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Abstrakt 

 Tato bakalářské práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou – 

s rehabilitačním centrem. Objekt je částečně podsklepený. V suterénu se nachází 

garáž a jiné místnosti technického rázu. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

provozní část, ostatní prostory prvního nadzemního podlaží a podkroví jsou určeny pro 

bydlení.  

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, rehabilitace, ordinace, tělocvična, čekárna, elektroléčba, suterén, 

nadzemní podlaží, obytné podkroví, lomená střešní okna, terasa, rampa, stavební 

systém Heluz, ztracené bednění, sádrokartonové příčky 

  

Abstract 

 This bachelor´s thesis solves with the new building object with establishment – 

the rehabilitative centre. The building has a partial basement. There is a garage and 

other technical rooms in the basement. On the first floor there is an operating part, 

other rooms on the first floor and in the attic are apointed for living. 

 

Keywords 

Family house, rehabilitation, surgery, gym, waiting room, electrotherapy, basement, first 

floor, attic, pointed skylights, tercce, ramp, building systém Heluz, lost formwork, 

gypsum partition 
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Úvod: 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na stavbu rodinného domu s provozovnou – 

rehabilitačním centrem v Kyjově. Objekt se nachází na parcele číslo 333/1. Budova je 

částečně podsklepena, v podzemním podlaží se nachází garáž a technické místnosti, 

První nadzemní podlaží je rozděleno na obytnou část a provozovnu. Podkroví je celé 

obytné. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a) Identifikační údaje: 

Údaje o stavbě: 

Název stavby:   Rodinný dům s rehabilitačním centrem 

 

Místo stavby:   ul. Brandlova 

Kyjov (okr. Hodonín, Jihomoravský kraj) 

    PSČ 697 01 

 

parc. č. 333/1 

    katastrální území Kyjov (číslo katastru 678431) 

 

 

Údaje o stavebníkovi:  Mgr. Michaela Holá 

    ul. Havlíčkova 180/18 

    Kyjov 

    PSČ 697 01 

 

Údaje o projektantovi:  Zuzana Jurutková 

    ul. Nětčická 2040/52 

    Kyjov 

    PSČ 697 01 

 

Stavební úřad: Městský úřad Kyjov 

 Stavební úřad 

 Masarykovo náměstí 1 

 Kyjov 

 PSČ 697 01 

 

Charakteristika stavby a její účel:  

Jedná se o novostavbu rodinného domu s rehabilitačním centrem. Dům bude 

samostatně stojící se suterénem, nadzemním podlažím a podkrovím. Objekt bude 

zastřešen šikmou sedlovou střechou se sklonem 32° a napojen na inženýrské sítě – 

dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod (nízkotlaké), sdělovací vedení, 

silové vedení (nízké napětí), trativod na soukromém pozemku. Stavba v daném území 



14 
 

je z hlediska svého využití vhodná jak svým účelem, tak architektonickým rázem.  

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 Pozemek pro výstavbu p. č. 333/1 se nachází v severozápadní části města 

Kyjova na ulici Brandlova v lokalitě, kde jsou budovány novostavby rodinných domů. 

Pozemek je v současné době volný, nezastavěný. Pozemek je mírně svažitý.  

 V posuzovaném území se nenachází ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy 

chráněné zákonem č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon). V řešeném území se nenachází žádná zvláštně chráněná území přírody dle 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V blízkosti řešeného území se 

nenachází žádné významné architektonické ani historické památky. 

 V předchozí etapě byla vybudována infrastruktura pro danou zástavbu. 

Pozemek je vlastnictvím investora. 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Radonový průzkum: 

Údaje převzaty od objednatele (viz dokumentace pro stavební řízení). 

Radonový index byl zjištěn nízký. 

 

Inženýrsko - geologický průzkum: 

Údaje převzaty od objednatele (viz dokumentace pro stavební řízení).  Byly 

zjištěny dobré geologické a základové poměry (1. geotechnická kategorie). Stavební 

objekt spadá do kategorie objektů jednoduchých na zakládání (objekt bude založen na 

základových pasech). Objekt bude založen na sprašové hlíně (F6, ML). Stěny výkopu 

budou provedeny ve sklonu v poměru 1:0,25.  

 

Hydro - geologický průzkum: 

 Podzemní voda na staveništi - vrtanými sondami byla zjištěna hladina 

podzemní vody v hloubce 10 m. Chemickým rozborem podzemní vody nebyl zjištěn 

zvýšený obsah síranů nebo oxidu uhličitého a nepůsobí tedy negativně na betonové 

konstrukce. 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Objekt bude napojen nově vybudovanými přípojkami na tuto technickou infrastrukturu: 
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 - na veřejný vodovod 

 - na dešťovou kanalizaci 

 - na splaškovou kanalizaci 

 - na veřejný plynovod (nízkotlaký) 

 - na podzemní silové vedení (nízké napětí) 

 - na podzemní sdělovacího vedení 

 - na trativod umístěný na daném pozemku pro odvod drenážní vody 

   

Přípojky budou opatřeny následujícím zařízením: 

 - vodovodní přípojka bude opatřena vodoměrnou šachtou (VŠ) s vodoměrem 

 - přípojky dešťové a splaškové kanalizace budou opatřeny revizními šachtami  

   (RŠ 1, RŠ 2) 

- plynovodní přípojka bude opatřena hlavním uzávěrem plynu (HUP), který bude   

  umístěn na hranici pozemku 

 - přípojka silového vedení bude opatřena přípojkou elektroskříní (EL), která  

  bude umístěna na hranici pozemku 

  

Příjezdová komunikace povede z ulice Brandlova. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré podmínky a požadavky byly splněny a byly zpracovány v projektu pro 

stavební povolení. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navržené architektonické a stavebně technické řešení je v souladu s 

vyhláškami č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Dokumentace stavby je zpracována dle zákona č. 183/2006 

(novela č. 350/2012) Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  a s 

podmínkami stanovenými v územním plánu obce. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 

104 odst. 1 stavebního zákona 

Řešený objekt je v souladu s územním plánem obce Kyjova a bude proveden v 

lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů. Je vyžadováno stavební povolení (dle 

zákona č. 183/ 2006 (novela č. 350/2012) Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
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(stavební zákon). Při výstavbě je nutné dodržet regulativy stanovené v rámci územního 

řízení: 

 - Koeficient zastavění max 30% (zastavěná plocha / celková plocha). 

- Odvádění splaškových vod - odpadní vody budou odváděny do splaškové 

kanalizace a následně do městské ČOV 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 

a jiná opatření v dotčeném území 

Řešená stavba nemá žádné vazby na jiné okolní stavby. V souvislosti s 

výstavbou objektu je očekávána zvýšená hlučnost, prašnost, a také zvýšená frekvence 

nákladních automobilů na provozní komunikaci. 

