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Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je návrh a projektová 
dokumentace dvougeneračního rodinného domu se dvěma 
bytovými jednotkami a s prodejnou uměleckých předmětů ve 
Vyškově. Rodinný dům je částečně podsklepený a má tři 
nadzemní podlaží. Součástí domu je i garáž pro oba byty. Objekt 
je zčásti zastřešen jednoplášťovou plochou střechou a z části 
pultovou střechou. Kromě vlastního projektu je součástí i 
architektonická studie, požární zpráva a tepelně technické 
posouzení domu.  

Klí čová slova Rodinný dům, bytová jednotka, prodejna uměleckých předmětů, 
nadzemní podlaží, částečné podsklepení, jednoplášťová plochá 
střecha, pultová střecha 

Abstract This Bachelor’s work is focused on the study and contract 
documents of one duplex family house with two  dwelling units 
with artworks shop in Vyškov. The house is partly with a cellar 
and has three floors. A garage for both the flats belongs to the 
house too. The building is partly roofed with a single coat flat 
roof and partly with an aisle roof. The work also includes 
architectonical drawings, fire approval and technical appraisal of 
heating the house. 

Keywords Detached house, dwelling unit, an artworks shop, above ground 
level, partly with cellar, single coat flat roof, aisle roof 
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Úvod 
 

Tématem této bakalářské práce je rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami a 
jedním nebytovým prostorem, který bude využit jako prodejna uměleckých předmětů ve 
Vyškově. Práce je zpracována jako prováděcí projektová dokumentace. Tato 
dokumentace je rozdělena do 8 částí, kde první částí je část A obsahující textovou část 
bakalářské práce, která se skládá z průvodní, souhrnné technické a technické zprávy. 
Část B obsahuje přípravné a studijní práce. Část C.1 obsahuje situační výkres stavby. 
Část D je rozdělená do tří samostatných složek dle stavebního zákona a to D.1.1 
Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení a D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. Další část obsahuje Stavební fyziku a je označena č. 7. Poslední 
částí je a č. 8 je označena textová práce výběru typu oken pro daný objekt, která byla 
řešena jako součást bakalářského semináře. 
 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu v katastrálním území Vyškov. 
Objekt rodinného domu s prodejnou uměleckých předmětů je rozdělen na obytnou a 
provozní část. Provozní část je řešena jako bezbariérová v přízemí západního křídla, je 
vybaven čtyřmi místnostmi (prostor obchodu, WC, sklad, kancelář).  

Obytná část je třípodlažní s podsklepením a vlastní garáží. Je rozdělena na dva 
samostatné byty jeden se vstupem v přízemí a prvním patře pro dvoučlennou rodinu se 
sedmi pokoji (kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem, ložnice, koupelna, WC, spíž, 
šatna a hala). Druhý byt má vstup v prvním patře a je propojen s klidovou částí 
schodištěm. Byt je řešen s osmi pokoji (kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem, spíž, 
WC koupelna, 2 dětské pokoje, ložnice, šatna). 
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A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:  Rodinný dům s prodejnou uměleckých předmětů ve Vyškově 
 
b) místo stavby: 
Adresa:  Hybešova 
   Vyškov – Předměstí, č.p. 197 
   682 01 
Katastrální území: Vyškov 
Parcelní číslo:  2086/1 
Číslo LV:  10001 
 
c) předmět projektové dokumentace: 
 Projektová dokumentace řeší projekt novostavby Rodinného domu s prodejnou 
uměleckých předmětů ve Vyškově na parcele 2086/1. 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
 
a)  jméno:  Jan Hadraba 
     adresa:  Žižkova 58 
   Koryčany 
   768 05 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a)  jméno:  Martin Hejl 
     adresa:  Smetanova 49 
   Valašské Meziříčí 
   757 01 
 

A.2  Seznam vstupních dokladů 
 
- Katastrální mapa Vyškova 
- Jednotné územně plánovací podklady Jihomoravského kraje 
- Terénní průzkum 4/2013, zjištění stavu stávajících dřevin 
- Geodetické zaměření pozemku předané zadavatelem 
- Smlouva o dílo 
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- Ústní zadání vyřčené na místě samém a při jednáních 
 

A.3 Údaje o území 
   
a) rozsah řešeného území: 
  Stavba bude vybudována na parcele č. 2086/1 ve Východní části obce. Parcela je 
ze západu a severu ohraničena ulicí Hybešovou. Na jihu sousedí se zahradou u 
rodinného domu. Na východě se nachází zahrádky. K pozemku vede ulice z hlavní 
cesty. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území: 
  Prostor není zastavěn ani jinak využíván. 
 
c)  údaje o ochraně podle jiných právních předpisů: 
 Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu a nenachází se 
v památkově chráněném území. 
 
d) údaje o odtokových poměrech: 
  Jedná se o mírně svažitý pozemek, který je napojen na technickou infrastrukturu 
obce. Dešťová voda je odváděna z pozemku investora do jednotné kanalizace. Voda ze 
střechy objektu bude odváděna venkovními okapními svody a svodnými potrubími do 
dešťové kanalizace Uložení potrubí bude do pískového lože 100 mm a obsypu 300 mm 
nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce a vyšší porosty. 
Od hlavní domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou přízemí. 
Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad 
potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
  Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, stavba splňuje regulativy 
obce. Řešení nemění využití území. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
  Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu a nenachází se 
v památkově chráněném území. Stavební pozemek je určen pro výstavbu rodinného 
domu. Řešení nemění využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
  Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, připomínky byly do 
dokumentace zpracovány. 
 
h) seznam vyjímek a úlevových řešení: 
  Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.  
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
  Realizace projektu si nevyžádá žádné související investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: 
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 p
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Vvškov Vyškov 100/15 zahrada Jan Kaňkovský 
Vyškov 
154 
682 01 

- 

Vyškov Vyškov 2087/4 komunikace Obec Vyškov 
Vyškov 
682 01 

- 

Vvškov Vyškov 2087/5 pozemek Obec Vyškov 
Vyškov  
682 01 

- 

Vyškov Vyškov 480/4 zahrada Otto Ján 
Vyškov 
154 
682 01 

- 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené: 
  Na daném území se v současnosti nenachází žádný objekt. 
 
