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Abstrakt 

 Bakalářská práce s názvem „Rodinný dům s provozovnou“ je zpracována jako 

dokumentace pro provedení stavby. Provozovnou se rozumí kancelářský prostor 

funkčně spojen s rodinným domem. Objekt se nachází v obci Štípa v nové uliční 

zástavbě. Půdorys domu je nepravidelný s úskoky na fasádě, má dvě nadzemní 

podlaží. Střecha je sedlová s vikýři s různým sklonem střešní roviny. Tento sklon je 

26°a 18°. Na západní straně objektu jsou situovány rozlehlé terasy. Konstrukční řešení 

je systémové, Porotherm. Základové konstrukce jsou betonové.  

 

Abstract 

Bachelor’s thesis called House with an establishment is done as a 

documentation for building construction. By the establishment is meant office area 

which is connected to the house functionally. The object is situated in city of Štípa in 

new build-up area. House plan is not regular. It has two floors above ground and 

irregular shape. The saddle roof has skylights with different slope angles (26 or 18 

degrees). On the west side of the object there are large terraces. Construction solution 

is systematic, Porotherm. The baseplate construction is made of concrete. 
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Úvod 

 Tématem bakalářské práce je navrhnout rodinný dům s provozovnou a 

zpracovat projekt pro provedení stavby. Jako provozovnu jsem na počátku práce zvolil 

kancelářské prostory.  

Aby práce byla ucelená, budu se v první fázi zabývat návrhem dispozic celého 

domu a funkčním propojením kancelářského prostoru s ostatními částmi budovy. 

V neposlední řadě také návrhem konstrukčního systému a sytému zastřešení. Návrh 

se bude snažit respektovat příslušné normy. 

 Ve fázi druhé, kdy budou zhotoveny základní studie, přistoupím ke zpracování 

samotné dokumentace provedení stavby. Tato pak bude obsahovat příslušné výkresy 

potřebné pro realizaci včetně důležitých detailů a projektové dokumentace částí A,B,F, 

zpracované, dle vyhlášky č.499/2006 Sb. Součástí bude také zpracování 

tepelnětechnického posouzení základních konstrukcí, zpráva požární bezpečnosti, 

výpisy výrobků. 

 Třetí fáze spočívá ve vypracování seminární práce na téma „Tepelná izolace 

střech, nadkrokevní izolace“. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a)   Identifikace a základní charakteristika stavby , stavebníka, projektanta 

 

Název stavby:   Rodinný d ům s provozovnou 

Charakteristika:  Novostavba 

Stupeň:   Projektová dokumentace pro provedení stavby  

Místo stavby:        Štípa, ulice Jabloňová 

Pozemek:          parcela číslo 315/103 

Katastrální území:   Štípa 670146 

Kraj:          Zlínský 

Schvalující orgán stavby:   Městský úřad Fryšták, nám. míru 43, 763 16 Fryšták 

Způsob výstavby:     stavba na klíč, dodavatelská firma XY 

 

Stavebník:                  Jaroslav Bezru č, Štípa 218, 763 14 Štípa  

 

Projektant:   Vítězslav Jurák, Nivy II č.346, Pozlovice , 763 26  

Autorizace:   Bakalářská práce VUT FAST,  

Vedoucí: Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D 

 

DATUM: červen 2013 

 

 

b)  Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku 

Základní charakteristika stavby a její účel 

Novostavba bude realizována v zástavbě rodinných domů ulice Jabloňová na 

nezastavěné  parcele číslo 315/103 ve vlastnictví stavebníka v katastrálním území 

Štípa 670146. Stavební pozemek je rovinatý a mírně se svažuje u jižní hranice 

pozemku v místech, kde není realizována stavba. Projekt je zpracován v souladu 

s územně plánovací dokumentací obce. 

  



 

 

c)  Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Byla provedena obhlídka stavební parcely a její geodetické zaměření v přípravách před 

samotnou realizací projektové dokumentace. 

Radonový průzkum: - byl proveden v IV.2012 s výsledkem nízký radonový index   

Hydrogeologický průzkum:  - podzemní voda v hloubce 4,6 m pod terénem 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu : 

- Příjezdová cesta je nová asfaltová vedoucí kolem severní hranice parcely, 

tato bude sloužit jako příjezdová cesta 

- Hlavní obecní komunikace je ve vzdálenosti 200 m od pozemku 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

- Stavební pozemek bude napojen na stávající technickou infrastrukturu. Tato 

se nachází na hranici pozemku. 

- Jedná se o :  - podzemní elektrické vedení NN 

- obecní vodovod 

- zemní plyn 

- splašková kanalizace 

 

d)  Informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

V projektové dokumentaci byly zohledněny veškeré požadavky dotčených orgánů.  

Tyto požadavky jsou závazné a musí být zohledněny i při realizaci díla. 

 

e)  Informace  o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Záměr splňuje obecné požadavky na výstavbu. Není požadavek na bezbariérové 

řešení. 

 

f) Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, pop řípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 s tavebního zákona,   

Zamýšlený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Respektuje veškeré 

požadavky a zapadá do okolní zástavby aniž by narušoval ráz krajiny, či stávající 

zástavbu. 

 

g)  Věcné a časové vazby na související a podmi ňující stavby a jiná opat ření 

Nevyskytují se. V souvislosti s výstavbou se dá předpokládat zvýšení hlučnosti a 

prašnosti v okolí stavby. 



 

 

h)  Předpokládaná lh ůta výstavby v č. popisu postupu výstavby  

Předpokládaná doba výstavby 13 měsíců. 

- Předpokládané zahájení stavby:  07/2013 

- Předpokládané dokončení stavby:  08/2014 

Dodavatelská firma vytvoří základní harmonogram průběhu prací a zajistí 

návaznost jednotlivých etap výstavby. Vybavení staveniště zajišťuje taktéž 

dodavatelská firma. 

 

i) Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prost ředí a ostatní v tis. K č, údaje o podlahové 

ploše  budovy  bytové či  nebytové v m 2,  a o počtu byt ů v budovách 

bytových a nebytových. 