 

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Sousední pozemky:  

pozemek p. č. 341/2  vlastník: Ing. František Slabák 

    adresa: Sídliště u Vodojemu 1280/11, 69701 Kyjov 

 

pozemek p. č. 334/2  vlastník: Jarmila Klimešová 

    adresa: Brandlova 1329/90, 69701 Kyjov 

 

komunikace p. č. 3347/40 vlastník: Jarmila Klimešová 

    adresa: Brandlova 1329/90, 69701 Kyjov 

 

Sousední stavby / stavby nacházející se v blízkosti řeš. objektu: 

stavba p. č. 4277  vlastník: Jarmila Klimešová 

    adresa: Brandlova 1329/90, 69701 Kyjov 

 

stavba p. č. 4502  vlastník: Roman Konečný 

    adresa: Brandlova 1323/78, 69701 Kyjov 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

- zpracování projektové dokumentace: 05/2013 

  -  zahájení výstavby 08/2013 

  - dokončení stavby: 02/2015 

  - doba trvání výstavby: 18 měsíců 
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  Stavba bude prováděna dle následující chronologie: 

   1) skrývka ornice 

   2) zemní práce 

   3) rozvody technické infrastruktury 

   4) základové konstrukce 

   5) izolace proti radonu a zemní vlhkosti 

   6) svislé konstrukce 

   7) vodorovné konstrukce 

   8) střecha 

   9) výplně otvorů 

   10) vnitřní instalace 

   11) povrchové úpravy 

   12) dokončovací práce 

   13) terénní úpravy 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o 

podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 a o počtu bytů v 

budovách bytových a nebytových 

Počet bytů:      1 

Počet provozoven:     1 

Předpokládaný počet uživatelů obytné části: 4 - 5 

Předpokládaný počet pracovníků v provozní části: 1 

Předpokládaný počet pacientů v provozní části: 4 - 5 

 

Výška objektu:     8,5 m 

Celková podlahová plocha rodinného domu: 532,31 m2 

Zastavěná plocha:     202,61 m2 

Obestavěný prostor:     1529,99 m3 

Plocha pozemku:     2246,12 m2 

Procento zastavění:     9,0% 

 

Oplocení:      výška 2,0 m 

 

Orientační cena objektu:    6 120 000 Kč  
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V Kyjově dne 11. 5. 2013           Vypracovala: Zuzana Jurutková 

                               ................................... 

                           podpis 
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Kyjov (okr. Hodonín, Jihomoravský kraj) 

    PSČ 697 01 

 

parc. č. 333/1 

    katastrální území Kyjov  (číslo katastru 678431) 

 

 

Údaje o stavebníkovi:  Mgr. Michaela Holá 

    ul. Havlíčkova 180/18 

    Kyjov 

    PSČ 697 01 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:  

 

       1.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemek staveniště bude dočasně opatřen drátěným plotem min. výšky 

1,8 m tak, aby bylo zabráněno vniknutí cizích osob na pozemek. Jedná se o 

pozemek p. č. 333/1, katastrální území Kyjov (číslo katastru 678431). Oblast, v 

níž se pozemek nachází, je určena pro výstavbu rodinných domů. Pozemek je 

přístupný z místní komunikace vedoucí kolem stavebního pozemku. Pozemek 

je mírně svažitý. 

 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Navržený objekt bude částečně podsklepený (ze 2/3), dále bude mít 

jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví s šikmou sedlovou střechou se 

sklonem 32°. Půdorysné rozměry objektu jsou 13 950 mm a 15 200. Výška 

hřebe je 8,5 m. 

V suterénu (1S) je řešeno: schodiště (S0.01), sklep (S0.02), chodba 

(S0.03), garáž (S0.04), kolárna (S0.05), technická místnost a prádelna (S0.06) 

a dílna (S0.07). 

První nadzemní podlaží (1NP) se rozděluje na obytnou část a na 

provozovnu. V provozní části bude řešena: úklidová místnost (1.11), 

elektroléčba (1.12), wc dámské + vozíčkáři (1.13), závětří (1.14), zádveří (1.15), 

wc pánské (1.16), předsíňka  + pisoárové stání (1.17), chodba (1.18),  čekárna 

(1.19), ordinace (1.20), tělocvična (1.21). V obytné části je pak řešeno: 

schodiště (1.01), šatna (1.02), závětří (1.03), zádveří (1.04), pracovna (1.05), 

chodba (1.06), koupelna (1.07), wc (1.08), obývací pokoj s jídelnou (1.09), 

kuchyně (1.10). 

 Za objektem bude umístěna terasa (1.22). 

V podkroví (2NP) je řešeno: schodiště (2.01), koupelna (2.02), wc (2.03), 

pokoj pro hosty (2.04), úklidová místnost (2.05), pracovna (2.06), 2x dětský 

pokoj (2.09 a 2.12), 2x šatna (2.08 a 2.11), ložnice (2.10) a chodba (2.07). 

 

1.3 Technické řešení stavby 

 
1.3.1 Stavebně technické řešení 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy 

C16/20. Obvodové konstrukce budou v suterénu provedeny ze 
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ztraceného bednění zn. Best tloušťky 300 mm, vnitřní nosné konstrukce 

budou zděné z tvarovek zn. Heluz tl. 240 mm. Obvodové konstrukce 

v prvním nadzemním podlaží a v podkroví budou zděné tvarovek zn. 

Heluz 365 mm, svislé nosné konstrukce v prvním nadzemním podlaží 

budou taktéž z tvarovek zn. Heluz 240 mm. V suterénu a v prvním 

nadzemním podlaží budou provedeny z příčkovek zn. Heluz tloušťky 

140 mm. V podkroví budou příčky provedeny ze sádrokartonu zn. 

Rigips. Nad tvory v nosných svislých konstrukcích budou osazeny nosné 

překlady zn. Heluz 23,8. Stropní konstrukce budou provedeny 

z keramických vložek zn. Heluz Miako výšky 190 mm, které budou 

osazeny na stropní nosníky zn. Heluz, dále bude provedena 

nadbetonávka v tloušťce 60 mm prostým betonem třídy C 16/20 s 

vloženými kari sítěmi s oky 150 x 150 mm a s průměrem prutu 4 mm. 

Krov bude dřevěný sedlový ve sklonu 32°, střešní plášť bude tvořen 

keramická pálená krytina zn. Tondach Universal 12. Omítka (zn. Baumit 

Nanopor Top) bude tvořit barevné svislé pruhy okrové a béžové barvy. 

Venkovní parapety (zn. PV Plast) budou z taženého hliníku v bílé barvě 

v suterénu a v barvě střední bronz v nadzemních podlažích, oplechování 

(zn. Velux) střešních oken a lomených střešních oken bude provedeno 

z lakovaného hliníku v  a okapový systém (zn. Lindab Rainline) 

z pozinkované lakované oceli v barvě bronz. Okna v suterénu (zn. Mea 

Mealon 1.1) budou bílá plastová, opatřena světlíky (zn. Mea Multinorm), 

garážová vrata s větrací mřížkou (zn. Lomax Rustikal) a vnitřní dveře 

(zn. Sapeli). V prvním nadzemním podlaží budou použity dřevěná okna 

(zn. Slavona Solid Comford SC92), vnitřní dveře (zn. Sapeli) a vstupní 

dveře (zn. Slavona Trend Calisto). V podkroví budou osazeny dřevěná 

okna (zn. Slavona Solid Comford SC92) ve štítových stěnách a dřevěná 

lomená a šikmá střešní okna (zn. Velux) v konstrukci střechy, interiérové 

dveře budou taktéž zn. Sapeli. 

 

1.3.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu, vnitřní 

instalace 

 

 1.3.2.a Kanalizace 

Vnitřní kanalizace bude napojena přípojkou do veřejné splaškové 

kanalizace. Dešťová voda ze střech, odvodňujících žlabů, anglických 
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dvorků a drenážního potrubí v hloubce cca 1 m bude svedena do 

veřejné dešťové kanalizace. Drenážní voda z drenážního potrubí 

v hloubce cca 3 m bude odvedena do trativodu na soukromém 

pozemku. Přípojky splaškové i dešťové kanalizace budou opatřeny 

revizními šachtami (RŠ 1, RŠ 2). 

  

1.3.2.b Vodovod 

V objektu bude proveden rozvod vnitřního vodovodu, bude 

napojen na vodovodní přípojku na veřejný vodovod. Na hranici pozemku 

bude osazena vodoměrná šachta (VŠ) s vodoměrem. 