b) účel užívání stavby: 
  Rodinný dům bude sloužit jako vícegenerační se dvěma byty. K ubytování 
rodiny o dvou členech a rodiny o čtyřech členech.  
  Prodejna uměleckých předmětů u domu bude sloužit k prodeji uměleckých 
předmětů. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
  Stavba je trvalého charakteru. Životnost stavby se předpokládá minimálně 50 let. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
  Nevztahuje se k danému projektu. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných  
 technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
  Stavba splňuje požadavky dané vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a v souladu s požadavky normy ČSN 73 4301:2004+Z1+Z2+Z3 
– obytné budovy. 
  Obytná část stavby není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, což je v souladu s §2 vyhlášky č.396/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která stanoví 
obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Provozní část stavby je navržena jako bezbariérová 
v souladu s §2 vyhlášky č.398/2009. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů: 
  Stavební úřad udělil souhlas se studií rodinného domu s prodejnou uměleckých 
předmětů. 
  Připomínky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. 
 
g) seznam vyjímek a úlevových řešení: 
  Připomínky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. 
 
h) navrhované kapacity stavby: 
Zastavěná plocha:         318,52m2  
Obestavěný prostor:        2951,5m3  
Užitná plocha:         624,1m2  
Výška hřebene od upraveného terénu:     11,2m 
Sklon střechy:         7° 
Počet bytů:         2 
Počet parkovacích stání:       5 
Počet uživatelů:        6  
  
i) základní bilance stavby: 
  Dle přílohy č.12 vyhlášky č.120/2011 Sb. je směrná spotřeba vody pro 
zamýšlený provoz 234 m3 /rok 
 
j) základní předpoklady výstavby: 
  Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhované 
budovy, je možnost napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou 
kanalizaci, elektro NN a plyn 
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  Investor předpokládá zahájení stavby květnu roku 2014. Stavba bude realizována 
a dokončena v září roku 2015. 
  Jedná se o stavbu většího rozsahu, která bude prováděna stavební firmou. 
Stavební firma – stavební podnikatel, která bude prováděna oprávněnou stavební 
firmou. 
Adresa odborné firmy – stavebního podnikatele, která bude stavbu realizovat, vč. jména  
a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude 
sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před 
započetím prací. 
Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
Předpokládané termíny výstavby: 
Stavební řízení a povolení stavby:      12/2013 
Zahájení stavby:        05/2014 
Lhůta stavby:         16 měsíců 
  Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební 
práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost 
neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. 
  Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno 
zhotovitelem. 
  
k) orientační náklady stavby: 
  Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou 
jednotku stanovené URS Praha pro rok 2013 
Cena za 1 m3 obestavěného prostoru:     5006,- Kč/m3 
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 5006 x 2951,5  =  14 775 234 Kč 
  

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 – Rodinný dům s prodejnou uměleckých předmětů ve Vyškově 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Terénní úpravy 
SO 04 – Kanalizační přípojka 
SO 05 – Vodovodní přípojka 
SO 06 – Elektrická přípojka 
SO 07 – Plynová přípojka 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
 Řešené území leží v katastrálním území Vyškov. Jedná se o mírně svažitý 
pozemek. Pozemek není nijak využíván. Na pozemku se nachází několik stromů. 
 Objekt rodinného domu s prodejnou uměleckých předmětů ve Vyškově je 
navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Hlavní vstup do obytné části domu je navržen na východní fasádě domu. Vstup 
do provozní části domu je navržen na severozápadní fasádě domu Úroveň podlahy je 
navržena na kótu + 253,00 m.n.m., výškový systém místní. Vztažný výškový bod o 
výšce +252,30 m.n.m. na západní hranici pozemku. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
Zpracovatel: Ing. Jan Šnajdrle, červenec 2013 
 Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené 
plynoprospustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity 
radonu  půdním vzduchu lze pozemek v k.ú. Vyškov – výstavbu rodinného domu 
s prodejnou uměleckých předmětů na parcele č. 420 lze zařadit do nízkého radonového 
indexu pozemku. V daném případě musí být stavba preventivně chráněna proti 
pronikajícímu radonu z geologického podloží. Na pozemku s nízkým radonovým 
indexem postačí provést všechny konstrukce  přímém kontaktu se zeminou 
s hydroizolací, která plní současně protiradonovou funkci. 
- Inženýrsko-geologický průzkum: 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen  rámci výstavby objektu. 
- Hydrogeologický průzkum 
Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 Novostavba musí být postavena v minimální vzdálenosti ( dle ČSN 73 4301): 
- 2 metry od hranice pozemku a současně 7 metrů od stávající výstavby. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.: 
 Daná parcela se nachází přibližně 150 m od nejbližšího vodního toku – řeky 
Haná, ale mimo záplavové území. V minulosti nebyly v dané lokalitě zaznamenány 
záplavy.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
 Jsou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti 2 metry od hranice pozemku a 
současně 7 metrů od stávající výstavby. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Bude nutné vykácet stromy bránící výstavbě. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků        

určených k plnění funkce lesa: 
 V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky: 
Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná 
šachta bude osazena na konci přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. 
Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí HDPE 100 SDR 
11(32x3) nejvhodnější trasou do technické místnosti hypocentra. Potrubí v zemi je 
uloženo v pískovém loži dle výkresu typického uložení. Projektant navrhuje minimální 
krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm – od upraveného terénu. Nad potrubím 
(300 mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná fólie modré barvy. 
 
Dešťová kanalizace – dešťová voda je odváděna z pozemku investora do jednotné 
kanalizace. Voda ze střechy objektu bude odváděna venkovními okapními svody a 
svodnými potrubími do dešťové kanalizace Uložení potrubí bude do pískového lože 100 
mm a obsypu 300 mm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé 
konstrukce a vyšší porosty. 
 
 Pozemek je napojen na dopravní infastrukturu obce. Vjezd je na pozemek ze 
západní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu z hlediska 
funkčního zatřídění jde o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi 
parkovacími stáními navržena příjezdová komunikace ze zámkové dlažby. 
 
Plynovod – stávající STL plynová přípojka je ukončena HUP kk25 ve skříni na hranici 
pozemku. Na stávající hlavní STL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude napojen 
nový NTL plynovod. Ve skříni bude STL/NTL regulace Francel B6, příprava pro 
plynoměr kk25.. Odtud bude plynovod IPE 32 veden v zemi k obvodové zdi objektu, 
kde 1 m před objektem přejde na DN25-iz Bralen, a dále DN 20 do technické místnosti 
ke kotli. 
 
Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice 
RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace, 
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do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň, Před elektroměrem bude 
osazen hlavní jistič. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané investice: 
 Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Rodinný dům s prodejnou uměleckých předmětů je rozdělen na obytnou a 
provozní část. Provozní část je řešena jako bezbariérová v přízemí západního křídla, je 
vybaven čtyřmi místnostmi (prostor obchodu, WC, sklad, kancelář).  