Orientační náklady na opravu RD se předpokládají  cca  7 750 000,- Kč 

 

Údaje o zastavěné ploše bytové budovy v m2: 

Zastavěná plocha domu včetně terasy …..  226,0  m2 

Garážové stání         …..    20,0  m2 

Zastavěná plocha celkem           …..  246,0 m 2     

 

Počet podlaží      … 2 nadzemní (1NP+podkroví) 

Počet býtů     … 1 

Výška stavby pod okap    … 5,64 m,  

výška stavby – hřeben střechy   … 7,3 m 

Podlahová plocha  obytná + provozovna … 199,38 m2 + 27,88 m2 = 227,26 m2 

Obestavěný prostor    … 1382,15 m3 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1)  Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

1a)  zhodnocení staveništ ě 

Zamýšlená stavba je umístěna na pozemku parcelního čísla 315/103 ve vlastniství 

investora. Není zde žádné věcné břemeno ani legislativní překážka. V KN je pozemek 

veden jako stavební parcela. Pozemek je obdélníkový, rovinatý, bez vzrostlých stromů 

a keřů. Umožňuje bezproblémovou výstavbu. Ze severní strany je asfaltová příjezdová 

komunikace a ze zbylých stran pak sousední parcely.   

 

1b)  urbanistické a architektonické řešení stavby  

Urbanistické a architektonické řešení vychází z požadavků investora, technických 

možností a vztahu k okolním objektům. Svým architektonickým uspořádáním 

nebude narušovat současný charakter zástavby, naopak přispěje ke zlepšení 

stavební kultury daného prostředí.  

Novostavba s provozovnou je samostatně stojící objekt a tvoří ucelenou 

část. Půdorysně je řešen s úskoky, kterými se odděluje provozovna od dalších 

obytných částí domu a taktéž se odděluje prostor garáže. 

Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený se sedlovou střechou o dvou 

sklonech střešní roviny a dvěma vikýři. Rovina střechy směrem do ulice je ve 

sklonu 26° a směrem do dvora pak 18°. Sklon vikýřů je 26°. 

 Dispoziční řešení vyplývá ze záměrů investora. Hlavním cílem bylo 

propojení provozu kanceláře s obytným prostorem domu. Vstupy jsou orientovány 

severně až mírně severozápadně. Provozovna se skládá z prostoru kanceláře, a 

přidružených vstupních a hygienických prostor. Do obytného prostoru je vstup ze 

závětří a zádveří. V jedné části je soubor místností koupelny, WC a technickou 

místností. V druhé části pak obývací pokoj s kuchyní. V druhém patře pak 3 pokoje 

a severně orientovaný sklad a koupelna. WC je v samostatné místnosti u 

koupelny.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1c)  technické řešení  

Zemní práce : 

Jedná se o rovinatý pozemek bez vzrostlých keřů a stromů. Proto dojde pouze 

k sejmutí ornice v hloubce 200 mm a k uložení na volném prostoru pozemku. 

Z hydrogeologického průzkumu, který prokázal jednoduché základové poměry a z 

výpočtu zatížení základové spáry byla stanovena hloubka založení na 1000 mm, 

respektive 550mm. Tato hloubka souvisí také s využitím šalovacích betonových 

tvarovek. Šířka základového pasu je stanovena na min. 750mm respektive 500 

mm kvůli jednoduché manipulaci. 

 

Základy:  

Základové pasy jsou řešeny jako monolitické betonové z betonu C 20/25 do 

bednících šalovacích tvarovek šířky 500mm a 300 mm po obvodu budovy. Vnitřní 

pasy z betonu C 20/25, šířky 750 mm a 500 mm a výšky 550 mm přímo do 

základové rýhy. 

 

Svislé konstrukce: 

Obvodové nosné stěny budou řešeny systémově pomocí přesných tvárnic pro 

tenké spáry Protherm 44 EKO+Profi na lepidlo tl. 450mm. Vnitřní nosné stěny jsou 

navrženy z Porotherm 24 Profi na lepidlo tl. 250mm. Nenosné příčkové zdivo je 

Porotherm 14 Profi tl. 150 mm. 

 

Stropní konstrukce:  

Stropní konstrukce je navržena v systému porotherm. Jedná se o nosné POT 

nosníky uložené na nosných stěnách min. 125 mm v osové vzdálenosti 625 mm a 

500 mm. Výplň tvoří keramické vložky MIAKO výšky 190 mm. Celá konstrukce je 

doplněna o kari síť s velikostí oka 150x150 mm a zmonolitněná betonem C 25/30 

výšky 60 mm. Celková tloušťka stropu je pak 250 mm. Stropní konstrukce je na 

nosných stěnách zakončená železobetonovým věncem s tepelnou izolací 120mm 

a věncovkou 80 mm. 

 

 

 

 

 



 

 

Schodiště: 

Schodiště je železobetonové dvouramenné s mezipodestou, beton C25/30. 

Podesta je tloušťky 80 mm uložená na podestovém nosníku a obvodové stěně. 

Ramena mají každé 9 schodů o výšce stupně 177,78 mm a šířce 280 mm. 3ířka 

jednoho ramene je pak 1050 mm. 

   

Zastřešení: 

Objekt RD bude zastřešen novodobým krovem  s hřebenem rovnoběžným s osou 

komunikace a výškou 7,3 m. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný krov. Sklon 

střešních rovin je 26° a 18°. Krovy jsou přiznané a z exteriéru je palubkové 

bednění. Tepelná izolace je řešena jako nadkrokevní v systému TOPDEK. Střešní 

krytina je skládaná Tondach – Samba 11. Bezpečný sklon krytiny je 22°, proto je 

nutné vytvořit těsné podstřeší z asfaltového pásu s přelepenými spoji. Veškeré 

klempířské výrobky, podokapní žlaby a svody jsou navrženy v systému Satjam 

Niagara s povrchovou úpravou polyuretan. 

 

Komínové těleso: 

Komínové těleso je navrženo jako jedno průduchové od firmy Schiedel. Skládá 

se z  betonové komínové tvárnice s tepelnou izolací a keramickou vnitřní vložkou. 

Vnější rozměr 360x360 mm, průměr vložky 180 mm. Nad střešní rovinou je těleso 

provedeno z betonových tvarovek s povrchovou úpravou imitace cihly. Zakončení je 

pomocí betonové krycí hlavice s kónusem. 

