovědnou firmou. Stavba svými rozměry a charakterem nenarušuje okolní 

zástavbu. Napojení na inženýrské sítě a způsob vytápění nemá nepříznivý vliv na okolí. 

Při výstavbě musí být dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, příslušné normy a bezpečnostní předpisy. 

Během výstavby je každý dodavatel povinen postupovat v souladu se stavebním 

povolením, dodržovat vyhlášky a normy, dodržovat hlukové limity, omezovat prašnost, 

udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v přilehlém okolí a je povinen po dokončení 

prací zlikvidovat vzniklý odpad. 

 

 

 

 

y) Dopravní řešení 

 

Zpevněné plochy okolo objektu budou napojeny přes nově vybudovanou 

příjezdovou komunikaci k parkovišti a garáži z místní komunikace na ulici Blažovská. 

Podrobný návrh viz. výkres C1.02 Technická situace. 

 

z) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Stavbu není nutno chránit před účinky výskytu radonu a na staveništi se nenachází 

ani agresivní spodní voda. Z toho důvodu není nutné stavbu chránit před škodlivými vlivy 

vnějšího prostředí. 

 

aa) Dodržování obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 o 

technických požadavcích na stavby a příslušných technických norem, zejména v částech, 

na které uvedená vyhláška odkazuje. 
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3. Seznam použitých zdrojů 

 
a) Normy 

 

ČSN 73 4301+ Z1+Z2+Z3 - Obytné budovy 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí 

ČSN 73 0540 - 2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost 

stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
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ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody 

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví 

 

b) vyhlášky 

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhl. č. 499/2006 

Sb. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 433/2006 Sb., o sjednání úmluvy o bezpečnosti a ochranně zdraví ve 

stavebnictví 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

c) zákony 

 

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

platný od 1. 1. 2007 

Zákon 133/1998 Sb., o požární ochraně 

 

d) internet 

 

http://bramac.cz// 

http://schiedel.cz// 

http://cemix.cz// 

http://isover.cz// 

http://wienerberger.cz// 

http://rako.cz// 

http://knauf.cz// 

http://tzb-info.cz// 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz// 

http://ri-okna.cz// 

http://praceubrna.cz// 

 

http://doerken.com// 

http://ploty-pardubice.cz// 

http://dekoracniprvky.cz// 

 

http://fakro.cz// 

http://denbraven.cz// 

http://renoplast.cz// 

http://siko.cz// 

 

http://presbeton.cz// 

http://topwet.cz// 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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http://siko.cz// 
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4. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace novostavby 

rodinného domu s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, která tvoří samostatnou 

provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Cukrárna je řešena jako bezbariérová. 

Vstup do prostoru cukrárny je umožněn pomocí rampy. V okolí cukrárny jsou zajištěna 

3 parkovací stání a jedno místo pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Druhá část objektu- rodinný dům- byl navržen pro čtyřčlennou rodinu. Má dvě 

nadzemní podlaží s částečným podsklepením a valbovou střechu malého sklonu. Rodinný 

dům je dominantní stavbou díky sloupům nesoucí terasu na jižní straně a balkon na 

východní straně a tvoří podpůrnou konstrukci pro valbovou střechu. Dvě terasy se nachází 

i v prvním nadzemím podlaží. Dominují mu i velká francouzská okna, navržená v obou 

podlažích, kde v druhém nadzemním podlaží jsou okna opatřena dekorativním kovaným 

zábradlím. Je provedeno dekorativní podbití střechy a dělících pásů z polystyrenu. 

Vnitřní dispozice rodinného domu je velmi prostorná a obsahuje jak klidové zóny, 

tak zóny společenské. V domě se nachází dostatečný úložný prostor pro veškeré potřeby 



52 

 

domu i zahrady. 

Pro rodinný dům je navrhnuto otevřené garážové stání pro 1 automobil, 

s možností parkování na nekrytém parkovacím stání vedle garáže. 

Celá stavba je navržena tak, aby splňovala všechny stavebně technická řešení a 

normové podmínky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

            The aim of this bachelor's thesis was to process the project documentation of a new 

family house with a functionally separate confectionery, which forms a separate operational 

and functional unit (has a separate entrance). The confectionery is designed as barrier-free. 

The entrance to the patisserie is enabled by a ramp. In the vicinity of the confectionery there 

are eight parking spaces and one place for people with reduced mobility. 

            The second part of the building - a family house was designed for a family of four. 

It has two floors with a partial basement and a hip roof with a small slope. The family house 

is the dominant building thanks to the columns supporting the terrace on the south side and 

the balcony on the east side and forms a supporting structure for the hip roof. Two terraces 

are also located on the first floor. It is also dominated by large French windows, designed 

on both floors, where on the second floor the windows are equipped with decorative 

wrought iron railings. Decorative lining of the roof and dividing strips made of polystyrene 

is made. 

           The internal layout of the family house is very spacious and contains both quiet zones 

and social zones. The house has enough storage space for all the needs of the house and 

garden. 

           For a family house is designed a covered open garage for one car, with the possibility 
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of parking on an uncovered parking space next to the garage. 