Obytná část je třípodlažní s podsklepením a vlastní garáží. Je rozdělena na dva 
samostatné byty, jeden se vstupem v přízemí a prvním patře pro dvoučlennou rodinu se 
sedmi pokoji (kuchyně s jídelnou a obyvacím pokojem, ložnice, koupelna, WC, spíž, 
šatna a hala). Druhý byt má vstup v prvním patře a je propojen s klidovou částí 
schodištěm. Byt je řešen s osmi pokoji (kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem, spíž, 
WC koupelna, 2 dětské pokoje, ložnice, šatna). 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 Objekt je umístěn na kraji pozemku u příjezdové cesty. Jsou dodrženy minimální 
požadované odstupy. Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
 Rodinný dům má jednokřídlový půdorys, kde se v křídle nachází prostory 
obchodu a v obdélníkové části jsou obytné místnosti. Křídlo s provozovnou je umístěno 
na severozápadní stranu. Střecha nad provozním křídlem je navržena jako plochá 
jednoplášťová. Střecha nad obytnou částí je řešena jako pultová s vytažením mimo 
obvodové zdivo. Nad částí 2.NP je část střechy řešena jako jednoplášťová plochá 
střecha. Nad terasou ve 2.NP a vstupem do obchodu je dekorativní dřevěné zastřešení 
pergolového typu. Fasáda má okna (plastová) hnědá. Nosný systém je tvořen z tvárnic 
1.7 Sendwix 16DF-LD, tvárnic 1.3 Sendwix 8DF-LP AKU a tvárnic 1.2 Sendwix 8DF-
LD. Vnitřní příčky jsou navrženy z tvárnic 2.1 Sendwix 4DF-D. Vnější čisté a 
jednoduché linie kromě terasy nenarušují žádné vystupující ani zapuštěné konstrukce 
(sokly, niky, výklenky, balkony, lodžie). Hlavní vstup do obytných prostorů je ze 
zádveří do schodišťového prostoru, odkud se dá pokračovat do prvního bytu, nebo do 
druhého podlaží do druhého bytu popřípadě do sklepních prostor. Vstup do provozní 
části je ze severozápadní strany objektu, kde vejdeme do samotných prodejních prostor. 
Na ty navazuje sklad obrazů, WC a kancelář. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 
 Hlavní vstup do obytných prostorů je ze zádveří do schodišťového prostoru, 
odkud se dá pokračovat do prvního bytu, nebo do druhého podlaží do druhého bytu, 
popřípadě do sklepních prostor, kde jsou umístěny prádelny se sušárnami, úložné 
prostory a technická místnost. 
 Po vstupu do prvního bytu se nacházíme v chodbě, kde po pravé straně máme 
komoru na uložení věcí a WC. Dále z chodby máme přístup do spíže a navazujícího 
obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní, odkud se dá vyjít na terasu nebo po schodišti do 
2NP, kde příjdeme do haly, na kterou navazuje ložnice a odtud do koupelny, šatny. 
 Po vstupu do druhého bytu se nacházíme v chodbě, odkud můžeme jít na WC 
nebo do obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní, na kterou navazuje spíž a vstup ne 
terasu. Jestliže vystoupíme po schodišti do 3NP, tak se nacházíme v klidové části 
druhého bytu, kde z chodby máme přístupnou koupelnu dva dětské pokoje, ložnici, 
šatnu a komoru. 
 Vstup do provozních prostor je ze severovýchodní části objektu. Příjdeme do 
samotných prodejních prostor, odtud můžeme chodbou pokračovat do skladu obrazů 
nebo kanceláře a WC. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
 Obytná část není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 Provozní část je určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, je navržena jako bezbariérová v souladu s §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která 
stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 
- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
- §15 a 19 vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) 
- §4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 
ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
 
 



 

21 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
a) stavební řešení: 
 Objekt je navržen jako třípodlažní se suterénem. Střecha nad provozním křídlem 
je navržena jako plochá jednoplášťová. Střecha nad obytnou částí je řešena jako pultová 
s vytažením mimo obvodové zdivo. Nad částí 2.NP je část střechy řešena jako 
jednoplášťová plochá střecha. Nad terasou ve 2.NP a vstupem do obchodu je 
dekorativní dřevěné zastřešení pergolového typu. Nosné stěny jsou podélně orientované, 
čímž jsou vytvořeny podpory pro pozednice.   
  
b) konstrukční a materiálové řešení: 
 Nosný systém je tvořen z tvárnic 1.7 Sendwix 16DF-LD, tvárnic 1.3 Sendwix 
8DF-LP AKU tl. 250mm a tvárnic 1.2 Sendwix 8DF-LD. Vnitřní příčky jsou navrženy 
z tvárnic 2.1 Sendwix 4DF-D tl. 125mm. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
 Stavba je díky systému Sendwix dostatečně tuhá a odolná na vnější vlivy. Stavba 
je založena v nezámrzné hloubce (úroveň základové spáry v provozní části -1,000 m 
pod úrovní upraveného terénu. Základy tvoří betonové pasy šířky 650 mm, z betonu 
C20/25. 
 Základy pod obytnou části se nacházejí v hloubce -3,300 m pod úrovní 
upraveného terénu. Betonové pasy šířky 850mm, z betonu C16/20. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení: 
 V objektu se nachází v technické místnosti kotel na plyn a zásobník pro ohřev 
vody pomocí elektřiny. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení: 
 V navrhovaném objektu rodinného domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní 
technologická zařízení staveb. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Stavba je navržena dle platných bezpečnostních předpisů a norem, 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. 
Požárně bezpečnostní řešení je vyhotoveno jako samostatná část projektové 
dokumentace. 
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a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti 
budov. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 
0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 
 
b) energetická náročnost stavby: 
 Vlastní výpočet energetické stavby se nachází v samostané příloze. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
 Nejsou navrhovány 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí: 

 
 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Větrání místností je navrženo 
přirozené okny a dveřmi. Odtah par v kuchyni bude zajištěn digestoří. Chlazení stavby 
vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového zdiva a navrženému zastínění 
žaluziemi není navrženo. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana proti pronikání radonu z podloží: 
 Na pozemku s nízkým radonovým indexem postačí provést všechny konstrukce 
v kontaktu se zeminou s hydroizolací, která současně plní protiradonovou funkci. 
  