 

Izolace: 

Hydroizolace: Je navržena na podkladní betonové desce z asfaltového SBS pásu 

Glastek 40 special mineral ve dvou vrstvách. Vytažení izolace 

minimálně 300 mm nad zem a na ploché střeše Glastek AC 40 min. 

Pojistná hydroizolace střechy:  

Samolepící asfaltový pás Topdek cover pro s těsnými spoji 

Tepelná izolace střechy: 

  Pir nadkrokevní izolace TOPDEK 022 PIR v tloušťce 160 mm 

Tepelná izolace podlah: 

  Styrodur C3035 tloušťky 100 mm v přízemí a 60 mm v podlaží 

Tepelná izolace soklu:  

  Extrudovaný polystyren XPS tloušťky 100 mm 



 

 

Podlahy: 

 V celém objektu jsou navrženy podlahy s podlahovým vytápěním a 

povrchovou úpravou laminátovou nebo keramickou podle druhu místnosti. 

Tloušťka podlah je v přízemí 200 mm a v patře 150 mm.  

 

Úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky tloušťky 10 mm Porotherm Universal s nátěrem. Vnější 

omítky jsou ve skladbě od interiéru Porotherm TO tl. 20 mm a probarvená 

minerální omítka Weber min. tl. 2 mm. 

Obklady jsou lepeny do lepidla pro keramický obklad. Výšky obložení 

obkladem jsou uvedeny v jednotlivých výkresech. 

Sokl je opatřen povrchovou úpravou marmolit. 

 

Výplně otvorů 

Vstupní dveře a okna navržena dřevěná euro, zasklená izolačním trojsklem 

UW = 0,7 W/m2K . Interiérové dveře jsou prosklené z obytných místností a s plnou 

výplní do místností WC, koupelny, skladu,… do obložkové zárubně. V ocelové 

zárubni jsou dveře v provozovně v zádveří a na WC. Viz. Výpis výrobků 

 

Klempířské výrobky: 

 Navrženy v systému Satjam Niagara a oplechování parapetu Gutmann AL 

s eloxovým potažením povrchu. Viz. Výpis výrobků 

 

Inženýrské sítě: 

Splašková kanalizace:  

Kanalizace, která odvádí odpadní splaškové vody z objektu bude napojena na 

kanalizační přípojku, která ústí do stávající stoky. Na hranici pozemku bude 

zřízena revizní šachta z betonových skruží d.1000 mm. Vstup do šachty bude 

chráněn poklopem d.600 mm. Přípojka bude z potrubí PVC KG DN 150. 

Dešťová kanalizace: 

Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Srážková voda ze střešní 

krytiny bude odváděna okapními žlaby a svody přes lapače nečistot do plastové jímky 

o objemu cca 6,5 m3. V ní bude proveden přepad do vsakovacích nádrží, ze  

kterých se bude voda vsakovat do zeminy. Nádrž vybavena čerpadlem 

 



 

 

Vodovod:  

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 

provedená z HDPE 100 SDR 11. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou 

potřebu. Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody 

bude umístěna v domě v technické místnosti. Materiál uvnitř domu bude z PPR. 

Teplá voda bude připravována v zásobníkovém ohřívači v technické místnosti. 

 

Plynovod:  

Hlavní uzávěr plynu a plynoměr bude umístěn ve zděné nice na hranici 

pozemku. Potrubí, které bude vedené v zemi do objektu bude z PEHD. Uvnitř 

domu budou rozvody realizovány ocelovým závitovým potrubím a spoje budou 

svařeny.  

Elektrické vedení:  

Bude zbudována nová přípojka umístěna na hranici pozemku, zděná. V nice 

bude umístěn elektroměr s Hlavním vypínačem a veškeré rozvody budou realizovány 

z této přípojky. Pojistky budou umístěny v domě v nice v zádveří.  

 

Komunikace: 

Komunikace uvnitř pozemku jako chodníky a stání pro automobily bude 

z betonové dlažby v štěrkodrti. 

 

1d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infra strukturu 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je ze stávající asfaltové komunikace 

v ulici Jabloňová, ve které se objekt nachází. Z ulice jsou přístupné odstavné 

plochy pro automobily zákazníků i majitelů domu. 

Veškerá technická infrastruktura je vyvedena na hranici pozemku a přípojky jsou 

vedeny co nejkratší možnou cestou do objektu. 

 

1e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu 

Dopravní odstavné plochy pro provozovnu, případně pro uživatele objektu jsou 

umístěny soukromém pozemku ve vlastnictví investora v blízkosti vstupu. Jsou 

zřízena 4 parkovací stání pro účely převážně provozovny a jedno garážové stání u 

domu. Přístup k těmto plochám vede přímo z komunikace.  

 

 



 

 

1f)  Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

Realizovaná stavba neohrožuje životní prostředí. Není nutné zpracovávat EIA. 

Při stavbě nedojde k nadlimitnímu zhoršení životního prostředí. Stavba je 

navržena z materiálů neovlivňujících své okolí a vzniklé odpady ze stavebních 

materiálů budou odváženy realizační firmou v kontejnerech. KTO bude svážen obcí. 

Likvidace zeminy z výkopů základových pasů bude taktéž likvidována 

dodavatelskou firmou v kontejnerech.  

Během výstavby bude docházet ke vzniku různých odpadů, které budou podle 

potřeby tříděny a odváženy dodavatelskou firmou na určené skládky k likvidaci. 

Může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem etapizace výstavby. 

Tímto může být hluk, prašnost, znečištění komunikace,… Bude dbáno na to, aby tyto 

negativní vlivy byly eliminovány a případné znečištění odstraněno. 

Splaškové vody budou odváděny do kanalizační přípojky a následně do stoky. 

  

1g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 

komunikací 

Není požadováno. 

 

1h)  Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 

projektové dokumentace 

Byl proveden Radonový průzkum, který prokázal nízký radonový index. Proto 

nejsou požadovány žádné další opatření a je pouze navržena hydroizolace stavby 

ze dvou vrstev SBS asfaltových pásů. 

Hydrogeologický průzkum prokázal výskyt hladiny podzemní vody v hloubce 4,6 m 

a to znamená jednoduché základové poměry bez dalších opatření. 