  

1.3.2.c Vytápění a ohřev VUT 

V prádelně + technické místnosti (s0.06) v suterénu bude 

umístěn kondenzační kotel zn. Therm 17 KZD 10 (výkon kotle 3,3 – 17 

kW) se zabudovaným zásobníkem TUV (smalt, objem 100 l, rozměry 

500 x 535 x 1635 mm). Od kotle bude vyvedeno vertikální koaxiální 

odkouření nad střechu (průměr 80/125 mm). 

 

 1.3.2.d Vzduchotechnika 

Digestoř v kuchyni (1.10) bude vybavena ventilátorem tak, aby 

odvod par byl zajištěn ven přes fasádu, na fasádě bude otvor (o průměru 

100 mm) kryt kruhovou mřížkou s protidešťovou žaluzií a síťkou proti 

vniku hmyzu. Toalety a koupelny, které se nachází uvnitř dispozice 

objektu, budou odvětrány ventilátory s vyústěním nad střechu. Garáž 

(S0.04) uvnitř objektu bude nuceně odvětrána pomocí odváděcího 

větracího potrubí s potrubním axiálním ventilátorem s vyústěním do 

větrací šachty (zn. Mea Multinorm) vně objektu. Otvor v obvodové stěně 

bude opatřen kruhovou mřížkou s protidešťovou žaluzií a síťkou proti 

vniku hmyzu.  

  

1.3.2.e Elektroinstalace 

Do objektu bude zavedeno sdělovací i silové vedení nízkého 

napětí, tato vedení povedou pod zemí. Na hranici pozemku bude 

osazena elektroskříň (EL.). K objektu bude připevněn hromosvod. 

 

 1.3.2.f Slaboproudé elektroinstalace 
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Dle požadavků stavebníka budou provedeny rozvody televizní a 

rozhlasové antény, počítačové sítě, zabezpečovacího systému. 

 

1.3.2.g Plynovod 

Objekt bude napojen na veřejný plynovod přes plynovodní 

přípojku, hlavní uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na hranici pozemku. 

 

1.4 Řešení dopravní infrastruktury, doprava v klidu 

Objekt je napojen na místní komunikaci. Bude proveden vjezd do 

garáže, rampa vedoucí ke vstupu do pracovní části objektu a chodník vedoucí 

do obytné části objektu. 

  Pro parkování auta majitele objektu bude sloužit garáž (S0.04) 

v suterénu, příp. zpevněná plocha vjezdu do garáže. Pro parkování pacientů 

bude provedeno parkoviště se třemi parkovacími místy (z toho 1 místo určeno pro 

ZTP, ZTP/P). 

 

1.5 Vliv objektu na životní prostředí a řešení jeho ochrany před 

škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt je navržen v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí a nebude mít zásadní negativní vliv a dopad na životní prostředí. Během 

výstavby objektu budou stavební práce ve venkovním prostředí probíhat od 7:00 

do 21:00 hod. Nebudou překročeny limity hluku – tj. 60 dB dle nařízení vlády č. 

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

Obyvatelé sousedních objektů budou seznámeni s průběhem stavebních prací. 

Dále bude minimalizována prašnost v okolí objekt, automobily aj. stroje budou 

před odjezdem ze staveniště dostatečně očištěny, aby nezpůsobovaly 

znečišťování veřejné komunikace.  

 

1.6 Vliv objektu na okolní pozemky a stavby 

Objekt nemá vliv na okolní pozemky a stavby. 

 

1.7 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků 

do projektové dokumentace 

  Viz dokumentace pro stavební řízení. 
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1.8 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický 

referenční polohový a výškový systém 

  Viz dokumentace pro stavební řízení. 

 

1.9 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

  Stavba je rozdělena na jeden stavební objekt s obytnou a provozní částí, 

dále přípojky, zpevněné plochy a oplocené pozemku. 

 

1.10 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

  Viz dokumentace pro stavební řízení. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s technickými normami a s požadavky na 

mechanickou stabilitu a odolnost konstrukcí dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby také v souladu s navazujícími právními předpisy, technickými 

normami. Při řádném provedené a běžné údržbě budou prvky a konstrukce vyhovovat 

požadavkům na jejich vlastnosti. 

 

3. Požární bezpečnost 

 Na stavbu je vypracován samostatný posudek (Technická zpráva požární 

ochrany), ve kterém je navržena a posouzena ochrana nosné konstrukce tak, aby byla 

zachována stabilita po dobu nutnou k evakuaci osob z objektu.  

Jsou určeny vyhovující odstupové vzdálenosti, které nepřesáhnou hranice pozemku. 

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace, umožňuje tak případný příjezd a následný 

zásah hasičů v případě požáru. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Řešení stavby je v souladu s hygienickými předpisy a s vyhláškou č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, stavba nebude mít zásadní vliv na životní 

prostředí v jejím okolí, nebude negativně ovlivňovat zdraví uživatelů stavby ani zdraví 

uživatelů okolních staveb. Budou dodrženy především tyto podmínky a zásady: 

- splaškové a odpadní vody budou svedeny do splaškové kanalizace 

- dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace 

- objekt bude připojen na veřejný vodovod 

- objekt bude připojen na veřejný plynovod (nízkotlaký) 
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- objekt bude připojen na podzemní vedení sdělovací a silové vedení (nízké  

   napětí) 

- drenážní potrubí v hloubce cca 3000 mm bude napojeno na trativod umístěný  

   na řešeném pozemku 

- světlá výška obytných místností v rodinném domě musí být nejméně 2500 

mm, v podkroví 2300 mm, v obytných a pobytových místnostech se šikmým 

stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou 

podlahové plochy místnosti 

- obytné místnosti jsou přirozeně odvětrávány a osvětleny okny 

- obytné místnosti mají min. plochu 8 m2 

- hygienické místnosti uvnitř dispozice, tedy místnosti bez oken budou 

odvětrány nuceným větráním, potrubí bude vyvedeno nad střechu 

- v určených místnostech budou osazeny desková otopná tělesa zn. Korado 

Radik Klasik - R a ty budou napojeny na plynový kondenzační kotel zn. Therm 

17 KDZ 10 se zabudovaným zásobníkem TUV (výkon kotle 3,3 – 17 kW, 

objem zásobníku 100 l, materiál – smalt, rozměr: 500 x 535 x 1635 mm) 

- odpad z domácnosti bude likvidován svozem komunálního odpadu, který 

zajišťuje firma Ekor, s. r. o. v Kyjově 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 Majitel objektu bude umožňovat vstup pověřených osob, které budou mít za 

úkol revizní kontroly zařízení a instalací. Dále bude majitel provádět běžnou údržbu 

objektu týkající se především stability konstrukcí, požární bezpečnosti, kontrolu 

těsnosti hydroizolací atp. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Stavba je díky svým obvodovým konstrukcím a výplním otvorů dostatečně 

chráněna před hlukem z exteriéru. Vnitřní konstrukce splňují požadavky na akustické 

vlastnosti. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadované příp. i 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla (viz složka D – Výpočty, Posouzení 

konstrukcí na součinitel prostupu tepla). Výplně otvorů svými součiniteli prostupu tepla 

(viz složka D – Výpočty, Posouzení výplní otvorů na součinitel prostupu tepla) splňují 

normové požadavky uvedené v ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.  
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 Dále je zpracován protokol k energetickému štítku obálky budovy a energetický 

štítek obálky budovy (viz složka D – Výpočty, protokol k energetickému štítku obálky 

budovy), budova je klasifikována jako B, tedy hodnocena jako úsporná. 