The entire building is designed to meet all construction and technical solutions and standard 

condition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

PD – projektová dokumentace 

SO – stavební objekt 

ŽB – železobeton 

EŠOB – energetický štítek obálky budovy  

NP – nadzemní podlaží 

NN – nízké napětí 

NTL – nízkotlaký 

STL – středotlaký 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

RE – elektroměrový rozvaděč 

PS – pojistková skřín 

VŠ – vodoměrná šachta 

RŠ – revizní šachty 

RN – retenční nádrž 

AN – akumulační nádrž 

H – hydrant 

VO – sloup veřejného osvětlení 
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PVC – polyvinylchlorid 

PP – polypropylen 

EPS – expandovaný (pěnový) polystyren  

ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém 

TUV – teplá užitková voda 

PO – požární ochrana 

PÚ – požární úsek 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TiZn – titanzinek 

θe [C°] – venkovní návrhová teplota 

θi [C°] – vnitřní návrhová teplota 

φe [%] – relativní vlhkost vzduchu v exteriéru 

φi [%] – relativní vlhkost vzduchu v interiéru 

dB – decibel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Seznam příloh 
 

Složka č. 1 – B Přípravné a studijní práce 

 

Studie: 

B1.01 ─ Půdorys 1.NP - architektonický M 1:100 

B1.02 ─ Půdorys 2.NP - architektonický M 1:100 

B1.03 ─ Půdorys 1.S - architektonický M 1:100 

B1.04 ─ Řez A-A´ M 1:100 

B1.05 ─ Řez B-B´ M 1:100 

B1.06 ─ Řez C-C´ M 1:100 

B1.07 ─ Tvar stropu 1.S M 1:100 

B1.08 ─ Tvar stropu 1.NP M 1:100 

B1.09 ─ Tvar stropu 2.NP M 1:100 

B1.10 ─ Krov M 1:100 

B1.11a ─ Pohled západní M 1:100 
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B1.11b ─ Pohled východní M 1:100 

B1.11c ─ Pohled severní M 1:100 

B1.11d ─ Pohled jižní M 1:100 

B1.12 ─ Situace M 1:200 

B1.13 ─ Vizualizace  

B1.14 ─ Vizualizace  

- Výpočet schodiště  

- Výpočet základových pasů 

Složka č. 2 – C Situační výkresy 

 
C2.01 ─ Situační výkres širších vztahů M 1:1000 

C2.02 ─ Technická situace M 1:200 

C2.03 ─ Koordinační situace M 1:1000 
 

Složka č. 3 –D Stavebně konstrukční řešení 
 
 

D1 Výkresová část  

D1.01─ Půdorys základů M 1:50 

D1.02─ Půdorys 1.S M 1:50 

D1.03─ Půdorys 1.NP M 1:50 

D1.04─ Půdorys 2.NP M 1:50 

D1.05─ Výkres krovu M 1:50 

D1.06─ Skladba stropu nad 1.S M 1:50 

D1.07─ Skladba stropu nad 1.NP M 1:50 

D1.08─ Skladba stropu nad 2. NP M 1:50 

 

D1.09─ Řez A-A´ M 1:50 

D1.10─ Řez B-B´ 

D1.11 ─Řez C-C´ 

D1.12a─ Pohled západní 

M 1:50 

M 1:50 

M 1:50 

D1.12b─ Pohled východní 

D1.12c─ Pohled severní                                                                   

D1.12d─ Pohled jižní 

 

 

 

M 1:50 

    M 1:50 

    M 1:50 
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D2 Dokumenty podrobností 

D2.01─ Detail D1 – vazník 
 

D2.02─ Detail D2 – anglický dvorek M 1:10 

D2.03─ Detail D3 – napojení podsklepené a 
nepodsklepené část 

M 1:10 

D2.04─ Detail D4 – suterénní vnitřní nosná stěna     M 1:10 

D2.05─ Detail D5 – ostění, nadpraží okna, překlady         M 1:10 

D2.06─ Detail D6 – zateplení suterénního zdiva, základ     M 1:10 

D2.07─ Detail D7 – řešení balkonu, styk sloupu 
s obvodovou stěnou, detail balkonových dveří 

M 1:10 

D2.08─ Detail D8 – řešení terasy nad garáží, styk sloupu 
s obvodovou stěnou, detail balkonových dveří a ŽB věnce 

M 1:10 

D2.09─ Detail D8 – řešení terasy nad místností, detail 
balkonových dveří a ŽB věnce 

 

M 1:10 

D2.10─ Výpis klempířských výrobků  
 
D2.11─ Výpis zámečnických výrobků  
 

D2.12 ─ Výpis oken a dveří  
 
 D2.13 ─ Výpis plastových výrobků 

     

D2.14 ─ Výpis překladů 
 
D2.15 ─ Výpis podlah 

  

Složka č. 4 – D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 
D1.3.01 ─ Technická zpráva PO + výpočty 

D1.3.02 ─ Situace PBŘ  M1:250 

D1.3.03 ─ Půdorys 1.S – PBŘ M 1:50 

D1.3.04 ─ Půdorys 1.NP – PBŘ M 1:50 

D1.3.05 ─ Půdorys 2.NP – PBŘ M 1:50 
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Složka č. 5 – D1.4 Stavební fyzika 

 
Textová část: 

Technická zpráva 

 
Výpočtová část: 

Příloha P1 – Výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty 

Příloha P2 – Výpočet součinitele prostupu tepla U konstrukcí 

Příloha P3 – Výpočet součinitele prostupu tepla U oken 

Příloha P4 – Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla + EŠOB 

Příloha P5 – Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti 

Příloha P6 – Výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní 

páry v konstrukci obvodové nosné stěny 

Příloha P7 – Pokles dotykové teploty 

Příloha P8 – Činitel denního osvětlení 

Příloha P9 – Proslunění 

Příloha P10 – Skladby konstrukcí 

 

 

 