Únosnost zeminy je 200 kPa. 

 

1i)  Údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový 

a výškový systém 

V přípravných pracích bylo provedeno geodetické zaměření objektu 

s vypracováním příslušné dokumentace polohopisného a výškopisného plánu. Na 

základě těchto údajů byla zpracována projektová dokumentace. 

Taktéž bylo získáno vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí a potřebné 

podklady. 

 



 

 

1j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a 

technologické provozní soubory 

Součástí stavby jsou objekty: - objekt rodinný dům s provozovnou 

- Objekt ploch pro parkování 

Inženýrské sítě:  - kanalizace 

- vodovod  

- NTL plynovodní přípojka 

- přípojka elektrické energie. 

Projektová dokumentace řeší pouze objekt rodinného domu s provozovnou. 

 

1k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochran a okolí p řed negativními 

účinky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace 

Realizace stavby probíhá na soukromém pozemku investora. Veškerá práce tak 

nebudou ohrožovat a eliminovat okolní sousedy, kromě vlivu hluku, prašnosti,… 

které budou v maximální míře eliminovány. 

Likvidace běžného komunálního odpadu se bude řídit obecně závaznou vyhláškou 

obce Štípa, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním 

odpadem a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. 

Se stavebním odpadem bude nakládáno dle čl. 5 – Nakládání se stavebním 

odpadem. U stavebního odpadu je nutno přednostně zajistit, aby byl bez 

zbytečných odkladů po jeho vzniku předán provozovateli zařízení na využití 

(úpravu, recyklaci) tohoto odpadu. Pokud to není možné, ukládá se na místa 

stanovená pro odkládání stavebního odpadu. 

Pro odkládání stavebního odpadu se stanovují tato místa: 

- Kontejnery na stavební odpad 

- Sběrné dvory 

- Skládka odpadů 

 

Další odpady (kovy, zbytky kabelů …) budou předány sběrným surovinám. 

 

 

 

 

 



 

 

1l)  Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými 

technologickými bezpečnostními předpisy a ustanoveními. 

Mezi základní patří NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále NV 362/2005 Sb.  o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Před započetím prací si musí každý zhotovitel stavebních prací uvědomit, že při 

plnění dodavatelského úkolu je na svém pracovišti odpovědný za vytvoření a 

dodržování potřebných opatření k bezpečné práci. To znamená, že si musí ověřit. 

Resp. zajistit, aby: 

- Pracovníci měli k výkonu práce potřebnou odbornou a zdravotní 

způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli 

seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti. 

- K činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními 

ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá 

z provádění prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními 

pomůckami a prostředky (nářadí) 

- Pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny 

požadavky z hlediska jejich zabezpečení 

- Mezi účastníky výstavby (stavebník, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem 

a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a 

odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně 

při souběhu prací více zhotovitelů 

- Řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady 

(návody k obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž 

jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce 

- K provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna 

technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle 

stanovených technologických postupů. 

 

 

 

 

 



 

 

2)  Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení, které působí v průběhy výstavby a následně při 

jejím využívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

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

Nosné části objektu jsou realizovány ze systémových prvků Porotherm a ověřených 

krovových soustav. Veškeré navržené konstrukce odpovídají technologiím systému a 

jsou podloženy technickými podklady a platným certifikáty. 

Nové konstrukce byly navrženy na předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti 

stavby dle současně platných norem a předpisů. Při návrhu  nových konstrukcí 

z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto 

jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti přetvoření (2.MS).  

 

3)  Požární bezpe čnost 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  

- omezení šíření požáru na sousední stavbu,  

- umožnění evakuace osob a zvířat,  

- umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

Požární bezpečnost stavby je podrobně řešena v části projektové dokumentaci  

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

4)  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 

normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek 

vyhl. č. 502/2006Sb, splňuje předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby 

tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Větrání místností je navrženo přirozené okny popř. dveřmi. Odtah par v kuchyni 

bude zajištěn FILTRAČNÍ digestoří. Prosvětlení všech místností je přirozené 

s doplňujícím umělým osvětlením. Chlazení RD vzhledem k akumulačním 

schopnostem obvodového zdiva není navrženo 



 

 

5)  Bezpečnost p ři užívání 

Ve stavbě nejsou zabudovány žádné zdroje ohrožení pro její budoucí uživatele. 

Projekt je navržen v souladu s technickými požadavky na výstavbu, Ochrana před 

nebezpečným dotykovým napětím je samočinným odpojením od zdroje. Užívání 

RD se musí řídit platnými bezpečnostními předpisy. 

 

6)  Ochrana proti hluku 

Vzhledem k charakteru objektu a navrženým stěnám a konstrukcím včetně 

izolačních eurooken a dveří je zaručena jejich dostatečná vzduchová 

neprůzvučnost. Hladiny hluku nepřesáhnou dovolené hodnoty jak uvnitř budovy, 

tak vně budovy. Stavba s provozem nezhoršuje hlukové poměry a ani není hlukem 

ohrožována. 

 

7)  Úspora energie a ochrana tepla 

Veškeré nové konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny požadované, 

případně doporučené součinitele přestupu tepla dle ČSN 73 0540. Technické 

parametry použitých materiálů a výrobků jsou voleny s ohledem na požadovaný 

prostup tepla konstrukcí. Jsou respektovány klimatické podmínky. 

Základní tepelně technické posouzení tvoří samotnou část dokumentace: 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

 

8)  Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 

pohybu a orientace 

Z hlediska charakteru objektu se nepředpokládá přístup ani pobyt osob 

s omezenou schopností pohybu. 

 

9)  Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Na stavbu se nevztahují žádná významná ochranná pásma. Výstavbou objektu 

nebudou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí, není zde ani území se 

zvýšenou seismicitou či poddolované území.  

Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti. Zjištěnými průzkumy nebyly 

prokázány žádné další negativní vlivy na stavbu. 

 

10)  Ochrana obyvatelstva 

Nejsou kladeny žádné požadavky na ochranu obyvatelstva.  



 

 

 11)  Inženýrské objekty 

- odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Likvidace odpadních vod z objektu je řešena splaškovou kanalizací do 

veřejné stoky. Dešťová voda je odváděna vsakovací nádrže. 