 

8. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 Provozovna objektu je řešena bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

zbylá část objektu, která je určena pro bydlení již bezbariérově řešena není. K provozní 

části objektu vede rampa ve sklonu 6,15%, která je přerušena podestou, která 

umožňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace a vozíčkářů. 

Prostory, v nichž se předpokládá pohyb takto postižených osob, jsou řešeny 

bezbariérově, jsou opatřeny dveřmi šířky 900 mm s madlem ve výšce 850 mm a 

s nerozbitnou výplní. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Stavba nebude umístěna v území, které by bylo ohroženo povodněmi, sesuvy 

půdy, poddolováním, seismickou činností. Předpokládá se působení pouze běžných 

vnějších vlivů, není tedy potřeba navrhovat zvláštní konstrukce. Objekt bude izolován 

proti zemní vlhkosti a proti působení radonu. Na objekt bude instalován hromosvod. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba nebude ohrožovat obyvatelstvo, proto ochrana obyvatelstva nebude 

nutná. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

  Objekt bude napojen na dešťovou kanalizaci pomocí přípojky a na 

trativod vedený ve spádu pozemku. Přípojka dešťové kanalizace bude opatřena 

revizní šachtou (RŠ 1) umístěnou na řešeném pozemku. Šachta bude opatřena 

pochůzným poklopem. 

  Déle bude objekt napojen na splaškovou kanalizaci prostřednictvím 

přípojky, tato přípojka bude opatřena revizní šachtou (RŠ 2), která bude 

umístěna na řešeném pozemku a bude opatřena pochůzným poklopem. 

  Drenážní potrubí v hloubce cca 3000 mm bude napojeno na trativod 
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umístěný na řešeném pozemku. 

 

11.2 Zásobování vodou 

  Bude zajištěno zásobování objektu pitnou vodou, bude napojen na 

veřejný vodovod prostřednictvím přípojky.  Na hranici pozemku bude osazena 

vodoměrná šachta opatřená pochůzným poklopem. 

 

11.3 Zásobování elektřinou 

  Objekt bude napojen přípojkami na sdělovací vedení a silové vedení. 

Přípojka silového vedené bude opatřena elektroskříní (EL.) umístěnou na 

hranici pozemku. 

 

11.4 Zásobování plynem 

  Do objektu bude přiveden plyn, hlavní uzávěr plynu (HUP) bude umístěn 

na hranici pozemku. 

 

11.5 Řešení dopravy 

  Pozemek leží u komunikace, bude zajištěn vjezd do objektu, chodník a 

rampa, dále plocha pro parkování automobilů. 

 

11.6 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

  Budou provedeny zpevněné plochy: terasa (1.22), závětří (1.03, 1.14), 

chodník, rampa a vjezd do objektu, déle plocha pro parkování automobilů, na 

určených místech budou osazeny odvodňovací žlaby. 

  Vegetační úpravy pozemku bude majitel realizovat sám. 

 

12. Provozní část stavby 

 

12.1 Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry 

 Výrobní část objektu tvoří rehabilitační centrum s potřebným 

vybavením. Rehabilitační centrum tvoří místnosti jako jsou: úklidová 

místnost (1.11), elektroléčba (1.12), wc dámské + vozíčkáři (1.13), 

závětří (1.14), zádveří (1.15), wc pánské (1.16), předsíňka  + pisoárové 

stání (1.17), chodba (1.18),  čekárna (1.19), ordinace (1.20), tělocvična 

(1.21). Místnosti, v nichž je předpokládán pohyb osob s omezenou 



31 
 

schopností pohybu a orientace či vozíčkářů, jsou řešeny bezbariérově. 

 Místnosti provozovny splňují min. půdorysné plochy dle vyhlášky 

č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Pro 

čekárnu (1.19) je požadována min. plocha 7 m
2
 (navržená plocha 10,17 

m
2
), pro ordinaci (1.20) min 13 m

2
 (navržená plocha 13,06 m

2
) a pro 

místnost pro individuální pohybovou léčbu (tj. v řešeném objektu 

tělocvična 1.21) 10 m
2 (navržená plocha 11,16 m

2
). 

 Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb musí mít 

bezbariérová záchodová kabina min. půdorysné rozměry 1850 x 2150 

mm (navržené rozměry 1950 x 2850 mm). Zmíněné wc (1.13) je určeno 

jak pro vozíčkáře, tak pro ženy. V kabině bude umístěna záchodová 

mísa pro invalidy, umyvadlo pro invalidy, háček na oděvy, odpadkový 

koš, umyvadlo i záchodová mísa budou opatřeny pevným a sklopným 

madlem. Tato bezbariérově řešená wc kabina je určena současně také 

pro ženy, což výše zmíněná vyhláška dovoluje. 

 Pánské wc (1.16) bude vybaveno wc mísou v kabině, dále 

pisoárem a umyvadlem v předsíňce (1.17). 

 Vybavení následujících místností je v souladu s vyhláškou č. 

92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 

 Čekárna (1.19) bude vybavena čtyřmi křesly, stolem, věšákem na 

oděvy a umyvadlem. 

 Ordinace (1.20) bude vybavena pracovním stolem a židlí pro 

pracovníka, vyšetřovacím lehátkem, umyvadlem, křeslem pro pacienta, 

skříní pro vedení kartotéky a pro uschování pomůcek a nástrojů. 

 Tělocvična (1.21) bude vybavena vyšetřovacím lehátkem s 

nastavitelnou výškou, zrcadlem a dvěma osobními nášlapnými váhami. 

 Elektroléčba (1.12) bude vybavena lehátkem s min. výškou 60 

cm, stolkem pro umístění přístroje a přístrojem pro aplikaci elektroléčby. 

Tato místnost bude propojena s ordinací, oddělena bude pouze 

posuvným závěsem. 

 

12.2 Popis práce 

  Pracovník - fyzioterapeutka si bude objednávat pacienty dle 
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svého harmonogramu a bude provádět masáže, reflexní masáže, 

mobilizaci periferních kloubů a páteře, individuální léčebnou tělesnou 

výchovu aj. v tělocvičně (1.21) dále bude provádět elektroléčebné 

procedury v místnosti k tomu určené (1.12). 

 

12.3 Údaje o počtu pracovníků a pacientů 

 V provozovně bude působit jedna osoba - fyzioterapeutka. Která 

bude objekt obývat společně se svou rodinou. 

 Předpokládá se výskyt 4 – 5 pacientů v čekárně (1.19). 

 

13. Seznam použité literatury 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
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- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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F. DOKUMENTACE STAVBY –  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Údaje o stavbě: 

Název stavby:   Rodinný dům s rehabilitačním centrem 

 

Místo stavby:   ul. Brandlova 

Kyjov (okr. Hodonín, Jihomoravský kraj) 

    PSČ 697 01 

 

parc. č. 333/1 

    katastrální území Kyjov  (číslo katastru 678431) 

 

 

Údaje o stavebníkovi:  Mgr. Michaela Holá 

    ul. Havlíčkova 180/18 

    Kyjov 

    PSČ 697 01 

 

Údaje o projektantovi:  Zuzana Jurutková 

    ul. Nětčická 2040/52 

    Kyjov 

    PSČ 697 01 

 

Stavební úřad: Městský úřad Kyjov 

 Stavební úřad 

 Masarykovo náměstí 1 

 Kyjov 

 PSČ 697 01 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:  

 

1.1 Účel objektu 

 Řešený objekt je novostavba rodinného domu s provozovnou - rehabilitačním 

centrem a s parkovacím stáním pro 3 osobní automobily, z nichž 1 stání je určeno 

pro vozíčkáře. Vstup do provozovny je řešen pomocí rampy. Část domu tedy bude 

sloužit pro vykonávání pracovní činnosti, zbylá část pro trvalé bydlení. 