b) ochrana před bludnými proudy: 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
 
d) ochrana před hlukem: 
 Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010, jmenovitě: minimální 
vzduchová neprůzvučnost pro: stěny R’w = 42 dB, dveře R’w = 27 dB, stropy mezi 
prostory R’w = 57 dB a mezibytové příčky R’w = 54 dB. 
Vzhledem k charakteru objektu a stěnám s tepelnou izolací je zaručena jejich dostatečná 
vzduchová neprůzvučnost. 
K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 
- Anhydritový potěr a betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační vrstvy 
PE fólií, která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační vrstvy a tím by 
došlo k jejímu akustickému znehodnocení. 
- Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky i 
okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl. 10mm. 
Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně uzavřou vrstvou trvale 
plastického tmelu. 
 
e) Protipovodňová opatření 
 Vzhledem k umístění pozemků nejsou vyžadována žádná protipovodňová 
opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 
 Stávající sítě (vodovod, elektřina, plyn a kanalizační stoka) se nacházejí pod 
silnicí. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná 
šachta bude osazena na konci přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. 
Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí HDPE 100 SDR 
11(32x3) nejvhodnější trasou do technické místnosti hypocentra. Potrubí v zemi je 
uloženo v pískovém loži dle výkresu typického uložení. Projektant navrhuje minimální 
krytí potrubí ve volném terénu min. 1100mm – od upraveného terénu. Nad potrubím 
(300mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná fólie modré barvy. 
 
Dešťová kanalizace – dešťová voda je odváděna z pozemku investora do jednotné 
kanalizace. Voda ze střechy objektu bude odváděna venkovními okapními svody a 
svodnými potrubími do dešťové kanalizace Uložení potrubí bude do pískového lože 100 
mm a obsypu 300 mm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé 
konstrukce a vyšší porosty. 
 
 Pozemek je napojen na dopravní infastrukturu obce. Vjezd je na pozemek ze 
západní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu z hlediska 
funkčního zatřídění jde o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi 
parkovacími stáními navržena příjezdová komunikace ze zámkové dlažby. 
 
Plynovod – stávající STL plynová přípojka je ukončena HUP kk25 ve skříni na hranici 
pozemku. Na stávající hlavní STL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude napojen 
nový NTL plynovod. Ve skříni bude STL/NTL regulace Francel B6, příprava pro 
plynoměr kk25.. Odtud bude plynovod IPE 32 veden v zemi k obvodové zdi objektu, 
kde 1m před objektem přejde na DN25-iz Bralen, a dále DN 20 do technické místnosti 
ke kotli. 
 
Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice 
RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace, 
do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň, Před elektroměrem bude 
osazen hlavní jistič. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž. 
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B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení: 
 Příjezdová cesta na pozemek bude napojena na stávající komunikaci hraničící se 
západní stranou pozemku a severní stranou. Jedná se o místní komunikaci vedoucí 
k hlavní příjezdové cestě, která za řešeným pozemkem končí. Příjezdová cesta je řešena 
pomocí zámkové dlažby. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek do 
provozní části je ze západní strany. Vjezd na pozemek k obytné části je ze severní 
strany. Jedná se o klasickou místní komunikaci z hlediska funkčního zatřídění se jedná o 
obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi parkovacími stáními a místní 
komunikací navržena příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby. 
 
c) doprava v klidu: 
 Doprava v klidu je zajištěna na pozemku stavebníka 3 parkovacími stáními ( 1 
z nich řešeno pro osoby z omezenou pohyblivostí a prostorovou orientací). Parkovací 
stání jsou tvořena betonovou zámkovou dlažbou a jsou napojena na příjezdovou 
komunikaci. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terenních úprav  
 
a) terénní úpravy: 
 Po dokončení stavby se pozemek upraví pomocí rotovátoru do požadovaného 
spádu. Dojde k vyspádování terénu k příjezdové komunikaci a okapovému chodníku. 
 
b) použité vegetační prvky: 
 Kolem příchodu k objektu budou vysázeny okrasné stromy. 
 
c) biotechnická opatření: 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
 Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 
Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na 
emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí 
hlukem, prachem a neohrožuje bezpečnost obyvatelstva apod. což vyplývá z účelu 
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objektu. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí. Stavebník ve 
spolupráci s dodavatelem učiní opatření, aby byly tyto negativní dopady 
minimalizovány. Odpady ze stavby budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č.1 
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.  
  
b) vliv na přírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
 Na pozemku se nevyskytují žádné památné stromy. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
 Stavba se nenachází chráněném území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA: 
 
e) navrhovaná ochraná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
 Stavba rodinného domu s prodejnou uměleckých předmětů splňuje podmínky 
regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
 Při výstavbě bude potřeba voda a elektřina, které se dovedou přípojkami na 
hranici pozemku. 
 
b)   odvodnění staveniště: 
 Pozemek se nachází ve spádu směrem k řece Hané. Dešťová voda bude 
odváděna svody do jednotné kanalizace. V případě výkopů se voda z nich bude odvádět 
potrubím přímo do kanálu. 
 
c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Na staveniště bude přístup z veřejné asfaltové komunikace ze západního směru. 
V době výstavby budou příjezdovou cestu tvořit betonové panely. 
  
d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
 Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí. Stavebník ve 
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spolupráci s dodavatelem učiní opatření, aby byly tyto negativní dopady. Zhotovitel 
stavby zajistí, aby hluková zátěž vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 
142/2006 Sb. Odpady ze stavby budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č.1 vyhlášky 
MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.  
 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 
18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací 
péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. 
 
f) maximální zábory pro staveniště: 
 V době výstavby by nemělo dojít k záboru veřejného prostranství. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich 

likvidace: 
 S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 503/2004 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a souvisejících 
předpisů. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
 Skrývka ornice se v době výstavby bude skladovat na východní hranici pozemku 
v deponii max. 1.5 metru. Nadbytečná zemina bude odvezena na skládku.  
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
-zpevněním vnitrostaveništních komunikací  
-důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. 
 
j) Zásady ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví: 
- budou dodrženy zákony a vyhlášky zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi 
- zákon č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Zhotovitel stavby zajistí staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Stavba nemá vliv na okolní pozemky z hlediska jejich bezbariérového užívání. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
 Stavba bude přístupná z ulice po betonových panelech. Těžká mechanizace bude 
operovat na vlastním pozemku. Není nutno měnit dopravní značení v okolí stavby. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici nebude ohrožen plynulý provoz dopravy. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
 Práce ve výškách a prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí 
být přerušeny: 
- Při bouřce, silném dešti, tvorbě námrazy 
- Při dohlednosti menší než 30 m 
- Při teplotě prostředí nižší než -10°C 
- Při větru o rychlosti vyšší 8 m/s 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dilčí termíny: 
 Předpokládané termíny výstavby: 
 Stavební řízení a povolení stavby:     12/2013 
 Zahájení stavby:        05/2014 
 Ukončení stavby:        09/2015 
 Lhůta stavby:        16 měsíců 
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D  Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

Identifika ční údaje objektu: 
 
Účel objektu: 
 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího, částečně podsklepeného rodinného 
domu s provozovnou - prodejnou uměleckých předmětů. Objekt plní funkci bydlení a 
provozní činnosti – prodej zboží. Dům je koncipován jako dvougenerační. 
Předpokládaný počet pracovníků v prodejně je 1. Obytná část domu je rozdělena na dva 
byty mezonetového typu. Jeden byt je navržen pro užívání 2 osobami a druhý pro 
užívání rodiny 4 členné. 
 