 

- zásobování vodou 

Objekt bude napojen na samostatnou přípojku z vodovodního řadu. 

 

- zásobování energiemi 

Zásobování elektrickou energií skrz přípojku na rozvod NN. 

Tepelná energie pro vytápění a ohřev bude realizována plynovým 

kotlem s připojením na plynovodní přípojku 

 

- řešení dopravy 

Příjezd bude řešen přes stávající příjezdovou komunikaci. Pro potřeby 

rodinného domu je realizováno jedno garážové stání. Propotřeby 

provozovny pak 4 parkovací stání s příjezdem z hlavní komunikace. 

 

- povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Zpevněné povrchové úpravy a parkovací stání budou z betonové dlažby. 

Bude provedeno rozmístění skryté ornice a zatravnění ploch 

 

- elektronické komunikace. 

Objekt bude napojen na telekomunikační vedení 

 

12)  Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Nenachází se v objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. DOKUMENTACE STAVBY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Pozemní stavební objekty 

 

1.1 Architektonické a stavebn ě technické řešení 

 

1.1.1 Technická zpráva 

 

a)  Účel objektu 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu 

s provozovnou o jedné bytové jednotce. Včetně zpevněných ploch objektu, napojení 

inženýrských sítí, sjezdu z místní komunikace. Půdorys je nepravidelného tvaru 

s největšími rozměry 20,4 x 15,4 m.   

 

b)  Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a 

řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orie ntace 

 

Urbanistické a architektonické řešení vychází z požadavků investora, technických 

možností a vztahu k okolním objektům. Svým architektonickým uspořádáním 

nebude narušovat současný charakter zástavby, naopak přispěje ke zlepšení 

stavební kultury daného prostředí.  

Novostavba s provozovnou je samostatně stojící objekt a tvoří ucelenou 

část. Půdorysně je řešen s úskoky, kterými se odděluje provozovna od dalších 

obytných částí domu a taktéž se odděluje prostor garáže, která je tak předsazená 

blíže k příjezdové komunikaci. Střecha je sedlová o dvou sklonech střešní roviny a 

dvěma vikýři. Rovina střechy směrem do ulice je ve sklonu 26° a směrem do dvora 

pak 18°. Sklon vikýřů je 26°. 

 Hmotu doplňuje garážové stání, které je v návaznosti na garáž a hlavní 

vstup. Objekt je z uliční strany opatřen závětřím s předsazenou střešní konstrukcí, 

které slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy návštěvníka provozu i obytné 

buňky. Ve dvorní části je v oblasti 1 NP situována krytá terasa, která je přístupná 

přímo z obývacího pokoje a kuchyně. V 2NP je terasa nad terasou 1 NP a 

rozšířená o prostor střechy garáže. Přístup z této terasy je na dvorní část přes 

exteriérové schodiště, které je vedeno po delší straně garáže. Orientace ke 

světovým stranám je příhodná, kdy obytné místnosti a terasy jsou situovány na jih 



 

 

až jihozápad a naopak koupelny a podřadnější místnosti pak na sever a 

severovýchod. Výtvarně je objekt řešen světlou žlutou omítkou s pásy omítky 

tmavé barvy, která rozbíjí velkou plochu fasády a zároveň dotváří linii s okny a 

dřevěnými prvky. Sokl je z marmolitu hnědé barvy. 

Řešení vegetačních úprav je v kompetenci investora. Bude provedeno 

zatravnění a doporučuje se osázet pozemek po hranici pozemku zelenými keři a 

doplnit prostor ovocnými a okrasnými stromy.  

Funkčně je objekt řešen tak, že vstupní prostory jsou orientovány na sever 

až severozápad. Každý ze vstupu jak do provozovny, tak do obytné buňky je 

opatřen zádveřím. S napojením na další prostory objektu. Mezi vstupy jsou pak 

situovány prostory koupelny, WC a technické místnosti, čímž dochází k oddělení 

provozní části od ostatních částí komunikačními chodbami, které jsou napojeny na 

zádveří. Z těchto chodeb jsou přístupny další obytné místnosti včetně schodiště. 

Dispoziční řešení 1 NP: 

- Závětří, zádveří, chodba + schodiště, koupelna + wc, obývací pokoj + 

kychyně, + terasa, pracovna s přístupem do provozu kanceláře, wc a 

vstupní prostory kanceláře 

Dispoziční řešení 2 NP: 

- Chodba, 2 pokoje, ložnice, koupelna a wc, + venkovní terasa 

Dům není přímo řešen jako bezbariérový a proto se k bezbariérovosti 

nepřihlíží. 

 

 c)  Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 
osvětlení a oslun ění 

Předpokládaná kapacita obytné buňky jsou 4 osoby v samostatných pokojích. Co 

se týče provozovny, tak zde se předpokládá pohyb 3 pracovníků. 

- Užitná plocha:     227,26 m2 

- Zastavěná plocha:     246,0 m2 bez zpevněných ploch 

- Obestavěný prostor:    1382,15 m3 

- Max. výška hřebene nad uprav. terénem:  7,3 m 

- Max. půdorysné rozměry objektu:   20,4 x 15,4 m 

- Zpevněné plochy:     81,36 m2 

- Vymezení stavebního pozemku:   1661,16 m2  

Objekt má všechny fasády s okny a každá místnost je dostatečně přirozeně 

osvětlena a osluněna. 

 



 

 

d)  Technické a konstruk ční řešení, požadovaná životnost 

Novostavba RD je řešena jako nepodsklepená stavba na betonových pásech 

bedněných betonovými tvarovkami s betonem betonu C 20/25. 

Podkladní deska vyztužená kari sítí z betonu C20/25. Svislé nosné i nenosné 

konstrukce jsou navrženy z cihelného sytému POROTHERM. Stropní konstrukce je 

tvořena nosníky POROTHERM POT a tvarovkami MIAKO. Střešní konstrukce je 

dvouplášťová sedlová střecha s vikýři a dvěma sklony střešní roviny, a to 26°a 18°. 

Okna jsou dřevěná euro zasklená izolačním trojsklem. Venkovní vstupní dveře a 

ostatní venkovní dveře jsou dřevěné v rámu. 