 

1.2 Zásady urbanistického, architektonického, funkčního, 

dispozičního a výtvarného řešení 

1.2.1 Dispoziční uspořádání a orientace ke světovým 

stranám 

 Navržený objekt bude částečně podsklepený, dále bude mít jedno 

nadzemní podlaží a obytné podkroví s šikmou sedlovou střechou se sklonem 

32°. Půdorysné rozměry objektu jsou 13 950 mm a 15 200. Výška hřebe je 

8,5 m 

V suterénu (1S) je řešeno: schodiště (S0.01), sklep (S0.02), chodba 

(S0.03), garáž (S0.04), kolárna (S0.05), technická místnost a prádelna (S0.06) 

a dílna (S0.07). 

První nadzemní podlaží (1NP) se rozděluje na obytnou část a na 

provozovnu. V provozní části bude řešena: úklidová místnost (1.11), 

elektroléčba (1.12), wc dámské + vozíčkáři (1.13), závětří (1.14), zádveří (1.15), 

wc pánské (1.16), předsíňka  + pisoárové stání (1.17), chodba (1.18),  čekárna 

(1.19), ordinace (1.20), tělocvična (1.21). V obytné části je pak řešeno: 

schodiště (1.01), šatna (1.02), závětří (1.03), zádveří (1.04), pracovna (1.05), 

chodba (1.06), koupelna (1.07), wc (1.08), obývací pokoj s jídelnou (1.09), 

kuchyně (1.10). 

 Za objektem bude umístěna terasa (1.22). 

V podkroví (2NP) je řešeno: schodiště (2.01), koupelna (2.02), wc (2.03), 

pokoj pro hosty (2.04), úklidová místnost (2.05), pracovna (2.06), 2x dětský 

pokoj (2.09 a 2.12), 2x šatna (2.08 a 2.11), ložnice (2.10) a chodba (2.07). 

 Kuchyně a obývací pokoj s jídelnou v prvním nadzemním podlaží jsou 

orientovány na jihovýchod, díky této orientaci budou tyto místnosti kvalitně a 

dostatečně osluněny. Pracovna v prvním nadzemním podlaží je orientována 

na východ, bude tedy prosluněna především v odpoledních, podvečerních 

hodinách. Provozní část objektu se nachází v jeho severní části, je to 
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poměrně chladná strana, ale poskytuje rovnoměrné osvětlení.  

Podkrovní místnosti: Koupelna je orientována jihozápadním směrem, 

zde předpokládáme oslunění především v odpoledních hodinách. Pokoj pro 

hosty je orientován na západ, což je návětrnná strana, kde je nejvíce deště, 

ale předpokládáme hluboké oslunění v odpoledních hodinách. Pracovna se 

nachází severozápadním směrem, jedná se o poměrně chladnou stranu, ale 

můžeme zde očekávat rovnoměrně rozptýlené světlo především 

v odpoledních hodinách. V dětském pokoji umístěném severovýchodním 

směrem očekáváme intenzivnější proslunění v ranních hodinách, avšak 

rovnoměrné oslunění v odpoledních hodinách. Ložnice je umístěna směrem 

na východ, zde očekáváme hluboké proslunění především v ranních 

hodinách. Další dětský pokoj je orientován na jihovýchod, je to slunná strana, 

hluboké proslunění očekáváme především v ranních hodinách. 

 

1.2.2 Výtvarné řešení objektu, úpravy okolí 

Z východního a západního pohledu bude řešení objektu založeno na 

symetrii. Omítka bude tvořena svislými pruhy okrové a béžové pruhy. 

Zvláštními prvky jsou lomená střešní okna (zn. Velux) umístěná v podkroví. 

V objektu budou použity dřevěné dveře (zn. Sapeli) se skleněnou výplní či 

bez výplně, bílá plastová okna (zn. Mea Mealon 1.1) se světlíky (zn. Mea 

Multinorm) v suterénu, dřevěná okna (zn. Slavona) v prvním nadzemním 

podlaží a v podkroví lomená střešní okna v podkroví. Objekt bude zastřešen 

pálenou keramickou krytinou (zn. Tondach Universal 12). Venkovní parapety 

(zn. PV Plast) budou z taženého hliníku v bílé barvě v suterénu a v barvě 

střední bronz v nadzemních podlažích, oplechování (zn. Velux) střešních 

oken a lomených střešních oken bude provedeno z lakovaného hliníku a 

okapový systém (zn. Lindab Rainline) z pozinkované lakované oceli v barvě 

bronz. 

Prostor před hlavním vstupem a vjezdem do areálu bude zpevněn. Bude 

vytvořeno parkoviště s asfaltovým povrchem se třemi kolmými parkovacími 

stáními, z toho jedno parkovací místo bude určeno pro osoby ZPT A ZTP/P 

v podélném sklonu 2,92% déle bude parkoviště opatřeno žlabem pro 

odvodnění (přejezdný os. automobily) (zn. Mea Mealine). 

Ke vstupu do provozní části objektu povede rampa šířky 1500 mm ve 

sklonu 6,15% přerušena podestou v příčném sklonu 1%, povrch rampy bude 

proveden z betonové dlažby zn.: Best Harmony. Rampa bude po obou 

stranách opatřena nerezovým zábradlím s tyčovou výplní zn. Tigas. 
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s madlem ve výšce 1000 mm, vodící tyčí ve výšce 250 mm a s vodorovným 

přesahem 200 mm.  

Z dlažby zn. Best Harmony bude proveden také vjezd do garáže a 

chodník vedoucí ke vstupu do obytné části objektu. Vjezd do garáže bude ve 

sklonu 14,02%, chodník ve sklonu 5,52%. Po levé straně chodníku bude též 

provedeno nerezové zábradlí s tyčovou výplní zn. Tigas výšky 1000 mm. 

Vjezd do garáže bude opatřen žlabem pro odvodnění (přejezdný os. 

automobily) (zn. Mea Mealine. Rampa, vjezd do garáže a chodník budou 

odděleny opěrnými zídkami tloušťky 250 mm ze ztraceného bednění (zn. 

Best Natura Sahara), do těchto bednících tvarovek bude vložena výztuž dle 

statického výpočtu a budou zality prostým betonem třídy C16/20. Výška 

opěrné zídky bude 0 – 3000 mm (v místě u líce objektu). 

Nášlapná vrstva v závětří u vstupu do obytné i provozní části objektu 

bude provedeno taktéž z betonových dlaždic zn. Best Harmony. 

 Za objektem bude provedena terasa z betonových dlaždic zn. Best 

Archia. 

 

1.3 Projektované kapacity 

Celková podlahová plocha rodinného domu: 532,31 m2 

Zastavěná plocha:     202,61 m2 

Obestavěný prostor:     1529,99 m3 

Plocha pozemku:     2246,12 m2 

Procento zastavění:     9,0% 

 

1.4 Technické a konstrukční řešení stavby 

Budou použity běžné materiály a stavební prvky, které odpovídají 

současným technickým normám. 

Obecný popis technického a konstrukčního řešení stavby uveden v bodě 

1.3.1 Stavebně technické řešení v souhrnné technické zprávě, podrobný popis 

uveden v technické zprávě v bodě 2. Stavebně konstrukční řešení. 

 

1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů 

Navržené stavební konstrukce a výplně otvorů byly posouzeny na 

součinitel prostupu tepla, vybrané konstrukce byly dále posouzeny na teplotní 

faktor dle ČSN 73 0540 Tepelná technika budov. Všechny konstrukce vyhovují 
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na požadovaný příp. i na doporučený součinitel prostupu tepla, výplně otvorů 

vyhovují na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. 