Identifika ční údaje: 
 
Název stavby:  Rodinný dům s prodejnou uměleckých předmětů ve Vyškově  
Investor:  Jan Hadraba, Žižkova 58, Koryčany 768 05 
Místo stavby:  Vyškov - Předměstí 
Okres:   Vyškov 
Katastrální území: Vyškov  
Parcelní číslo:  2086/1 
Vlastník parcely: Jan Hadraba, Žižkova 58, Koryčany 768 05 
Charakter stavby: Novostavba rodinného domu s prodejnou uměleckých předmětů 
Účel stavby:  bydlení a podnikání – prodej zboží 
Stavební úřad:  Vyškov 
Projektant:  Martin Hejl, Smetanova 49, Valašské Meziříčí 757 01 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
D.1.1 a) Technická zpráva 

 
Architektonické a výtvarné řešení 
 Jedná se o novostavbu 4 podlažního rodinného domu s prodejnou uměleckých 
předmětů, 3 nadzemní podlaží s částečným podsklepením. Rodinný dům je 
nepravidelného obdélníkového tvaru s největšími vnějšími rozměry 33,97 x 18,84 m. 
Střecha nad provozovnou a nad částí 2NP je jednoplášťová plochá. Střecha nad 3NP je 
navržena jako pultová se stejným sklonem. Krytina střechy je navržena z betonových 
tašek Bramac max 7°. Odstín krytiny je červeno hnědý. Na zastřešení závětří a vjezdu 
do garáže je použit PC Makrolon trojkomůrkový. Dům má větší terasu v 1NP 
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přístupnou z bytu pro 2 osoby a Menší terasu ve 2NP přístupnou z druhého bytu. 
Zastřešení terasy ve 2NP je tvořeno pomocí trámku ve stylu pergoly. 
 Prodejna má přístup od severozápadu s rampou pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a schodištěm. Závětří je tvořeno obdobně jako terasa ve 2NP pomocí 
dřevěných trámků a hranolů v pergolovitém stylu. Dům je dále vybaven garáží pro 
parkování dvou osobních automobilů, sklepními prostory a technickým zázemím 
v suterénu.  

Hlavní schodiště v obytné části je navrženo jako tříramenné, přímočaré, 
pravotočivé schodiště. Konstrukční řešení bylo zvoleno jako monolitické vřetenové 
schodiště železobetonové. Schodišťové zábradlí je zvoleno jako nerezové. Úprava 
povrchu stupňů je obklad keramickou dlažbou ohraničen soklem dlažby. Vedlejší 
schodiště v bytě pro dvě osoby je řešeno jako systémové schodnicové ocelové se 
skleněnými stupni. Zábradlí je zvolené nerezové. 

Vnější fasáda domu je tvořena minerální omítkou Cemix IP42 opatřenou 
egalizačním nátěrem. Barva fasády byla zvolena okrová. Dále se na fasádě domu 
vyskytuje obklad dřevem, který bude opatřen pouze ochranným průhledným lakem. 
Ostění oken a dveří bude bílé. Dřevěná eurookna Vekra Natura 94 budou v barvě 
přírodního dřeva. Sokl je opatřen dekorativní mozaikovou omítkou hnědé barvy. 
Barevné řešení může být změněno na základě požadavků investora. 
  
Dispoziční řešení: 

Vstup do objektu je řešen odděleně pro obytnou část a pro provozní část domu 
Vchod do prodejny je situován v 1NP na severozápadní straně objektu a umožňuje 
pohodlný přístup zákazníků od parkoviště, které je napojeno na ulici Hybešova ze 
západní strany pozemku. Na parkovišti je vyhrazeno jedno stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Vstup do prodejny je řešen pomocí šikmé bezbariérové rampy a 
schodištěm. Prodejna uměleckých předmětů obsahuje prodejní plochu, zázemí 
zaměstnanců a sklad. V zázemí pro zaměstnance se nachází kancelář, která je 
uvažována i jako šatna pro zaměstnance, předpokládá se umístění menší šatní skříně. 
Prodejní plocha a zázemí splňují požadavky investora a požadavky vyhlášky dle daného 
provozu. 

Vchod do obytné části je na východní straně, kde se nachází i samostatná 
příjezdová komunikace, která je na ulici Hybešova napojena na severní straně pozemku. 
Samotný vstup je oddělen přes závětří, vstupujeme do zádveří, kam se dá přijít také 
z garáže. Na zádveří navazuje schodišťový prostor. Podsklepená část 1S se nachází pod 
třípodlažní částí domu a je určena pro technické zázemí, uskladnění věcí obyvatel bytů 
a pro umístění prádelen se sušárnami. V 1NP a částečně 2NP se nachází mezonetová 
bytová jednotka pro 2 osoby s denní místností (obývací pokoj s kuchyní a jídelnou), 
sociálním zařízením (WC, koupelna), obytnou místností (ložnicí), šatnou přístupnou 
z ložnice a spíží, kde z obývacího pokoje je navržen přístup na terasu, odkud se dá 
pokračovat dále na zahradu. Ve 2NP a 3NP se nachází druhý byt pro 4 osoby s denní 
místností (obývací pokoj s kuchyní a jídelnou), sociálním zařízením (WC, koupelna), 
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obytnými místnostmi (ložnicí, dětským pokojem 2x), šatnou přístupnou z ložnice a 
spíží, kde z obývacího pokoje je navržen přístup na terasu. 
 
Řešení vegetačních úprav v okolí objektu 

Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-20 cm. 
Tato půda se bude dočasně skladovat v jižní části pozemku, bude vytvořena deponie. 
Deponie musí být správně uložena (výška do 2 m, sklony 1:1,5 až 1:1,2). V nezastavěné 
části pozemku bude provedena rekultivace ornice a budou provedeny sadové a parkové 
úpravy dle požadavků investora spojené se zatravněním a výsadbou stromů. Pozemek 
bude ohraničen za plotem výsadbou keřů – živý plot. 
 
Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 Na navrhovaný rodinný dům, na její obytnou část se dle §1 odst. 1 nevztahují 
ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tj. stavba není řešena bezbariérově. 
 Prodejna umožňuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Přístupové komunikace do provozní části domu budou splňovat požadavky vyhlášky. 
Sjezd z příjezdové komunikace na vjezd na parkoviště bude zřízen tak, aby nebyly 
žádné výškové rozdíly vyšší než 20 mm. Parkoviště obsahuje jedno parkovací místo 
vyhrazené pro invalidy. Vstup do prodejny opatřen šikmou rampou, komunikace u 
prodejny i k parkovišti neobsahují výškové rozdíly a splňují požadavky pro 
bezbariérovou komunikaci. 
 
Práce HSV: 
 
Zemní práce 
 Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-20 cm. 
Tato půda se bude dočasně skladovat v jižní části pozemku, bude vytvořena deponie. 
Deponie musí být správně uložena (výška do 2 m, sklony 1:1,5 až 1:1,2). Pro provedení 
HTÚ se provede výkop stavební jámy, která se zapaží proti sesuvu. Následně se 
vykopou rýhy pro základové pasy. Výkopy budou prováděny strojně, dočištění 
základových pasů bude provedeno ručně. Rdt základové zeminy je rovno 200kPa. Dle 
průzkumu se zde nenachází hladina podzemní vody. Zemina z výkopu se odváží mimo 
staveniště, část zeminy bude použita na dokončovací terénní úpravy. Před zahájením 
zemních prací budou vytyčeny veškeré sítě. 
 
Základy 
 Základové pasy objektu jsou z prostého betonu třídy C20/25. Základová spára 
pasů bude v nezámrzné hloubce. Přesná hloubka a poloha základových pasů je patrná 
půdorysů základů. Podkladní betonová deska tl. 100 mm bude vyztužena KARI sítí 
s rozměry ok 150x150 mm, profil 6 mm, z oceli B410 (V) s krytím min. 50 mm. Krytí 
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sítě od spodního líce podkladního betonu cca 25 mm. Pod dělícími příčkami bude 
vložena další vrstva KARI sítě s přetažením na každou stranu příčky o 500 mm. Krytí 
od horního líce podkladního betonu cca 25 mm. Hydroizolace je tvořena fólií Fatrafol 
803 (PVC-P). Do základové spáry bude před betonáží uložena ocelová pásovina 30/4 
mm, sloužící jako uzemnění hromosvodu. Potřebné násypy budou hutněny na únosnost 
0,2 MPa. Dodatečné terenní úpravy musejí být prováděny s ohledem na min. 
nezámrznou hloubku 1000 mm. 
 
Svislé konstrukce 
Suterén 
 Obvodové zdivo suterénu je tvořeno tvárnicemi Sendwix 16DF-LD tl. 240 mm 
zděných na lepidlo Flex SX-L, které je zaizolováno hydroizolační fólií Fatrafol 803 
(PVC-P), tepelnou izolací EPS Perimetr o tloušťce 120 mm a opatřeno ochrannou 
nopovou fólií Fatraden (kompletní popis skladby se nachází ve výpise skladeb pod 
označením Z2). Vnitřní nosné a schodišťové zdi jsou z tvárnic 8DF-LD tl. 240 mm 
zděných na lepidlo Flex SX-L. Příčky o tl. 125 mm jsou tvořeny tvárnicemi Sendwix 
4DF-LD tl. 115 mm zděných na lepidlo Flex SX-L. 
1NP, 2NP, 3NP 
 Obvodové zdivo bude vyzděno z tvárnic Sendwix 16DF-LD tl. 240 mm zděných 
na lepidlo Flex SX-L, na které navazuje zateplení pomocí tepelné izolace ROCKWOOL 
Fasrock L o tl. 200 mm. Vnitřní nosné zdivo je řešeno z tvárnic Sendwix 8DF-LD tl. 
240 mm, v místech, kde je třeba, aby tvárnice plnili, zároveň akustickou odolnost je 
zdivo z tvárnic Sendwix 8DF-LP AKU tl. 240 mm, které budou ze strany přicházejícího 
hluku zaizolovány pomocí akustické izolace Wolf Phonestar Twin 10 mm, které budou 
chráněny SDK deskami Rigips RF tl. 12,5 mm. Nenosné vnitřní zdivo je tvořeno 
příčkovými tvárnicemi 4DF-LD tl. 115 mm. Prvky jsou zděny na cementovou 
vysokopevnostní lepicí maltu pro tenkovrstvé zdění Sendwix Flex SX-L. Komín bude 
vyzděn ze samonosných tvárnic z lehčeného betonu systému Schiedel. Odvod spalin je 
navržen pomocí dvouprůduchového komínu s víceúčelovou šachtou pro přívod 
spalinového vzduchu typu Schiedel ABS 14L16. 
 
Vodorovné konstrukce: 
 Stropní konstrukce všech podlaží budou zhotoveny ze systému MIAKO. Jako 
nosníky budou použity KMB stropní nosníky MIAKO, mezi kterými budou keramické 
vložky MIAKO PTH. Celková tloušťka stropu je 290 mm bez konstrukcí skladeb 
podlah. Vyjímkou je snížený strop nad částí garáže a nad úložným prostorem pro 
zahradu, kde je strop tl. 210 mm. Schodišťové mezipodesty, podesty a navazující části 
jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou. Železobetonové desky schodiště 
jsou vetknuty do schodištové zdi a vnější nosné zdi. Nad částí provozovny dle výkresu 
je strop řešen taktéž pomocí železobetonové desky pnuté na jedné straně do vnitřní 
nosné zdi a na druhé do U profilu dle návrhu statika. V bytě 1NP se nachází ocelové 
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montované schodiště blíže specifikované výrobcem. Podesta, kde se schodiště napojuje 
na konstrukci stropu, je tvořena železobetonovou deskou. 
 Překlady nad otvory v nosných konstrukcích jsou navrženy z překladů Sendwix 
8DF 250. Překlady, které jsou delší než jsou standardně vyráběny v systému Sendwix, 
budou řešeny jako monolitické železobetonové dle návrhu. Překlady vnitřních 
nenosných konstrukcí jsou řešeny jako překlady Sendwix 8DF 125. 
 Železobetonové věnce jsou vyztuženy ocelovou výztuží R10 a třmínky R6. 
 