Kolem RD je vytvořen okapový chodník z betonové maloformátové zámkové dlažby  

tloušťky 80 mm. Stání pro automobily bude taktéž z betonové zámkové dlažby. 

Životnost stavby se předpokládá 100 let. Nejsou uvažovány živelné katastrofy. 

 

Zemní práce : 

Jedná se o rovinatý pozemek bez vzrostlých keřů a stromů. Proto dojde pouze 

k sejmutí ornice v hloubce 200 mm v ploše, která bude využívána pro stavbu a 

uložení materiálu, tak aby nedošlo ke zbytečnému znehodnocení ornice. Uložená 

bude na pozemku investora v místě, kde nebude zasahovat do stavebního 

prostoru. Bude pak použita na čisté terénní úpravy.  

Z hydrogeologického průzkumu, který prokázal jednoduché základové 

poměry a z výpočtu zatížení základové spáry byla stanovena hloubka založení na 

1000 mm, respektive 550mm. Tato hloubka souvisí také s využitím šalovacích 

betonových tvarovek o šířce 500 mm a 300 mm. Šířka základového pasu je 

stanovena na min. 750mm v obvodovém pasu a v pasech vnitřních, respektive 500 

mm v pasech pod sloupky. Tato šířka je také zárukou dobré manipulace 

s tvarovkami a také lze bez umístit tepelnou izolaci základu v místě mezery. Výkop 

bude proveden strojově a začištění spáry pomocnými dělníky. Vytěžená zemina se 

uskladní na místě určené skládky na pozemku a využije se pro hrubé zásypy. 

Budou stejným způsobem vyhloubeny rýhy pro přípojky, případně budou hloubeny 

ručně pomocnými dělníky. 

 

 

 

 

 



 

 

Základy:  

Objekt bude založena na původní tuhé štěrkovité hlíně Třídy F1, únosné zemině, s 

únosností 200 kPa. Geologickým průzkumem byla specifikována výše uvedený druh 

základové půdy. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální 

nezámrznou hloubku 0,8 m. Základová spára nesmí být podmáčená při betonáži. 

Z důvodu ověření, že základová půda je štěrkovitá hlína, není potřeba provádět kolem 

základu drenáž. 

Základové pasy jsou řešeny jako monolitické betonové z betonu C 20/25 do 

bednících šalovacích tvarovek šířky 500mm po obvodu budovy, šířky 300 mm pak 

pod pasy sloupků. Tyto tvarovky jsou osazeny do betonového lože tl. 100 mm 

stejné kvality betonu. Vnitřní pasy z betonu C 20/25, šířky 750 mm a 500 mm 

přímo do základové rýhy. Proto je nutné, aby rýha nebyla zbytečně velká. Celková 

výška základu včetně podkladní desky je pak 1000 mm, respektive 550 mm. 

Podkladní železobetonová deska je z betonu C20/25 vyztuženého kari sítí 150/150 

mm s průměrem prutů 6 mm. 

V základech a podkladní desce nutno vynechat prostupy pro instalace. 

 

Svislé konstrukce: 

Obvodové nosné stěny budou řešeny systémově pomocí přesných tvárnic pro 

tenké spáry Porotherm 44 EKO+Profi, tl. 450mm na maltu pro tenkovrstvé zdění 

Porotherm profi DBM. Zdění bude provedeno na základovou vyrovnanou vrstvu 

z malty Porotherm AM. Nutno pod zdí položit pruhy asfaltových pásů jejichž šířka 

bude o 150 mm větší na každou stranu zdi.  Vnitřní nosné stěny jsou navrženy 

z Porotherm 24 Profi, tl. 250mm na maltu pro tenkovrstvé zdění Porotherm profi 

DBM. Nenosné příčkové zdivo je Porotherm 14 Profi tl. 150 mm. I pro tyto stěny 

platí zásady založení a jako u obvodové stěny. 

 

Stropní konstrukce:  

Stropní konstrukce je navržena v systému Porotherm. Jedná se o nosné POT 

nosníky uložené na nosných stěnách min. 125 mm v osové vzdálenosti 625 mm a 

500 mm. Uložení provedeno na tlumící asfaltový pás. Výplň tvoří keramické vložky 

MIAKO 19/62,5 a 19/50 výšky 190 mm. Celá konstrukce je doplněna o kari síť 

s velikostí oka 150x150 mm a zmonolitněná betonem C 25/30 výšky 60 mm. 

Celková tloušťka stropu je pak 250 mm. Stropní konstrukce je na nosných stěnách 

zakončená železobetonovým věncem. Tento je pak na obvodových stěnách 



 

 

doplněn tepelnou izolací 120mm a věncovkou Porotherm 8 tl. 80 mm. Podélná 

výztuž věnce je 4 Ø R10 a třmínky Ø 6 mm po 250 mm. V podlaží bude věnec 

z vnější strany oddělen izolační deskou Velox ws-EPS tl 185 mm. 

Okenní překlady jsou tvořeny systémově překlady Porotherm 7 nebo ŽB věncem. 

 

Schodiště: 

Schodiště je železobetonové dvouramenné s mezipodestou, beton C25/30. 

Podesta je tloušťky 80 mm uložená na podestovém nosníku a obvodové stěně. 

Ramena mají každé 9 schodů o výšce stupně 177,78 mm a šířce 280 mm. 3ířka 

jednoho ramene je pak 1050 mm. 

   

Zastřešení: 

Objekt RD bude tvořit dvouplášťová střecha s nosným novodobým krovem  

s hřebenem rovnoběžným s osou komunikace a výškou 7,3 m. Nosnou konstrukci 

tvoří dřevěný krov. Sklon střešních rovin je 26° a 18°. Krovy jsou přiznané a 

z exteriéru je palubkové bednění. Na bednění realizována parozábrana 

z asfaltového pásu TOPDEK Al barier. Tepelná izolace je řešena jako nadkrokevní 

v systému TOPDEK. Střešní krytina je skládaná Tondach – Samba 11. Bezpečný 

sklon krytiny je 22°, proto je nutné vytvořit těsné podstřeší z asfaltového pásu 

TOPDEK Cover pro s přelepenými spoji. Veškeré klempířské výrobky, podokapní 

žlaby a svody jsou navrženy v systému Satjam Niagara s povrchovou úpravou 

polyuretan. 