 

1.6 Vliv objektu na životní prostředí a řešení jeho ochrany před 

škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt je navržen v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí a nebude mít zásadní negativní vliv a dopad na životní prostředí. Během 

výstavby objektu budou stavební práce ve venkovním prostředí probíhat od 7:00 

do 21:00 hod. Nebudou překročeny limity hluku – tj. 60 dB dle nařízení vlády č. 

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

Obyvatelé sousedních objektů budou seznámeni s průběhem stavebních prací. 

Dále bude minimalizována prašnost v okolí objekt, automobily aj. stroje budou 

před odjezdem ze staveniště dostatečně očištěny, aby nezpůsobovaly 

znečišťování veřejné komunikace.  

   

1.7 Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Objekt je navržen v souladu s technickými normami a s požadavky na 

mechanickou stabilitu a odolnost konstrukcí uvedenými ve vyhlášce č. 268/2009 

Sb. o technických požadavcích na stavby a v souladu s navazujícími právními 

předpisy a technickými normami. 

 

2. Stavebně konstrukční řešení 

 

 2.0 Všeobecně 

 Statika zdiva a překladů musí být v souladu se statickými údaji výrobce 

Heluz. Definitivní řešení všech nosných konstrukcí bude upraveno a posouzeno 

statikem. 

 

2.1 Zemní práce a základy 

 Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice, bude 

sejmuto celkem 200 mm ornice. Deponie ornice bude uložena na pozemku. 

 Následně bude provedeno strojní vybudování výkopů - jámy, rýh a bude 

následovat ruční začištění. Na pozemku se nachází sprašová hlína (F6, ML). 

Stěny výkopu budou provedeny ve sklonu 1:0,25. 

 Objekt bude založen na plošných základech - tedy na monolitických 

pasech z prostého betonu třídy C16/20. Základy musí být provedeny minimálně 
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do nezámrzné hloubky. Dále bude proveden podkladní betonová deska tloušťky 

150 mm z prostého betonu třídy C16/20, do níž budou vloženy kari sítě s oky 

150 x 150 mm a s průměrem prutu 6 mm. 

 

2.2 Protiradonová opatření 

  Údaje byly převzaty od objednatele. Radonový index byl zjištěn nízký. 

Bude provedena hydroizolace stavebních konstrukcí, která bude fungovat jako 

ochrana proti vniknutí vlhkosti do objektu a současně jako ochrana proti 

působení radonu. Veškeré prostupy hydroizolací musí být utěsněny. 

 

2.3 Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové stěny v suterénu budou provedeny ze ztraceného bednění 

zn. Best 30 v tloušťce 300 mm (rozměry bednící tvarovky 300 x 500 x 250 mm). 

Do bednících tvarovek bude vložena výztuž, průměr prutů výztuže bude určen 

na základě statického výpočtu. Tvarovky budou vylity prostým betonem třídy 

C16/20. Tvarovky se na sebe kladou na sucho s převazbou. 

 Vnitřní nosné stěny v suterénu budou provedeny z keramických 

dutinových tvarovek zn. Heluz P15 24 tloušťky 240 mm (rozměry keramické 

dutinové tvarovky 240 x 372 x 238 mm). Ložná spára bude promaltována 

vápenocementovou maltou pevnosti 5 MPa. Styčná spára promaltována 

nebude, tvarovky budou spojovány na pero a drážku. Tvarovky budou na sebe 

kladeny s převazbou. 

 Obvodové stěny v prvním nadzemním podlaží a v podkroví budou 

provedeny z keramických dutinových tvarovek zn. Heluz P15 36,5 tloušťky 365 

mm (rozměry keramické dutinové tvarovky 365 x 247 x 238 mm). Ložná spára 

bude promaltována tepelně izolační maltou pevnosti 5 MPa. Styčná spára 

promaltována nebude, tvarovky budou spojovány na pero a drážku. Tvarovky 

budou na sebe kladeny s převazbou. 

 Vnitřní nosné stěny v prvním nadzemním podlaží a v podkroví budou 

provedeny z keramických dutinových tvarovek zn. Heluz P15 24 tloušťky 240 

mm stejným způsobem jako v suterénu. 

  

2.4 Komíny 

 V objektu nebude vybudováno klasické komínové těleso. Odvod spalin 

bude proveden vertikálním koaxiálním odkouřením průměru 80/125 vedoucím 

od kondenzačního kotle (kotel Therm 17 KZD 10 se zabudovaným zásobníkem 
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TUV, výkon kotle 3,3 - 17 kW a smalt zásobník TUV o objemu 100 l) 

umístěného v suterénu a ukončeným nad střechou. Průchod potrubí skrze 

střešní konstrukci bude opatřeno průchodkou, odkouření bude nad střechou 

zakončeno hlavicí. Kondenzační kotel se zásobníkem TUV, odkouření, 

průchodka i hlavice jsou výrobky firmy Thermona. 

 

2.5 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce budou provedeny z keramických dutinových vložek 

zn. Heluz Miako výšky 190 mm, které budou uloženy na keramobetonové 

nosníky zn. Heluz s příhradovou výztuží. Následně bude provedena 

nadbetonávka v tloušťce 60 mm z betonu třídy C 16/20 s vloženými kari sítěmi 

s oky 150 x 150 mm a s průměrem prutu 4 mm. 

 Věnce v úrovni stropních konstrukcí budou provedeny z železobetonu. 

Bude použit beton třídy C16/20 a výztuž dle statického výpočtu. Věnce 

provedené po obvodu objektu musí být tepelně izolovány - bude použita 

tepelná izolace zn. Baumit EPS v tloušťce 80 mm. Věnce provedené uvnitř 

objektu nebudou opatřeny tepelnou izolací. 

 Nad okenními a dveřními otvory v nosných svislých konstrukcích bude 

uložen nosný keramobetonový překlad zn. Heluz 23,8. Překlady v obvodových 

nosných svislých konstrukcích budou opatřeny tepelnou izolací zn. Baumit EPS 

v tloušťce 80 mm. Překlady ve vnitřních nosných svislých konstrukcích nebudou 

opatřeny tepelnou izolací.  

 Podhled podkroví tvoří sádrokartonové desky zn. Rigips REI 30 tloušťky 

15 mm. 

 

2.6 Schodiště 

 Schodiště do jednotlivých podlaží je navrženo jako dvouramenné. 

Jednotlivé nášlapy stupňů budou tvořit dřevěné desky tloušťky 50 mm (mat. 

dub + bezbarvý lak), které budou kotveny k ocelovým "L" profilům 

prostřednictvím vrutů 6 x 30 mm, které jsou přivařeny k ocelovým schodnicím 

(trubka jäkl, rozměr dle statického výpočtu výrobce). Každé schodišťové 

rameno budou tvořit dvě schodnice, které budou zakotveny do zdiva do hloubky 

130 mm a v místě podesty budou přivařeny k „I“ profilu. Dřevěné desky i 

konstrukce schodnice jsou zn. J. A. P. schody. 

 Zábradlí bude tvořeno z nerezových sloupků se skleněnou výplní zn. J. 