Schodiště 
 Hlavní domovní schodiště je řešeno jak tříramenné, přímočaré, pravotočivé 
schodiště. Konstrukčním řešením bylo zvoleno monolitické železobetonové schodiště se 
stupni a podestami vetknutými do schodišťových zdí, které přenášejí zatížení schodiště 
do základů. Stupně jsou obdélníkového tvaru bez zkosení. Schodišťové zábradlí bylo 
navrženo jako nerezové madlo kotvené do zdi. Úprava povrchu stupňů je obklad 
keramickou dlažbou a ohraničen soklem dlažby. Schodiště v bytě 1NP je řešeno jako 
systémové ocelové schodiště řešené pomocí schodnic od firmy Schody-Home. 
Schodišťové stupně a mezipodesta jsou řešeny z přírodního, mořeného, lakovaného 
dubového dřeva. 
 
Střecha 
 Střecha obytné části objektu je řešena jako pultová se stejným sklonem. Sklon 
střechy je 7°. Konstrukce krovu je pomocí dřevěných prvků. Prvky krovu jsou 
pozednice a krokve. Tesařské spoje budou upřesněny dodavatelskou firmou na krov. 
Druh konstrukčního řeziva krovu je smrk. Všechny dřevěné prvky budou chemicky 
ošetřeny proti biologickým škůdcům. Jako střešní krytina budou použity tašky Bramac 
max 7°. Část 2NP a provozovna jsou zastřešeny pomocí jednoplášťové ploché střechy. 
Jednoplášťová plochá střecha je minimální tloušťky 200 mm. Spádování je zařízeno 
pomocí spádoého keramzitbetonu o minimální tloušťce u vpustě 50 mm. Hydroizolace 
skladby je řešena pomocí dvou asfaltových modifikovaných pásů. Důležité detaily 
budou upřesněny dodavatelem. 
 
Komíny a větrací průduchy 
 Pro odvod spalin je navržen dvouprůduchový komín Schiedel ABS 14L16. 
S víceúčelovou šachtou pro přívod spalovacího vzduchu. Komín je opatřen betonovým 
základem.  
 
Instalační šachty 
 V celém objektu jsou navrženy 2 instalační šachty. Každá instalační šachta je 
opatřena revizními dvířky o rozměrech 300 x 400 mm, spodní hrana je ve výšce 1200 
mm od podlahy. V instalační šachtě jsou uzávěry stoupacích potrubí a dále vodoměr a 
plynoměr samostatně pro každou bytovou jednotku. 
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Práce PSV: 
 
Hydroizolace 
 Izolace proti zemní vlhkosti tvoří zároveň protiradonovou izolaci – fólie Fatrafol 
803 (PVC-P). Hydroizolace vytažena min. 300 mm nad přilehlý terén. Krytí izolace 
pomocí desek Isover EPS Perimetr tl. 120 mm a ochrannou nopovou fólií Fatraden. 
Hydroizolaci na terase zajišťuje hydroizolační nátěr Den Braven. Hydroizolace 
jednoplášťových plochých střech je řešena pomocí asfaltových modifikovaných pásů 
Coleman jmenovitě Coleman G200S a Coleman A330H. Pultová střecha je opatřena 
pojistnou hydroizolací Fatrafol 810. 
 
Tepelné izolace 
 Obvodová stěna je kontaktně zateplena pomocí desek z kamenné vlny Rockwool 
Fasrock L tl. 200 mm. Suterénní stěna je zateplena deskami EPS, konkrétně Isover EPS 
Perimetr tl. 120 mm. Jako tepelná a akustická izolace podlah byla navržena tepelně-
izolační deska Rockwool Steprock ND o tloušťce rozhoduje vždy skladba dané podlahy. 
V případě terasy ve 2NP je pod spádovou vrstvou anhydritového potěru plní funkci 
tepelné a akustické izolace desky Minerální desky Rockwool Superrock o tl. 150 mm. 
Tepelnou izolaci v rámci jednoplášťových plochých střech tvoří desky Foamglass W+F 
o tl. 140 mm. V rámci konstrukce pultové střechy je tepelná izolace tvořena 
Minerálními deskami Rockwool Airrock ND. Podrobné skladby v příloze skladby 
konstrukcí. 
 
Akustické izolace 
 Stěny mezi garáží a bytovými prostory a mezi provozovnou a bytovými prostory 
budou opatřeny akustickou izolací Wolf Phonestar Twin 10 mm, které budou kryty 
SDK deskami Rigips RF tl. 12,5 mm. 
 
Podlahy 
 Skladby podlah 1S, 1NP, 2NP a 3NP jsou řešeny v samostatné příloze skladby 
konstrukcí. 
 
Truhlá řské výrobky 
 Vnitřní dveře jsou dřevěné, osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Dveře 
budou dodány a osazeny firmou Šimbera s.r.o. U vstupních dveří a některých vnitřních 
dveří byl navržen dřevěný práh. Práh bude zhotoven z vyschlého dubového dřeva a 
opatřen povrchovou úpravou. Balkonové posuvné dveře jsou řešeny jako bezprahové a 
dodávany firmou Slavona a.s.  
 Okna jsou navrženy jako dřevěné od firmy Vekra typu Natura 94 s rámy 
z višňového dřeva povrchovou úpravou průhledným lakem. Zasklení je zvoleno 
trojsklem. Vnitřní parapety jsou řešeny z dřevěné desky s povrchovou úpravou 
laminátovou dýhou. 
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Zámečnické výrobky 
 Kování oken je součástí dodávky oken, jedná se o celoobvodové kování. 
Dřevěné dveře jsou opatřeny vložkovými zámky a klikami se štíty z lehkých kovů. 
 
Klempířské výrobky 
 Oplechování komínu, oplechování vnějších parapetů a ostatní drobné práce 
budou provedeny plechem z eloxovaného hliníku. Styky oplechování s omítkou budou 
tmeleny trvale pružným tmelem. Odvedení dešťové vody bude pomocí okapového 
systému Satjam Niagara – okapy, žlaby a dešťové svody provedeny z pozinkovaného 
ocelového plechu opatřeného z výroby finální polyuretanovou povrchovou vrstvou. 
 
Obklady 
 Části obvodových stěn z vnější strany obloženy prkny z třešňového dřeva 
lakovanými ochranným, průhledným nátěrem.  
 Koupelny, WC a části prádelen se sušárnou jsou obloženy obkladem Rako do 
vlhkých provozů. Kuchyně obložena pohledovým keramickým obkladem. Výšky 
obkladů jsou stanoveny v půdorysech jednotlivých podlaží. Dlažby a obklady bude 
provádět specializovaná firma, včetně jednotlivých podkladů pro jejich provedení, 
v souladu s moderními technologickými postupy a za použití funkčních materiálů 
(speciální stěrky, tmely, přechodové a rohové lišty atd.). 
 