Část objektu nad garáží je zastřešena jednoplášťovou střechou systému dekroof. 

Skladba střechy je uvedena ve výpisu skladeb => izolace proti vlhkosti Glastek Al 

40 mineral, XPS styrodur C3035, Glastek 30 Stiker ultra, elastek 40. 

 

Komínové těleso: 

Komínové těleso je navrženo jako jedno průduchové od firmy Schiedel. Skládá 

se z  betonové komínové tvárnice s tepelnou izolací a keramickou vnitřní vložkou. 

Vnější rozměr 360x360 mm, průměr vložky 180 mm. Nad střešní rovinou je těleso 

provedeno z betonových tvarovek s povrchovou úpravou imitace cihly. Zakončení je 

pomocí betonové krycí hlavice s kónusem. 

 

 

 



 

 

Izolace proti vodě: 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti:  

Je navržena na podkladní betonové desce z asfaltového SBS pásu Glastek 

40 special mineral ve dvou vrstvách. Vytažení izolace minimálně 300 mm 

nad zem. Nízký radonový index neurčuje opatření proti průniku radonu. 

Hydroizolace ploché střechy: 

 Je navržena na spádovém betonu Glastek Al 40 mineral a na tepelné 

izolaci pak Glastek 30 Stiker ultra a elastek 40. Nutno vyvést izolaci na 

atiku minimálně 300 mm a chránit proti protržení. 

Pojistná hydroizolace střechy:  

Samolepící asfaltový pás Topdek cover pro s těsnými spoji pro vytvoření 

těsného podstřeší kvůli nízkému sklonu střechy. 

Tepelná izolace střechy: 

Pir nadkrokevní izolace TOPDEK 022 PIR v tloušťce 160 mm, zajištěná 

systémově laťováním střechy a okapovými podporami. 

Tepelná izolace podlah: 

Styrodur C3035 tloušťky 100 mm v přízemí a 60 mm v podlaží. Pokládka 

nasucho na asfaltový pás. Přitížení vrstvami podlahového topení a 

anhydridu. 

Tepelná izolace soklu:  

 Extrudovaný polystyren XPS tloušťky 100 mm 

 

Podlahy: 

V celém objektu jsou navrženy podlahy s podlahovým vytápěním a povrchovou 

úpravou laminátovou nebo keramickou podle druhu místnosti. Tloušťka podlah je 

v přízemí 200 mm a v patře 150 mm. Laminátová podlaha bude uložena na vrstvu 

mirelonu. Dlažba do lepidla pro dlažbu. V garáži bude betonová mazanina. 

Anhydridové a betonové  vrstvy budou od obvodových konstrukcí dilatovány 

vkládaným okrajovým páskem. Přechody mezi jednotlivými druhy konečných 

nášlapných vrstev budou řešeny pomocí přechodových podlahových lišt. 

Zpevněné plochy okapového chodníku a pěšího chodníku budou z betonové zámkové 

dlažby tl. 80 mm položené do kladecí vrstvy frakce 4 – 8 mm a 150 mm podkladní 

nosné vrstvy frakce 8 - 16 mm. Modul přetvoření podloží 30 MPa. 



 

 

Zpevněná plocha pro příjezd a stání automobilu bude ze zámkové betonové dlažby tl. 

80 mm do do kladecí vrstvy frakce 4 – 8 mm a 300 mm podkladní nosné vrstvy frakce 

16 – 32 mm. Modul přetvoření podloží 45 MPa. 

  

Úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky tloušťky 10 mm Porotherm Universal s nátěrem. Vnější 

omítky jsou ve skladbě od interiéru Porotherm TO tl. 20 mm a probarvená 

minerální probarvená omítka Weber min. tl. zrna 2 mm žluté barvy. 

Obklady jsou lepeny do lepidla pro keramický obklad. Výšky obložení 

obkladem jsou uvedeny v jednotlivých výkresech. V koupelnách a WC to je výška 

2100 mm a v kuchyni pak 600 mm. 

Sokl je opatřen povrchovou úpravou marmolit. 

 

Výplně otvorů 

Vstupní dveře a okna navržena dřevěná euro, zasklená izolačním trojsklem UW = 

0,7 W/m2K . Interiérové dveře jsou prosklené z obytných místností a s plnou výplní 

do místností WC, koupelny, skladu,… do obložkové zárubně. V ocelové zárubni 

jsou dveře v provozovně v zádveří a na WC. Viz. Výpis výrobků. 

 

Klempířské výrobky: 

Navrženy v systému Satjam Niagara a oplechování parapetu Gutmann AL 

s eloxovým potažením povrchu. Sytém okapniček z pozinkovaného plechu tl. 0,6 

mm a  lemování vikýře z Cu plechu tl. 0,55 mm.  Viz. Výpis výrobků 

 

Zámečnické výrobky: 

Jsou navrženy dvoje ocelové zárubně šířky 700 mm v provozovně. Dále zábradlí 

na vnitřním schodišti z nerezu a zábradlí vnějšího schodiště a terasy taktéž 

z nerezu. Před realizací jednotlivých prvku nutno zaměřit skutečný stav. 

Viz. Výpis výrobků 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inženýrské sítě: 

Splašková kanalizace:  

Kanalizace, která odvádí odpadní splaškové vody z objektu bude napojena na 

kanalizační přípojku, která ústí do stávající stoky. Na hranici pozemku bude 

zřízena revizní šachta z betonových skruží d.1000 mm. Vstup do šachty bude 

chráněn poklopem d.600 mm. Přípojka bude z potrubí PVC KG DN 150. 

Dešťová kanalizace: 

Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Srážková voda ze střešní 

krytiny bude odváděna okapními žlaby a svody přes lapače nečistot do plastové jímky 

o objemu cca 6,5 m3. V ní bude proveden přepad do vsakovacích nádrží, ze  

kterých se bude voda vsakovat do zeminy. Nádrž vybavena čerpadlem 

 

Vodovod:  

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 

provedená z HDPE 100 SDR 11. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou 

potřebu. Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody 

bude umístěna v domě v technické místnosti. Materiál uvnitř domu bude z PPR. 