A. P. zábradlí. Skleněná výplň bude z bezpečnostního vrstveného skla (VSG). 
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Nerezové sloupky mají kruhový průřez vnějšího průměru 42 mm, výšky 1000 

mm, jsou opatřeny hranatými držáky skla. Držáky skla budou navíc opatřeny 

gumovým těsněním do hranatého držáku pro sklo tloušťky 10,76 mm. Sloupky 

budou vsazeny do malých kulatých patek a slepeny anaerobním lepidlem na 

nerez ocel přímo od firmy J. A. P. Sloupky budou kotveny shora do 

schodišťových stupňů pomocí tří nerez vrutů průměru 4 mm s půlkulatou hlavou 

délky 35 mm, pro uchycení malé patky sloupku do dřevěného stupně. Uložení 

madla bude v ose sloupku. Madlo je kruhového průřezu s vnějším průměrem 

42,4 mm, jednotlivé části madla budou napojeny propojkami a ukončeny 

záslepkami. Nerez madlo bude kotveno ke sloupku pomocí 3 nerez vrutů se 

zápustnou hlavou průměru 4 mm a délky 15 mm.  

 

2.7 Svislé nenosné konstrukce 

 Svislé nenosné konstrukce - příčky v suterénu a v prvním nadzemním 

podlaží budou provedeny z keramických dutinových tvarovek zn. Heluz P10 14 

tloušťky 140 mm (rozměry keramické dutinové tvarovky 140 x 497 x 238 mm). 

Ložná spára bude promaltována vápenocementovou maltou pevnosti 2,5 MPa. 

Styčná spára promaltována nebude, tvarovky budou spojovány na pero a 

drážku. Tvarovky budou na sebe kladeny s převazbou. 

  Svislé nenosné konstrukce v podkroví budou provedeny ze 

sádrokartonových desek s vloženou izolací. Mezi jednotlivými místnostmi budou 

provedeny jako jednoduché příčky s dvojitým opláštěním a s vloženou tepelnou 

a akustickou izolací zn. Isover Piano Twin (měkká skelná plsť) tloušťky 60 mm. 

Opláštění bude tvořeno sádrokartonovými akustickými deskami zn. Rigips MA 

(DP) tl. 12,5 mm připevněnými k R-CW 100 profilům (tloušťka profilu 100 mm) z 

pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Připevnění desek k profilům bude provedeno 

rychlošrouby. V koupelně (2.02) a na wc (2.03) bude dvojité opláštění na straně 

směrem do zmíněných místností provedeno ze sádrokartonových desek zn. 

Rigips RBI (H2) tl. 12,5 mm, což jsou desky určené pro prostory se zvýšenou 

vlhkostí (impregnovány). 

 Dále jsou v podkroví vytvořeny postranní stěny, jedná se o jednoduché 

příčky 1x opláštěné. 

 

2.8 Zastřešení 

 Střecha bude šikmá, sedlová se sklonem 32°. Krov dřevěný - ze 

smrkového dřeva, sloupky budou z lepeného lamelového dřeva (zn. Dekwood 
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BSH). Na provedený železobetonový věnec budou uloženy pozednice průřezu 

160 x 140 mm, které budou kotveny do věnce pomocí závitových tyčí (zn. 

Chalko DIN 975 M18) průměru 18 mm a délky 350 mm. Sloupky průřezu 140 x 

100 mm jsou uloženy na ocelové "I" profily, které jsou zabetonovány ve stropní 

konstrukci, rozměry „I“ profilů jsou dány statickým výpočtem. Střední vaznice 

mají průřez 140 x 180 mm a jsou podporovány plnými vazbami (sloupky) po 

vzdálenostech 2300 až 4500 mm. Vrcholová vaznice má též průřez 140 x 180 

mm a je podporována krátkými sloupky o průřezu 100 x 140 mm z lepeného 

lamelového dřeva, které jsou ve spodní i vrchní části svírány kleštinami průřezu 

80 x 180 mm z obou stran. Krokve mají průřez 100 x 180 mm, vzájemně jsou 

od sebe vzdáleny 1100 - 1200 mm a každý pár krokví je sevřen oboustrannými 

kleštinami průřezu 80 x 180 mm, a to v místě nad střední vaznicí a pod 

vrcholovou vaznicí.  

 V podkroví budou provedeny střešní okna - klasická šikmá a lomená.  

 Mezi krokve bude uložena tepelná izolace z měkké skelné plsti zn. 

Isover Unirol Plus v tloušťce 180 mm, tedy na celou výšku krokví, dále bude 

stejný typ izolace uložen pod krokvemi v tloušťce 100 mm. Dále bude použita 

parozábrana a hydroizolační vrstva zn. Dektrade Dekfol N 140 Standard, což je 

polyethylénové folie s polyethylénovou mřížkou tloušťky 0,25 mm. Pojistná 

paropropustná hydroizolační vrstva bude zn. Dektrade Dekten Multi-Pro, což je 

dvouvrstvá folie (vrchní vrstva z polyakrylátu, spodní vrstva z netkané PES 

textilie). Pojistná paropropustná hydroizolační vrstva bude umístěna přímo na 

krokve, přes ni budou osazeny kontralatě průřezu 60 x 40 mm a latě průřezu 40 

x 60 mm. Na latě bude ukládána keramická krytina zn. Tondach Universal 12. 

 

2.9 Výplně otvorů 

 V suterénu budou osazeny okna bílá plastová zn. Mea Mealon 1.1 s 

pětikomorovým profilem rámu a s tepelně izolačním zasklením. Vnější parapety 

budou zn. PV Plast s bílým nástřikem z taženého hliníku, vnitřní parapety 

budou zn. PV Plast z tvrdého plastu - PVC taktéž v bílé barvě. Z vnější strany 

budou osazeny sklepní světlíky tzv. anglické dvorky, zn. Mea Multinorm z 

polypropylenu zesílené skelnými vlákny, shora světlíku bude osazen pochozí 

rošt tvořen mřížkou s oky 30 x 30 mm. Světlík bude napojen na odvodňovací 

přípojku, která povede do trativodu. Dveře budou zn. Sapeli Tenga 10 z CPL 

laminátu - vzor dub. V suterénu budou dveře vsazeny do ocelových zárubní a z 

obou stran opatřeny klikou. Garážová vrata budou sekční zn. Lomax Rustikal 

se vzorem imitace dřeva. 
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 V prvním nadzemním podlaží a ve štítových stěnách podkroví budou 

dřevěná okna zn. Slavona Solid Comford SC92 s rámem ze smrkového dřeva a 

se zasklením z izolačního trojskla. Vnější parapety budou zn. PV Plast s 

nástřikem odstínu střední bronz z taženého hliníku, vnitřní parapety budou zn. 

PV Plast z tvrdého plastu - PVC v barvě zlatý dub. Francouzské okno bude 

dřevěné zn. Slavona Solid Comford SC92 se zasklením z izolačního trojskla, 

bez parapetu. Do stěny mezi elektroléčbou (1.12) a čekárnou (1.19) budou 

vsazeny skleněné tvárnice zn. Luxfera Siena Q19 - čiré matné, zdění bude 

provedeno na maltu pomocí vymezovacích křížků. Vstupní dveře do obytné  

části objektu budou dřevěné zn. Slavona Trend Kalisto s bočním světlíkem, 

budou opatřeny koulí ze strany exteriéru a klikou v interiéru. Vstupní dveře do 

provozní části objektu budou stejné jako vstupní dveře do neprovozní části 

objektu, budou se však lišit kováním - z exteriéru i interiéru budou opatřeny 

navíc madlem přes celou šířku dveří ve výšce 850 mm. Obojí vchodové dveře 

budou vloženy do rámové zárubně. Interiérové dveře v prvním nadzemním 

podlaží a v podkroví budou zn. Sapeli Lotos 12 z dýhy - vzor dub se skelnou 

výplní Sapelux bílá nebo bez této výplně. Dveře budou z obou stran doplněny 

klikou a v prostorech provozovny, kde se předpokládá pohyb vozíčkářů či osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, navíc doplněny madlem ve výšce 

850 mm. Dveře budou opatřeny do obložkovými zárubněmi. 