Omítky 
 Většina vnější fasády domu je tvořena omítkou Cemix IP42 s egalizačním 
nátěrem okrovou barvou. Uvnitř objektu budou omítnuty všechny zděné plochy 
omítnuty jednovrstvou jemnou štukovou omítkou. Soklová část je omítnuta dekorativní 
mozaikovou omítkou o zrnitosti 2,5 mm a v odstínech hnědé barvy. 
 
Tepelně technické posouzení 
 
- řešeno v rámci samostatné přílohy č.7 

 
D.1.1 b) Výkresová část 
- řešena v samostatné příloze 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
D.1.2 a) Textová část 
- doplněna podle potřeby provádění  
 
D.1.2 b) Výkresová část 

- řešena v samostatné příloze 

 
D.1.2 c) Statické posouzení 
- řešeno statikem v samostatné příloze 
 
D.1.2 d) Plán kontroly a spolehlivosti konstrukcí 
Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly: 
- Kontrola základové spáry 
- Kontrola celistvosti hydroizolace 
- Kontrola celistvosti tepelné izolace 
- Kontrola rovinnosti a svislosti konstrukcí 
- Kontrola odstínů barev 
- Kontrola odchylek 
- Kontrola správných technologických postupů 
 
Konstrukční systém objektu je stěnový podelný. Nosná konstrukce je navržena 
komplexním stavebním systémem Sendwix od firmy KM Bera. Systém je tvořen 
zděnou nosnou konstrukcí (typy použitých prvků viz. výše či výkresová část) s překlady 
a železobetonovými montovanými i monolitickými stropy s dodržením zásad dle 
výrobce a s využitím statických tabulek tohoto systému. Jednotlivé použité materiály 
jsou certifikovány podle požadavků ČSN na výstavbu rodinného domu. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
- řešeno v rámci samostatné přílohy č.D.1.3 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
  
Bude řešena v rámci samostatné přílohy odborným projektantem na zdravotně technické 
instalace.  
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E. Dokladová část 
 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy 
  
- součástí Stavební fyziky 
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Závěr  

  
 Rodinný dům s prodejnou uměleckých předmětů je umístěn na pozemek 2086/1 
v katastrálním území Vyškov. Objekt je na pozemku situován tak, aby byla co nejlépe 
využita jeho poloha ve svahu směřujícím k jihu jako zahrada pro volnočasové aktivity a 
relaxaci 
 Stavba je řešena tak, aby nebyla v rozporu s územním plánem obce Vyškov a 
také aby zapadala do této lokality rodinných domů.  
 Stavba je díky zadání 2 bytových jednotek, provozovny a veškerého 
příslušenství domu rozsáhlá a nadstandardní, což se samozřejmě projevilo 
v odhadované ceně. Zřejmě i provoz této budovy bude nákladný díky její velikosti. 
Zejména z hlediska elektrického proudu a vytápění, i když byla energetickým štítkem 
obálka budovy kategorizována do skupiny B (úsporná). 
 Tímto relativně rozsáhlým projektem jsem chtěl co nejlépe, nejelegantněji a 
s pomocí moderních technologií navrhnout a vypracovat dokumentaci pro stavbu 
určenou movitým investorům. Charakter objektu se projevil i v samotné časové 
náročnosti pro vypracování projektu, a tak ve srovnání s tímto projektem budu rád řešit i 
ekonomičtější stavby. 
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ČSN   Česká státní norma 
NN   Nízké napětí 
HDPE   Vysokohustotní polyethylen 
STL   Středotlaká 
NTL   Nízkotlaká 
HUP   Plynoměrná skříň  
NP   Nadzemní podlaží 
S    Suterén (podzemní podlaží) 
R’w   Vzduchová neprůzvučnost 
PE   Polyethylen 
DN   Jmenovitá světlost 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
Vyhl.   Vyhláška 
PC   Polykarbonát  
HSV   Hlavní stavební výroba 
HTÚ   Hrubé terénní úpravy 
PSV   Pomocná stavební výroba 
Rdt   Únosnost zemin 
EPS   Expandovaný polystyren 
PTH   Porotherm 
SDK   Sádrokarton 
U   Součnitel prostupu tepla konstrukcí  
UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 
Rsi   Odpor při přestupu tepla na vnitřní hraně kce   
R   Tepelný odpor konstrukce      
Rse   Odpor při přestupu tepla na vnější straně kce   
d   Tloušťka vrstvy       
λ   Součinitel tepelné vodivosti  
Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla     
HT   Měrná ztráta prostupem tepla      
A   Plocha obálky budovy  
S   Plocha konstrukce 
Kce   Konstrukce 
V   Vnější půdorysný objem vytápěné plochy 
ϴim   Převažující vnitřní teplota v topném období 
ϴe   Venkovní návrhová teplota v zimním období 
QTi   Celková ztráta prostupem  
HT   Celková měrná ztráta prostupem 
Va   Zjednodušený objem budovy 
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n   Číslo výměny vzduchu 
V ih   Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků 
QVi    Ztráta větráním 
Qi   Celková předběžná tepelná ztráta budovy 
ΘI   Návrhová vnitřní teplota v zimním období 
Θai   Teplota vnitřního vzduchu 
∆Θai Přirážka na vyrovnání rozdílů teploty vnitřního vzduchu a 

průměrné teploty okolních ploch 
φi   Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
fRsi   Teplotní faktor vnitřního povrchu 
fRsi,N   Normový teplotní faktor vnitřního povrchu 
fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
RSi,K   Tepelný odpor při přestupu tepla v koutě 
ξRSik   Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě  
tl.   Tloušťka 
MVČR  Ministerstvo vnitra České republiky 
MMRČR  Ministerstvo místního rozvoje České republiky 
h   Výška 
š   Šachta 
Pv   Výpočtové požární zatížení 
SPB   Stupeň požární bezpečnosti 
P.Ú.   Požární úsek 
Si   Plocha místnosti 
E   Počet evakuovaných osob 
Po   Požárně otevřené plochy 
Spo   Plocha Požárně otevřených ploch 
l   Délka 
hc   Maximální výška odpadávajících částí 
d2   Odstupová vzdálenost dopadem hořících částí 
d1   Odstupová vzdálenost vlivem sálání 
nr   Počet přenosných ručních hasících zařízení 
a   Součinitel rychlosti odhořívání 
XPS   Extrudovaný polystyren 
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