Teplá voda bude připravována v zásobníkovém ohřívači v technické místnosti. 

 

Plynovod:  

Hlavní uzávěr plynu a plynoměr bude umístěn ve zděné nice na hranici 

pozemku. Potrubí, které bude vedené v zemi do objektu bude z PEHD. Uvnitř 

domu budou rozvody realizovány ocelovým závitovým potrubím a spoje budou 

svařeny.  

Elektrické vedení:  

Bude zbudována nová přípojka umístěna na hranici pozemku, zděná. V nice 

bude umístěn elektroměr s Hlavním vypínačem a veškeré rozvody budou realizovány 

z této přípojky. Pojistky budou umístěny v domě v nice v zádveří.  

 

Komunikace: 

Komunikace uvnitř pozemku jako chodníky a stání pro automobily bude 

z betonové dlažby v štěrkodrti. 

 

 

 



 

 

e)  Úspora energie a ochrana tepla 

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny požadované, případně 

doporučené součinitele přestupu tepla dle ČSN 73 0540. Technické parametry 

použitých materiálů a výrobků jsou voleny s ohledem na požadovaný prostup tepla 

konstrukcí. Jsou respektovány klimatické podmínky. 

Základní tepelně technické posouzení tvoří samotnou část dokumentace: 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

 

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs kogeologického a 

hydrologického pr ůzkumu 

Objekt bude založen na základových pasech do bednících betonových tvárnic, které 

budou zmonolitněny prostým betonem třídy C 20/25 a podkladní železobetonová 

betonová deska bude z betonu C 20/25 s kari sítí 6/150/150 mm. 

Všechny základové spáry budou umístěny v nezámrzné  hloubce dle projektu. 

 

g)  Vliv stavby na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních vliv ů 

Realizovaná stavba neohrožuje životní prostředí. Není nutné zpracovávat EIA. 

Při stavbě nedojde k nadlimitnímu zhoršení životního prostředí. Stavba je 

navržena z materiálů neovlivňujících své okolí a vzniklé odpady ze stavebních 

materiálů budou odváženy realizační firmou v kontejnerech. KTO bude svážen obcí. 

Likvidace zeminy z výkopů základových pasů bude taktéž likvidována 

dodavatelskou firmou v kontejnerech.  

Během výstavby bude docházet ke vzniku různých odpadů, které budou podle 

potřeby tříděny a odváženy dodavatelskou firmou na určené skládky k likvidaci. 

Může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem etapizace výstavby. 

Tímto může být hluk, prašnost, znečištění komunikace,… Bude dbáno na to, aby tyto 

negativní vlivy byly eliminovány a případné znečištění odstraněno. 

Splaškové vody budou odváděny do kanalizační přípojky a následně do stoky. 

 
h)  Dopravní řešení 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je ze stávající asfaltové komunikace 

v ulici Jabloňová, ve které se objekt nachází. Z ulice jsou přístupné odstavné 

plochy pro automobily zákazníků i majitelů domu. Dopravní plochy jsou řešeny 

zámkovou dlažbou do příslušných podsypů na pozemku majitele. Tyto jsou přímo 

napojeny na hlavní komunikaci. Veřejná komunikace je ve vlastnictví města obce 

Štípa. Komunikace je obousměrná. 



 

 

i)  Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 

opat ření 

Škodlivé vlivy působící na objekt můžou být vlivy klimatické jako vítr, sníh, déšť, 

sluneční záření, mráz,… Lze také uvažovat vlivy podzemní vody, hluku, radonu. Objekt 

je navržen konstrukčně tak, aby všem těmto vlivům maximálně odolával. Byly 

provedeny veškeré nutné průzkumy = hydrogeologický a radonový, podle kterých byly 

zjištěny jednoduché základové poměry a nízký radonový index. Proto není potřeba 

zvyšovat opatření proti těmto vlivům než je běžné. 

 

j)  Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

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

Dále jsou respektovány požadavky: 

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

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

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, květen 2013     Vypracoval: Vítězslav Jurák 

 
  



 

 

Závěr 
 Úkolem bakalářské práce bylo zpracovat dokumentaci k provedení stavby 

zadaného objektu. Tento objekt byl „Rodinný dům s provozovnou“. Jako provozovna je 

kancelářský prostor funkčně spojen a zároveň konstrukčně oddělen od rodinného 

domu. Zpracování probíhalo ve třech fázích, a to dispoziční a konstrukční řešení, 

zpracování projektové dokumentace a zpracování seminární práce. 

 Co se týče odchylek od studie, byl zachován konstrukční systém včetně 

střešních konstrukcí. Odchylky se týkají pouze otvorů na fasádě, konkrétně 

vchodových dveří, které byly zmenšeny na standartní velikost. V dispozici pak došlo 

k prodloužení zádveří do úrovně líce chodby. Dále byl zmenšen komín podle 

komínového systému Schiedel na 360 x 360 mm. V provozovně se zmenšily dveře do 

předsíně a WC na 700 mm, což postačuje pro dané účely. Ostatní parametry v 1.NP 

zůstaly nezměněny. Ke změnám došlo v konstrukci stropu, kdy bylo využito zdvojení, 

respektive ztrojení POT nosníků pod příčkovým zdivem Porotherm tl. 150 mm. Tímto 

došlo ke změně v počtech příslušných šířek vložek Miako. Tvar střešní konstrukce byl 

zachován, došlo pouze k mírné úpravě sklonu střešních rovin z 16°a 24°na 18°a 26°, 

to způsobilo posunutí vrcholové vaznice blíže směrem k ose objektu.  Toto, společně 

se systémovým a konstrukčním řešením nadkrokevní izolace, mělo za následek 

zrušení středové vaznice v oblasti krovu provozovny. Byla splněna maximální 

vzdálenost vaznice od pozednice, která činí 4,5m. V situaci se změnil způsob likvidace 

dešťových odpadních vod. Kdy bylo zrušeno napojení na dešťovou obecní kanalizaci a 

je uvažována vsakovací nádrž. 

 Výstupem práce je bakalářský projekt obsahující dílčí části dle zadání. 
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