 V podkroví budou vsazeny lomená střešní a klasická šikmá okna 

dřevěná zn. Velux s izolačním trojsklem proti přehřívání a hluku. Vnější 

parapety lomených střešních oken budou zn. PV Plast s nástřikem odstínu 

střední bronz z taženého hliníku, vnitřní parapety budou zn. PV Plast 

z dřevotřísky v barvě zlatý dub. Oplechování oken je součástí jejich dodávky a 

je z lakovaného hliníku. 

 

2.10 Úpravy povrchů, malby, nátěry 

 Vnitřní omítky budou vápenocementové zn. Baumit MPI 25, na 

sádrokarton bude použita sádrová omítka zn. Baumit Uno Gold. V koupelnách, 

na wc, ale také částečně v kuchyni a v prádelně bude keramický obklad zn. 

Rako. Obklady budou stejné jako ty, co budou použity na nášlapnou vrstvu 

podlahy v konkrétních místnostech. Vnější omítka bude minerální barevná 

béžová a okrová (zn. Baumit Nanopor Top). Sokl bude mít omítku s barevnými 

kamínky zn. Baumit Mosaik Top v hnědé barvě. Nášlap podlah bude z 

keramických dlaždic zn. Rako a z laminátových desek zn. Balterio 551 Dub 

Universal. Schodišťové stupně budou tvořeny dubovými deskami zn. J. A. P. 
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schody v tloušťce 50 mm a budou natřeny bezbarvým lakem. 

 

2.11 Klempířské prvky 

 Oplechování střešních oken je přímo součástí dodávky těchto oken, je 

vytvořeno z lakovaného hliníku zn. Velux. Střešní průchodka pro koaxiální 

odkouření je zn. Thermona z hliníkového plechu.  

 

2.12 Izolace 

 Tepelná izolace obvodových stěn v suterénu bude tvořena 

z extrudovaného polystyrenu (XPS) v tloušťce 100 a 140 mm zn. Isover 

Styrodur 4000 CS. Tepelná izolace obvodových stěn v nadzemích podlažích 

bude tvořena z expandovaného grafitového polystyrenu (EPS) v tloušťce 100 

mm zn. Baumit Open Reflex. Pro izolaci podlah bude použita izolace zn. Isover 

TDPS z tuhé minerální plsti, pro izolaci podlahy v garáži bude použita deska 

z XPS se zvýšenou pevností v tlaku zn. Isover Styrodur 30N. Pro zateplení 

střechy bude použita izolace zn. Isover Unirol Plus v tloušťce 180 a 100 mm 

z měkké skelné plsti. V sádrokartonových příčkách bude použita izolace zn. 

Isover Piano Twin (skelná plsť měkká) a v postranních stěnách zn. Isover Uni 

(skelná plsť – deska). 

 Použité hydroizolace jsou: hydroizolace proti vlhkosti a radonu 

v konstrukci podlah na zemině – zn. KVK  Parabit Elastal 40 Mineral, což je 

SBS modifikovaný asfaltový pás. Penetrace zn. Dektrade Dekprimer na bázi 

asfaltu a SBS modifikovaný asfaltový pás zn. Dektrade Elastek 40 Special 

Mineral jsou použity na obvodových stěnách v suterénu ve styku se zeminou. 

V konstrukci střechy je použita parozábrana a hydroizolační vrstva zn. Dektrade 

Dekfol N 140 Standard, což je PE folie a pojistná paropropustná vrstva zn. 

Dektrade Dekten Multi – Pro. V jednotlivých konstrukcích podlah je pod 

betonovou mazaninu použita hydroizolační vrstva zn. Den Braven, což je PE 

folie. 

 

2.13 Konstrukce truhlářské 

 Dřevěné dveře a okna viz bod 2.9 výplně otvorů. Dveře vsazovány do 

ocelové, rámové nebo obložkové zárubně. 

 

2.14 Podlahy 

 Podlahy jsou provedeny jako těžké plovoucí podlahy - skladby podlah 
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viz výpis skladeb. 

 

3. Hodnoty zatížení uvažované při návrhu konstrukcí 

 Dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. 

 

4. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Kontrola musí být provedena před zabetonováním či zakrytím konstrukcí. 

Kontrola bude prováděná v těchto etapách realizace: 

  - založení stěn 

  - provedení nosné stropní konstrukce 

  - provedení věnce pod pozednici 

  - provedení konstrukce krovu 

  - provedení instalačních rozvodů 

 

5. Seznam použité literatury 

- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

 

 

 

 

 

 

V Kyjově dne 11. 5. 2013           Vypracovala: Zuzana Jurutková 

         ................................... 

                               podpis 
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Závěr: 

 

 V rámci bakalářské práce byla zhotovena prováděcí projektové dokumentace, 

které může být použita pro výstavbu domu dle platných požadavků, předpisů a norem. 

Veškeré materiály, které jsou v této práci zmíněny, vyhovují platným normám. 

 Mým cílem bylo navrhnout dům, který poskytne vhodné zázemí pro práci 

fyzioterapeutky a a současně vytvoří zázemí pro rodinu. 
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Seznam použitých zdrojů: 
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RUSINOVÁ Marie, JURÁKOVÁ Táňa, SEDLÁKOVÁ, Markéta. Požární bezpečnost 

staveb. CERM s.r.o. Brno 2007  

 

Právní předpisy: 

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

Vyhláška MMRČR č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru  

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

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška MMRČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

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

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

 

Normy: 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů  

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb  

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov  

ČSN 73 0540 – 1, 2, 3, 4 – Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
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ČSN 73 0833:09/2010 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení  

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

ČSN 73 4301 – Obytné budovy  

 
Webové stránky výrobců a dodavatelů: 

www.dektrade.cz 

www.dekwood.cz 

www.heluz.cz  

www.isover.cz 

www.lindab.cz 

www.lomax.cz  

www.mea.cz  

www.rako.cz  

www.rigips.cz  

www.sapeli.cz 

www.slavona.cz  

www.thermona.cz  

www.tondach.cz  

www.velux.cz 
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ČSN - Česká státní norma 
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TI - Tepelná izolace 
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J – Jih 

V – Východ 

Z - Západ 
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HUP - Hlavní uzávěr plynu 

EL. - Elektroskříň 

Sb. - Sbírky 

Vyhl. - Vyhláška 

VUT - Vysoké učení technické 

tl. - tloušťka 

č. - číslo 

v. - výška 
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UT – upravený terén 
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Přílohy: 

 

 Složky A, B, C, D, E jsou samostatně. 

(Citace ze směrnice děkana č. 19/2011: „ V případě potřeby mohou jeden celek 

svázaný nerozebíratelnou vazbou tvořit jen náležitosti uvedené v bodech a) – m). 

přílohy podle bodu n), kterými jsou zpravidla podklady, výpočty, výkresy a zdrojové 

kódy, mohou tvořit samostatnou nebo samostatné přílohy. Vše je pak vloženo do 

tvrdých spisových desek se šňůrkou podle Čl. 3 této směrnice.“) 
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V suterénu se nachází garáž a jiné místnosti technického rázu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází provozní část, ostatní 

prostory prvního nadzemního podlaží a podkroví jsou určeny pro 

bydlení.  
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This bachelor´s thesis solves with the new building object with 

establishment – the rehabilitative centre. The building has a partial 

basement. There is a garage and other technical rooms in the 

basement. On the first floor there is an operating part, other rooms on 

the first floor and in the attic are apointed for living. 
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